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Изк ус твото като начин на живот

един от най-големите кинорежисьори - Стенли Кубрик, благодарение на
който успяхме да се насладим на много
стойностни филми, чиято липса силно
се усеща на фона на все по-напиращите
холивудски кино-бози, изпълващи родните екрани. Но с това не се изчерпва
всичко на нашите страници, на които
ще можете да намерите и разни други
работи.
Каним всички вас, скъпи читатели, да
се присъедините към нас, за да си направим заедно едно междугалактическо парти.

Скъпи приятели,
изпратихме старата година с
много хубави чувства, защото
през нея се сбъдна една наша голяма мечта - появи се списание „Светлосенки - Изкуството като начин на
живот“. С този празничен брой отбелязваме една година от неговото създаване, както и пет години от началото
на онлайн медия www.svetlosenki.com.
Едно от нещата, които ни вдъхновяват
и ни дават нови сили да продължаваме
в същия дух, сте вие - хората, които ни
четат, пишат писма и споделят с нас, че
сме им нужни. Благодарим на всички
вас за духовната подкрепа!
И понеже не обичаме да следваме
правилата кое как трябва да се прави,
вместо с торта ние ще ви почерпим с
една малко по-особена среща, такава,
в която ще се запознаете с тях - нашите космически гости, които кацнаха
специално за вас върху цели седем
страници. Ще ви представим и няколко фъстъченоизвестни личности,
за които симпатичният Стив Казино
ще разкрие повече информация,
като отсега ви споделяме, че
Джъстин Бийбър не е сред
тях, а ние проронихме и
няколко сълзи по този
толкова „тъжен“ повод.
Ще ви припомним за

Можете да ни намерите и на нашия
сайт www.svetlosenki.com.
Вярваме във вас и затова ни има!
Надя Христова,
главен редактор
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Благодарим от сърце на: Театър Българска Армия, Малък градски театър Зад канала, Театър Ателие 313, Дом на киното, Кино
Влайкова, Euro Cinema, СУ Св. Климент Охридски, Университет по
архитектура, строителство и геодезия, Чешки център, Италиански културен институт, Френски културен институт, Руски културно-информационен център, Гьоте институт, Софийска градска
художествена галерия, Галерия Дебют, Галерия УниАрт (НБУ),
Галерия Арт Муза, Книжарница Лагера, Апартамента, K.E.B.A.,
При Бари, Дон Домат (ул. Отец Паисий 51), Fly bar&dinner, Fancy
restaurant&pizza, Велико Търново - ВТУ Св. св. Кирил и Методий,
Книжарница Хеликон, Художествена галерия Борис Денев, РНБ
П. Р. Славейков, Пловдив - Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство, Перник - Галерия Кракра, където се
разпространява нашето издание.
Списанието може да попадне във Вас и от ръцете на симпатични хора, които ще го разпространяват на ключови места из софийските улици. Ако искате нашето издание да се разпространява и при Вас, пишете ни на посочените адреси.
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К

акво може да събере на едно място доктор Кой, Джони Кеш, Джак Спароу, Кърк
и Спок от „Стар Трек“, Салвадор Дали,
Батман, Мохамед Али, Уолт Дисни, Брус Лий и
Доналд Тръмп? Оказва се, че това е нещо напълно изненадващо - фъстъците, или по-точ-

4

но техните черупки. А ръцете, изпод които
се появяват техните оригинални фъстъчени
образи, са на Стив Казино, един американски
художник, който е достатъчно креативен, че
да създава изкуство, но не какво да е, а единствено по рода си.

www.svetlosenki.com
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Ето какво разкри за себе си и своите забавни фъстъчени скулптури Стив Казино, нашето поредно необичайно откритие, в първото си интервю за България, което той даде специално за
„Светлосенки - Изкуството като начин на живот“.
Разкажете малко повече за
себе си...
Аз съм женен и имам две дъщери. Основното ми занимание е да изобретявам играчки.
Участвал съм в проектирането
на много играчки в малки и големи компании. Никога не съм
се опитвал да бъда творец или
художник, но това нещо с фъстъците просто се случи. Всъщност съм неуспял илюстратор
и карикатурист.
Как Ви хрумна идеята да
създадете това необичайно
и интересно фъстъчено изкуство? Разкажете ни повече
за нея...
Всичко започна, когато нарисувах себе си с маркер върху
един фъстък. Направих го на
шега за един приятел. След
това нарисувах няколко мои
приятели и тези бързи скици предизвикаха много смях.
През това време търсех нещо
уникално, с което да се занимавам в творчески план. Гледах един страхотен документален филм, озаглавен „Beauty Is
Embarrassing“, за твореца Уейн
Уайт, който ме вдъхнови до
голяма степен да започна да
правя нещо ново и креативно.
Междувременно моят прия-

www.svetlosenki.com

й-грозното
Стив Казино: От нада
малко нещо може се направи
нещо хубаво
тел Джейсън Фрийни пожъна
голям успех с неговите интересни анатомични играчки.
Изкуството му предизвика в
мен желание да създам нещо
с моите фъстъци. Харесва ми
да рисувам карикатури и затова си помислих, че ще бъде
забавно да правя такива на
истински хора. Членовете на
група „Рамоунс“ ми се сториха

