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Честита
Нова Година,
приятели!
Нека новата 2013 г. да донесе на всички нас много
усмивки, здраве, любов и
повече доброта в душите
ни!
Вярвайте в мечтите си, опитайте се да ги следвате и не
се отказвайте след първото препятствие, защото ни
е даден един безценен дар,
който е точно тук и сега,
защо пък да не го използваме по най-добрия начин!
Вярвайте повече в онази
красота - другата, която в
някои случаи остава невидима за очите, нека по-често да я правим видима за
нас!
Пожелаваме Ви една по-духовна година, в която да
дадете път на светлината
в душите си, защото зависи от всеки един от нас
да бъде малко по-добър,
малко по-човечен, малко
по-толерантен, по-малко
егоист и повече мислещ,
борбен и непримирим с
глупостите, с които ни заливат отвсякъде, само
тогава можем да открием точното лекарство
да съхраним себе си
и да не бъдем марионетките на някой друг в
този твърде суров и материален свят.

Всеки, който не е безразличен към себе си като
личност, към културата,
към изкуството и духовния
свят, който иска да запази
душата си, да успее да я
съхрани в едни размирни
времена, когато в повечето случаи важи правилото
„homo homini lupus est“
(човек за човека е вълк), е
добре дошъл сред нашите страници. Вярваме, че
и тези, които не се интересуват от изкуство, ще
погледат през една
малко по-различна
призма и биха могли
да научат, както и да
намерят нещо ново
за себе си.
Изкуството е една от
причините да обърнем
поглед към емоциите,
да полетим, да се
отдадем на усещанията

извън материалното, да
превърнем реалното битие в едно магическо пътешествие.
Душата на човек е уникална, защото тя е единственото, което наистина
притежаваме и никой не
може да ни отнеме. Ние решаваме какво да се случи с
нея - дали ще успеем да я
съхраним.

Изкуството отразява
и създава разнообразни емоции. Елате с нас на
едно магическо пътешествие, за което няма нужда
от вълшебна пръчка, защото има само един ключ, а
той се намира в душата на
всеки един от Вас!
Вярваме във Вас и за това
ни има!
Надя ХРИСТОВА,
главен редактор
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Чудакът
Уилард Уиган
и най-малките
скулптури в света

У

илард Уиган e роден
през 1957 г. в Бирмингам,
Великобритания. Той е
създател на най-малките скулптури в света. Неговото
детство е по-различно от това
на повечето му връстници. Уилард страда от дислексия и има
сериозни затруднения в училище. Според проведени изследвания понякога при нейното
наличие се наблюдават изключителни способности в различни направления. Такава дарба
притежава и Уилард Уиган.
„Всичко започна, когато бях на
пет години. Започнах да правя
къщички за мравките, защото
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мислех, че трябва да живеят
някъде. След това им направих обувки и шапки. Това беше
един фантастичен свят, в който
избягах от дислексията и където учителите ми не можеха да
ме критикуват. Ето как започна
кариерата ми като микро-скулптор“, споделя Уиган.
Микро-скулптурите на Уилард
стават толкова малки, че са
видими само през микроскоп.
Всяка от тях се побира в ухото
на игла или на върха на карфица.
Личната саможертва, довела
до създаването на такива чудни и невероятни скулптури, е
немислима за повечето хора.
В медитативно състояние Уилард забавя сърдечната си
дейност, което му позволява
да намали треперенето на
ръцете. Всъщност той работи
през времето между два удара
на сърцето. Дори вибрации,
причинени от трафика отвън,

могат да повлияят на работата
му. Поради тази причина той
твори предимно през нощта.
Работата на Уилард Уиган често е наричана „осмото чудо на
света“.
През юли 2007 г. кралица Елизабет II го награждава с орден
за заслуги към изкуството.
Наградата е връчена лично от
принц Чарлз. Сред притежателите на творби на Уилард са
известни личности като принц
Чарлз, сър Елтън Джон, сър
Филип Грийн, Майк Тайсън,
Саймън Коуел и други. Една от
творбите му е поръчана от самата кралица Елизабет II по повод диамантения ù юбилей (60
години от царуването на Нейно
Величество).
Животът на Уилард привлича вниманието на филмовата
индустрия, както и на литературните среди, борещи се за
правото да разкажат неговата
житейска история.

www.svetlosenki.com
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Ето какво разкри за себе си Уилард Уиган, един от най-известните и чудати в световен мащаб артисти, в първото си интервю за България, което той даде специално за „Светлосенки - Изкуството като начин на живот“.

