
Ман Рей
Музей на 
лошото изкуство
Лудият 
колекционер

Брой 3/2013

И З К У С Т В О Т О  К А Т О  Н А Ч И Н  Н А  Ж И В О Т

СВЕТЛОСЕНКИ
БЕЗПЛАТНО ИЗДАНИЕ

Оптическите

лег
Шупляк

илюзии в 
картините на 

леглег
ШуплякШупляк



Скъпи приятели,

щастливи сме да бъдем отново с 
Вас и да споделим още един брой 
на нашето списание, както и да съ-
общим, че той ще бъде разпрос-
транен и извън пределите на Со-
фия, а именно в един от най-кра-
сивите ни и живописни градове 
- Велико Търново, в който е съх-
ранена важна част от богатото ни 
историческо наследство, град-па-
зител на достолепни паметници 
на културата, с които можем да се 
гордеем. 
Вдъхновени по един особен на-
чин, заредени с още повече емо-
ции, ние продължаваме да плува-
ме в понякога бурното, понякога 
спокойно море на изкуството, 
хвърляйки въдицата, за да „уло-
вим“ и споделим с Вас напълно 
нови и непредвидими негови 
форми. Този път на нашата кукич-
ка се закачи нещо, което излиза 
извън рамките на картините, из-

вън страниците с изписа-
ни текстове, заиграва се 
със сенките от снимките, 
бяга надалеч от еднопо-
сочното мислене и стере-
отипите, лети с крилете на 
въображението, подава 
се изпод бомбето на Рене 
Магрит и приковава вни-
манието със своята изо-
бретателност. В този улов 
е напълно възможно мус-
таците на Салвадор Дали 
да се превърнат в часов-
ници, шапката на Елизабет 
II да се трансформира в 
езеро, в което плуват па-
тици, а Вашите вежди ус-
лужливо да приютят едно 
гнездо на щъркели, които 
сърдечно да Ви благода-
рят за гостоприемството 
и да Ви препоръчат на 
приятели. В този сюрре-
алистичен свят на щури-
те творчески решения и 

неограничените възмож-
ности, в който „плуват“ не 
малко творци, е трудно да 
бъдем изненадани с нещо, 
защото можем да очаква-
ме всичко... но все пак...
В този брой ще Ви запоз-
наем именно с няколко 
такива изненадващи лич-
ности, с които ще се срещ-
нете по-отблизо на наши-
те и също Ваши страници.

Можете да ни намери-
те и на нашия сайт www.
svetlosenki.com, чийто чет-
върти рожден ден празну-
вахме в началото на тази 
година.

Вярваме във Вас и за това 
ни има!

Надя ХРИСТОВА, 
главен редактор
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Както обещахме в самото начало, в 
този брой ще Ви запознаем с една 
личност, която чрез своето изкуство 
си играе по един изкусен начин с на-

шето въображение, провокира сетивата с 
доза сюрреализъм и изпълва съзнанието с 
нещо различно и магическо. Творец, който 
ни предлага един увлекателен пъзел от оп-
тически илюзии в картини.
Олег Шупляк е украински художник, роден 
през 1967 г. в село Бище, Березански ра-
йон, Тернополска област. Неговите нетра-
диционни творби с оптически илюзии или 
картини с двоен смисъл, както ги нарича 
той, не остават незабелязани и се радват 
на голям интерес на световната сцена, като 
през 2012 г. Олег става притежател на поче-
тен диплом за създаване на уникален стил в 
изобразителното изкуство, присъден му от 
голяма международна фондация.
Въпреки че дълги години се занимава с 
църковна живопис, Шупляк намира за своя 

стихия именно творческите си търсения 
в посока на сюрреализма. Така със своите 
картини с оптически илюзии той привлича 
вниманието към себе си, откроява се ярко 
и излиза смело на сцената на нетрадицион-
ното изкуство.
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илюзии в 
картините на 

леглег
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Как Ви хрумна идеята да 
създавате тези необичайни 
и интересни картини с опти-
чески илюзии?
Първата картина с двоен сми-
съл нарисувах през 1991 г. 
Тогава Украйна получи неза-
висимост и исках да напра-
вя нещо необичайно. Така се 
появи и първата ми творба с 
оптическа илюзия. От време 
на време се връщах към този 
стил, въпреки че вече работех 
в друго направление - постмо-
дерна живопис, а това беше 
хоби. Правех по една-две таки-
ва работи годишно. Отначало 
рисувах портрети на украин-
ски културни деятели - Богдан 
Лепкий, Леся Украинка, Иван 
Франко... За 20 години създа-
дох 60 картини и скицирах още 
много идеи.

Как реагираха хората, пред 
които за първи път показа-
хте Вашите картини с опти-
чески илюзии? Как приеха 
Вашите творби? Преди колко 
време беше това и къде се 
случи?
Хората реагираха различно. 
Някои се възхищаваха на кар-
тините, без да виждат техния 
скрит смисъл. В повечето слу-
чаи зрителите харесват твор-
бите от тези серии. Всички хора 
обичат да разгадават загадки и 
ребуси, защото ги привлича 
мистичното, загадъчното и не-
уловимото.

Как точно протича работата 
по създаването на една Ваша 
творба? Колко време Ви от-
нема този процес?
Бих оприличил началото на 
буря - първо се събират об-
лаци, след това удря мълния 

и идеята идва. Следващ етап - 
това е реализацията на идеята. 
Той е традиционен - събиране 
на материали, създаване на 
скици, както и работата над 
самото изображение. Всеки 
етап, освен зараждането на 
една идея, може да бъде доста 
дълъг.

Какви материали използвате 
при работата си?
Работя основно с маслени бои 
върху платно.

