
Проект BSB-1130
“Туризъм, културно наследство и креативност”

акроним THC



Име на проекта: “Туризъм, културно наследство и креативност”
Акроним: THC
Програма: Програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“
Приоритет на програмата: 1.1 Съвместно подпомагане на бизнеса и предприемачеството в 
секторите на туризма и културата
Период на изпълнение: 27 месеца ( от 26.09.2020 година до 25.12.2022 година)
Бюджет на проекта: 900 173,00 евро (1 760 558,35 лева)
Партньори: Грузински център за изкуства и култура – град Тбилиси, Грузия; Сдружение
„Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ – град Добрич, България; Фондация
за развитие на град Николаев – град Николаев, Украйна и Национална агенция за опазване
на културното наследство на Грузия.



Програмата за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“ включва: 

- България с два региона – Североизточен и Югоизточен;

- Гърция – с два региона;

- Румъния – Югоизточен регион;

- Турция – региони, прилежащи на Черноморското крайбрежие;

- Украйна - пет области;

- Молдова, Грузия и Армения.



Програмата за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“ 

Финасови инструменти:
Европейски инструмент за добросъседство (ENI) – 39 милиона евро

Европейски предприсъединителен фонд (IPA) – 10 милиона евро

Национално съфинансиране – 10 %

Общ бюджет – 54 милиона евро

За сравнение: бюджетът на програма INTERREG V-A Румъния-България за същия период е 
258 милиона евро



Програмата за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“ 

Две основни приоритетни оси:

1. Подпомагане на бизнеса и предприемачеството

2. Опазване на околната среда и намаляване замърсяването на Черно море. 





Общата цел на проекта:
Да допринесе

за развитието на иновативен творчески туризъм
и културни продукти на база местното културно наследство.



Кои сме ние?

Водещ партньор: 
Грузински център за 
изкуства и култура –

град Тбилиси, Грузия

Партньор 4: 
Национална агенция за 
опазване на културното
наследство на Грузия 

Партньор 3:
Фондация за развитие 

на град Николаев –
град Николаев, 

Украйна

Партньор 2:
Сдружение

„Европейски институт 
по културен туризъм

„ЕВРИКА““ – град 
Добрич, България



- Водеща Неправителствена организация в Грузия с повече от 20 години оперативен опит.
- През 2016 г. ГЦИК става официален представител на Europa Nostra за Грузия.
- Мисията на организацията е опазване, развитие, популяризиране и устойчиво използване на  
грузинската култура и културно наследство.
- Подкрепа за развитие на културни индустрии и културен туризъм.
- Като част от две значими европейски мрежи: Europa Nostra и Европейски съвет за световните
занаяти (World Crafts Council Europe), ГЦИК  допринася за споделянето на опит и разпространението
на най-добрите практики в областта на културното наследство на Европейско ниво.
- В сътрудничество с местния туристически бизнес центърът работи активно за развитието на 
културни туристически атракции в страната. 
- Има принос за въвеждането на концепцията за културна анимация в Грузия и трансформацията на 
местните културни обекти в креативни дестинации. От 2009 година насам ГЦИК е изпълнил седем
международни проекта, четири от които с Европейско съфинансиране. https://www.gaccgeorgia.org/

Водещ партньор:
Грузински център за изкуства и култура –Тбилиси/

https://www.gaccgeorgia.org/


Сдружение “ЕВРИКА” е основано през 2003 година от български и холандски експерти като
СНЦ за провеждане научно-изследователска, образователна, обучителна и научно-
приложна дейност. Мисията на Сдружение “ЕВРИКА” е да развива устойчив и отговорен
туризъм в България чрез промотиране и опазване на културното наследство, местната
автентичност, човешките и природни ресурси. Екипът на Сдружение “ЕВРИКА” проучва
традиции, обичаи, исторически и археологически забележителности и прилага иновативни
подходи за създаване и промотиране на туристически продукти, атракции и дестинации.
Eкспертите на Сдружение “ЕВРИКА” имат дългогодишен опит в сферата на
предприемачество и развитие на човешките ресурси, в разработване и управление на
проекти с европейско финансиране. Своите успехи сдружението постига в партньорство с
местни и регионални публични власти, с туристическия бизнес от региона, НПО, културни
институти и музеи. Активен член на Европа ностра и Европейска мрежа „Места на мира“.