В

ярваме, че „за всяко
нещо винаги има причина“, споменавайки
посланието на Мерилин Монро. Каква беше Вашата причина да започнете да се
занимавате с изработката на
тези красиви и нестандартни
микро-скулптури? Как точно
открихте тази си способност?
Още от дете страдам от дислексия.
Поради тази причина в училище
имах затруднения - критикуваха ме, че не се справям добре с
четенето и математиката. Междувременно открих, че имам талант да създавам малки фигурки
и обекти. Развих своя философия, че ако моята творба е твърде малка и не може да се види
с просто око, то хората няма да
забелязват моя проблем и няма
да ме критикуват. Така започна
всичко.
Много хора живеят в поставени и наложени от обществото
рамки и никога не излизат от
тях. Обикновено при появата
на „по-шарен“ от общоприетото човек, който се занимава
или стреми към нещо различно и новаторско, повечето
започват да го сочат с пръст.
Срещнахте ли подкрепа, когато направихте първите стъпки към Вашето изкуство, или
погледи, изпълнени с недоумение? Кой е с Вас от началото до този момент?
Когато видят моя творба, хората са удивени колко малка е тя
в действителност. Много от тях
дори не вярват, че е истинска.
Понякога, когато провеждам
изложби, правя демонстрации
пред публиката, за да видят
всички как протича процесът
на създаване на моите работи.
www.svetlosenki.com

Тогава хората разбират и вярват, че творбите ми са истински.
Въпреки че майка ми почина
преди няколко години, нейният
глас звучи в главата ми и до ден
днешен: „Колкото е по-малка
твоята творба, толкова е по-голямо името ти.“ Въпреки че
вече не е сред живите, тя винаги е с мен и продължава да ме
вдъхновява.

вя конкретен, по-специфичен
детайл на определеното място
в скулптурата, по която работя.
Как ви хрумва идеята за
създаването на определена
творба?
Ако някой ме помоли да работя по специален проект, тогава
той определя темата, разбира
се, при положение че мога да

Уилард Уиган: ща не
Няма невъзможниеш
да
ож
това, че не м
осто око,
видиш нещо с прва
не означа , а
че то не съществув

Какви инструменти използвате при работата си?
Аз създавам свои собствени
инструменти. Някои от тях са
стандартни, но често се налага
да конструирам специален инструмент, за да мога да поста-

се справя с конкретната задача.
Стремя се да организирам другите ми работи в категории - холивудската колекция например
се състои от творби като Мерилин Монро, Чарли Чаплин, Лаурел и Харди и т.н.
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Как точно протича работата
по изработката на една творба? Колко време Ви отнема
създаването ù?
Времето за изработка зависи
от конкретната творба - колко
персонажа ще има в ухото на
иглата или на главата на карфицата. Понякога се случва
работа, която смятам за лесна,
да ми отнема много повече
време, a задача, която изглежда по-сложна, приключвам за
много по-кратък срок. Трудно е
да се прецени с точност, но изработването на една скулптура
отнема средно от шест до осем
седмици.
Какви са размерите на
най-малката Ви творба?
Моята най-малка творба е с големина около 3 микрона. Тя е
наистина невероятно малка.
Над какво работите сега?
В момента работя по съвместен проект заедно с двама от
най-добрите създатели на часовници в света - Робърт Гройбел и Стивън Форси. Идеята е
една от моите творби да бъде
поставена в един от часовниците на Гройбел и Форси, които сами по себе си създават
невероятни произведения на
изкуството. Този проект е доста вълнуващ и иновативен в
много отношения. Не само че
часовникът трябва да работи безупречно, но също така
трябва да бъде специално
конструиран, за да може да
приюти в себе си вградена
микро-скулптура.
Къде хората могат да видят
Ваши работи?
В момента осем от моите творби
са изложени в „Time Art Gallery“,
Шанхай, Китай, шест - на международния фестивал „FIAC“ в
Париж, а други десет в „Parish
Gallery“, Вашингтон, САЩ.
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Всеки творец излъчва определено послание чрез творбите си. Какво послание искате да достигне до хората,
които се докосват до Вашето
изкуство?
Творбите ми идват от моето
сърце. Иска ми се те да са символ на това, че малките неща
в живота имат значение. Няма
невъзможни неща - това, че не
можеш да видиш нещо с просто
око, не означава, че то не съществува.
Има ли нещо, което бихте
искали да промените в своя
живот?
Няма нещо, което бих желал да
променя в моя свят.
Каква благотворителна инициатива бихте подкрепили?
Подкрепял съм благотворителни каузи през целия си живот,
но двете благотворителни организации, с които съм свързан
в момента, са „Siegfried & Roy‘s
Charity“ и „The Nelsons Mandela
Children‘s Charity“.
Мотото на нашето издание
е „Изкуството като начин на
живот“. Поради тази причина искаме да разберем какво
е за Вас изкуството? Има ли
нещо, с което бихте искали
да се занимавате извън него?
Или сте напълно отдаден на
същата или подобна кауза?
За мен изкуството е начин на
живот. Ако нямах моето изкуство, никога нямаше да намеря
изход от жестокостта и обидите,
които търпях като дете заради
моята дислексия. Изкуството
ми даде начин на живот и живот, на който се наслаждавам.
интервюто взе
Надя ХРИСТОВА
снимките са предоставени от
James Lawer
www.svetlosenki.com
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ЗА ФЕНОВЕТЕ НА
КРАТКИТЕ ФИЛМИ
Подбор от заглавия
Тhe End - Supinfocom
www.svetlosenki.com/movie1
Shadow Puppets - Chuck Gamble,
Lucky Radish Studio
www.svetlosenki.com/movie2
Doll Face - Andrew Huang
www.svetlosenki.com/
movie3
Филмите можете
да намерите и в
youtube.