подходящи за начало, защото
харесвам тяхната музика. Отидох до занаятчийския магазин
и си купих един куп неща, сред
които тел, пръчки и бои. Касиерката ме попита какво ще
правя с тях, а аз ѝ отговорих
„фъстъци, които приличат на
„Рамоунс“. Тя ми се усмихна и
каза „колко хубаво“, все едно
бях някое четиригодишно
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съм докато работя по дадена
творба, толкова по-добра става тя. Току-що завърших една
на Уолт Дисни, когото видях
по телевизията като дете, и
мисля, че се получи много
добре. Надали ще ме видите да правя някога Джъстин
Бийбър, но с удоволствие бих
направил една фигура на Кърт
Вонегът или Денис Хопър от
„Синьо кадифе“.
дете. И така започнах да правя
моето изкуство. Наистина не
знаех как точно да рисувам
върху такава повърхност, така
че започнах да се уча. Направих един герой от фъстък на
Джоуи Рамоун и се оказа, че
изглежда добре. Но знаех, че
трябва да стане още по-добре.
Направих Супермен и Аквамен. Те бяха симпатични, но
не чак толкова хубави. С времето се усъвършенствах все
повече, което си пролича при
Батман и Робин, както и при
Гомес и Мортиша от семейство
Адамс. Докато правех моите
фъстъчени скулптури, открих,
че имам способност да рисувам много детайлно и добре
върху малка площ. Преди това
не можех да го правя, защото
бях много несигурен. Колкото повече напредвах, моите
ръце ставаха все по-уверени.
Това беше тайна дарба, която
сякаш криех от себе си до този
момент.
Как реагираха хората, пред
които за първи път показахте
Вашето фъстъчено изкуство?
Как приеха Вашите работи?
Започнах да публикувам снимки на мои творби във facebook
и приятелите ми определено
ги харесаха. Това доста ме
окуражи и започнах да работя
все повече, за да се усъвършенствам. Хората споделяха
моите работи със своите приятели. Публикувах по една нова
снимка на седмица и след шест
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месеца моите скулптури привлякоха вниманието на Трент
Резнър от „Найн Инч Нейлс“,
който ме нае да създам няколко творби за него. Това ми
даде допълнителна увереност,
че фъстъченото ми изкуство
може да достигне до по-широка публика. Трент предложи да
започна да представям себе си
като творец и доста ми помогна, споделяйки изкуство ми с
неговите фенове. Създадох интернет страница и качих видео
в youtube, в което показвам
моя работен процес. Известният сайт „Laughing Squid“ ги
представи пред своята аудитория, а два дни след стартирането на моята страница бях по
националната телевизия. Това
беше наистина луд период от
живота ми.
Как Ви хрумва идеята за
създаването на определена творба? Има ли нещо
конкретно, което Ви вдъхновява, за да направите точно определена фъстъчена
фигура? И къде търсите
вдъхновение?
Когато приключих моята първа творба, бях много въодушевен и започнах да съставям
списък с личности, на които
ми се иска да направя мини
фъстъчена версия. Повечето от тях са икони от света на
филмите, музиката и телевизията, които са донесли радост
в живота ми чрез своята креативност. Колкото по-щастлив

Как точно протича работата по изработката на една
фъстъчена фигура? Колко
време Ви отнема създаването ѝ?
Отделям много време, за да
намеря фъстък с подходящата форма. След това махам
вътрешната част, залепвам
обратно черупката с лепило
и подготвям едната страна за
рисуване. Добавям крака и
основа, а след като скицирам
отделните елементи, рисувам
с акрилни бои. Накрая слагам
коса и допълнителни предмети като китара например.
Рисуването може да отнеме
10-20 часа. Много е трудно
да се направи нещо толкова
малко, което да прилича на
истински човек. Например
ако нарисувам очите един
милиметър по-високо или
по-ниско, това драстично
променя приликата. Всяка
по-сериозна грешка означава, че всичко трябва да се
прерисува отначало.
Какви материали използвате при работата си освен
фъстъчените черупки?
Любимият ми инструмент е
бамбуково шило, защото е невероятно здраво. Също така
използвам материали като
дърво и компресирана пяна,
която изрязвам с малки ножици, за да създавам детайли
като ръце например. Косата
обикновено е от парче прежда или конци за бродерия. За
да направя повърхността на
www.svetlosenki.com
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фъстъка удобна за рисуване,
я заглаждам със специална
шкурка за дърво.
Какви са размерите на
най-малката фъстъчена черупка, по която сте работили?
Поръчаха ми да направя
скулптури на двегодишно дете
и неговите родители. Фъстъкът за фигурката на малчугана
беше дълъг малко повече от
сантиметър, а най-трудното
беше, че трябваше да нарисувам маймуна на неговата тениска.
Има ли творец, който по някакъв начин е оказал влияние върху Вашето творчество? С какво точно Ви
е повлияло неговото изкуство?
Много автори ме вдъхновяват, но трябва да призная, че
най-голямо влияние ми оказа
карикатуристът Филип Брук.
Срещнах го преди няколко
години, малко преди завършването на колежа. Разговорът
ми с него определено отвори
моите очи за креативността.
Освен това мисля, че той е
един от най-великите карикатуристи на всички времена.
Къде хората могат да видят
Ваши творби и над какво работите в момента?
Половината от моите фъстъци
се намират в The Miller Gallery,
САЩ, а другата половина са
част от изложба в Хонконг. В
момента работя по серия от
творби за откриването на една
нова галерия в Чикаго.
Във Вашите фъстъчени фигури се открояват лицата на
много популярни хора. При
изработката на коя от тях
срещнахте най-много трудности и какви? Коя е следващата известна личност, чийто
фъстъчен портрет сте решили
да направите, ако това не е
тайна?
www.svetlosenki.com
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Най-труден за мен беше Елтън
Джон. В началото изглеждаше
лесно, но по това време все
още развивах уменията си и
ми се наложи да го рисувам
много пъти отново и отново.
Следващата творба на известна личност, на която ще направя фъстъчен портрет, е Стив
Маккуин.
Всеки творец излъчва определено послание чрез творбите си. Каква идея искате
да достигне до хората, които
се докосват до Вашето изкуство?
До всички тях искам да достигне посланието, че и от
най-грозното малко нещо като
фъстък може да се направи
нещо хубаво, ако човек разполага с достатъчно време, има
желание и изпитва любов към
това, което прави.
Има ли нещо, което бихте
искали да видите различно
в заобикалящата ни действителност, ако имахте магически сили и можехте да го
промените?
Искам светът на Уили Уонка и
Хари Потър да бъдат реалност.
Също така искам ерата на Бийтълс от „Белият албум“.