Партньор 2:
Сдружение „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ – град Добрич



НПО "Фондация за развитие на град Николаев" (ФРГН) е публична организация с
нестопанска цел, създадена през 1995 г. Мисията на ФРГН е да обедини и мобилизира
усилията и действията на обществеността, публични власти и бизнес с цел развитие на
секторите икономика, политика и културно наследство на украинския Черноморски регион
(Южна Украйна) въз основа на принципите за демократично управление. Целта на ФРГН е
да обедини усилията и ресурсите на всички заинтересовани страни, за да създаде условия
за развитието на общностите в град Николаев и прилежащите селища от региона на Южна
Украйна. Фондацията има богат опит в дейности по изграждане на капацитет на МСП,
местни и регионални власти.

Партньор 3:
Фондация за развитие на град Николаев – Украйна



Създадена през 2008 г. съгласно Указа на президента № 533, Националната агенция за
опазване на културното наследство на Грузия (НАОКНГ) представлява юридическото лице
на публичното право, което е основна оперативна институция, отговорна за прилагането на
политиката на национално културно наследство в Грузия. 12 музеи-резервата и 6 музея,
съществували в различните региони на Грузия, са под прякото управление на НАОКНГ,
което я прави една от най-големите музейни организации в страната. Въз основа на Закона
за културното наследство и Правителствения административен кодекс, Министерството на
културата и защитата на паметниците делегира своите функции на НАОКНГ. През 2019 г.
един от най-забележителните проекти, реализирани от НАОКНГ по рехабилитация на
укрепеното средновековно селище Муцо, получи наградата на „Europa Nostra“.

Партньор 4:
Национална агенция за опазване на културното наследство на Грузия 





Целевият регион притежава уникална култура, разнообразие
от исторически паметници, живи традиции и богати
природни дадености, но тези ресурси все още не се
уползотворяват адекватно.
Проектът насочва усилия към повишаване капацитета на
местните туристически фирми, предвижда подкрепа за
създаване на нови продукти, основани на местното културно
наследство, които ще привлекат туристическия интерес и
донесат икономически ползи за местните общности.



Безспорна е ролята на туризма за икономическото и социалното развитие в глобален мащаб.
Културното богатство, културните паметници, както и продуктите, свързани с културното
наследство, прерастват в основен фактор за развитието на обществото в условията на
глобализация и в частност на туризма в неговите разновидности – културен, устойчив, еко, етно,
а през последните десетина години – и така наречения креативен или творчески туризъм. Той
представлява най-общо сътрудничество между културния туризъм и творческите индустрии.



Ситуацията около пандемията с Ковид -19 наложи
коренно различен дневен ред в туризма. До скоро
наблюдавахме ръст в сферата на туризма,
туристическите дестинации и предприятия бяха
принудени да функционират в среда на все по-
нарастваща конкуренция и динамика на предлагането.
Сега предпочитанията на туристите са насочени
предимно към малки хотели и къщи за гости,
съхранили местната идентичност. Наред с това
продължава търсенето на продукти, които предполагат
активното участие на туриста и по-тясно
взаимодействие с местната култура, в съчетание с
принципите на устойчиво развитие. Ето защо
подкрепата за развитие на креативен туризъм и
туристически продукти на база културно наследство
прави проекта особено актуален.



Появата на креативен туризъм или творчески туризъм отговаря на
съвременните предизвикателства, като се фокусира главно върху
нематериалното наследство и предлага по-разнообразен и по-
задълбочен набор от дейности и продукти. Той дава възможност
на туристите да преминат отвъд пасивното преживяване на
материални културни ценности чрез тяхното активно включване в
творчески процес. Фокусирането върху нематериалното наследство
прави тези продукти по-устойчиви, без да оказват допълнителен
натиск върху околната среда. Тясното взаимодействие с местната
култура внушава чувство на уважение към социо-културната
автентичност на приемащите общности и осигурява дългосрочни
икономически ползи за тях.



