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Културен Бургас се обогатява с още оригинални събития,
одобрени по програма „Творчески инициативи“
петък, 23 октомври 2020
Публикувано от: Анелия Казакова

В следващите месеци културната програма на Бургас ще се увеличи с няколко оригинални събития.
Авторите йм Юлия Красовская, Павлина Иванова, Силвия Методиева, Станко Киров и Евелин Добрев са
спечелили финансиране по програма "Творчески инициативи" на Национален фонд "Култура". През
цялото време, в което бяха отворени сесиите за кандидатстване, Община Бургас ангажира свои
представители, които да бъдат полезни при възникване на въпроси и затруднения сред участващите.
Всички творци от Бургас имаха възможност да се срещнат лично с представителите на Общината и да
получат нужните насоки, както и своевременно да нанесат корекции към своя проект. Програмата
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"Творчески инициативи" към Национален фонд "Култура" бе насочена към физически лица с
индивидуални културни проекти за създаване на артистични прояви в многообразни сфери на
изкуството и културата.

"Български забележителности в 14 акварела" е името на проекта на художничката Юлия
Красовская. Инициативата ще запознае ученици от бургаските училища със съвременно българско
изкуство. Те ще имат възможност да научат за именити художници, които не са намерили място в
учебната програма. Младежите ще изучат стиловете в изобразителното изкуство, след което ще
нарисуват свои собствени творби. Ателието за работа ще се проведе в галерия "Георги Баев", а
последващата експозиция ще бъде представена в Дружеството на бургаските художници на 17 март.

Фото изложбата Smiling Street Portraits представлява фото заснемане на бургазлии по артистичен и
модерен начин, целящ улавяне на индивидуалността на модела.
"Това беше една мъглява идея, която бе подкрепена от много щастливи съвпадения. Самата аз винаги
се вдъхновявам от модела, който снимам, без да правя компромис със собствения си стил. Получава се
връзка на енергийно ново, любопитна съм какво ще подредим накрая в галерия Георги Баев" , сподели
авторът на проекта Павлина Иванова.
Интригуващата изложба "Smiling Street Portraits" ще бъде открита на 5 декември. Куратор на
експозицията ще бъде визуалният артист Дора Славова.

Проектът "Хайде да плетем с ракита" по иновативен начин представя, развива и съхранява
техниката на плетене с ракита. Майсторът Станко Киров, съвместно със студенти от НХА, ще покаже в
поредица от видео уроци как се създават модерни предмети чрез старинната техника. Уроците ще
бъдат качени в интернет пространството. Живата среща с творчеството на майстора ще се осъществява
в ежеседмично организиране на "Ден на отворените врати".

Непреходно усещане за стил показва във фото изложба бургазлията Евелин Добрев. Експозицията
"Пространствени линии" събира кадри, правени по целия свят в продължение на три години. Това са
черно-бели урбанистични фотоси, които ще ви очароват в Културен център "Морско казино" в началото
на следващата година.

Интересна изложба на бижута "Древната жена" ще зарадва бургаските дами в първите месеци на
2021 година в Културен център "Морско казино". Колекцията е изработена по специфичната технология
- Микромакраме. Това е приложно изкуство, използващо техниката на възлите, материалите са восъчен
конец и полускъпоценни камъни. Всяко бижу е съчетано с аудио и видео материал. Посетителите ще се
запознаят с техниката на изработка и процеса на сътворяване. Аудио записът представлява кратък
напев към всяко бижу, допълващ женския архетипен образ, съответстващ на накита. Автор на проявата
е Силвия Методиева.
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