В изложбата "Картини и импресии от Хърватия" са представени 25 художници и скулптори от
Творческия съюз "Петър Смаич" в Ернестиново, Хърватия. Те участват с картини и пластики,
вдъхновени от лицата и духовната светлина на хората и багрите в тази част на Европа с богата
история и културно наследство.
Творческият съюз „Петър Смаич” е създаден през 1973 г. по инициатива на местните скулптори –
Петър Смаич, Мате Тиярдович и Синиша Тешанкич. Съюзът осъществява своята дейност в
Ернестиново, малко градче на 17 км южно от град Осиек, в източната част на Република Хърватия.
Техният замисъл е да създадат творческа работилница – т.н. „колония“, по време на която
авторите да създават на самото място своите живописни или пластични творби. Същевременно
основателите изграждат и галерията в Ернестиново, събрала много творби през годините на своето
съществуване. Творческият съюз обединява скулптори и художници, които се вълнуват от
първичното, оригиналното, изворното и до голяма степен архетипното изкуство.
В ежегодните творчески работилници – колонии, участват много творци от различни страни.
Творбите от работата на пленерите са с различна художествена стойност, но по-важно е
вдъхновението, стремежа към творчество и изящество. Авторите се събират в продължение на
години, продължават да обобщават опита, придобит с времето и общуването помежду си, придават
артистичната свежест на срещите си и задълбочават особеностите на своя стил, работейки в
атмосферата на приятелство, близост и творчески обмен.

Галерия „Мисията” е създадена през 2009 г. от Държавния културен институт към
Министъра на външните работи като свободна зона на културната дипломация в София.
Уникално по рода си пространство за изкуство в рамките на административната структура,
което променя ежедневния институционален ритъм и създава предпоставки за динамичен
обмен на публики, мнения, артистични концепции и послания.Галерията развива
различни форми на междукултурен диалог, инициира проекти и гостувания на автори,
групови изложби, конференции, четения, пърформанси, конкурси и благотворителни
акции. Изложбената програма включва пълния репертоар от традиционното и
съвременното изкуство с възможност за реализиране на идеи и в пространството на
прилежащия двор.