Креативният туризъм е една от най-динамично развиващите се форми на устойчив
туризъм, свързваща местните традиционни ресурси и творческия потенциал на местното
население с новите очаквания на туристите. На преден план в туристическата индустрия
все повече стои преживяването, а туристите все по-често се наричат пътешественици,
те искат да опознаят като докоснат, преживеят, направят с ръцете си, научат, усетят и
вкусят. Различни форми на кулинарни курсове, занимания /работилници по изкуства и
занаяти, курсове по танци, посещение на фабрики и дестилерии с дегустация,
занаятчийски работилници, включване в различни събития и фестивали - всичко това се
приема като висок клас туризъм, който провокира креативност, а дестинациите се
възприемат на сетивно и емоционално ниво. Не на последно място, креативният туризъм
носи ползи за местната икономика, тъй като основен фактор е участието на местното
население.



Добри практики и примери:
Жеравна – Фестивал на народната носия
Фолклорният събор на Текето – с. Александрия, община Крушари
Събор “Песни и танци от слънчева Добруджа”, с. Дебрене
Фестивали в град Добрич, Балчик, Каварна

Би имало интерес към:
Тридневен уикенд пакет в хотел край морето:
- Курс по танци, в съчетание с местна кухня и добруджански вина;
- Курс по рисуване край морския бряг;
- Кулинарен курс “Видове черноморска риба и приготовление на ястия” – улов,

приготвяне и дегустация.



• Изграждане на капацитет у местните заинтересовани страни: провеждане на два тура от
по три семинара по креативен туризъм, продукти, основани на културното наследство и
предприемачество;

• Провеждане на съвместно проучване и създаване на база данни с МСП и ресурси за
креативен туризъм;

• Създаване на продукти за креативен туризъм и продукти на база културно наследство,
обединени в три трансгранчни маршрута;

• Съвместни маркетингови и комуникационни дейности;
• Изграждане на етнографски кът в Държавния музей „Нико Пиросманашвили“ в

Мирзаани, Грузия.

Партньорите по проекта изпълняват дейности в следните направления:



Повишаване капацитета на местните туристически
фирми, културни институции и местни публични
власти за създаване и управление на продукти
за креативен туризъм предвижда провеждане на
10 обучения на територията на всеки партньор,
изготвяне и отпечатване на три наръчника с добри
практики. По време на обученията особен акцент
ще бъде поставен на променената динамика на
туристическото търсене през последната година и
въвеждане на нови подходи и продукти с акцент
върху регионалната идентичност и творческите
индустрии.



Шест обучения с практически характер;
Креативен туризъм – специфика, профил на
потребителя, търсене на пазара, процес на
създаване и предлагане на продукта, добри
практики; създаване на примерни
продукти/алгоритъм в рамките на обученията.

Сътрудничество между представителите на
креативните индустрии – занаятчии, арт школи,
танцови школи и клубове, организатори на
фестивали и арт събития, кулинарни школи от
една страна и туристическия бизнес в региона.

Създаване и брандиране на креативна
дестинация; Мрежа на креативните градове
(2004).



Като следваща дейност проектът
предвижда провеждането на конкурс
и предоставяне на подкрепа за девет
идеи за креативни продукти в област
Добрич. За реализирането на своите
идеи фирмите ще се възползват и от
професионалната помощ на
консултанти. Планираме това да
стане в периода септември-ноември
2021. Най-добрите идеи ще бъдат
подбрани от жури с представители от
България, Украйна и Грузия.



Ще бъде създадена съвместна уеб
базирана платформа, която ще
популяризира новите продукти и ще
спомогне за тяхната устойчивост.



Комбиниране на креативните туристически продукти
в три тематични маршрута ще засили техните
маркетингови възможности и ще развие устойчиви
трансгранични бизнес връзки.

В резултат местните предприемачи ще изградят
капацитет за създаване и управление на иновативни
продукти за креативен туризъм и за успешно
трансгранично бизнес сътрудничество.



В края на проекта част от фирмите с
реализирани продукти за креативен
туризъм ще имат възможност да участват
във фестивала на занаятите “EthnoFest”,
който се провежда ежегодно в Тбилиси,
Грузия. Участниците ще демонстрират
своите продукти, ще обменят опит и ще
установят ценни бизнес контакти с други
фирми и производители.



Считаме, че това е най-сигурният път за преодоляване на кризата.

