
 

MESIAC BULHARSKEJ KULTÚRY V BRATISLAVE 

pod záštitou J.E. pani Yordanky Čobanovej,  

mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne 

Bulharskej republiky v Slovenskej republike 
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Veľvyslanectvo 
Bulharskej republiky     

Oslava 1. marca – Baba Marta 

Martenica je súčasťou kultúrneho dedičstva Bulha-

rov. Jej farby symbolizujú prichádzajúcu jar a k živo-

tu sa prebúdzajúcu prírodu, duševnú čistotu, zdra-

vie a život. Vznikli o nej legendy, ktoré zasahujú až 

do čias chána Asparucha, zakladateľa Bulharskej 

ríše v roku 681. Ručne vyrobené martenice Bulhari 

darujú svojim deťom, blízkym a priateľom, hosťom 

a tiež nimi ozdobia domácich miláčikov a svoj do-

mov. 

ŠTÁTNY SVIATOK BULHARSKEJ REPUBLIKY – 140 

ROKOV OD OSLOBODENIA BULHARSKA. 

BULHARSKÉ PREDSEDNÍCTVO V EÚ 2018. 

 

Duchovné korene Bulharska od Vlčana Petrova – 

expozícia malieb 

01.03.2018, 15:00 hod., slávnostná sieň Dvorana, 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratisla-

va 

Výstava je pod záštitou J.E. pani Yordanky Čobano-

vej, mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne na 

Slovensku. 

Autor je jeden z najvýznamnejších a najvýraznejších 

umelcov zo starobylého mesta Plovdiv, ktorý bude 

Európskym mestom kultúry na rok 2019. Vlčan Pe-

trov má skoro 40 súkromných expozícií v Bulharsku 

a vo svete, je držiteľom množstva bulharských 

a medzinárodných ocenení. „Umelecká originalita 

stavia jeho diela nad všetky štýlové hnutia a školy 

tých čias...“ Toto sú slová Vladimíra Svintila, význa-

mného výtvarného kritika, ktorý najlepšie vystihol 

kozmológiu Vlčana Petrova.   

Mimo Hitlerovho dosahu – premietanie dokumen-

tárneho filmu, ktorý je venovaný záchrane takmer 

50 000 bulharských Židov z táborov smrti. 

01.03.2018, 18:00 hod., Kino Lumiér, Špitálska uli-

ca č. 4, Staré mesto, Bratislava 

Podujatie je organizované spoločne s Veľvyslanec-

tvom Izraela na Slovensku. Zúčastní sa ho aj izra-

elský spisovateľ a historik narodený v Bulharsku Mi-

chael Bar-Zohar, autor rovnomennej knihy a filmo-

vého scenára. Režisérom je Nitzan Avriam a reda-

ktorom Naomi Avriam. Premiéra sa konala roku 

2000 v budove OSN v New Yorku. O niečo neskôr, 

pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí 

holokaustu v budove UNESCO v Paríži, bol opäť ten-

to film premietaný a vyvolal údiv u tisícich medziná-

rodných divákov. Príbeh, rozprávajúci o záchrane ti-

sícich bulharských Židov počas druhej svetovej 

vojny je obzvlášť dramaticky a strhujúco spracova-

ný. Dnes znie tento príbeh neuveriteľne. Preto pri 

každej svojej prezentácii prof. Michal Bar-Zohar pri-

pomína morálne počínanie bulharského národa, 

ktorý nie je výsledkom náhody, ale jeho hlbokej 

podstaty, ktorú on nazýva „Bulharský duch“. 

Symfonicky koncert Slovenského rozhlasu so 
špeciálnymi hosťami - sólista Svetlin Rusev a maes-
tro Konštantín Ilievski  
Štátny sviatok Bulharskej republiky – 140 rokov od 
oslobodenia Bulharska. Bulharské predsedníctvo 
v EÚ 2018. 
02.03.2018. 19:00 hod., Koncertná sála 1 Slo-
venského rozhlasu a televízie, Mýtna ulica, Brati-
slava 
Slávnostný koncert je pod záštitou J.E. pani Yordanki 
Čobanovej, mimoriadnej a splnomocnenej veľvylan-
kyne na Slovensku. 

 
Konštantín Ilievski je bulharský skladateľ a dirigent 
obľúbenej európskej formácie na Slovensku a v stre-
dnej Európe Sinfonietta dell Arte, v ktorej hrajú Mo-
zartovi hudobníci zo Slovenska, Rakúska, Nemecka 
a Maďarska. Komorný orchester je držiteľom význa-
mných ocenení v strednej Európe.  
 



SRDEČNE VÁS POZÝVAME  
Oslava 1. marca – Baba Marta 

01.03.2018, 15:00 hod., slávnostná sieň Dvorana, 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratisla-
va 

Duchovné korene Bulharska od Vlčana Petrova – 
expozícia malieb 

01.03.2018, 18:00 hod., Kino Lumiér, Špitálska uli-
ca č. 4, Staré mesto, Bratislava 

Mimo Hitlerovho dosahu – premietanie dokumen-
tárneho filmu 

02.03.2018. 19:00 hod., Koncertná sála 1 Sloven-
ského rozhlasu a televízie, Mýtna ulica, Bratislava 

Symfonicky koncert Slovenského rozhlasu so špe-
ciálnymi hostiami - sólista Svetlin Rusev a maestro 
Konštantín Ilievski 