www.svetlosenki.com
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П

абло Пикасо (1881-1973
г.) е испански художник и
скулптор.
Той е роден на 25-ти октомври
1881 г. в Малага, Испания. От
1904 г. живее и твори в Париж.
Художникът е считан за един
от основоположниците на
кубизма. През далечната 1907
г. създава творбата „Госпожиците от Авиньон“ и съвместно с
още няколко творци провокира
появата на нов вид течение в
изкуството. През 1910 г. Пикасо
започва да използва интересни
похвати в произведенията си
(деформации в творби), намиращи опорна точка със сюрреализма.
От 1901 до 1904 г. за Пикасо настъпва така нареченият „син“
период. Художникът изобразява във всичките си творби меланхолични елементи, изцяло
в синята гама. През 1905 г. настъпва „розов“ (оптимистичен)
период, който продължава до
1907 г. Следва „африкански“ период. Пикасо започва да изучава тънкостите на африканското
изкуство, както и творчеството
на Пол Сезан (1839-1906 г.),
френски живописец, считан
за основоположник на сливането между импресионизма и
кубизма.
С невероятен устрем и въображение са създадени скулптурните произведения на Пикасо,
но и графичните му творби са
считани за изключително интересни от ценителите. Творбите
му са обществено ангажирани,
изпълнени с много емоции, а в
някои от тях е видима до болезненост позицията му спрямо
насилието, размитите граници
на човешката жестокост.
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Пабло Пикасо

се науча да
„Винаги правя това, което не мога, за да мога да
“
.
го правя
и такъв,
„Всяко дете е творец. Проблемът е как да се запаз
когато порасне.“
„Когато нямам повече синьо, слагам червено.“

е да ими„Да имитираш другите е неизбежно. Позорното
тираш себе си.“
истината.“
„Изкуството е лъжа, която ни кара да разберем
Пабло Пикасо

www.svetlosenki.com
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Вечните

Известни творби
„Госпожиците от Авиньон“ - 1907 г.
„Сламена шапка“ (литография) - 1934 г.
„Герника“ - 1937 г.
„Портрет на млада девойка“ (хелиогравюра) - 1956 г.
„Двама възрастни мъже“ - 1962 г.
„Бикът“ (литография) - 1964 г.
www.svetlosenki.com
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Любопитен факт от живота на
Пикасо са неговите леви политическите убеждения. Художникът членува в Испанската комунистическа партия. От 1940
г. взима участие в световното
движение за мир, което харесва
нарисуваната от Пикасо бяла
гълъбица и я превръща в свой
символ.
Най-известната творба на художника е „Герника“ (1937 г.). В
нея ясно е отразено безсмислието на войната, както и ужасната действителност, причинена
от насилието. Произведението
е създадено от Пикасо след
разтърсващото емоционално
съпреживяване на събитията
по време на жестоката бомбардировка над Герника, град
в провинция Биская на Баската
страна в Испания.
В деня на бомбардировката
(26-ти април 1937 г.) германски
самолети изсипват дъжд от запалителни фосфорни бомби.
Бездушната жестокост е причинена от тaкa наречения „Легион Кондор“ на германската
Луфтвафе. Той е създаден официално на 9-ти март 1935 г. като
самостоятелен род войска с наличието на 18 200 души. Негов
главнокомандващ е райхсмаршал Херман Гьоринг (1893-1946
г.), военен лидер на Третия райх,
който основно се заема с изграждането на въздушната мощ
на Германия. Жертвите от този
безмилостен акт са близо 1500,
а ранените наброяват 1000.
Картината „Герника“ на Пикасо
е изложена в музея „Кралица София“ в Мадрид.
Надя ХРИСТОВА
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5. Кака Лара от „Милион и
едно желания“ е:
А) Най-известната българска
художничка, а „Милион и едно
желания” е най-популярната ù
творба.
Б) Не водеше ли някога едно
предаване за деца?
В) Защо ми задавате този въпрос? Какво общо има кака Лара
с този тест?
е възможно да ме питате нещо
толкова смешно, кой не е чувал
за Салвадор Дали?!
3. Оскар Уайлд е:
А) Най-доброто заведение за
мен.
Б) Преди година така се прекръсти съседът ми от долната
махала, защото не си харесваше името Майкъл Иванов Свиленов - Джексън.
В) Оскар Уайлд (1854-1900 г.) е
британски писател, поет и драматург от ирландски произход.
Веднага се сещам за „Портретът на Дориан Грей“. Гледах го
на кино, не съм чел/а книгата,
но мисля скоро да поправя
това. / Чел/а съм книгата, мисля да гледам и филма.