Мотото на нашето издание
е „Изкуството като начин на
живот“. Поради тази причина искаме да разберем какво е за Вас изкуството.
Толкова съм благодарен, че
намерих форма на изкуството, която идеално отговаря на
всичко, което обичам. Почти
през цялата си кариера исках
да постигна точно това. Повечето хора изживяват целия
си живот, без да намерят това
специално нещо, което ги
„пали“.
В този празничен брой на
списанието ще срещнем нашите читатели с тема, свързана с извънземните и НЛО,
по-специално с древните астронавти. Вярвате ли, че не
сме сами?
Винаги съм бил запленен от
концепцията за извънземни,
които са повлияли на човешката история. Нека просто
кажем, че ми се иска те да
съществуват. Тази идея е причина за създаването на едни
от най-великите фантастични
филми. А и не мисля, че сме
сами във Вселената, тя просто
е твърде огромна.
интервюто взе
Надя Христова
снимките са
предоставени от
Стив Казино
и Майк Хойтинг
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С

тенли Кубрик (1928-1999
г.) е американски режисьор и сценарист, считан за един от най-големите и
нестандартни творци на 20-ти
век. Неговите филми разкриват задълбочен поглед към
различни философски теми,
а внушителните послания в
творбите му провокират към
сериозен размисъл.
Първоначалната професия,
с която започва своята кариера, е тази на фоторепортер.
Той успява да продаде първите си снимки на нюйоркското
списание „Look“, а по-късно
започва и постоянна работа
за изданието. Стенли Кубрик
е привлечен предимно от
документалната фотография.
Постепенно в мислите му се
заражда идеята за документален късометражен филм, който осъществява и озаглавява
„Денят на боя“.
Този първи опит в режисьорското поприще се радва на
интерес от страна на публиката. Мотивиран от успеха на
лентата Кубрик заснема още
два документални филма „Летящият падре“ и „Моряците“, които също са приети
положително. Първият му
пълнометражен филм е „Страх
и желание“ (1953 г.), следват
„Целувката на убиеца“ (1955 г.)
и „Убийство“ (1956 г.).
Появата на „Пътеки на славата“ (1957 г.) го изстрелва до
неподозирани висини в режисьорската му кариера. Звездата на Кубрик заблестява, но
вече и в световен мащаб.
Лентата е заснета по романа
на Хъмфри Коб, а главните
роли са поверени на Кърк
Дъглас, Адолф Менжу и Джордж Макрийди. Голяма част от
филмите на Кубрик са екранизации по литературни творби.
Много от тях са насочени
главно към темата за насилие8

Стенли
Кубрик
то и потопяват в тъмната страна на човешкото съзнание.
През 1961 г. Кубрик се преселва да живее в Лондон, бягайки
от нередностите в холивудската система на филмопроизводство, според която той
не може да бъде пълноправен
автор на своите творби. След
като се установява в Англия,
първата творческа дейност, с
която се захваща, е работата

му по екранизацията на романа „Лолита“ на Владимир
Набоков (1899-1977 г.).
През 1968 г. Кубрик се утвърждава като един от най-добрите режисьори с лентата
„2001: Космическа Одисея“
(1968 г.). Още през 1960 г. се
появява идеята да реализира
научно-фантастичен
филм,
който да засяга теми, свързани с човешката еволюция и

„Необходимо е човек да има правото на избор между доброто и
злото. Той може и да избере злото, но да го лишим от правото на
избор означава да го направим нещо по-малко от човек - портокал с часовников механизъм.“
„Великите нации винаги са играли ролята на гангстери, а малките нации - на проститутки.“
„Ако нещо може да бъде написано или измислено, значи може да
бъде филмирано.“
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Стенли Кубрик, Тони Къртис и
Лорънс Оливие на снимачната
площадка на „Спартак“ (1960 г.)
технология, извънземен живот
и изкуствен интелект. За написването на сценарий се обръща
към Артър Кларк, който по
същото време е популярен с
романите си „Краят на детството“ и „Срещу падащата нощ“
(по-късно известен под името
„Градът и звездите“). През 1968
г. в резултат на съвместната
дейност на Стенли Кубрик и
Артър Кларк се появява „2001:
Космическа Одисея“ - филм,
който заслужено е номиниран
за четири награди „Оскар“, като
печели статуетка в категорията
за визуални ефекти.
„2001: Космическа Одисея“ е
нестандартна смесица от научен реализъм, провокативно
поднесени картина и звук, а
също и напълно нови за времето си специални ефекти.
През 1971 г. Кубрик привлича общественото внимание с
филм, който поразява с шокиращите и брутални сцени на
насилие. „Портокал с часовников механизъм“ е лента, която
предизвиква огромен интерес
и много обществени полемики както върху съдържанието, така и върху използваните
кинематографични похвати.
www.svetlosenki.com
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Кадър от филма „Д-р Стрейнджлав“ (1964 г.)
Сценарият е базиран по роман
на Антъни Бърджис (1917-1993
г.). Лицето на злото е отразено
в банда безработни младежи.
Техен лидер е Алекс Деларж
(Малкълм Макдауъл), който
извършва жестоки престъпления, а силното му влияние кара
останалите от бандата да го
последват.
„Портокал с часовников механизъм“ е истинско мисловно
приключение, което предизвиква противоположни реакции. Голяма част от зрителите
обвиняват Кубрик в цинизъм.
Сцените са брутални до болезненост, а жестокостите протичат под звуците на класическа
музика от Едуард Елгар, Хенри
Пърсел, Николай Римски-Корсаков и Лудвиг ван Бетховен.
„Портокал с часовников механизъм“ пречели две от
най-престижните награди на
Филмография
Страх и желание (1953 г.)
Целувката на убиеца (1955 г.)
Убийство (1956 г.)
Пътеки на славата (1957 г.)
Спартак (1960 г.)
Лолита (1962 г.)
Д-р Стрейнджлав или как престанах

нюйоркската филмова критика. Кубрик получава приз за
най-добър режисьор, а лентата
е отличена с награда за най-добър филм за 1971 г. Следват
филмите „Бари Линдън“ (1975
г.), „Сиянието“ (1980 г.), „Пълно
бойно снаряжение“ (1987 г.).
През 1999 г. се появява „Широко затворени очи“ - лента,
която провокира размисли за
любовта, насилието и сексуалните взаимоотношения.
Приживе Кубрик започва да
режисира „Изкуствен интелект“, но не успява да довърши работата си по този филм,
защото е покосен от сърдечен
удар. По-късно неговото дело
е довършено от Стивън Спилбърг, който е един от най-близките му приятели.
Надя ХРИСТОВА
да се страхувам и обикнах атомната
бомба (1964 г.)
2001: Космическа Одисея (1968 г.)
Портокал с часовников механизъм
(1971 г.)
Бари Линдън (1975 г.)
Сиянието (1980 г.)
Пълно бойно снаряжение (1987 г.)
Широко затворени очи (1999 г.)
9
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2014 - годината на синия дървен кон