Как Ви хрумва идеята за съз-
даването на дадена творба? 
Има ли нещо конкретно, 
което Ви вдъхновява, за да 
направите точно определена 
картина с оптическа илюзия?
О, това е голяма загадка! Ни-
кой не дава отговор на този 
въпрос. Възможно е вдъхно-
вението да дойде отвътре - от 
глъбините на подсъзнанието, 
а е възможно и обратното - ня-
къде отгоре. Аз зная само едно 
- идеите идват при този, който 
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Ето какво разкри за себе си Олег Шупляк, един изкусен майстор на оптическите илюзии, 
вярващ в това, че хората обичат да разгадават загадки, в първото си интервю за България, 
което той даде специално за „Светлосенки - Изкуството като начин на живот“.

Олег Шупляк: Идеите идват при 
този, който не само ги чака, но 
полага и усилие да ги осъществи
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не само ги чака, но 
полага и усилие да ги 
осъществи.

Има ли художник 
или друг вид тво-
рец, който по няка-
къв начин е оказал 
влияние върху Ва-
шето творчество? 
С какво точно Ви е 
повлияло неговото 
изкуство?
Ако говорите конкрет-
но за сериите картини 
с двоен смисъл, то аз 
още като бъдещ сту-
дент видях репродук-
ция на картината на 
Дали „Пазар за роби с 
изчезващия бюст на 
Волтер“, която ме по-
рази. В този момент 
разбрах, че изобра-
зителното изкуство 
не просто трябва да 
изобразява, то може 
да твори чудеса.

Има ли определен сюжет или 
детайл, който изобразявате 
често във Вашите творби? 
Има ли някаква причина и 
символика в това?
За мен е принципно важно не-
щата да бъдат свързани логиче-
ски. Ако говорим за портрет на 
известен писател, то паралел-
ният сюжет трябва да се състои 
от персонажи, които участват в 
негови произведения, ако е ху-
дожник, включвам характерни 
фрагменти от негови картини. 
Освен това в серията „Вели-
ките художници“ се стремя 
максимално да се доближа до 
стила на дадения автор. Това 
усложнява задачата, но и пра-
ви нейното разрешаване мно-
го по-интересно, увлекателно 
и интригуващо. Всяка работа 
за мен е едно ново изобрете-
ние, нова формула - колкото е 
по-проста тя, толкова е по-уни-

кална. В този смисъл се старая 
да избягвам повторенията и 
шаблоните.

Над какво работите в момен-
та?
Имам много идеи и скици, но 
времето все не стига.

Къде хората могат да видят 
Ваши работи?
Наскоро се закри моя изложба 
в галерия „N-prospect“ на улица 
„Невски проспект“ в центъра 
на Петербург. Сега планирам 
изложби в Япония, Китай и Ев-
ропа.

Всеки творец излъчва оп-
ределено послание чрез 
творбите си. Какво искате 
да достигне до хората, кои-
то се докосват до Вашето 
изкуство?
Съвременното изкуство загу-

би функциите, които 
му бяха присъщи 
преди половин век. 
В наше време, ко-
гато информацион-
ните технологии и 
достъпът до тях са 
достигнали неби-
вали величини, е 
трудно да удивиш 
някого. Не действат 
даже и шокиращи 
провокации. Затова 
на мен ми е особе-
но приятно, че със 
своето творчество 
успявам да пред-
извикам интерес 
в това наситено с 
информация време. 
Както и преди век, 
живописта и сега 
трябва да предиз-
виква удивление, 
възхищение и да 
носи в себе си ма-

гия. Особено се радвам, кога-
то успея да вложа в работата 
си частица хумор и закачка, 
които да предизвикат усмив-
ката на зрителя.

Мотото на нашето издание 
е „Изкуството като начин 
на живот“. Поради тази при-
чина искаме да разберем 
какво е за Вас изкуството? 
Има ли нещо, с което бихте 
искали да се занимавате из-
вън него? 
За мен изкуството е не само на-
чин на живот. Това е начин на 
мислене, това е самият живот.

интервюто взе 
Надя ХРИСТОВА

снимките са предоставени от 
Олег ШУПЛЯК
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Добре дошли в MOBA - уникална институция, заемаща ниша, 
доскоро пренебрегвана от международната арт общност! 

Музеят на лошото изкуство съществува, за да празнува труда на артисти, 
чието творчество не би било изложено и оценено на никое друго място.

MOBA
Музей на лошото изкуство
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През 1994-та година ан-
тикварен търговец на 
име Скот Уилсън нами-
ра картина, захвърлена 

в купчина боклук. Той възна-
мерява да задържи само ней-
ната рамка, но негов приятел 
(Джери Райли) го убеждава, че 
творбата е твърде хубава, за да 
бъде изхвърлена, като я иска 
за себе си. Когато след време 
Скот открива подобна картина, 
той я занася веднага на Джери 
и така се ражда MOBA - Музей 
на лошото изкуство.
Първоначално той се поме-
щава в мазето на Райли, но 
колекцията се разраства бър-
зо и привлича вниманието 
на „сродни души“, чието без-
спорно лошо изкуство заслу-
жава подобаващо внимание 
и търси поле за изява. Скоро 
Мари Джаксън (съпругата на 
Райли) започва да пише крат-
ки анонси към картините. Не 
след дълго Скот и Джери ре-
шават да издадат и виртуален 
музей на компактдиск, както 
и онлайн версия в интернет. 
Фотографът Том Станкович и 
Луис Райли Сако (сестрата на 
Джери) се присъединяват към 
сформиращия се екип. Осново-
положниците на MOBA, които 
не работят на заплата, са до-
волни да изберат сами наиме-

нованията на длъжностите си: 
Скот Уилсън - главен куратор; 
Джери Райли - изпълнителен 
директор; Мари Джаксън - ди-
ректор на естетическата ин-
терпретация; Том Станкович 
- директор на изображения и 
репродукции; Луис Райли Сако 
- директор на финансите.
Музеят не остава дълго вре-
ме незабелязан и скоро ста-
тии във водещи американски 
вестници насочват световното 
внимание към мазето на Дже-
ри и Мари. MOBA придоби-
ва популярност и се мести в 
сградата на старо филмотечно 
кино, което се намира в по-
крайнините на Бостън. Той се 
помещава до мъжката тоалет-
на в мазето на киното, в зала, 
достатъчно голяма да приюти 

40 картини. Когато се прожек-
тират филми, музеят е отворен 
за посетители, а посещението в 
него е напълно безплатно.
В постоянната колекция на 
MOBA има около сто творби. 
Много от тях са закупени от 
разпродажби, магазини за сто-
ки втора употреба, магазини, 
управлявани от благотвори-
телни организации. Някои кар-
тини са дарени от техните авто-
ри, докато други са спасени от 
бунища или кофи за боклук.

