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Текст: Радост Веселинова | Снимки: „Роден глас“ и „Българска православна община“
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Вяра, Надежда, Любов и Мъдрост – 
всичко онова, което ни сближава
Изложба под този надслов представи сдружение „Българска православна община“ на територията на 
Дома на националните малцинства в Прага. Вернисажът се състоя на 19 февруари и събра около 180 гости 
и участници, обединени от  любовта си към изкуството, от вярата и надеждата, че красотата и творчество-
то сближават хората и изграждат мостове между различните езици и култури; обединени от мъдростта, че 
подобни общочовешки добродетели са вечни, защото полагат основите на духовния ни живот.

Експозицията включва 
произведения на творци 
от различни народности, 
обединени от темата, на-
мерила трайно място в 

работите им. Това е втората подобна 
изложба, организирана от сдружение 
„Българска православна община“, 
което си поставя за цел в днешното 
напрегнато време да припомни ос-
новните християнски добродетели. 
Вдъхновени от тази идея, организа-
торите са предвидили експозицията 
да бъде пътуваща, за да може да бъде 
разгледана от повече посетители. 

Като част от съпътстващата про-
грама на вернисажа бе организира-
ната благотворителна томбола, сред-
ствата от която бяха предназначени за 
насърчаване и развитие на творчески-
те заложби на децата от Българското 
училище в Прага. Същевременно гос-
тите можеха да попълнят и анкета, в 
която да споделят впечатленията си 
от изложбата, да се опитат да отгат-

нат авторите на отделните картини, 
да направят предложения за бъдещи 
изяви. Автор на идеята за тази анкета 
е на г-жа Силвия Кръстева, зам.-пред-
седател на „Българска православна 
община“. Водена от желанието си да 
сътвори нетрадиционна, интерактив-
на изложба, тя се надява, че ще успее 
да привлече посетители, ще ги накара 
да се замислят над поставената тема. 
Присъствието на толкова многоброй-
на публика, сред която  можеха да 
се видят талантливи и успели пред-
ставители на българската общност 
в Прага, както и много техни чешки 
приятели, очевидно говори красно-
речиво, че реализацията на идеята е 
повече от успешна.

Вечерта, посветена на вярата, на-
деждата, любовта и мъдростта, събра 
гостите си първоначално в кафенето на 
Дома на националните малцинства, къ-
дето всеки можеше срещу символични 
цени да опита типични български на-
ционални ястия, да си купи сувенири, 

мартенички, бижута от кокетно подре-
дените щандове или просто да поседне 
на раздумка с приятели и познати.   

После всички заедно се насочиха 
към изложбената зала на Дома, не-
търпеливи да разгледат изложбата. А 
нетърпението им беше напълно оправ-
дано, предвид имената на представя-
ните творци – преценете сами...  Инка 
Делевова (Чехия) – богатият диапазон 
на творчеството й обхваща фигурал-
на живопис, пейзажи и натюрморти, 
голямоформатни картини. Книгите, 
които е илюстрирала, надхвърлят 300, 
сред които има и за деца, и за възраст-
ни. Специално място в работата й за-
емат специализираните илюстрации, 
дидактични помагала, атласи и настен-
ни образователни картини. И един по-
малко известен факт от житейската 
биография на Инка Делевова – неин 
прачичо е Ян Вацлав Мърквичка (ми-
сля си, че едва ли има българин, който 
да не знае какви са заслугите му за Бъл-
гария или пък да не се сети за поне една 
негова картина). „Не ми е достатъчно 
само да живея, искам да улавям мига в 
картина“, казва Иво Жакие (Франция). 
Той е художник, музикант, писател..., 
създател на идеореализма. Избрал да 
живее в Прага, защото според него тук 
се ражда науката заедно с Йоханес Кеп-
лер. Ваня Беровска (България): „Игра, 
забавление, любов и упоение с мънис-
та, това е моето мото при изработване 
на бижута. Не рисувам модели, виж-
дам ги“. Яна Пиарова (Чехия) – в мо-
мента се занимава с дизайн на бижу-
та, създава облекла и аксесоари, влече 
я и фотографирането. Тенчо Сталев 
(България) е художник, иконописец и 
реставратор, а делото му може да бъде 
видяно в храмове в България, Италия, 
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награди за томболата.
И накрая, но не на последно място 