Г

одината на синия дървен
кон започва на 31-ви януари 2014 г. и завършва на
18-ти февруари 2015 г. Според китайската астрология
под този знак са родените
през 1918, 1930, 1942, 1954,
1966, 1978, 1990, 2002 и 2014 г.
Известни творци, родени в
годината на синия дървен
кон, са Фредерик Шопен,
Джакомо Пучини, Едгар Дега,
Рембранд ван Рейн, Антонио
Вивалди, Ела Фицджералд,
Арета Франклин, Ленард
Бърнстейн, Самюъл Бекет,
Ингмар Бергман, Жан Реноар,
Джоан Удуърд, Пол Маккартни, Пол Саймън, Джими Хендрикс.
В китайската култура конят е
символ на благородство, независимост, енергичност, гордост, сила и постоянство.
Както един необуздан кон
препуска, развявайки своята
грива, така и годината под този
знак носи със себе си духа на
приключението, на новите
емоции и вълнения, на смелите и решителни действия.
Синият дървен кон покровителства напредничавите, динамични и концентрирани в
постигането на намеренията
си хора, които не се страхуват
да рискуват, вярват в собствените си сили и преодоляват
препятствията по пътя към набелязаната цел.
Тюркоазът е един от най-подходящите камъни за късмет
www.svetlosenki.com

през годината на синия дървен кон.
Още от дълбока древност той
е особено ценен и почитан в
различни култури. Приписвани са му лечебни сили и често
е използван в ритуали заради
магическите си свойства, в
които вярват особено силно
египтяните, индианците и тибетците.
Тюркоазът често е използван
в тибетските религиозни обреди, считан е за носител на
свещена мощ и е носен като
амулет. Египтяните също му
придават защитни сили и
окичват своите владетели с
него, наричайки го „камък на
фараоните“. Индианците пък
го почитат като „небесен камък“ и вярват, че обединява
духа на земята и духа на въздуха, дарява своя притежател с голяма психическа сила
и мъдрост, предпазва го от

лоша енергия, носи щастие,
спокойствие и баланс.
Други подходящи камъни
през годината на синия дървен кон са опал, лунен камък,
гранат, червен яспис, лабрадорит и аметист.
Според съвременните вярвания тюркоазът носи изцеление и любов, защитава от негативна енергия и стимулира
емоционалното равновесие,
дарява със сила и кураж, а когато е подарен, носи късмет
и богатство на своя притежател.
Интересен факт е, че камъкът
променя цвета си в зависимост от този, който го носи.
Според вярванията той избледнява, когато тялото или
душата страдат. Едно от магическите свойства, приписвани на тюркоаза, е, че ако бъде
поставен върху болна част от
тялото, той премахва болката.
11
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Древните астронавти
и артефактите

е един или два въпроса
започваме да си задаваме, сблъсквайки се по
един или друг начин с различни артефакти от древността
- скални рисунки, фрески, картини, статуетки, загадъчни монументални структури и други подобни находки, в които,
вглеждайки се с просто око,
виждаме изобразени странни
летящи обекти или същества,
напомнящи ни особено много
за извънземен разум.
Доста необичаен е фактът например, че при някои картини,
известни още от ренесансови
времена, ясно се откроява на
фона на религиозния сюжет
летящ обект в небето, приличащ на космически кораб,
който изглежда някак си не на
място в цялостната композиция. И тогава възниква въпросът - какво може да бъде това?
Убедете се сами и направете
своите изводи от няколкото
изображения на артефакти от
древността, които ще видите
на тези страници.
Всички те могат да предизвикат толкова много въпроси,
че колкото и да се вглеждаме
в тях, като че ли все повече се
отдалечаваме, отколкото да
се приближаваме към верния
отговор. Какъв е той - все още
никой не знае със сигурност,
но за сметка на това съществуват стотици догадки и редица теории каква може да бъде
главната идея, скрита зад тези
артефакти. Зад една от тях можем да открием доста провокативна концепция, пораждаща противоречиви мнения, а
12
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именно, че всички тези находки са явно доказателство как
в далечното минало на Земята
сме били посетени от древните астронавти. Според тази
теория космическите гости
идват в древността или дори
преди това - още в праисторията, а след осъществени палеоконтакти (предполагаеми
контакти на древните хора с
пратеници на извънземна цивилизация) те оказват влияние
върху човешката еволюция и
култура, имайки пръст и в появата на технологиите.
Някои от най-известните уфолози пък в общ план твърдят,
че дори религиите и божествата, които неминуемо ги съпътстват, са именно с такъв произход и възникнат след подобни
срещи, на които човеците придават божествен характер.
Едно е ясно със сигурност там, където се появяват много въпросителни, в повечето
случаи започват да се раждат
митове, легенди и разбира се,
най-разнообразни теории.
Истината засега все още е потънала в пълна световна мъгла, но нека все пак заедно да се
поразходим из някои странни
случаи, за които все още няма
конкретно обяснение, но са
достатъчно интересни, за да
им обърнем внимание. Сами
можете да прецените дали някъде из редовете няма да откриете това, в което можете да
повярвате или пък напълно да
отречете.
Започваме приключението из
дебрите на неизвестното с една
картина, озаглавена „Чудото на