Първата книга, която MOBA 
издава, е озаглавена „Музей 
на лошото изкуство: Изкуство, 
твърде лошо, за да бъде пре-
небрегвано“. Тя е публикувана 
през 1996 г., след което е анон-
сирана в пресата. Интересът 
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към музея се засилва и започ-
ват снимките на документален 
филм за него.

СТАНДАРТИ
Лошата техника на автора не 
е достатъчна сама по себе си, 
за да осигури място на даде-
на творба в колекцията, освен 
ако липсата на талант, способ-
ности, перспектива или чув-
ство за цветовете не са довели 
до завладяващи резултати. 
Основният принцип за одобря-
ване на дадена творба е тя да е 
била създадена като сериозен 
опит за артистично изразяване 
- опит, който може спокойно да 
се окачестви като пълен твор-
чески провал.
Въпреки доказателствата за 
наличие на рисувателна тех-
ника у автора, понякога той до-
пуска някои странни грешки, 
водещи до съвсем непредви-
дими резултати.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 
СРЕЩУ MOBA
През 1996-та година знакова-
та творба „Eileen“, любимото 
съкровище на MOBA, е от-
крадната. След като уведомя-
ва полицията, пресата и мест-
ните търговци на произведе-
ния на изкуството за кражба-
та, музеят предлага награда, 
която нараства на сумата от 

37 долара благодарение на 
щедри негови поддръжници. 
Всички се страхуват, че краде-
цът може да заключи „Eileen“ 
някъде далеч, отнемайки въз-
можността на публиката да ѝ 
се наслаждава, и се надяват 
на нейното безопасно завръ-
щане. Десет години по-късно 
с музея се свързва някой, кой-
то твърди, че има информа-
ция за картината и иска 5000 
долара откуп за нея. Членове-
те на MOBA отказват да прего-
варят и сключват споразуме-
ние с властите, според което 
похитителят няма да бъде 
подведен под отговорност, 

Eileen
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Разкажете ни как попаднахте 
в MOBA?
Бях много впечатлен, когато 
научих за този музей. Тъй като 
през годините дарявах мно-
гократно различни творби за 
него, бях много щастлив, кога-
то Луис Райли Сако ме покани 
на длъжността куратор. Дока-
то тя се занимава с бизнеса и 
връзките с обществеността, аз 
решавам кои творби да бъдат 
приети в музея и как могат да 
бъдат „интерпретирани“. 

Разкажете ни повече за твор-
бите, които идват при Вас...  
Вие самият също  търсите 
картини за музея - къде ги 
намирате?
Ние събираме и споделяме из-
куство, което може да се опре-
дели като „твърде лошо, за да 
бъде игнорирано“. Иронията е, 
че ние представяме изкуството 
официално, но основна харак-
теристика на нашите творби е, 
че нито един друг музей не би 
ги изложил. Повечето картини 
идват от магазини за стоки вто-
ра употреба, базари, случайни 
разпродажби, а други просто 
са изхвърлени. Голяма част са 
дарени от фенове и понякога 
от самите автори. 
Няма как да приема творба, за 
която смятам, че е създадена 

като циничен опит да бъде част 
от нашата колекция. Трябва да 
се убедя, че авторът искрено се 
опитва да създаде изкуство, но 
осъзнава, че поради една или 
друга причина не се справя по 
начина, който очаква.

Какво според Вас означава 
лошо изкуство? И по какво 
съдите дали една творба 
е добра или лоша, не е ли 
твърде субективно това?
Творбите в нашата колекция 
трябва да бъдат интересни. 
Лошата техника на една твор-
ба не винаги е достатъчна, за 
да бъде подходяща за музея. 
Понякога авторът има рису-
вателна техника, но неговите 
творчески търсения водят до 
съвсем неочаквани резултати. 

ако картината бъде върната 
доброволно. И така, десет го-
дини след кражбата, „Eileen“ 
се завръща в MOBA.
Подобна съдба сполетява 
и творбата „Self-Portrait as a 
Drainpipe“, която някой отмък-
ва от музея и на нейно място 

оставя бележка с искане за от-
куп от 10 долара. Вероятно за-
познат със строгата дългосроч-
на политика на MOBA относно 
преговорите с престъпници, 
крадецът пропуска да остави 
данни за контакт. Докато ох-
раната на музея с нетърпение 

очаква по-нататъшно развитие 
на ситуацията с похитителя, 
картината мистериозно се по-
явява на стената в галерията 
заедно с чисто нова банкнота 
от 10 долара, залепена на стък-
лото.

Когато създателите на MOBA решават да се „пенсионират“ от работата си в музея, 
за да се фокусират върху своите семейства, г-жа Сако приема ролята на временен 
изпълнителен директор. След сериозно търсене на подходящ куратор, Майкъл 
Франк, който е активен доброволец в MOBA, бива избран да заеме свободното мяс-
то. Причините, които навеждат г-жа Сако на мисълта да го покани на тази отговорна 
длъжност, са, че той дарява на музея повече картини от всеки друг и не на последно 
място - притежава смокинг.
Майкъл Франк, човекът, който не може да бъде изплашен дори от най-кошмарно-
то произведение, кураторът, който оценява лошото изкуство в MOBA, отговори на 
няколко въпроса за  „Светлосенки - Изкуството като начин на живот“ в първото си 
интервю за България.