С финансиране в рамките на проекта ще бъдат създадени общо 27 продукта за креативен
туризъм на територията на трите региона – област Добрич, област Николаев в Украйна и
Тбилиси и Източна Грузия. По този начин проектът ще допринесе за съживяване на
туристическия бранш след тежките периоди на пандемия и ще привлече туристи и гости в
места, далеч от урбанизираните курорти.
Надяваме се в дългосрочен план фирмите да станат по-гъвкави и да посягат смело към
иновативни решения в туризма.



Изграждане на Етнографски кът в Държавния музей „Нико Пиросманашвили“ в Мирзаани, Грузия.

Нико Пиросманашвили е грузински художник от края на 19 и началото на 20 век.
Неговата родна къща в село Мирзаани ще бъде реставрирана; изграждане на етнографски кът.

Като самоук художник, той самостоятелно развива свой собствен стил, който в изкуството се 
нарича примитивизъм.

Живее в изключителна бедност, но рисува непрекъснато на обикновена хартия и всякакви подръчни 
материали. Става известен едва след смъртта си, когато негови картини са изложени в Париж и 
предизвикват небивал интерес. Счита се, че автопортретът на Пабло Пикасо е вдъхновен именно от 
автопортрета на Нико Пиросманашвили.



Името на художника се свързва на вълнуваща любовна история. През 1909 г. Театърът на
миниатюрите Belle Vue изнася представления в Тбилиси. Нико Пиросмани се влюбва лудо
във френската актриса Маргарита льо Севр и похарчва всичките си оскъдни спестявания,
за да я впечатли и демонстрира любовта си. Той закупува десетки кошници с цветя, една
част от тях поднася лично, с останалите покрива тротоара пред хотела, в който е
отседнала. Тази история вдъхновява Андрей Вознесенски и Реймънд Поулс да напишат
популярната песен „Милион червени рози“. Неговите чувства остават несподелени, но
разказът гласи, че след години, когато неговите картини са изложени в Лувъра, тя вижда
там своя портрет, целува го и символично иска прошка от художника, за чиято любов е
била недостойна.

https://cafedt.ru/bg/nikolai-pirosmanishvili-hudozhnik-niko-pirosmani---hudozhnik-primitivist/