Чудото на снега, 15-ти век,
Мазолино Паникале
снега“, поръчана и нарисувана между 1428 г. и 1432 г., за да
бъде централна част от олтара
на базиликата Санта Мария Маджоре в Рим. Тя е дело на Мазолино Паникале (1383-1440 г.),
италиански художник. В момента тази картина се намира в Национален музей и галерия „Каподимонте“, Неапол. Творбата
е посветена на предисторията,
свързана с изграждането на базиликата, около чийто строеж
се носи и една любопитна легенда. Според нея през 352 г. в
една и съща августовска нощ на
папа Либерий и на един заможен римлянин на име Джовани
Патрицио им се присънва сън, в
който им се явява Дева Мария и
www.svetlosenki.com
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казва, че трябва да се изгради
църква на мястото, където на
следващия ден ще падне сняг.
Когато на другата сутрин на
хълма Есквилин е открит паднал сняг и то посред лято, хората виждат в това чудотворен
знак. Те идват на тълпи, за да
видят с очите си необичайното
явление, а още по-интересно е,
че снегът не се стопява веднага
въпреки жегата. Малко по-късно на същото място започва изграждането на първата голяма
църква в Рим, построена в чест
на Дева Мария.
И тук, връщайки се към картината на Мазолино, излизайки
извън рамките на „чудото на
снега“, поглеждаме озадачено
към небето и приковаваме поглед в „облаците“, тананикайки
си „Personal Jesus“, а защо - това
оставяме на вашето въображение...
В днешни дни някои уфолози
имат своя теория за събития
от такъв характер и считат, че
става въпрос за феномен с извънземен произход. Те виждат
в „чудото на снега“, изобразено
в картината на Мазолино, същото явление, което се случва
на 27-ми октомври 1954 г., когато НЛО се появява в небето
над италианския стадион „Артемио Франки“ във Флоренция, където по това време се
играе мач между Фиорентина
и Пистолезе. Малко по-рано
Дженаро Лютечи и Пиетро
Ластручи, които по това време
са на терасата на хотел, намиращ се на площад Сан Марко
във Венеция, виждат в небето
два странни обекта, които се
движат с висока скорост, правят рязък завой и се отправят в
посока към Флоренция. Минути по-късно 10 000-те хиляди
човека, намиращи се на стадион „Артемио Франки“, забелязват и наблюдават с притаен
дъх как няколко летящи обекта
www.svetlosenki.com
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прелитат над тях и
оставят след себе
си странна следа,
която никой от
прис ъс тващите
не оприличава на
диря от самолет.
Мачът веднага е
прекъснат, а след
като
обектите
прелитат няколко
пъти над града, изчезват в неизвестна посока. Малко
по-късно всички,
намиращи се на стадиона, стават свидетели на друго странно
явление - на футболния терен
започва да пада мистериозна
материя, приличаща на влакна
от паяжинки. Когато някои от
хората се опитват да я вземат
в ръце, субстанцията бързо се
разпада и става лепкава.
Студентът Алфредо Якопоци
успява да прибере няколко
от нишките в херметичен съд,
който занася за изследване.
То се провежда в института за
химически анализ към Флорентинския университет от
професор Данило Гоци. Ученият осъществява поредица от
тестове, за да установи какво
точно представлява веществото. След направения анализ на
съдържанието става ясно, че
влакнестият материал е силно
устойчив на опъване и огъване,
а ако бъде подложен на интензивно топлинно въздействие,
потъмнява и оставя стопяваща
се прозрачна утайка, в чието
съдържание професорът открива бор, силиций и магнезий.
Мнението на Данило Гоци за
странното вещество е, че то
може да се приеме като някакъв вид бор-силициево стъкло.
Уфолозите дават име на влакнестата материя, кръщавайки
я „ангелски коси“. Съществуват
доказателства, че този необичаен феномен е наблюдаван
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Ангелски коси
многократно още в минали
времена, когато по обясними
причини е тълкуван като божествено знамение. В наши
дни най-вече е свързван с появата на НЛО, като на местата,
над които е видяно то, често
бива открита подобна материя.
Интересната връзка в двата
случая е, че и едните, които
вярват, че това събитие е с божествен произход, и другите,
които виждат НЛО, стават свидетели на това явление, кръстено от тях по два различни
начина, но съдържащо в себе
си едно и също нещо - тайнствените влакна. До този момент нито един учен не може
да даде отговор какъв е техният произход. А на нас ни остава
само да гадаем дали той е извънземен, божествен или пък
друг, очаквайки някой все пак
да открие каква е истината за
„чудото на снега“, изобразено
в картината на Мазолино, или
по-съвременно казано - „ангелските коси“, които се „сипят“
тихо над света.
Но не само горният пример
предизвиква учудване и размисъл. Вижте следващите
няколко картини, стенописи
и гоблени, които спокойно
могат да ни наведат на още
въпроси.
Продължаваме с творбата
„Кръщението на Христос“, съз13
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Кръщението на Христос,
1710 г., Аерт де Гелдер
дадена през 1710 г. от Аерт де
Гелдер (1645-1727 г.), фламандски художник, която в момента
се намира в музей „Фицуилям“,
Кеймбридж, Англия. Защо ли
този странен обект в небето,
който разпръсква светлинни
лъчи, огряващи Йоан Кръстител и Исус, така невероятно
прилича на летяща чиния, но
не на такава, запратена от някоя ядосана жена? Какво ли
вдъхновява художника, за да
изобрази такъв сюжет? Да не
би да се е взирал прекалено
дълго в небето?
Следва една фреска, озаглавена „Разпятието“, създадена
през 1350 г. от неизвестен автор, която в момента се намира

Разпятието, 1350 г.,
неизвестен автор
14

Мадоната със Свети Джованино, 15-ти век, Доменико Гирландайо
в манастира Високи Дечани,
Косово. Нещо тук не е съвсем
наред - какви са тези пилоти,
управляващи кораби разни,
които се виждат от двете страни на Исус? Засега няма ясен
отговор на този въпрос, но има
най-разнообразни трактовки.
А сега да обърнем поглед към
„Мадоната със Свети Джованино“, рисувана през 15-ти век.
За неин най-вероятен автор
се счита Доменико Гирландайо (1449-1494 г.), флорентински художник. В момента тя
се намира в „Палацо Векио“,
Флоренция, Италия. Но какво
кръжи над лявото рамо на Мадоната и защо този мъж и кучето му гледат не към нея, а към
него? Нещо блестящо, което
просто си лети и заслепява със
сиянието си бедния човечец.
Но какво ли пък е то - можем
само да гадаем.
Отново се появява Мадоната, но този път е изобразена в
творбата „Благовещение“ на
Карло Кривели (1435-1495 г.),
италиански художник, рисувана през 1486 г. В момента тя е
изложена в Националната га-

Благовещение, 1486 г.,
Карло Кривели
лерия в Лондон. И тук се случва нещо... Голяма „активност“
се наблюдава в нея, има разни
странни небесни явления, а и
други работи, но нека сами да
прецените какви.
Ето още един загадъчен обект,
отразен във „Възхвала на Евхаристията“, живопис на Вентура
Салимбени. Творбата е рисувана през далечната 1600 г., но
www.svetlosenki.com
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Гоблен от 1330 г.