Майкъл Франк: Най-добрите
произведения карат зрителите да се 
почешат по главата и да се зачудят 
какво иска да каже авторът
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Най-добрите произведения ка-
рат зрителите да се почешат по 
главата и да се зачудят какво 
иска да каже авторът. Обикно-
вено в тези творби има нещо, 
което се получава грешно - или 
в техниката, или в начина на 
представяне. 
Лошото изкуство си прилича 
с порнографията по това, че е 
трудно да го опишеш, но вина-
ги го разпознаваш като го ви-
диш. За съжаление, след като 
чуят това мое сравнение, мно-
го хора по погрешка остават с 
впечатлението, че кураторът 
на музея, често гледа филми 
за възрастни и е експерт в об-
ластта. Не смятам, че „лошото 
изкуство“ стои срещу „доброто 
изкуство“, а по-скоро се про-
тивопоставя на „важното изку-
ство“. Ние не се подиграваме 
на авторите, които предста-
вяме. Ние празнуваме факта, 
че те се опитват, но не успяват 
съвсем, да направят своето 
артистично изказване. Ако все 
пак се подиграваме на няко-
го, то това са самовлюбените 
професионалисти, работещи в 
арт училища, музеи и галерии, 
които смятат, че имат право-
то да решават кое изкуство 
е важно. Много личности от 
творческия свят разбират и се 
радват на нашата работа. По-
вечето хора имат мнение, но са 
неспособни да разберат твор-
бите на изкуството. Полето на 
неговата интерпретация се 
развива през вековете и про-
дължава до днес. Образовани 
професионалисти помагат на 
масите да оценят това, което 
други са създали. Критиците на 
изкуството решават кои твор-
би са важни и защо са ценни. 
Търговци на картини съвет-
ват заможните си клиенти кои 
творби ще бъдат още по-ценни 
в бъдеще. Работата на интер-
претаторите е да се почесват 
по брадата, да задават прони-
цателни въпроси, да използ-
ват претенциозен речник и да 
предлагат на всеки помощ в 

разбирането на реалността.
Лошото изкуство съдържа 
скрито значение, също като ре-
несанса, импресионизма, дада-
изма, сюрреализма, кубизма, 
модернизма, постмодернизма 
и всяка друга категория креа-
тивно търсене. 
Към всяка картина сме добави-
ли кратък коментар, предназ-
начен да предложи проница-
телна насока към разбирането 
на творбата. Въпреки нашата 
вещина, експертиза и позна-
ние понякога не сме в състоя-
ние да разберем истинското 
значение на творбите в тази 
колекция и смирено молим за 
помощ доброволци интерпре-
татори.

Какво споделят посетите-
лите на музея, идващи да го 
разгледат? Какви са техните 
впечатления?
Много хора са изненадани да 
намерят такъв музей, а още 
повече да им харесат творби-
те, които са изложени в него. 
Те могат да се насладят на кар-
тините, без да се притесняват 
от усещането, че не разбират 
защо произведенията се нами-
рат там.

Вие самият занимавате ли се 
с някакъв вид изкуство? Ка-
къв по точно, ако е така? 
Аз съм професионален музи-
кант. Свиря на китара и бас 
китара в денс банди от много 
години. Също така забавлявам 
деца като „Майк Шапкаря“.

Само картини ли приемате 
или всякакъв вид изкуство?
Колекционираме само ориги-
нални произведения. При нас 
няма място за комерсиално 
изкуство като картини за ту-
ристи или интериорни твор-
би, продавани в магазините за 
мебели, да кажем. Не излагаме 
и кич като например картини 
върху кадифе. Имаме и някол-
ко триизмерни работи, но те 
са по-трудни за съхранение и 

излагане.

В момента колко експоната 
са изложени в музея? 
Разполагаме с три постоянни 
галерии, но сега една от тях е 
затворена, защото ръковод-
ството на киното преустройва 
помещението. Имаме общо 
около 600 произведения, но 
можем да изложим по-малко 
от 100 едновременно в нашите 
зали. Също така реализирахме 
изложба в „New England Wildlife 
Center“ - специална експози-
ция на картини, изобразяващи 
животни.

По колко предложения за 
включване на нови творби 
получавате на месец?
Предлагат ми по две-три кар-
тини на седмица. Повечето 
хора изпращат изображения 
по електронната поща и питат 
дали съм заинтересован. Някои 
творби пристигат в „The MOBA 
Ivory Tower“, без да са поискани 
от нас. Тези от тях, които не са 
одобрени за музея, евентуално 
биват продавани на търг.

Колко изложби организира-
те годишно?
Ние правим по две или три 
нови изложби на година.

И последен въпрос за финал 
- защо Мона Лиза се усмихва 
така загадъчно?
В изкуството има истини, които 
никога няма да разберем - как-
во ѝ e било толкова забавно на 
Мона Лиза, дали Йоханес Вер-
меер е флиртувал с момичето 
с перлената обица, какво е 
търсил Джаксън Полък, когато 
по невнимание събаря шкаф 
с отворени маслени бои, дали 
Анди Уорхол не е имал пират-
ска пререлийз бета версия на 
Photoshop...

интервюто взе 
Надя ХРИСТОВА

снимките са предоставени от 
Майкъл ФРАНК, MOBA



www.art-shop-svetlosenki.com
Твоето нещо те чака...
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Ман Рей (1890-1976 г.), чието истинско 
име е Емануел Рудницки, е американ-
ски фотограф, роден във Филаделфия. 
Неговото нестандартно възприема-

не на заобикалящата го действителност, силно 
развито въображение и непрестанни творчески 
експерименти поставят смело начало на поре-
дица от нововъведения, които завинаги проме-
нят представите за фотографското изкуство. 
Първоначално Ман Рей започва работа като гра-
фичен дизайнер и топограф, но постепенно про-
меня посоката на заниманията си. През 1911 г. се 
насочва към живописта и скулптурата, а няколко 
години по-късно става фотограф на свободна 
практика, след което творческите му търсения 
го налагат като един от основателите на нюйорк-
ската група на дадаистите.
През 1921 г. Рей отива в Париж, където при-
добива популярност като моден и портретен 
фотограф. Сред известните личности, които за-
снема, са художниците Франсис Пикабиа, Пабло 

Пикасо, Анри Матис, писателите и поети Андре 
Бретон, Джеймс Джойс, Ърнест Хемингуей и още 
много други. През този период Ман Рей се запоз-
нава и с Лий Милър, неговата бъдеща асистент-
ка, любима и муза, която той отказва да наеме в 
началото, но младото момиче успява да го спе-
чели с голямата си упоритост, убеждавайки го да 
работят заедно. Това е началото на един чудесен 
творчески тандем. Двамата заедно откриват, 
разработват и патентоват ефекта „соларизация“, 

Ман Рей

Портрет на Ман Рей и Салвадор Дали (Париж, 1934 г.), заснет от Карл Ван Вехтен (1880-1964 г.)

