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Проект на трима приятели
постави началото на новия творчески сезон в Българския културен институт в Прага. На 13 септември, в га-
лерията на Института бе открита изложбата „Живопис и графика“ на художниците Деян Вълков, Димитър 
Петров и Людмил Георгиев, реализирана в сътрудничество с галерия „Средец“ към Министерството на култу-
рата. Проектът се ражда по идея на г-жа Марияна Каракостова, куратор в галерията. Експозицията представи 
над 30 непоказвани пред публиката картини на тези талантливи, известни и търсени български творци.

Вернисажът се състоя в 
присъствието на тримата 
художници и на българ-
ския посланик в Чехия, 
г-н Лъчезар Петков, а съ-

битието бе уважено от много гости: 
Стен Шведе, посланик на Естония, 
представители на дипломатическите 
мисии на Китай, Сърбия, Финлан-
дия и Македония; Ева Смутна, зам.-
кмет на Прага 6; много български и 
чешки почитатели на съвременното 
родно изкуство. 

Проектът с непретенциозното 
заглавие „Живопис и графика“ стар-

тира на 11 май, в деня на църковния 
празник на Светите братя Кирил и 
Методий, в залите на Българския кул-
турен институт „Дом Витгенщайн“ 
във Виена, а, според думите на Деян 
Вълков, откриването е чудесно и се 
радва на огромен интерес от страна на 
виенската публика. На 6 юли експози-
цията е представена в изложбена зала 
на Държавната научна библиотека в 
Банска Бистрица, Словакия. 

След кратка пауза, която дава 
възможност не само за почивка, но 
и за създаването на нови творби, 
„Живопис и графика“ пристига в 
Прага. Специално за вернисажа тук, 
Димитър Петров бе донесъл топло-
то българско слънце, което грееше 
от най-новите му картини. Творецът 
сподели, че такава е била идеята му 
– да въплъти в платното спомена за 
края на летния сезон. Мисля си, че 
беше успял – не малко погледи бяха 
привлечени многократно от ярките 
жизнерадостни багри и като че ли на 
душите ставаше по-светло и по-то-
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„Различният език е
различна гледна точка 
за живота“,
казва великият италиански режисьор Федерико Фелини. На 26 
септември, Сдружението на европейските културни институти 
EUNIC, в сътрудничество с Представителството на Европейската 
комисия в Чешката република и Института за езикова и специал-
на подготовка към Карловия университет, отново подготви Speak-
dating – традиционния Ден на европейските езици.

Целта на инициативата е да 
се подкрепи желанието на 
гражданите да изучават 

нови езици или да усъвършенстват 
вече изучаваните от тях, защото 
знаенето на езици помага на хора-
та не само да се разбират помежду 
си, но и да преодолеят бариерите 
между различните култури. 

В Прага събитието отново бе 
реализирано на територията на 
„Луцерна“ и в него се включиха 
стотици посетители, желаещи да 
поговорят на повече от 20 непозна-
ти езика, или поне да се пробват да 
се запознаят с тях. 

Както всяка година, всеки, кой-
то опита speak-dating поне на 3 ези-
ка, имаше възможност да спечели 
лингвистичен курс и куп други 
награди. Част от съпътстващата 
програма на Европейския ден на 
езиците бе и онлайн викторина, в 
която участниците можеха да про-
верят общата си култура, като от-
говорят на различни въпроси: От-
кога българският език е официален 

в ЕС? Колко души приблизително 
говорят естонски език? Колко про-
цента от думите в съвременния 
английски език произхождат от 
френския език? Кой от изброени-
те полски писатели не е носител на 
Нобелова награда за литература? 

По традиция, в инициативата 
участва и Българският културен 
институт в Прага, а интересът към 
родния ни език беше право про-
порционален на извилата се дълга 
опашка от желаещи. 

И през 2017 г., Денят на ези-
ците остана верен на мотото на 
Европейския съюз – „Единство в 
многообразието“, което представя 
Европа като континент с множе-
ство различни традиции и езици, 
но също и с общи ценности. В 
духа на тези традиции, както и на 
актуалната ситуация, е нашият де-
виз „Съединението прави силата“, 
който ще бъде официално мото на 
Българското председателство на 
Съвета на Европейския съюз от 
началото на 2018 година.  ◆
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пло в сиво-студената пражка вечер.
Какво събира тримата художни-

ци, родени в различни краища на 
България и на пръв поглед толкова 
различни като творци? Деян Вълков 
е от Силистра, а живописният му 
похват е обусловен от опита, кой-
то има в монументалните платна 
и фреските. Изтънченият артист 
трансформира идеите на подсъзна-
нието и ги отправя към публиката 
чрез пластичния си език. Людмил 
Георгиев е от Кнежа, експеримен-
тира с нестандартни материали и 
създава графики. Творбите му при-
канват зрителя към съпричастност, 
към освобождаване на сетивата и 
интуицията, давайки възможност 
на всеки да интерпретира работите 
му според собственото си светоусе-
щане. Димитър Петров произхожда 
от Кюстендил, а произведенията му 
провокират публиката да преживя-
ва чистата емоция на живописта, 
базирана върху цвета, формата и 
линията. Според думите на Люд-
мил Георгиев по време на тържест-
веното откриване, „това е проект на 
трима приятели“, но, според мен, не 
по-малко съществено е, че триото 
се допълва по изключителен начин 
чрез своята прецизност, стремеж 
към съвършенство и перфекцио-
низъм в работата. С тези свои ка-
чества художниците впечатляват 
аудиторията и докосват цените-
лите на изкуството. Изложбата в 
Прага бе красива, провокираща 
различни гледни точки и въздейст-
ваща – със силата на таланта и лю-
бовта към рисуването.

Не мога да не споделя и прият-
ното усещане от общуването с три-
мата творци – мили, откровени, 
симпатични и безкрайно отзивчиви 
към всеки посететител, пожелал да 
научи нещо повече за изложбата. Ре-
зултатът беше чудесна, приятелска 
атмосфера, за чиято артистичност 
безспорно допринесоха изпълне-
нията на роял на Анжела Тодорова, 
ученичка в класа по пиано на проф. 
Милена Моллова в Националното 
музикално училище „Любомир Пи-
пков“ и на джаз пианиста Мирослав 
Иванов, възпитаник на Национал-
ната музикална академия „Проф. 
Панчо Владигеров“.  ◆