Отговори от
теста
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4. Какво означава оригами?
А) Моля Ви, не ми е удобно да
го демонстрирам. Има прекалено много хора наоколо.
Б) Какво значение има какво е
оригами? Все ми е тая! Задайте
този въпрос на някой друг!
В) Оригами е древно японско
изкуство, състоящо се в създаването на фигури чрез сгъване
на листове хартия.

Тези от Вас, които са събрали най-много отговори В),
ще бъдат поканени на моята сватба.

2. Винсент ван Гог, Пабло Пикасо и Салвадор Дали са:
А) Откъде да знам, бе! Не ме занимавайте с тъмни субекти от
подземния свят!
Б) Винсент ван Гог, Пабло Пикасо и Салвадор Дали са псевдоними на едно и също лице,
което се е укривало от немското разузнаване по време на
Втората световна война.
В) Винсент ван Гог (1853-1890
г.) e холандски художник. Той е
един от най-известните представители на постимпресионизма. Харесват ми неговите
слънчогледи. Пабло Пикасо
(1881-1973 г.) е испански художник и скулптор. Пабло ли?
Ами не ми е толкова любим
кубизмът като стил, но неговите работи не са никак зле,
особено тази с „Госпожиците
от Авиньон“. Имаше и творба с
един бял гълъб, ако не се лъжа,
която дори съм виждал/а под
формата на репродукция на
стената в една софийска пицария. Салвадор Дали (1904-1989
г.) e испански сюрреалист. Как

Можеш ли
да оцелееш
в света на
изкуството?
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За събралите най-много
отговори А) и Б) надеждата
ми, че ще оцелеете в джунглата на изкуството, ще умре
или първа, или последна.
Моля, дайте ù шанс за един
малко по-дълъг живот.

1. Да си наивист в света на
изкуството с други думи означава:
А) Да вярваш на всички за
всичко и да не си вземаш поука.
Б) Да си купиш маслена боя
вместо блажна, само защото
по погрешка си попаднал в арт
магазин, а лицето, което те е
консултирало там, ти е казало,
че тази боя е много подходяща
да освежиш и боядисаш стените на твоята кухня.
В) Течение в изобразителното изкуство, което възниква в
края на 19-ти век.

Тест

Съставил:
Над(я)ежда ХРИСТОВА
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,

Внимавайте
когато

бързате да стигнете

тър,
навреммеожзе ада тсееслаучи
защото
идете на
всеки ден да от

кино.
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година на черната водна змия
Годината на змията започва
на 10-ти февруари 2013 г. и
завършва на 31-ви януари
2014 г. Според китайската
астрология под този знак са
родените през 1917, 1929,
1941, 1953, 1965, 1977, 1989,
2001, 2013 г.
Известни творци от зодия
змия са Йоханес Брамс, Пабло Пикасо, Едгар Алан По,
Жан-Пол Сартр, Франц Шуберт, Вирджиния Улф, Йохан Волфганг фон Гьоте,
Грета Гарбо, Боб Дилън.
Както змията сменя своята
кожа, така и годината под
този знак носи със себе си
промяна и нестабилност, но
може да се разчете и като
едно положително ново
начало. През тази година е
12

добре всяко решение да бъде
внимателно обмислено, да не
се предприемат прибързани
действия, а да се погледне
прецизно и детайлно на всяка
една ситуация.
Ясписът е един от най-подходящите камъни за късмет през годината на черната водна змия.

Той е считан още от най-древни времена за особено ценен
- от него са се изработвали
както различни амулети и
красиви накити, така и оръжия, известен е още и като
„камък на лечителите“. Според съвременните вярвания
неговите магически свойства
включват премахване на негативната енергия, внасяне
на хармония в личен план,
успех в бизнеса, засилване
на интуицията и изостряне на
концентрацията, помага също
и за справяне със страховете.
Други подходящи камъни през
годината на змията са черен
опал, рубин, тъмен или зелен
ахат, нефрит, както и карнеол.