Възхвала на Евхаристията,
1600 г., Вентура Салимбени
тогава какъв може да бъде този
обект, напомнящ за нещо с
малко по-съвременен привкус,
който стои между Светата Троица - Бог Отец и Бог Син, точно под гълъба (Светия Дух)?
Някаква странна представа
на художника за Земята или
пък всички отдолу чакат тези
отгоре да наместят антените,
защото след малко ще бъде
излъчен мач. Щяхме да попитаме автора, но за съжаление,
сами разбирате, че вече няма
как. Тази творба обърква всички, включително и уфолозите.
Дали художникът не вижда в
бъдещето или пък не получава
космически факсове? И все пак
има различни теории какво
може да бъде това, но оставяме на вашето въображение да
реши какво точно вижда.
Следва един гоблен, който е
с неизвестно име, изработен
през 1330 г. Има ли смисъл да
споменаваме небето и какво
виждат очите ни, понеже ни
стана навик да гледаме все натам?
А сега обърнете внимание на
една фреска от 17-ти век, изобразяваща „Разпятието на
www.svetlosenki.com

Разпятието на Христос,
17-ти век
Христос“, по-точно на летящите обекти от двете страни на
Христос, които дори имат и
лица - твърде вероятно е това

Събитие в Хамбург, Германия,
1697 г.
да са типичните за времето си
изображения на Слънцето и
Луната, но все пак не можем да
бъдем сигурни.
На следващата рисунка е изобразено едно реално събитие,
случило се в небето над германския град Хамбург на 4-ти
ноември 1697 г. Гледаме и се
чудим какви са тези два обекта
в небето. Това явление остава
неразкрита загадка.
Следва още една интересна

Илюстрация към Theatrum Orbis Terrarum,
sive, Atlas Novus, 1635 г.
15
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илюстрация от 1635 г., на която
са изобразени два холандски
кораба в Северно море. Отново
гледаме към небето и се чудим
какво иска да ни каже авторът
на това изображение - Виллем
Блау, включено в неговия атлас „Theatrum Orbis Terrarum,
sive, Atlas Novus“. В цялостната
композиция нещо май не си е
съвсем на мястото или пък сте
на друго мнение? Какво ли кръжи над холандските кораби?
Следващата илюстрация датира от 1566 г. Какви ли могат да
бъдат тези мистериозни сфери,
видяни от хората в небето над

Фигури в скафандри,
скална рисунка (долу вдясно) от Вал Камоника, Италия

Събитие в Базел, Швейцария,
1566 г.
Базел в Швейцария. Свидетели
на странното събитие обясняват пред тогавашния местен
вестник как забелязват сферите, появили се в небето при
изгрев слънце. Гражданите
на Базел са доста уплашени и
описват още как обектите, кръжащи над тях в продължение
на няколко часа, започват да
се блъскат едни в други сякаш
водят битка помежду си. И до
ден днешен няма ясен отговор
какво се е случило в действителност.
В древни скални рисунки, открити във Вал Камоника, Италия, привърженици на идеята
за палеоконтакт твърдят, че
виждат фигури, които твърде
много им напомнят на съвременните астронавти. Можете
да видите също така и няколко
подобни любопитни изобра16

жения на статуетки, открити
на различни места из целия
свят.
Съществуват и други артефакти, които предизвикват
изумление, особено когато
става въпрос за необичайни
визуални съвпадения на древни обекти със съвременни
такива. Можете да се убедите
сами от следващите две изображения. В храм на Сети I,
намиращ се в близост до град
Абидос, в една от залите археолозите се натъкват на изключително интересна находка
- каменна колона с йероглифи,
сред които съзират четири
фигури, които приковават тяхното внимание. Учените разпознават в тях контури на самолет, хеликоптер, дирижабъл
и подводница. Друг малък артефакт на възраст около 1000
години, открит в Централна
Америка, изработен от злато,
също поразително прилича на
модел на самолет.
Преди броени години китайци

Част от каменна колона с
йероглифи от храма на Сети I,
Абидос, Египет

Древен модел на самолет
откриват вързоп в Ласа, Тибет,
съдържащ няколко изключително стари документа на
санскрит. Властите изпращат
www.svetlosenki.com
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Вимана

Илюстрация на вимана от
Вайманика шастра
ръкописите на д-р Рут Рейна
от университета Чандригар,
Индия, която е специалист по
санскритски език. След като
успява да ги преведе, тя твърди, че документите съдържат
указания за конструиране на
междузвездни
космически
кораби. Д-р Рут Рейна е убедена, че методът, описан в
древните текстове, използван
за задвижване на корабите, е
формиран върху принципа на
антигравитацията, базиран на
идея, сходна с проявлението
www.svetlosenki.com

