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Информация до медиите 

Скъпи колеги, 

На 1 септември 2010 г. (сряда) от 18.00 часа в Полски институт в София (ул. „Веслец” №12) ще 

се състои откриване на изложбата „Завод за кристални цветове”. Събитието е част от 

едноименния международен проект на Сдружение „Light day”. В рамките на изложбата от 1 

до 17 септември ще могат да бъдат видени картини и своеобразни бижута от топено стъкло, 

художествена обработка на стъклени предмети, както и множество фотографии и графики. 

Автори на творбите са повече от 30 младежи от България и Полша, които са на възраст от 15 

до 25 години. През юли месец в Боровец се проведе двуседмичен пленер, в който авторите в 

изложбата изваяха своите „стъклени мечти”. Тази работилница за изкуство се оказа истинско 

вместилище за човешкия талант и свободата. 

Стъклото е материал, без което всекидневието ни е немислимо. То е едновременно 

невидимо, но е и реална преграда, която предпазва от природните въздействия. А в живота 

на всеки от нас има и невидими прегради при общуването ни с другите. Било те езикови или 

социални, а често и такива продиктувани от физически недостатъци. Според нас, темата за 

преодоляването на тези проблеми кореспондира изключително силно с интересите и 

нуждите на постмодерния човек. Днес, когато повече от всякога, се сблъскваме с най-новите 

културни и технологични постижения, този проект има цел да се разгърне, като своеобразно 

отдръпване от масовата култура. 

„Завод за кристални цветове” е авторски проект на Боян Александров и Пламен Петров. 

Наталия Тодорова и Ива Бакалова са хората, които превърнаха желанието за работа със 

стъкло от намерение в действителност. Художествената обработка на стъкло е трудоемък и 

скъп процес, който изисква не само въображение на автора, но и неговата добра техническа 

подготовка. 

Сдружение “Light day” развива обществено полезни дейности. Наша основна цел е 

стимулирането на инициативност и креативност в младите хора. Ние работим в сферите на 

изкуството, културата, екологията и опазване на културното наследство. От създаването на 

организацията до днес сме осъществили международни младежки обмени и различни 

инициативи. Също така имаме множество участия в семинари, тренинги, конференции и др. 

Наша основна таргет група са младежи завършващи средно училище и студенти. 

Специален гост при откриването на изложбата ще бъде известният български музикант Янко 

Маринов, който ще се погрижи за музикалната атмосфера на събитието. В рамките на 

откриването на изложбата ще бъде направена обстойна презентация на проекта, както и 
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процесите на изработка на представените творби. Вечерта гости ще бъдат и голяма част от 

авторите на изложбата.  

След 20 септември изложбата ще бъде представена и на полската публика във Варшава. 

Проектът се осъществява с любезното партньорство на Полски институт в България и 

изключителната финансова подкрепа на Програма „Младежта в действие” 

 

  

 

За повече информация: 

http://ldaculture.wordpress.com/ 

За контакти: 

Пламен Петров – телефон: 0887 924 555 

      e-mail: pv.plamen@gmail.com 
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