www.svetlosenki.com
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Разказвал ли си?
Заглеждал ли си се в клоните на старото дърво,
когато буря иска пръстите му да пречупи?
Усещал ли си през съдбата на полюшващо листо,
когато есен иска силите му да погуби?
Разследвал ли си с лупа в ирисите на нощта,
когато се опитва да говори с уличната лампа?
Плакал ли си с цветовете на изгубена дъга,
когато разбере, че в ямата с боклук ги праща?
Пожелавал ли си камък да получи истинско сърце,
когато няма начин да разкаже своята история?
Изслушвал ли си мислите на някой трескав дъжд,
когато капките в очите му не спират да говорят?
Разхождал ли си се с отминал спомен,
когато чувствата му парят без да спрат?
Обичал ли си с чистата омраза,
когато стане ясно, че обгръщат я с любов?
Живял ли си с крилете на фантазия,
когато само в сън успее да лети?
Разказвал ли си своята история,
когато знаеш, че не спира да боли?
Надя ХРИСТОВА

www.svetlosenki.com
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н се събуди и
отвори очи. Напоследък
беше
свикнал да изчаква известно време, докато започне да разпознава силуетите
в тъмното. Не знаеше къде
точно се намира, но някои от
по-старите му бяха казали, че
всички заедно отиват на едно
много важно място.
Това беше повече от достатъчно, за да разтупти силно
младото му сърце.
Сетивата му се пригодиха
към тъмнината и започна да
разпознава силуетите на останалите. Радостно поздрави
всички: „Добро утро!“
Не последва никаква реакция.
- Ехо! Добро утро, казах!
Никой не му отговори.
- Ама какво става тук? - се
провикна на висок глас Ян.
Знаеше, че по това време
всички са будни. А сега виждаше как са налягали и дремят.
Ян видя Жълтия и се запъти
към него. Побутна го, но не
успя да го събуди. Опита пак.
Отново нямаше реакция.
- Жълти, Жълти, събуди се,
бе! Какво става, по дяволите!
Защо всички спите по никое
време?!
Ян се затича към Скапания,
на когото останалите му бяха
лепнали този прякор, защото
за кратко време почерня и
остаря.
- Скапан, Скапан! Я ставай
веднага! Какво ви става на
всички? Скоро пристигаме!
14

Разходка без лодка
Хайде! Ставай!
Последва същото.
Ян се беше надвесил над Скапания, огледа и останалите.
Сърцето му се сви от неясно
предчувствие.
След миг цялото му същество
се изпълни със страх и сразяваща самота, сълзите започнаха да капят, без да може да
ги спре.
Всичко пред него се замъгли.
Имаше чувството, че ще припадне всеки момент. Коленете
му омекнаха, усети непознати
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да види ясно какво пише, но
знаеше къде да отиде, за да го
прочете. По-рано останалите
бяха открили едно място, на
което имаше един малък процеп, през който се виждаше
светлина. Запъти се натам и
намести листа удобно.

Писмото…

Драги, Ян,
това, което ще прочетеш, няма
как да го избегнем. Взехме
това решение, защото крайната спирка на това пъте-

Пътешествието
на

н
ана
а
б

чувства, които започнаха да
го заливат. Разтрепера се и
усети как зелените му дрехи
пожълтяха за секунди.
Не искаше да повярва. Не можеше да приеме. Отказваше
да мисли.
Мъртви… всички бяха мъртви.
- Но защо? - успя да изфъфли
на себе си Ян. Гласът му звучеше някак призрачно и отдалечено. Все едно не беше негов.
Той видя, че до Скапания има
нещо. Вдигна го. Оказа се, че
е лист хартия, а на него има
нещо написано. Не можеше