– тъй като откриването на изложбата 
беше на 19 февруари, денят, на който 
всеки българин се прекланя пред па-
метта на Апостола на свободата, всич-
ки присъстващи деца получиха от фир-
ма Trikoler trade s.r.o. малки подаръци с 
портрета на Васил Левски и със стихо-
творението на Хр. Ботев „Обесването 

на Васил Левски“. 
Чудесната инициатива на сдруже-

ние „Българска православна община“ е 
вече история – за присъстващите оста-
на удовлетворението от досега до кра-
сотата на изкуството и от усещането, че 
българите в Прага могат да протегнат 
ръка в името на любовта между хората, 
на вярата и надеждата, че имат сили да 
бъдат заедно – с уважение и мъдрост. ◆
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Румъния, Израел. Денис Анфилов (Ру-
сия) е художник и скулптор, участва в 
реставрацията на известни паметници 
на културата в Прага. Гергана Питлоу-
нова (България) е дизайнер, особено 
удоволствие й доставя работата върху 
абстрактната и фигуралната живопис. 
В творческата си дейност Луиза Стане-
ва (България) използва различни тех-
ники и материали. Работи в областта 
на рисунката, живописта, художестве-
ната графика, илюстрацията и др. Ак-
центира върху естетическия облик и 
разработка на произведенията си. Яна 
Вавречкова (Чехия) се представи на 
изложбата с бродирана графика, която 
накара посетителите внимателно да се 
взират в творбите й. Николай Станев 
(България) е художник и скулптор, 
работи върху проекти сред природа-
та, не обича да говори за себе си, но си 
мисля, че творчеството му казва доста-
тъчно. След краткото представяне на 
творците, публиката имаше възмож-
ност да чуе импровизираното и много 
красиво изпълнение на Hynek Tomm, 
който изпя откъс от  „Novosvětské“ на 
Антонин Дворжак; да разгледа експо-
зицията, а по-късно – да се наслади 
на изпълнението на музикалния дует 
Томаш Ханоушек и Якуб Махачек. На-
края дойде ред на тегленето на томбо-
лата. Димитър от III клас и Иванка от 
IV клас в Българското училище в Прага 
под грижовните погледи на своите учи-
телки г-жа В. Тошева и г-жа Е. Пейчева, 
през цялата вечер старателно предлага-
ха билетчета на гостите. Общата сума, 
събрана от продажбата, възлезе на 2604 
крони, които организаторът на излож-
бата, г-жа Силвия Кръстева,  вече пре-
даде на ръководството на Българското 
училище. Заедно с парите бяха предаде-
ни и две поощрителни награди – авто-
бусни билети с 50 % намаление за пъту-
ване от Прага до София, предоставени 
от фирма Eurotours, международни ав-
тобусни билети. Като че ли точно тук е 
място да спомена и останалите спонсо-
ри на събитието: Martek – издателска и 
рекламна агенция, фирма „Stěhování 
levně Praha“, Trikoler trade s.r.o. – вно-
сител на балкански деликатеси, как-
то и част от присъстващите творци: 
Силвия Кръстева-Йелинкова, Ваня 
Беровска, Инка Делевова и Яна Пиа-
рова. Всички те обединиха усилията 
си, за да има богати и разнообразни 

Мими Михайлова и Ваня Беровска – коя жена ще обърне гръб на бижутата?

Луиза Станева и Инка Делевова – изкуството сближава

Изпълнение на Томаш Ханоушек и Якуб Махачек