Загадки
на „лакхима“. Явно най-добре
запознати по този въпрос са
практикуващите йога садхана
- духовна практика, чрез която те могат да достигат до така
наречените сидхи - психични,
магически и свръхестествени
способности. Именно при нея
се среща терминът „лакхима
сидха“ - магическа способност
за преодоляване на гравитацията, позволяваща на човек
да стане по-лек от въздуха и
да може да левитира. Дали
това е така няма как да разберем, освен ако не пробваме и
ние йога садхана, но дори и
да съществува подобно явление, малко хора биха могли
да знаят това, защото най-вероятно вече са излевитирали
нанякъде. Според джайнизма,
една от най-старите религии
в света, която възниква и се и
развива в Индия, основаваща
се на традиционни индуистки
вярвания, сидхите - хората,
практикуващи йога садхана,
са освободени души, които
успяват да премахнат всички
кармични свързвания и да
достигнат пълно духовно самоусъвършенстване. При наличието на подобно съзнание
не е изключено да повярваме,
че тези „хора“ може и да притежават свръхестествени сили,
но засега няма как да разберем, защото всички останали
сме твърде несъвършени, което си е в реда на нещата, нали
все пак сме човеци.
Но да се върнем към документите, в които е описана и
разкрита също и тайната на
„анима“ - способност, правеща
човек невидим, както и „гарима“, превръщайки го в много
тежък. Отново термини, срещани в йога садхана.
Друга информация, която споделя д-р Рейна, е, че с тези машини, наречени в ръкописите
„Астра“, древните индийци раз-
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криват, че могат да изпратят
хора, които да достигнат до
всяка една планета от слънчевата система, което започва да
звучи все по-свръхестествено
на фона на древността, през
която е описано това. В текстовете също се споменава и за
планирано пътуване до Луната.
Тук Нийл Армстронг най-вероятно би възразил, че това е
дело на НАСА, а не на някакви
древни индийци. Но никога не
се знае...
Най-вероятно поради подобни
причини твърденията в документите не биват приети насериозно от индийските учени и
предизвикват верижна скептична реакция, но винаги има
едно „но“. Китайското правителство неочаквано обявява,
че ще използва определени
части от тези данни в своята
космическа програма, разкривайки, че прави експерименти с антигравитация. Тук вече
започват въпросителните и
индийските учени най-вероятно „изтриват“ бързо своите
скептични усмивки. Но все
пак не изключваме и възможността някои от служителите в
китайското правителство да са
пушили растения, забранени
от Партията.
В много от древните индийски
текстове, сред които и едни от
най-известните техни епоси „Махабхарат“ и „Рамаяна“, се
среща присъствието на летящи
превозни средства.
В индуистката митология боговете и техните аватари пътуват
от място на място със средства,
наименувани по различен начин - летящи коли, летящи колесници или вимани.
Привържениците на теорията
за палеоконтакт считат още,
че някои мегалитни структури
като Стоунхендж, Великобритания, Мачу Пикчу в Перу, странните статуи на Великденския
17

СВЕТЛОСЕНКИ

Загадки
летателни апарати. Как тогава
тези фигури са направени толкова съвършено засега също
остава загадка.
След цялото това приключение и всички тези артефакти с
неизяснен произход, будещи
безкрайно много въпроси, все
пак онова парче от пъзела,
което сме бутнали случайно
под масата, ние сами можем да
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преценим дали да го вдигнем,
за да го сглобим към останалата част, или да си останем скептично настроени.
Има една обединяваща истина
- всеки един от нас е свободен
да вярва в каквото той реши.
Надя Христова

Моаи на Великденския остров
остров (наречени моаи, изобразяващи човешки фигури),
„Вратата на Слънцето“ в местността Тиахуанако и руините
на Пума Пунку, Боливия (известни още и като най-старите
каменни структури на нашата
планета, считани за едно от
най-сериозните доказателства
за присъствието на древните
астронавти), руините в Баалбек, Ливан, пирамидите в Гиза,
както и много други археологически находки, разпръснати
по целия свят, имат неизяснен
произход и са забулени в мистерия.
Обръщаме поглед и към знаците в Наска, Перу, наричани
също геоглифи, сред които
Маймуната, Колибрито, Кучето, Паякът, както и други, като
най-известните от тях са Астронавтът и Извънземното. Те
са видими най-добре от въздуха, но са създадени, когато не
съществуват свидетелства за

Маймуната в Наска, Перу
18
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Разходка без лодка
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Мъгла се е сгушила в тъмните ириси,
които бавно се сливат с нощта.
Тлеещи въглени,
танцуващи с призраци.
Пленени сълзи
в
дълбока река...
Години разхвърляни
в
заключени спомени.
Белязани дати
в
календарна игра.
Поглеждаш ли?
Дните си
Чуваш ли?
Мислите
Обичаш ли?
Някого
Без правила!
Скрити... заключени...
Плачат душите ни.
В кули от кал.
С черни следи.
Слепите дни...
Виждат сълзите ни.
Палачите дебнат
и
прикриват следи.
Тон
и
Стон
Чуваш ли?
Този тон
Чуваш ли?
Този стон
Поникнал свят в цветове от мечти.
Светло е!
Тъмно е!
Поникнали плевели.
Тъпчат в Земята...
Отлетели съдби.
Дъжд
и
Следи.
Посоки
и
Влакове.
Стъпки... безброй...
Тук и сега!
Стрелките танцуват.
Отмерват с прецизност.
Дали ги виждаш?!
Или пак...
Не разбра!

www.svetlosenki.com

Надя Христова

19

20

7. В работата често:
А) Ужасно много ми се спи и
през пет минути си гледам часовника.
Б) Работя, какво друго да правя.
В) Получавам факсове със
странни символи, които само
aз мога да разчета.

Отговори
от теста:

4. Къде обичате да си почивате през лятото?
А) На море.
Б) На планина.
В) Често ходя до с. Ключ и с.
Царичина и винаги си изключвам телефона, защото искам да
се насладя на спокойствието.
Съвсем не е поради разни други необичайни причини.

6. Какво мислите за филмите
с извънземни?
А) Не ми харесват особено.
Б) Харесвам филми с извънземни, но не харесвам американските президенти в тях.
В) До гуша ми дойде да гледам
как в повечето филми извънземните винаги са лошите и
все отвличат хората. Наистина
ще взема да пусна по един лазерен лъч на техните режисьори, поне да ги науча как точно
се прави.

9. Какво Ви говори името
Нийл Армстронг?
А) Откъде да знам, бе! Сигурно пак някоя нова холивудска
звезда.
Б) Първият човек, стъпил на
Луната.
В) Имам чувството, че съм го
засичал/а някъде. Дали пък не
беше онзи път, когато ходих на
екскурзия, а той тъкмо си тръгваше?

Всички, които сте дали
най-много отговори А), нямате проблем да живеете на
Земята. Имате проблем със
сметката за тока.

3. Когато видите огромен
брой летящи салфетки:
А) Започвам да танцувам в такт.
Б) Оприличавам съпътстващите ги ритми на китайско водно
мъчение.
В) За пореден път прелитам
над няколко заведения в центъра, защото отново съм объркал/а пътя и не мога да разбера
защо хората в тях, обичащи
летящи салфетки, сочат с пръст
към небето, когато видят моята
летяща чиния, сякаш не знаят
какво е да си изгубен.

5. Когато искате да си купите
някоя нова чиния:
А) Ами купувам си, какво друго
да правя.
Б) Колебая се дали да бъде тази
с цветенцата или тази с апликация на мечета.
В) Първо питам дали се продават по-големи чинии, а когато с
радост науча, че има най-разнообразни видове, за зла участ
винаги се оказва, че всички са
твърде малки и няма как да си
отида у дома.