шествие е ясна. Излъгахме те,
защото искахме да те предпазим. Истината е, че всички ние
ще умрем. Крайната цел на
това пътешествие е едно място, на което ще се разделим
завинаги. Когато пристигнем,
ще попаднем на различни
места, а скоро след това всички нас няма да ни има.
Искахме да те предпазим и да
имаш още един ден пред теб,
защото си най-млад измежду
нас, не си видял много.
Заръчваме ти през този ден
да гледаш там - през процепа,
който открихме. Там можеш
www.svetlosenki.com
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да видиш… Това е мястото.
Докато можеш, стой там и гледай! Попивай видяното, мечтай, разгадай, виж колкото се
може повече през този ден!
Нека той да бъде незабравим
за теб… макар и последен…
Всички ние сме виновни, че
не те предупредихме, преди
да попаднем тук. Когато заспа,
взехме решение този камион
да стане наш последен дом.
Предпочетохме да си тръгнем
сега, а не да чакаме остатъците ни да бъдат изхвърлени в
кошчето за боклук.
А ти…
Ти си толкова млад и усмихнат, не искахме да страдаш
колкото нас. Трябваше да те
предупредим, да поговорим
по-рано. Трябваше! Но все
пак сме просто банани. И ние
грешим. Нали така, Ян?
Очите на Ян се насълзиха.
Лявата му ръка започна да
трепери и изпусна листа на
земята.
Още един ден. Но за какво му
е? По-добре да беше умрял
с тях. Заедно с тях. Това бяха
най-скъпите му хора. Защо му
е още един ден? Нали тях ги
нямаше. Какво от това, че го
има в този момент, като е толкова самотен? Болката беше
ужасяваща. Такава, каквато
никога преди не беше усещал.
За един миг узря, остаря и почерня.
Известно време поседя обърнат с гръб към процепа. Та
нали заради него бяха умрели
всички, защото той значеше
твърде много за тях. Хиляди
чувства изпълваха цялото му
www.svetlosenki.com
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същество. Имаше чувството,
че ще откачи. Границата беше
тънка. Тази мисъл се сля с изречението, което чу някъде
отдалече. Някакви гласове…
- Най-накрая преминахме
границата. Направо ми се ***
******. И забрави за скапаните
банани! К’во само ми мрънкаш! Голяма работа, че вече за
нищо не стават! Нали успяхме
да прекараме най-важното.
Всичко е там - под фалшивата
преграда. Този път баракудата Тонев поиска повече пари,
***** му! Нищо де! Важното е,
че успяхме!
Ян се изправи. Повика всичките си сили на помощ. Всяка
секунда се бореше да преодолее многобройните чувства,
които изпитваше. Хилядите
мисли се преплитаха и изпълваха съзнанието му. Но той
трябваше да се съсредоточи.
Отиде до мястото, което чу
гласовете да описват. Вложи
всичките си сили, за да повдигне преградата. Отдолу намери
няколко торби, сплескани под
нейната тежест. Отвори първата торба.
Леле! Колко бяло! Някакъв бял
прах. Цялата тъмнина не можеше да го скрие. Толкова бяло
през живота си не беше виждал.
Но какво е това? Той не знаеше
и не искаше да знае, но интуитивно разбираше, че това е
прекалено важно за гласовете,
на които не им пукаше за смъртта
на любимите му хора.
Ян взе едно от чувалчетата. С
бързи крачки се запъти към
процепа. Вдигна чувалчето
и започна да изсипва съдър-
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жанието му. После второто,
после третото… и така, докато
не изсипа всичките…
Когато приключи, седна и се
загледа към телата на близките си хора. Сълзите му бяха
спрели, но мислите му бяха
толкова хаотични. Точно когато приключи с изсипването
на чувалчетата, силите му го
напуснаха отново. Хиляди
чувства го заблъскаха към дъното и не му даваха да подреди мислите си.
Тогава отново протегна ръка
към писмото. Взе го. Потърси
няколкото реда, които не спираха да му се въртят в главата
като въртележка.
„Заръчваме ти през този ден
да гледаш там - през процепа,
който открихме. Там можеш
да видиш… Това е мястото.
Докато можеш, стой там и гледай! Попивай видяното, мечтай, разгадай, виж колкото се
може повече през този ден!
Нека той да бъде незабравим
за теб… макар и последен…“
Ян повтори думите на глас.
Този път нямаше да обърне
гръб.
Зелено, синьо, жълто, червено, всякакви цветове, капки.
Попиваше всичко, което виждаше.
Когато вратата на камиона се
отвори, вече беше тъмно. Ян
лежеше най-отпред. Около
него бяха разпръснати всички чувалчета. Любимите му
хора бяха завити под тях.
Този ден наистина беше незабравим за него.
Надя ХРИСТОВА
15
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обеци

Четвърта стъпка: На
всяка една от двете части на връвта нанижете по
още едно от малките мъниста, но в различен цвят от първите. Отново идва ред на едно
голямо мънисто, което трябва да
нанижете като в стъпка 3.

Материали
За един чифт обеци ще Ви бъдат необходими
следните неща:
2 кукички за обeци
8 малки и 3 големи мъниста
тънка връв, но достатъчно устойчива, за да не
се скъса лесно
ножица
Първа стъпка: Нанижете връвта в халкичката на
кукичката и я изравнете от двете страни.
Втора стъпка: На всяка една от двете части на
връвта нанижете по едно малко мънисто.
Трета стъпка: Идва ред да сложите първото голямо мънисто, но този път трябва да го нанижете
едновременно и на двете части на връвта. Можете
да си помагате с игла, за да Ви бъде по-лесно да
избутате двата края през отвора на мънистото.
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След това на всяка една от частите
на връвта нанижете по две малки мъниста - две с еднакъв цвят от едната
страна и две с друг цвят от противоположната.

Пета стъпка: Нанижете последното
голямо мънисто (същото действие
като в стъпка 3).
Шеста стъпка: Завържете двете части
на връвта на възел. Ако последното
мънисто успее да се измъкне през
него, направете още няколко възела.

www.svetlosenki.com
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Направи си сам

СВЕТЛОСЕНКИ

1

2

3

4

5

6

7

Седма стъпка: Отрежете излишната
връв с ножица.
Готово!
Вече си имате две
нови обеци, които
можете да съчетаете с подходяща
дреха.

www.svetlosenki.com
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Любопитно за

Байкушевата
мура

Брой 1/2013
Изкуството като начин на живот

рез месец август 1897 г., по препо„П
ръка на цар Фердинанд, лесовъдът
Константин Байкушев е изпратен да проу-