„Аз не фотографирам 
натурата, 
аз фотографирам 
моето въображение.“

Ман Рей
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като след това го използват най-вече в портрет-
ните снимки, но също така го прилагат и в акто-
вата фотография. 
Сред най-близките приятели на Рей са поетът 
Тристан Цара, художниците Марсел Дюшан, Сал-
вадор Дали, Макс Ернст, на които също прави 
портрети.
Ман Рей снима произведения на изкуството, 
мода, прави художествени портрети на попу-
лярни личности, но неспокойната му природа 
е в трескаво творческо търсене. Той обича да 
експериментира, бяга от наложените методи в 
стандартната фотография и се движи основно в 
групата на сюрреалистите. Умело започва да из-
ползва като търсен ефект светлината в тъмното, 
играе си с най-разнообразни светлинни източ-
ници, за да успее да постигне различна и мно-
гопластова визия върху самата фотография. Но 
това, което най-вече прави Ман Рей неделима 
част от творческата история, е нов метод, който 
завинаги променя представите за фотографско-
то изкуство, в основата на който стоят неговите 

така наречени „рейографии“ - фотографии, съз-
дадени без използването на фотоапарат. Любо-
питен факт е, че те са резултат на напълно слу-
чайно откритие, което Ман Рей прави, забравяй-
ки няколко предмета върху мокра светочувстви-
телна хартия. Включвайки светлинен източник, 
той забелязва в получените изображения ефект, 
който наподобява използването на рентгенови 
лъчи, като самите образи са изкривени и с неяс-
ни очертания. Благодарение на тази случайност, 
както и на безспорното въображение на Ман 
Рей, е поставено началото на все по-сериозни 
експерименти, излизащи извън рамките на стан-
дартната фотография.
През 1940 г. Ман Рей се завръща в САЩ. Устано-
вява се да живее в Холивуд, където става препо-
давател по живопис и фотография. През 1951 г. 
заминава за Париж и остава там до края на дните 
си.

Надя ХРИСТОВА

Портрет на Роуз Селави (Марсел Дюшан)
Роуз Селави е един от псевдонимите на 

Дюшан, близък приятел на Ман Рей. През 
1921 г. той участва в серия от фотографии 

на Рей, облечен като жена. Портрет на Франсис Пикабиа
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Най-старата снимка в света, за-
пазена до наши дни, е заснета 
през 1826 г. от Жозеф Нисефор 
Ниепс (1765-1833 г.), френски 
изобретател. Той е автор и на 
считаното за първо фотограф-
ско изображение, създадено 
четири години по-рано, но то 
не е запазено, така че официал-
ната първа снимка в световната 
история е „Изглед от прозореца 
от Льо Гра“, направена от вила-
та на Ниепс в Сен Лу дьо Варен, 
област Бургундия. Фотография-
та е заснета с камера обскура - 
опростено оптично устройство, 
представляващо тъмна кутия, 
в която не може да проникне 
светлина, с отвор от едната 
страна с диаметър около 0,5-5 
мм, както и екран, намиращ се 

на противоположната страна,  
направен от матово стъкло или 
бяла хартия. Първите модели 
са прекалено големи и тежки, 
заемащи почти цяла стая. Бла-
годарение на работата на Ро-
бърт Бойл (ирландски физик и 
химик) и Робърт Хук (английски 
учен и изобретател), през 18-ти 
век камерите стават по-малки и 
преносими.

Първата цветна фотография 
пък е направена през 1861 г. и е 
дело на Джеймс Кларк Максуел 
(1831-1879 г.), шотландски фи-
зик и математик. Той открива, 
че цветна снимка може да бъде 
направена чрез филтриране на 
светлината на три цветови ком-
понента - червен, зелен и син.

Първата снимка в света
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През 2008 г. в Бургас се 
проведе първият по 
рода си Фестивал на 
пясъчните скулптури 

в България. Оттогава всяка 
година автори от различни 
страни се включват в събити-
ето и показват своите твор-
чески умения. Всяко издание 
на фестивала е подчинено на 
различна тема, като през тази 
година е под надслов „Алея на 
славата“. Сред пясъчните ком-
позиции посетителите могат 
да видят фигурите на извест-
ни учени като Чарлз Дарвин, 
Алберт Айнщайн, Александър 
Бел, Самюъл Морз, Исак Ню-
тон, Галилео Галилей, вели-
ките художници Леонардо да 
Винчи, Салвадор Дали, да се 
разходят сред музикалните 
звезди Лучано Павароти, Бий-

„Леонардо да Винчи“ - 
Живко Дончев, България 

„Трите ябълки - Исак Нютон,
 Ева, Стив Джобс“ - Владимир Кураев, Русия 

„Св. св. Кирил и Методий“ - 
Даниел Кънчев, България 
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тълс, Рей Чарлс и Луис Арм-
стронг, Лейди Гага, да отправят 
поглед към откривателите и 
изследователи Христофор Ко-
лумб и Юрий Гагарин, да видят 
знакови личности от българ-
ската история - хан Аспарух, 
хан Крум, цар Симеон, светите 
братя Кирил и Методий, както 
и скулптури на други интерес-
ни личности.
През тази година авторите, 
участващи със свои творби, са 
от Италия, Португалия, Чехия, 
Русия, Полша, Украйна и Бъл-
гария. Те са общо 17, като 10 от 
тях са българи. 
При добри метеорологични 
условия събитието ще бъде на 
разположение за посетителите 
до края на септември. Мястото, 
на което можете да го открие-
те, е бургаският парк „Езеро“ в 
Морската градина. Пясъчните 
композиции са разположени на 
площ от пет декара, някои от тях 
са с височина над 8 метра, а за на-
правата им са използвани около 
4000 тона специален и устойчив 
на дъжд пясък, който се смесва с 
глинеста съставка, осигуряваща 
необходимата здравина.