8. В общуването с другите
сте:
А) Душата на компанията.
Б) Това пък какво ви вълнува
и защо трябва да отговарям
изобщо на подобни въпроси?
Гледайте си работата!
В) Не обичам да общувам с хората, предпочитам да чета мисли, но ако все пак ми се наложи да го правя, хапвам преди
това малко чесън за отскок.

Всички, които сте дали
най-много отговори Б), Корабът майка получава неясни
сигнали от вас. Последно - искате ли да се присъедините
или не искате?

2. Когато получихте последната сметка за ток:
А) Ми изгоря главният бушон.
Б) Излязох и отидох при останалите, получили своята сметка, станахме много и започнахме да викаме, защото някои
хора се правят на глухи.
В) Телепортирах се чак до Марс
и ипотекирах имотите си там,
за да мога да си платя сметката. Все още се чудя защо точно
мен изпратиха на тази скапана
мисия и къде ще живея, когато
тя приключи. После се присъединих към останалите земляни,
които викаха.

Земен човек
ли сте?
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Всички, които сте дали
най-много отговори В), молим спешно да се свържете с
Кораба майка, ако случайно
не сте си получили факсовете. Мисията ви на Земята приключи! Честита нова планета
и бъдете уфословени!

1. Когато сте ядосан/а:
А) Крещя като луд/а.
Б) Прибягвам към медитативни техники, за да се успокоя,
и пия билков чай от маточина.
По принцип рядко се ядосвам.
Оммммммм...
В) Често ме питат дали не съм
от друга планета, защото първо почервенявам, после посинявам, а накрая позеленявам
от яд.

Тест

Съставил: Надя Христова

СВЕТЛОСЕНКИ
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СОФИЯ
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
Народен театър Иван Вазов
ул. Дякон Игнатий 5,
)811 92 27, 811 92 59
Народен театър Иван Вазов,
сцена Сълза и смях
ул. Г. С. Раковски 127, )987 58 95
Държавен музикален театър
Стефан Македонски
бул. В. Левски 100, )943 19 79
пн-сб: 09:00-19:00
Театър София
бул. Янко Сакъзов 23А, )944 24 85
Театър 199
ул. Славянска 8, )987 85 33
Камерен театър Възраждане
пл. Славейков 4,
Столична библиотека, )987 24 31
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

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
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

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

Галерия УниАрт (НБУ)
ж.к. Овча купел, ул. Монтевидео 21,
)8 110 200
пн-пт: 10:00-19:00

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

НБУ Галерия
ул. Любен Каравелов 17
пн-сб: 10:30-19:30

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

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

Младежки театър
Николай Бинев
бул. Дондуков 8-10, )988 17 53
Модерен театър
ул. Върбица 12, )44 16 372
Театър Провокация
НЧ Славянска беседа
ул. Г. С. Раковски 127,
)988 28 09, 828 95 43
Театрална формация Мелпомена
жк Иван Вазов, ул. Янко Забунов,
бл 59, вх. б
Театър Искри и Сезони
ул. Лидице 16А, )967 53 38

www.svetlosenki.com

Галерия Арт Муза
ул. 11-ти август 23
пн-пт: 11:00-18:00, сб: 11:00-14:00

СВЕТЛОСЕНКИ
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 музей Земята и хората
бул. Черни връх 4, )865 66 39
Национален eтнографски музей
пл. Батенберг 1, )987 41 91
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 историкоархеологичен музей
пл. Света Неделя 19, )988 13 43
Национален Политехнически музей
ул. Опълченска 66, )931 80 18
КУЛТУРНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ИНСТИТУЦИИ

Академия
ул. Шипка 1
(вход на НХА от страна на НС),
)988 17 01

Чешки център
ул. Г. С. Раковски 100, )815 54 30
галерия / пн-нд: 11:00-19:00
администрация / пн-чт: 10:00-17:30,
пт: 10:00-16:00

Васка Емануилова
бул. Янко Сакъзов 15,
)944 11 75
вт-сб: 10:00-19:00, нд: 11:00-18:00

Италиански културен институт
ул. Александър Жендов 1, ет. 5, ап. 10,
)817 04 80
пн-пт: 09:00-16:00
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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

Твоето нещо те чака в
art-shop-svetlosenki.com

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 културно-информационен
център
ул. Шипка 34, )943 36 93
Унгарски културен институт
ул. Аксаков 16,
)987 23 07, 987 29 63, 981 98 87
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)
Испански културен център
Оле-Оле
ул. Асен Златаров 22, )491 12 92
Университет по архитектура,
строителство и геодезия
Библиотека на УАСГ
бул. Христо Смирненски 1,
)963 52 45/716
Софийски университет
Св. Климент Охридски
бул. Цар Освободител 15
Централна университетска библиотека
)8467 584, 9308 554, 9308 209
пн-сб: 08:00-23:00
Библиотека Студентски град
пн-пт: 09:00-24:00
сб: 09:00-22:00
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

22

КНИЖАРНИЦИ
Книжарница Лагера
жк Лагера, ул. Баба Илийца, пред бл. 34
пн-пт: 09:00-19:00
сб-нд: 10:00-14:00, 16:00-19:00
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
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУТИ
Великотърновски университет
Св. св. Кирил и Методий
Централна университетска
библиотека
ул. Теодосий Търновски 2, )062 618333,
062 623670; 062 624106
пн-пт: 08:15-18:15
сб: 08:15-16:15
Регионална народна библиотека
Петко Рачев Славейков
ул. Иванка Ботева 2, )062 627901
пн-пт: 09:00-18:30, сб: 09:00-17:30

ГАЛЕРИИ
Художествена галерия
Борис Денев
парк Асеневци,
)062 638951, 062 638961
вт-нд: 10:00-18:00
КНИЖАРНИЦИ
Хеликон
ул. Васил Левски 17,
)02 4604070
пн-сб: 09:00-20:00,
нд: 10:00-19:30
ПЛОВДИВ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУТИ
Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство
ул. Тодор Самодумов 2,
)032 601441, 032 628311
ПЕРНИК
ГАЛЕРИИ
Галерия Кракра
пл. Кракра Пернишки 17
)076 602518
вт-сб: 10:00-18:00

www.svetlosenki.com
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