„Трябва да се помъчим да подкрепяме културата в България, защото тя тук
е крехко цвете”, каза на официалната церемония в Министерството на
културата Мая Вапцарова
Заместникминистър Велислава Кръстева награди днес с високото отличие на
Министерството на културата „Златен век”  печат на Симеон Велики, известния
български режисьор, сценарист и писател Мая Вапцарова. Престижната награда
се присъжда на Мая Вапцарова за нейния принос и заслуги в развитието на
българската култура.
На официалната церемония днес в зала „Колегиум” на Министерството на
културата Красимира Филипова  директор на дирекция „Съвременно изкуство и
художествено образование”, припомни за някои от знаковите моменти в
професионалния и творчески път на Мая Вапцарова, която беше и председател
на Съвета за електронни медии (СЕМ). Красимира Филипова спомена няколко
филма на режисьорката Мая Вацарова, които са в нейната лична класация като
фаворити, като специално изтъкна документалния филм за Никола Вапцаров "Ти
помниш ли" /2009/, чийто сценарист и режисьор е племенницата на Вапцаров и
който разкрива редица тайни и непознати за публиката детайли от живота и
творчеството на големия наш поет. Тя подчерта, че този документален филм е
решен нетрадиционно, като предлага на зрителите и уникални текстове, писани
от и за Вапцаров, както и неизлизали досега на бял свят снимки от личния архив
на семейството. Създателката на филма "Ти помниш ли" проследява и историята
на Вапцаровия род в стремежа си да обясни Никола Вапцаров като явление,
допълни още Красимира Филипова.
„Аз ти благодаря, че те имам за свой приятел. Като си мислех за деня на
твоето награждаване, аз осъзнах, че ти си от сложните личности, за които не
може да се разкаже с две или 20 думи …За мен е чест!” С тези думи заместник
министърът на културата Велислава Кръстева удостои с високото отличие
„Златен век” голямата българска режисьорка Мая Вапцарова.
„Найнапред културата е сборно нещо. Културата я има благодарение на
приятелите. Културата и изкуството остават и когато всичко друго е изчезнало.
Трябва да се помъчим да подкрепяме културата в България, защото тя тук е
крехко цвете. Благодаря Ви!”, каза на церемонията Мая Вапцарова.