снимки: СВЕТЛОСЕНКИ „Алберт Айнщайн“ - Ани Златева, България 

„Лучано Павароти“ - Андри Важински, Украйна

„Пина Бауш“ - Педро Мира, Португалия 
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Вълните се забиваха в по-
синялата му кожа като 
отровни игли от лед, но 
той упорито продължа-

ваше да върви. С всяка крачка 
потъваше все повече и пове-
че. Всеки миг морето можеше 
да го отнесе и да загуби ос-
танките му из безмерните си 
дълбини.
Парчета от скъсаната му риза 
плуваха край него като тъмно-
сини пламъци. Трябваше само 
да стигне до клатушкащия се 
сал. Само с него имаше няка-
къв шанс да се спаси.
Изведнъж водораслите и ръ-
бестите камъчета под краката 
му се изпариха и морето го пое 
в зловещо шептяща прегръдка. 
Нагълта се със солена вода и 
колкото повече се опитваше 
да я избълва, толкова повече 
поглъщаше.
Мяташе крака и пляскаше с 
ръце. Студът се вкопчи в него и 
го разтресе. Не след дълго тя-
лото му се отпусна вкочанено.

Когато се опомни, вече седеше 
удобно на вехтото кресло във 
всекидневната. Не успя този 
път. Почти беше отмъкнал ду-
мата от проклетите моряци, от 
островите на черното слънце, 
където не познаваха светлина-
та на деня.
Беше се отдалечил прекалено 
много от реалността, за да се 
влее незабележимо в необят-
ните простори на измислено-
то. Беше се намесил в неподхо-
дящ момент и цялата история 
се строполи отгоре му.

Имаше книги, в които му се 
искаше да живее, да остарее 
и умре. Какво ли не би дал да 
беше възможно.
Разрушаваше ги, като за целта 
вземаше по една единстве-
на дума от тях - толкова бяха 
крехки - по-лесно свършваха, 
отколкото се измисляха.
Но това беше илюзия. Една 
идея винаги надживяваше пър-
воизточника си. Той знаеше, че 
колкото и силно да желаеше, не 
можеше да подмени живота си 
с такъв в книгите, между оживе-

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ е роден през 1990 г. 
в гр. Елена. В момента учи „Българска филоло-
гия“ във Великотърновски университет „Св. св. 
Кирил и Методий“. Пише още от ученическите 
си години и участва в различни конкурси. Алек-

сандър всячески избягва етикетите, не спира 
да следва чувството, което го води, може да се 
вдъхнови от всичко, което го заобикаля или е 
част от неговия вътрешен свят. 
„Не се стремя да се впиша в определен жанр, 
нито целя разказите ми да бъдат фантастич-
ни, нито със стихове си спазвам някаква пред-
варително изготвена схема, защото творче-
ският път не е изпълнен с прави, а се чертае 
с криви, всяка от които не се знае до къде ще 
го отведе. Сюрреализмът дава правото да из-
образяваш точно това, което залагаш като 
идея, да вплиташ действителност и нереал-
ност, въображаемо и ежедневно - в ума ни те 
не са разделени и оформят, макар и невинаги в 
еднаква степен, нашите представи и нагласи 
за живот и свят; в нас те съжителстват като 
една цялост“, споделя Александър.

Лудият 
колекционер

ГОСТ АВТОР 
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лите чудовища, романтичните 
залези и приказните рицари.
Играеше опасна игра, прави-
лата на която не определяше 
той. Усещаше как героите се 
променят, как се поддават на 
вмешателство, на поправка, 
докато всъщност те променяха 
него дори повече. Те изпълня-
ваха ролята, с която бяха съз-
дадени, докато не попаднеха в 
небитието.
Понякога не беше толкова лес-
но, въпреки всичко. Съпроти-
влението, което проявяваха, го 
изтласкваше от книгата, отпра-
щаше го като неканен гост и 
нищо, нищо повече не можеше 
да се направи.
Въпреки че не можеше да си 
обясни защо, винаги запла-
щаше кражбите си с месец от 
живота си, от сивата действи-
телност, само за да откъсне 
една дума, като при все това в 
замяна на месеца разполагаше 
с един час в света на книгата.
Най-трудно беше да уцели точ-
ния момент - да не се появи 
по-рано или по-късно, защото 
след час изчезваше, както се 
беше появил - като незначите-
лен безименен герой.
Само веднъж можеше да опи-
та да открадне думата, която 
си беше набелязал за странна-
та си колекция. Само веднъж. 
Ако попаднеше на бойното 
поле, вместо на царската тра-
пеза, можеше да му отрежат 
главата, затова трябваше да 
внимава.
Озова се пред изкорубения 
сал, в който се качваха смире-
ните войници, подобно пешки 
на шахматно поле, готови да 
умрат две страници по-ната-
тък. Този път се беше появил 
с продрана риза, от която ка-
пеше вода, макар да стоеше на 