чи горите в Пирин, Пелистер и Атон. „Голямата дама“ на българската гора е открита
по време на това пътуване, по чудо оцеляла след унищожителен пожар, правеща
впечатление на фона на естествения млад
подраст. Първите измервания установяват
размерите ù - височина 30 метра, обиколка
7.6 метра. Константин Байкушев определя
възрастта на дървото чрез специално доставен от Германия „Преслеров свредел“.
Байкушевата мура е най-старото иглолистно дърво в България - над 1300 години.
Представител е на вида черна мура“, гласи
надпис на табелата, която се намира малко
преди да се разкрие цялото великолепие
на Байкушевата мура. До нея може да се
стигне както с кола, така и пеш от град Банско. Тя се намира близо до хижа Бъндерица
и е на 1930 метра надморска височина.
18
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Рубрика

СВЕТЛОСЕНКИ

www.maker-arts.com
Влез, ако смееш
www.svetlosenki.com
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Арт места / Справочник

ТЕАТРИ
Театър Българска Армия
ул. Г. С. Раковски 98,
987 23 03
пн-пт: 09:00-19:10,
сб-нд: 11:00-19:10
Държавен Сатиричен театър
Алеко Константинов
ул. Стефан Караджа 26,
988 10 60
пн-пт: 10:00-19:30,
сб-нд: 11:00-19:30
Малък градски театър
Зад канала
бул. Мадрид 1,
944 24 48
пн-нд: 11:00-19:00
Театър Ателие 313
кв. Красна поляна,
ул. В. Д. Стоянов до блок 7,
483 20 09

Камерен театър Възраждане
пл. Славейков 4,
Столична библиотека,
987 24 31

Театрална формация
Мелпомена
жк Иван Вазов,
ул. Янко Забунов, бл 59, вх. б

Столичен куклен театър
жк Средец,
ул. Генерал Гурко 14,
988 54 16
пн: 12:00-17:00,
вт-пт: 10:00-18:00,
сб: 09:00-18:00,
нд: 09:00-14:00

Театър Искри и Сезони
ул. Лидице 16А,
967 53 38

Учебен драматичен театър
при НАТФИЗ
Кръстьо Сарафов
ул. Г. С. Раковски 108А,
923 13 02
Учебен куклен театър при
НАТФИЗ Кръстьо Сарафов
ул. Г. С. Раковски 108А,
923 13 24

Народен театър Иван Вазов
ул. Дякон Игнатий 5,
811 92 27, 811 92 59

Театрална работилница
Сфумато
ул. Димитър Греков 2,
943 38 90

Народен театър Иван Вазов,
сцена Сълза и смях
ул. Г. С. Раковски 127,
987 58 95

Младежки театър
Николай Бинев
бул. Дондуков 8-10,
988 17 53

Държавен музикален театър
Стефан Македонски
бул. В. Левски 100,
943 19 79
пн-сб: 09:00-19:00

Модерен театър
ул. Върбица 12,
44 16 372

Театър София
бул. Янко Сакъзов 23А,
944 24 85
Театър 199
ул. Славянска 8,
987 85 33
20
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Арт театър
ул. Шипка 34,
Руски културноинформационен център
Театър Провокация
НЧ Славянска беседа
ул. Г. С. Раковски 127,
988 28 09, 828 95 43

ГАЛЕРИИ
Софийска градска
художествена галерия
ул. Ген Гурко 1 (вход откъм ул.
Княз Ал. Батенберг),
987 21 81, 981 26 06
вт-сб: 10:00-19:00,
нд: 11:00-18:00
Национална
художествена галерия
пл. Батенберг 1, 980 00 93
Национална художествена
академия
ул. Шипка 1, 988 17 01
Софийски университет
Св. Климент Охридски галерия Алма Матер
бул. Цар Освободител 15,
Северно крило, Ректорат
Съюз на българските
художници Райко Алексиев
ул. Г. С. Раковски 125, 939 92 80
вт-нд: 11:00-19:00
Съюз на българските
художници Шипка 6
ул. Шипка 6, 948 37 43
пн-сб: 11:00-19:00
Национална галерия за
чуждестранно изкуство
пл. Св. Александър Невски,
ул. 19 февруари 1,
988 49 22, 980 72 62
www.svetlosenki.com
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Галерия-книжарница
София Прес
ул. Славянска 29,
988 58 31 / 207
пн-пт: 10:30-18:30
Дебют
бул. Васил Левски 62
(Художествената гимназия),
980 05 11
пн-пт: 12:30-18:00
Галерия УниАрт (НБУ)
ж.к. Овча купел, ул.
Монтевидео 21,
8 110 200
пн-пт: 10:00-19:00
НБУ Галерия
ул. Любен Каравелов 17
пн-сб: 10:30-19:30
Галерия Арт Рентал
Сити Център София
бул. Арсеналски 2,
партерен етаж,
418 43 75
пн-нд: 10:00-20:00
Towers Gallery, Арт Рентал
Софарма Бизнес Тауърс
жк Изток,
ул. Лъчезар Станчев 5А, ет. 2,
418 27 22
пн-пт: 10:00-20:00,
сб-нд: 10:00-18:00
Академия
ул. Шипка 1
(вход на НХА от страна на НС),
988 17 01
Васка Емануилова
бул. Янко Сакъзов 15,
944 11 75
вт-сб: 10:00-19:00,
нд: 11:00-18:00
www.svetlosenki.com
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Център-ателие
Николай Шмиргела
ул. Ген. Паренсов 30,
980 10 31