	Проект BSB-1130�“Туризъм, културно наследство и креативност”�акроним THC�
	Име на проекта: “Туризъм, културно наследство и креативност”�Акроним: THC�Програма: Програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“�Приоритет на програмата: 1.1 Съвместно подпомагане на бизнеса и предприемачеството в секторите на туризма и културата�Период на изпълнение: 27 месеца ( от 26.09.2020 година до 25.12.2022 година)�Бюджет на проекта: 900 173,00 евро (1 760 558,35 лева)�Партньори: Грузински център за изкуства и култура – град Тбилиси, Грузия; Сдружение „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ – град Добрич, България; Фондация за развитие на град Николаев – град Николаев, Украйна и Национална агенция за опазване на културното наследство на Грузия.
	Програмата за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“ включва: ��- България с два региона – Североизточен и Югоизточен;��- Гърция – с два региона;��- Румъния – Югоизточен регион;��- Турция – региони, прилежащи на Черноморското крайбрежие;��- Украйна -  пет области;��- Молдова, Грузия и Армения.�
	Програмата за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“ ��Финасови инструменти:�Европейски инструмент за добросъседство (ENI) – 39 милиона евро��Европейски предприсъединителен фонд (IPA) – 10 милиона евро��Национално съфинансиране – 10 %��Общ бюджет – 54 милиона евро��За сравнение: бюджетът на програма INTERREG V-A Румъния-България за същия период е �258 милиона евро
	Програмата за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“ ��Две основни приоритетни оси:��1. Подпомагане на бизнеса и предприемачеството��2. Опазване на околната среда и намаляване замърсяването на Черно море. 
	Slide Number 6
	Общата цел на проекта:�Да допринесе�за развитието на иновативен творчески туризъм�и културни продукти на база местното културно наследство.
	Кои сме ние?
	- Водеща Неправителствена организация в Грузия с повече от 20 години оперативен опит.�- През 2016 г. ГЦИК става официален представител на Europa Nostra за Грузия.�- Мисията на организацията е опазване, развитие, популяризиране и устойчиво използване на  грузинската култура и културно наследство.�- Подкрепа за развитие на културни индустрии и културен туризъм.�- Като част от две значими европейски мрежи: Europa Nostra и Европейски съвет за световните занаяти (World Crafts Council Europe), ГЦИК  допринася за споделянето на опит и разпространението на най-добрите практики в областта на културното наследство на Европейско ниво.�- В сътрудничество с местния туристически бизнес центърът работи активно за развитието на културни туристически атракции в страната. �- Има принос за въвеждането на концепцията за културна анимация в Грузия и трансформацията на местните културни обекти в креативни дестинации. От 2009 година насам ГЦИК е изпълнил седем международни проекта, четири от които с Европейско съфинансиране.   https://www.gaccgeorgia.org/
	Сдружение “ЕВРИКА” е основано през 2003 година от български и холандски експерти като СНЦ за провеждане научно-изследователска, образователна, обучителна и научно-приложна дейност. Мисията  на Сдружение “ЕВРИКА” е да развива устойчив и отговорен туризъм в България  чрез  промотиране и опазване на културното наследство, местната автентичност, човешките и природни ресурси. Екипът на Сдружение “ЕВРИКА” проучва традиции, обичаи, исторически и археологически забележителности и прилага иновативни подходи за създаване и промотиране на туристически продукти, атракции и дестинации. Eкспертите на Сдружение “ЕВРИКА” имат дългогодишен опит в сферата на предприемачество и развитие на човешките ресурси, в разработване и управление на проекти с европейско финансиране. Своите успехи сдружението постига в партньорство с местни и регионални публични власти, с туристическия бизнес от региона, НПО, културни институти и музеи. Активен член на Европа ностра и Европейска мрежа „Места на мира“. 
	НПО "Фондация за развитие на град Николаев" (ФРГН) е публична организация с нестопанска цел, създадена през 1995 г. Мисията на ФРГН е да обедини и мобилизира усилията и действията на обществеността, публични власти и бизнес с цел развитие на  секторите икономика, политика и културно наследство на украинския Черноморски регион (Южна Украйна) въз основа на принципите за демократично управление. Целта на ФРГН е да обедини усилията и ресурсите на всички заинтересовани страни, за да създаде условия за развитието на общностите в град Николаев и прилежащите селища от региона на  Южна Украйна. Фондацията има богат опит в дейности по изграждане на капацитет на МСП, местни и регионални власти.
	Създадена през 2008 г. съгласно Указа на президента № 533, Националната агенция за опазване на културното наследство на Грузия (НАОКНГ) представлява юридическото лице на публичното право, което е основна оперативна институция, отговорна за прилагането на политиката на национално културно наследство в Грузия. 12 музеи-резервата и 6 музея, съществували в различните региони на Грузия, са под прякото управление на НАОКНГ, което я прави една от най-големите музейни организации в страната. Въз основа на Закона за културното наследство и Правителствения административен кодекс, Министерството на културата и защитата на паметниците делегира своите функции на НАОКНГ. През 2019 г. един от най-забележителните проекти, реализирани от НАОКНГ по рехабилитация на укрепеното средновековно селище Муцо, получи наградата на „Europa Nostra“. 
	Slide Number 13