07.03.2018, 18:00 hod., BKI, Jesenského ulica č. 7, 
Bratislava 

Paríž, ženy a ešte niečo od Štefana Božkova – expo-
zícia malieb, obrazov a umeleckých fotografií 
v rámci Mesiaca frankofónie na Slovensku 

10.03.2018, 19:00 hod, Divadlo Malá scéna STU, 
Dostojevského rad č. 7, Bratislava 

Divadlo, moja láska! od Valeriho Petrova 

19.03.2018, 17:30 hod, BKI, Jesenského ulica č. 7, 
Bratislava 

Koncert Duo Štefan Simov – klavír a Bojan Bokov – 
bicie nástroje – so spoločnou účasťou mladých 
umelcov zo Slovenska 
 
Bulharský kultúrny inštitút 
Jesenského 7, Bratislava 
Tel. 02/544 101 40 
bulkis@bulkis.sk 
www.bulkis.sk  
www.facebook.com/bkisba 

Svetlin Rusev hrá na nástroji Stradivarius, ktorý 
vznikol v roku 1710. Je prvým huslistom Orchestra 
Francúzskeho štátneho rozhlasu a umeleckým riadi-
teľom Sofijskej filharmónie. Od roku 2016 je prvým 
huslistom prestížneho Orchestra Romanského Švaj-
čiarska. Je vyslancom dobrej vôle pre UNICEF. Na 
klavíri budu hrať slovenske sólistky Jordana Palovi-
čová a Krisztina Gyöpös .  
Koncert bude nahratý a vysielaný Slovenským roz-
hlasom a televíziou. V programe zaznejú skladatelia 
Pančo Vladigerov, Josef Suk, Clade Debussy a Fran-
cis Poulenc.  

 
 
Paríž, ženy a ešte niečo od Štefana Božkova – 
expozícia malieb, obrazov a umeleckých fotografií 
v rámci Mesiaca frankofónie na Slovensku 
07.03.2018, 18:00 hod., BKI, Jesenského ulica č. 7, 
Bratislava 
Meno Štefana Božkova nie je Slovákom cudzie. Je to 
nezávislý umelec a predstaviteľ súčasnej bulharskej 
bohémy. Štefan Božkov sa venuje rôznym oblastiam 
výtvarného umenia. Zrealizoval viac ako 20 samsta-
tných expozícií v Bulharsku, Srbsku, Slovensku, 
Mace-dónsku a Francúzsku. Je držiteľom srbského 
vyznamenania Zlaté pero, získal ocenenie za rozvoj 
výtvar-ného umenia v Sofii, diplom z 5. Medzinárod-
ného trie-nále grafiky v Sofii, ocenenie na Bienále 
v Bratislave a mnoho iných. Francúzsko je snom 
a inšpiráciou kaž-dého umelca a Štefan Božkov nie 
je výnimkou. Niektoré jeho práce, na tejto výstave 
v Bratislave, boli dovezené priamo z Paríža.  

Divadlo, moja láska! od Valeriho Petrova 
Divadelné predstavenie Divadla 199, Sofia 
10.03.2018, 19:00 hod, Divadlo Malá scéna STU,   
Dostojevského rad č. 7, Bratislava 
Režisér: Kasiel Noah Asher 
Účinkujúci: Kasiel Noah Asher, Krasimira Kuzmano-
va, Lilia Maravilia, Stefka Yanorova – vyškole-
né  herečky významným režisérom a pedagógom 
Krikorom Azaryanom.  
Táto pamätihodná divadelná hra bola napísaná 
špeciálne pre dve vzácne dámy bulharského divadla 
– herečky Slavka Slavova a Táňa Masalitinova. Stala 
sa jedným z najkrajších vysvetlení o láske k divadlu 
a duchovnosti. Súčasné predstaviteľky tento príbeh 
obohatili o vlastné zážitky z divadelného prostredia. 
Takto sa im vkusne a jemne podarilo predĺžiť jeho 
životnosť. Divadelné predstavenie im prinieslo 
ocenenie za ženskú rolu Ikar 2016, Union of Bulgari-
an Artists a ocenenie Medzinárodného festivalu No-
vá bulharská dráma 2016. 

 
 
Koncert Duo Štefan Simov – klavír a Bojan Bokov – 
bicie nástroje – so spoločnou účasťou mladých 
umelcov zo Slovenska 
19.03.2018, 17:30 hod, BKI, Jesenského ulica č. 7, 
Bratislava 
Mladí bulharskí umelci učia v Národnej hudobnej 
ško-le Lubomíra Pipkova v Sofii a Duo vzniklo roku 
2015. Prvé ocenenia získali na XI Medzinárodnej sú-
ťaži mladých umelcov, mesto Pernik roku 2016, tre-
tie miesto v medzinárodnej súťaži Grand Prize Virtu-
oso 2016 a na univerzite Mozarteum v Salzburgu. Sú 
laureáti bulharských a medzinárodných súťaží 
v Bulhar-sku, Macedónsku, Srbsku, Slovinsku, Ru-
munsku, Taliansku a Rakúsku. Duo v roku 2017 kon-
certovalo v komornej sále Bulgaria.  
Bojan Bokov je od roku 2016 členom rokovej 
skupiny Entropia, s ktorou vystupuje v rôznych so-
fijských kluboch.  
Okrem koncertu v BKI budú nasledovať ešte dva:  
21.03.2018, 17:00 hod., Základná umelecká škola 
Jána Albrechta, Topoľčianska ulica č. 15, Bratislava; 
22.03.2018, 17:00 hod., Konzervatórium – Bratisla-
va, Tolstého ulica č. 11 
 
 