Национален музей
Земята и хората
бул. Черни връх 4,
865 66 39

Криптата на храм
Св. Александър Невски
пл. Александър Невски

Национален
eтнографски музей
пл. Батенберг 1,
987 41 91

КИНА
Дом на киното
ул. Екзарх Йосиф 37,
980 78 38
Еuro Cinema
Евро-Български Културен
Център
бул. Ал. Стамболийски 17,
980 41 61
пн-пт: 12:00-22:00,
сб-нд: 10:00-22:00
Влайкова
ОНЧ Антон Страшимиров
ул. Цар Иван Асен II 11,
944 39 23
Люмиер
пл. България 1, малкото НДК
Одеон
бул. Патриарх Евтимий 1,
989 24 69
МУЗЕИ
Национален
природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1А,
987 41 95
Национален
военноисторически музей
ул. Черковна 92,
946 18 05

Национален
литературен музей
ул. Г. С. Раковски 138, ет. 2,
987 34 14
Национален
исторически музей
кв. Бояна, ул. Витошко лале 16,
955 42 80
Музей на спорта
Национален стадион
Васил Левски
бул. България 1А,
930 07 54
Музей по палеонтология
и историческа геология
към СУ
бул. Цар Освободител 15,
930 82 00
Музей към института
по експериментална
морфология и антропология
ул. Академик Г. Бончев, бл. 25
Национален
селскостопански музей
ул. Суходолска 30,
929 67 53
Национален църковен
историко-археологичен
музей
пл. Света Неделя 19,
988 13 43
21
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Национален
Политехнически музей
ул. Опълченска 66,
931 80 18
КЪЩИ МУЗЕИ
Къща музей
Иван Вазов
ул. Иван Вазов 10,
988 12 70
Къща музей
П. К. Яворов
ул. Г. С. Раковски 136,
988 08 87
Къща музей
Петко и Пенчо Славейкови
ул. Г. С. Раковски 138,
987 19 45
Къща музей
Никола Вапцаров
ул. Ангел Кънчев 37,
987 29 33
Къща музей
Димитър Димов
ул. Кръстьо Сарафов 26,
963 48 02
КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ/
ЦЕНТРОВЕ
Чешки център
ул. Г. С. Раковски 100,
815 54 30
галерия / пн-нд: 11:00-19:00
администрация / пн-чт: 10:0017:30, пт: 10:00-16:00
Италиански културен
институт
ул. Александър Жендов 1, ет. 5,
ап. 10, 817 04 80
пн-пт: 09:00-16:00
22

Гьоте-институт - София
ул. Будапеща 1,
9390100
Френски културен институт
ул. Дякон Игнатий 2,
937 79 22
пн-пт: 10:00-18:00
Институт Сервантес - София
ул. Съборна 1,
810 45 00
Полски институт - София
ул. Веслец 12,
987 21 59, 981 09 07
пн-ср: 09.00-17:00,
чт: 09:00-18:00, пт: 09:00-16.00
Руски културноинформационен център
ул. Шипка 34,
943 36 93
Унгарски културен институт
ул. Аксаков 16,
987 23 07,
987 29 63,
981 98 87

Брой 1/2013
Изкуството като начин на живот

Испански културен център
Оле-Оле
ул. Асен Златаров 22,
491 12 92
Национална библиотека
Св. св. Кирил и Методий
бул. Васил Левски 88
пн-пт: 08:30-20:30,
сб-нд: 08:30-19:30
Столична библиотека
пл. Славейков 4,
980 66 88
пн-пт: 11:00-19:00
Национален дворец на
културата
пл. България 1,
916 63 69, 916 63 68

ОПЕРА И БАЛЕТ
Софийска опера и балет
бул. Дондуков 30,
987 13 66,
981 15 49

Британски съвет - София
ул. Кракра 7, 942 43 44
Американски център
пл. Славейков 4a,
Столична библиотека, ет. 3,
980 66 88
Българска академия на
науките
пл. Народно събрание
ул. 15-ти ноември 1,
979 53 33, 979 52 23
Институт за съвременно
изкуство
бул. Васил Левски 134
(вход откъм ул. Екзарх Йосиф)

АРТ ЗАВЕДЕНИЯ
Апартамента
ул. Неофит Рилски 68,
0878 78 73 21
10:00-02:00
K.E.B.A.
ул. Г. С. Раковски 114,
0877 31 32 33
11:00-02:00
Махалото
бул. Васил Левски 51
12:00-00:00
www.svetlosenki.com
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