три метра от буйните вълни. 
Така се беше вписал в книгата.
Салът щеше да остане, противни-
ците на противниците да се уда-
вят, но това не го касаеше.
Думата, която искаше да ко-
лекционира, беше „буря“. Зна-
еше, че без шеметната буря 
художественото произведение 
щеше да се превърне в скучна, 
еднообразна новела.
Неуспехът, който беше послед-
вал, не го обезвери. Книгата не 
беше от най-любимите му - с 
тях беше приключил отдавна. 
Какво му се четеше сега, след 
като почти се беше удавил?
„Следващата дума... Тайна? Не! 
Клопка? Не! Признание? Тази 
да бъде!” - дотук беше лесно. 
Прочете четири тома от заб-
равена фантастична поредица 
и чак на петата книга откри 
отрязък, в който можеше да се 
вмъкне незабелязано.
Седна пред пишещата маши-
на. Пренаписа поне осем пъти 
сцената, преди да заработи 
необяснимата магия на сло-
вото. Клавишите изщракаха. 
Листът лумна. Стаята потъваше 
в собствената си клетка, докато 
не избухна като снаряд, като 
небесен тътен в спокоен и без-
облачен ден.
Чак когато се върна от книгата, 
машината изписа красиво ду-
мата, която остана върху праз-
ния лист сама и отвлечена.
Да се прероди в книга като 
тази, където бродеха полужи-
ви демони и призрачни сенки 
с крайно неясен произход, не 
беше толкова неприятно за 
него, особено ако заради дума-
та трябваше само да изтръгне 
казаното от болнава старица 
на смъртно легло. Извратеното 
удоволствие, с което преина-
чаваше, ни най-малко не го 

притесняваше.
А историята се изопачи до не-
узнаваемост. Не беше привле-
чен от предизвикателството, 
защото такова липсваше. Нар-
котичното усещане и плаше-
щите последствия за творбата 
бяха достатъчни за него.
Наложи се почти да крещи, за 
да успее да измъкне из устата 
на възрастната жена „призна-
ние”. Вече не го ужасяваха и 
дните, които щеше да пожертва 
в замяна.
Като се замислеше за авторите, 
в чиито умове се бяха заро-
дили тези нереални събития, 
хора, градове, или по-скоро 
цели светове - библиотечните 
рафтове го главозамайваха, 
само като си ги представеше. 
Беше болест като никоя друга.
Той също беше опитал веднъж 
да сътвори разказ за вещици, 
подземия и клади, и макар че 
не успя, нямаше да забрави 
чувството, което го подтиква-
ше да не спира - всяка буква 
изникваше върху листа като 
орхидея, като дъждовен облак 
в прохладно октомврийско 
утро.
Докато не го прекъсна пише-
щата машина. Клавишите изле-
тяха един след друг като кур-
шуми. Наложи се да ги събира 
и връща по местата им, при 
което машината започна сама 
да пише със забележителна 
скорост. Докато не престана. 
Мастилото потече по бюрото, 
по килима, по него, сякаш се 
опитваше да го обвие в какави-
да от черни люспи.
Оттогава не се отделяше от кни-
гите, опиянен от божествената 
лудост, от вкуса на измислено-
то, от нарастващата колекция.
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В погледа му се криеше 
нещо неизразимо, чуж-
до и натежало. Като че 
вътрешностите му бяха 

атрофирали и той не можеше 
да каже и дума по въпроса.
Иначе беше с кожа като мляко 
и очи като росна коприва.
Не познаваше много хора. 
Дори и себе си не смееше да 
твърди, че познава. Беше тих 
и смирен по природа. Имаше 
вид на отчаян и меланхоличен.
Сякаш най-естествено за него 
бе да плува сутрин рано призо-
ри в реката край града, в нес-
трошените парчета лед през 
зимата, да усеща как тялото 
му се провира през студената 
вода срещу течението, как на-
стръхва, как мускулите му пул-
сират. Само така се чувстваше 
жив.
Когато излезе от водата, русата 
му коса беше натежала от леп-
кавия скреж. Устните му бяха 
посинели.
Облече се и пое по пътеката. 
Запали колата. Вътре беше 
студено, почти колкото беше и 
навън.
Голям зид прикриваше новопо-
строената му къща от всички 
страни, не че имаше какво да 
пази. Не харесваше съседите 
си и неангажиращите им раз-
говори за времето. Това беше 
единствената истинска причи-
на да си направи зида. Тъкмо 
затова не беше успял да си съз-
даде приятели - винаги си на-
мираше повод да не ги хареса, 
повод дори да се прави, че не 
ги познава.
В двора се извисяваше бряст 
- гол и изсъхнал като портрет 
на самата смърт. Дървото сто-
еше там и гаснеше в здрача на 
дългия си живот. Това обаче 
не представляваше интерес за 

Олег.
Той не страдаше от любовно 
разочарование и като че ни-
кога не беше изпитвал толкова 
силно чувство. Доближаваше 
вече четиридесетте и беше за-
губил повечето си близки род-
нини. А и да съществуваха, той 
ги беше забравил отдавна.
Не притежаваше много - къща-
та и малко заделени пари. Не 
му трябваше повече.
Работеше в дърводелски склад, 
ако можеше да се нарече така. 
Правеше летви по метър и ме-
тър и половина. Задълженията 
му бяха прости и ясни. Той ги 
повтаряше и спазваше дадени-
те указания по-добре от всеки 
друг, така както стрелките на 
часовника повтарят циклите 
си от кръгове по циферблата, 
заклещени в една вечност от 
денонощия.
Много често плуваше в реката 
и след това отиваше на работа. 
Беше му все едно какво ще се 
случи с него, как ще премине 
работният ден, какви хора ще 
срещне. За всичко му беше все 
тая.
Но в този ден сякаш нещо не 
беше наред, не беше съвсем 
като другите от самото начало.
По пътя си за работа Олег пое 

по страничната улица, която 
скъсяваше разстоянието зна-
чително. Валеше. Мъглата се 
напластяваше на танцуващи 
спирали. Не успяваше да се 
пребори слънцето за място на 
мастилените небеса.
Къщите започнаха да се накла-
нят наляво и после надясно. 
Ляво и дясно, и после пак. Той 
се стъписа и пристъпи назад. 
Не му беше интересно. Беше 
по-скоро раздразнен.
Асфалтът скачаше като дете 
на батут и падаше надолу като 
разнищена мозайка. Летяха 
във въздуха откъснати дърве-
та. Сводът се разтягаше като 
локум.
Олег продължи да върви и да 
клати глава, докато не се за-
губи. Не знаеше нито къде се 
намира, нито как да се върне, 
нито пък какво точно наблю-
дава. Не се очакваше да идва 
буря. Вятър нямаше.
Олег се отнесе от земята и се 
хвана за един клон на летящо 
дърво. Не беше в състояние да 
се осъзнае, да разбере какво 
точно прави. Просто се държе-
ше, висеше и гледаше.
На друго дърво беше седнало 
момиче в розова рокля. Все 
едно беше под влиянието на 