	Целевият регион притежава уникална култура, разнообразие от исторически паметници, живи традиции и богати природни дадености, но тези ресурси  все още не се уползотворяват адекватно.
	Безспорна е ролята на туризма за икономическото и социалното развитие в глобален мащаб. Културното богатство, културните паметници, както и продуктите, свързани с културното наследство, прерастват в основен фактор за развитието на обществото в условията на глобализация и в частност на туризма в неговите разновидности – културен, устойчив, еко, етно, а през последните десетина години – и така наречения креативен или творчески туризъм. Той представлява най-общо сътрудничество между културния туризъм и творческите индустрии. �
	Ситуацията около пандемията с  Ковид -19 наложи коренно различен дневен ред в туризма. До скоро наблюдавахме ръст в сферата на туризма, туристическите дестинации и предприятия бяха принудени да функционират в среда на все по-нарастваща конкуренция и динамика на предлагането. Сега предпочитанията на туристите са насочени предимно към малки хотели и къщи за гости, съхранили местната идентичност. Наред с това продължава търсенето на продукти, които предполагат активното участие на туриста и по-тясно взаимодействие с местната култура, в съчетание с принципите на устойчиво развитие. Ето защо подкрепата за развитие на креативен туризъм и туристически продукти на база културно наследство прави проекта особено актуален.
	Появата на креативен туризъм или творчески туризъм отговаря на съвременните предизвикателства, като се фокусира главно върху нематериалното наследство и предлага по-разнообразен и по-задълбочен набор от дейности и продукти. Той дава възможност на туристите да  преминат отвъд пасивното преживяване на материални културни ценности чрез тяхното активно включване в творчески процес. Фокусирането върху нематериалното наследство прави тези продукти по-устойчиви, без да оказват допълнителен натиск върху околната среда. Тясното взаимодействие с местната култура внушава чувство на уважение към социо-културната автентичност на приемащите общности и осигурява дългосрочни икономически ползи за тях.
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	Повишаване капацитета на местните туристически фирми, културни институции и местни публични власти за създаване  и управление на продукти за креативен туризъм предвижда провеждане на 10 обучения на територията на всеки партньор,  изготвяне и отпечатване на три наръчника с добри практики. По време на обученията особен акцент ще бъде поставен на променената динамика на туристическото търсене през последната година и въвеждане на нови подходи и продукти с акцент върху регионалната идентичност и творческите индустрии.
	Шест обучения с практически характер;�Креативен туризъм – специфика, профил на потребителя, търсене на пазара, процес на създаване и предлагане на продукта, добри практики; създаване на примерни продукти/алгоритъм в рамките на обученията. ��Сътрудничество между представителите на креативните индустрии – занаятчии, арт школи, танцови школи и клубове, организатори на фестивали и арт събития, кулинарни школи от една страна и туристическия бизнес в региона. ��Създаване и брандиране на креативна дестинация; Мрежа на креативните градове (2004).
	Като следваща дейност проектът предвижда провеждането на конкурс и предоставяне на подкрепа за девет идеи за креативни продукти в област Добрич. За реализирането на своите идеи фирмите ще се възползват и от професионалната помощ на консултанти. Планираме това да стане в периода септември-ноември 2021. Най-добрите идеи ще бъдат подбрани от жури с представители от България, Украйна и Грузия. 
	Ще бъде създадена съвместна уеб базирана платформа, която ще популяризира  новите продукти и ще спомогне за тяхната устойчивост.
	Комбиниране на креативните туристически продукти в три тематични маршрута ще засили техните маркетингови възможности и ще развие устойчиви трансгранични бизнес връзки.
	В края на проекта част от фирмите с реализирани продукти за креативен туризъм ще имат възможност да участват във фестивала на занаятите “EthnoFest”, който се провежда ежегодно в Тбилиси, Грузия. Участниците ще демонстрират своите продукти, ще обменят опит и ще установят ценни бизнес контакти с други фирми и производители.
	Считаме, че това е най-сигурният път за преодоляване на кризата.
	�Изграждане на Етнографски кът в Държавния музей „Нико Пиросманашвили“ в Мирзаани, Грузия.��Нико Пиросманашвили е грузински художник от края на 19 и началото на 20 век. �Неговата родна къща в село Мирзаани ще бъде реставрирана;  изграждане на етнографски кът.
	�Името на художника се свързва на вълнуваща любовна история. През 1909 г. Театърът на миниатюрите Belle Vue изнася представления в Тбилиси. Нико Пиросмани се влюбва лудо във френската актриса Маргарита льо Севр и похарчва всичките си оскъдни спестявания, за да я впечатли и демонстрира любовта си. Той закупува десетки кошници с цветя, една част от тях поднася лично, с останалите покрива тротоара пред хотела, в който е отседнала. Тази история вдъхновява Андрей Вознесенски и Реймънд Поулс да напишат популярната песен „Милион червени рози“. Неговите чувства остават несподелени, но разказът гласи, че след години, когато неговите картини са изложени в Лувъра, тя вижда там своя портрет, целува го и символично иска прошка от художника, за чиято любов   е била недостойна.
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