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Областна администрация Разград

21.05.2021 | Областният управител на област Разград Иван Борисов
участва в откриването на изложба „Лудогорие 2021“
Днес, 21 май 2021 г., в навечерието на 24 май – Деня на Светите братя Кирил и Методий, на
българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Областният управител
Иван Борисов взе участие в тържествена церемония по откриване на десетата националната
изложба „Лудогорие 2021“ в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“ – Разград.
От името на Областния управител бе връчен поздравителен адрес и кошница с цветя на
директора на Художествената галерия – Тодор Тодоров.
„Бих желал да изкажа и своята благодарност към организаторите на днешния празник –
Художествена галерия „Проф. Илия Петров“ – Разград, Съюзът на българските художници и
Община Разград. Изказвам своята признателност към Художествена галерия „Проф. Илия
Петров“ – Разград, която през годините наложи изложбата като едно от най-значимите
културни събития в областта ни и днес, петдесет години след първата експозиция Разград
събира художници от цялата страна, за да покаже, че българското изкуство е живо и
запленяващо. Вярвам, че тази артистична експозиция с висока естетическа стойност ще
предизвика възхищението на публиката от област Разград“ – се казва в поздравителния адрес.
Участие в събитието взеха и изпълняващият длъжността кмет на община Разград Добрин
Добрев, председателят на Общински съвет Разград Стоян Ненчев, заместник-кметът на община
Разград Руска Вътева, художници, културни дейци и граждани.
В експозицията са изложени 250 творби – живопис, графики и скулптури, на 151 автори,
селектирани от комисия с председател Любен Генов – председател и на Съюза на българските
художници от изпратените за участие 400 творби на 280 автори. Връчени бяха общо пет
награди. Наградата за живопис получи Димитър Чолаков, за скулптура – Красимир Митов, за
графика – Божидар Тонев, наградата на СБХ – София – Милчо Талев, а за млад автор –
Николета Иванова-Стоимирова. Представен беше и каталог с участващите творби.
Директорът на Художествената галерия Тодор Тодоров получи Специалната награда за
заслугите му във възстановяването на Националната изложба „Лудогорие“ и за неговата
цялостна творческа дейност. Г-н Тодоров получи и още едно признание – по предложение на
бургаския художник и меценат Руси Куртлаков стартира подписка с предложение Тодор
Тодоров да бъде обявен за „Почетен гражданин на Разград“.
През 2021 г. се навършват 50 години от първото издание, което се е провело през 1971 г.
Първоначално изложбата се е провеждала през 4 години, за 27 години е прекратено
провеждането й, възстановена е през 2013 г. като новата периодичност е на всеки 2 години.