Загуби 
си ума
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забранени опиати.
- Какво правиш тук? - попита я 
Олег.
- Гледам как целият свят се 
разбива на парчета - каза тя и 
вдигна ръце, - гледам и се чудя 
дали някога ще видим ден от-
ново.
- Тогава, какво правя аз тук?
- Какво правиш тук сам с въ-
ображението си не мога да ти 
отговоря, но знам, знам...
- Какво знаеш? - зачуди се Олег, 
но беше късно - момиченцето 
не беше вече там. Беше отле-
тяло.
Тухлите от една къща избухваха 
като фойерверки в тежки цве-
тове, дразнещи окото. Дъждът 
валеше нагоре, по някаква си 
неизвестна причина. Облаците 
ставаха на подскачащи зайци и 
изчезваха в островчетата трева 
и кална пръст, които плуваха 
между треперещите корени на 
дърветата. Всичко си летеше, 
като че тъкмо така трябваше да 
бъде.
- Това не се случва - изкрещя 
Олег. - Не може да се случва.
- Кое те кара да си мислиш 
така? Да не би като обърнеш 
глава и се направиш, че не си 
видял, нещо да се е промени-
ло? - говореше главата на мъж 
от правоъгълно огледало. То 
се пръсна на прах и въпросите 
останаха да си висят в шумоте-
вицата.
Това съвсем не помогна на 
Олег да си намери отговорите, 
които толкова усърдно търсе-
ше. Дори не можеше да поглед-
не всяка една странност, която 
преминаваше покрай него.
Цялата тази врява беше пло-
ска и куха. Прозорци се отва-
ряха и затваряха, откъснати 
от всичко, което са разделяли. 
Сенки се гонеха без да изобра-

зяват цялостна картина. На 
една преобърната кухненска 
маса се возеха две плюшени 
мечета. За един от краката на 
масата беше вързано пират-
ско знаме.
- Сигурно се чудиш как един 
обикновен човек като теб 
може да види нещо такова? - 
стресна го гласът на мъжа от 
огледалото. Беше съскащ глас, 
молещ.
- Чудя се дали ще ми бъде ос-
тавен избор как и дали да про-
дължа нормално живота си 
- поясни Олег, който приемаше 
всичко като нескопосан сън и 
лудост, и не можеше да почув-
ства и миг от безумията около 
себе си. Беше като от камък. 
Така беше живял цял живот и 
така му харесваше.
- Не харесваш ли Пикасо?
- Това тук започва да заприлич-
ва на цирково представление.
- Значи си дошъл тъкмо на-
време за увертюрата. - Смехът 
заглъхна дълго след това. Олег 
се смееше. Порцеланови чаши 
се разпукваха в рози и листата 
прокапваха в ароматни сълзи. 
Червена кола с пуснати фаро-
ве профуча и продължи към 
слънцето. Телена ограда лете-
ше като метална птица.
- Има ли край? - този път няма-
ше кой да му се притече на по-
мощ. Една сянка скочи върху му 
и изподра ръцете му. А някаква 
си книга започна да се издува 
като балон и накрая страниците 
издухаха Олег надалеч.
Същата нощ той не успя да зас-
пи, защото висеше в небето в 
безтегловност и цялата бър-
котия под него го изумяваше. 
Показваха се хора от къщите и 
тези хора говореха за онзи ден 
и деня преди него. Все едно 
всички спяха и само той беше 

там горе, далеч и в един нера-
зумен свят.
Празно му беше, много празно 
и противно да се връща към 
онази изчистена от инциденти 
рутина. Беше му празно и да 
остане. В същото време уми-
раше да разбере какво щеше 
да се случи, ако никога не се 
върне. Беше се съвзел. За пръв 
път чувстваше нещо изобщо. 
Тук можеше да следи цвета на 
небето, да се носи по реки и 
да плува, да плува постоянно. 
Никога преди не се беше за-
мислял.
И когато си легна да спи вър-
ху дънера на същото дърво, 
за което се беше държал пре-
ди това, на следващата нощ, 
знаеше, знаеше, че лудостта 
никога няма да свърши, дока-
то не осъзнае какво всъщност 
иска да прави с живота си - 
тук горе или там долу.
Обичаше да плува. Нищо друго 
не очакваше и не търсеше. Къ-
дето и да беше пазил тази тай-
на от себе си, беше я заровил 
добре, поне досега. Плуването. 
Само то можеше да го накара 
да се събуди и да започне деня 
си. Вече беше наясно. Искаше 
да плува, да преплува морета 
и океани, да се гмурка в три-
метрови вълни, да се разхожда 
из потънали кораби, да гледа 
небето от водата, да се чув-
ства пълноценен и истински, 
не като героите от книжките за 
оцветяване. Не можеше вече 
да изпълнява роля, да приема 
всеки ден за еднакъв с пре-
дишния. Беше се пречупил.
Вече щеше да се занимава с 
това, което го вдъхновява. Обе-
ща си го. Нарече го призвание 
и заради него искаше отново 
да се върне към живота си, да 
живее, но не и както преди.
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:)

„Сега, когато се научихме 

да летим във въздуха като 

  , да плуваме под 

водата като   , 

ни остава само едно - да 

се научим да живеем на 

земята като .“
Джордж Бърнард Шоу
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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
историко-археологичен музей
пл. Света Неделя 19, ) 988 13 43

Национален 
Политехнически музей
ул. Опълченска 66, ) 931 80 18

КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ/ ЦЕНТРОВЕ

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

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

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 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

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

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

КНИЖАРНИЦИ

Хеликон
ул. Васил Левски 17, 
) 02 4604070
Работно време:
пн-сб: 09:00-20:00, нд: 10:00-19:30

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






