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Ето какво разкри за себе си Станислав Аристов, „подпалвайки“ нашето въображение с
една кибритена клечка, в чийто пламък можем да открием искрата на живота и магията
на изкуството, в първото си интервю за България, което той даде специално за „Светлосенки - Изкуството като начин на живот“.
Как Ви хрумна идеята да
създадете тази необичайна
и интересна серия „Клечки
кибрит“? Разкажете ни повече за нея...
Започнах да правя тези творби по случайност. Идеята за
серия „Клечки кибрит“ ме
осени по време на едно
фотографско състезание, в
което участвах. Играех си с
кутия кибритени клечки и
се чудех какво да заснема.
Докато наблюдавах една
клечка, започнах да си мисля
как тя символизира живота:
изгорялата ѝ част - миналото, димът - спомените, които остават, горящата част е
настоящето, а тази, до която
пламъкът все още не е достигнал - бъдещето. Огънят
е живот. По-късно, когато
се прибрах, се замислих, че
с огън и клечки могат да се
представят най-разнообразни идеи.
Как реагираха хората, пред
които за първи път показахте тези творби? Как приеха Вашите работи?
Някои от тях много харесват
моите творби, други не намират нищо специално в тях,
трети мислят, че снимка, обработена чрез компютърна
програма, изобщо не е фотография. Всеки разбира и интерпретира моите творби по
свой собствен начин.
Какви материали използвате при работата си?
Използвам обикновени кибритени клечки, фотоапарат, макрообектив и светкавица.
www.svetlosenki.com

Станислав Аристиковно: вено дори
Има нещо необ
ните неща,
в най-обикнове
види
човек само трябва да го
Как точно протича работата по създаването на една
Ваша творба? Колко време
Ви отнема този процес?
Работата по една творба се
състои от три стъпки: да се
огъне клечка в желаната форма, докато гори, да се заснемат частите на бъдещата картина с макрообектив и светкавица - димът, огънят, самата
клечка, след това получените
парчета информация да се

насложат и оформят заедно
в програма за обработка на
изображения, така че идеята
да придобие визията, която
искам да получа.
За да направя пеперуда например, ето какво ми е необходимо: тяло - две кибритени
клечки с извити глави; две
крила от дим; светлина, за да
се получи желаната форма на
тялото.
Всичко се прави стъпка по
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стъпка. Първо трябва да се
придаде подходяща форма
на кибритените клечки, които, както се оказа, се огъват
добре в процеса на горене,
но са необходими много търпение и късмет, тъй като те
могат да се извият в неподходяща посока, а ако горят
много бързо, могат просто да
се разпаднат. При реализиране на втория етап задачите са
две - да се придаде черен фон
на заден план и да се вмъкнат
кибритените клечки. Използвам най-обичайната форма
за осветяване - лампа, като аз
работя с две. За да се открои
обектът, разполагам черен
плат за фон. За заснемане
на дима променям силата на
светлината, като след това използвам и Photoshop. Трети
етап - в случая с пеперудата
имах около петдесет заснети
кадъра с дим. На един от тях
той бе приел форма, приличаща на дясно крило на
пеперуда, второто се наложи да направя с помощта на
Photoshop. По принцип не е
сложна работа, необходими
са много опити, късмет и търпение.
Как се появява идеята
за създаването на определена работа? Има ли
нещо конкретно, което Ви
вдъхновява, за да направите точно определено изображение? Къде търсите
вдъхновение?
Вдъхновението за мен е навсякъде. Когато се оглеждам около себе си, виждам различни
неща, които ме провокират да
реализирам някоя нова идея.
По този начин възникнаха
и трите ми серии - „Крушки“,
„Клечки кибрит“ и „Круши“,
както и други мои проекти.
Има ли творец, който по
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някакъв начин е оказал
влияние върху Вашето
творчество? С какво точно
Ви е повлияло неговото изкуство?
Не, не мога да кажа, че имам
любим автор, но често гледам работи на други творци.
Някои от техните идеи ме

вдъхновяват, други - не, но
всички те заедно влияят на
моята креативност.
Над какво работите в момента?
Моят последен проект се нарича „Круши“. Наскоро се върнах от Франция и в момента
www.svetlosenki.com
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бавно работя по албума „Замъците на Франция“. Може би
след това ще се върна при моите „Круши“ или в главата ми
ще се зароди чисто нова идея,
с която да се захвана.
Къде хората могат да видят
Ваши работи?
Моите творби никога не са
били представяни пред широка публика. Някои от тях
са публикувани в английски
и руски вестници и списания,
също така ме поканиха на два
пъти да гостувам в телевизиwww.svetlosenki.com

онни предавания. В общи линии това е всичко.
Всеки творец излъчва определено послание чрез
творбите си. Каква идея искате да достигне до хората,
които се докосват до Вашето изкуство?
Моето послание е следното: Има нещо необикновено
дори в най-обикновените
неща, човек само трябва да
го види.
Мотото на нашето издание

СВЕТЛОСЕНКИ

е „Изкуството като начин на
живот“. Поради тази причина искаме да разберем какво е за Вас изкуството.
Изкуството е моят начин да
се изразявам, да предавам
моето светоусещане на другите хора. И... да ги провокирам за нещо различно.
интервюто взе
Надя Христова
снимките са предоставени от
Станислав Аристов
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Одилон Редон

Ж

ан-Бертран Редон,
по-познат с името Одилон Редон
(1840-1916 г.), е един
от най-известните френски
художници, представители на
символизма.
Той проявява интерес към
изобразителното изкуство още
от най-ранна възраст. Едва навършил 10 години получава
първата си награда, а 15-годишен започва да изучава по-обширно тънкостите на рисуването.
От 1840 до 1851 г. Редон прекарва детството си, поверен
на чичо си, в семейната вила в
Листрак-Медок, Франция. Периодът му там, изпълнен със
спокойствие и самота, ражда
един въображаем свят, който
събужда усещанията на Одилон за различни творчески експерименти и полага основата
на значителна част от работите
му. През 1851 г. той се завръща
в родния си град Бордо при
своите родители, а през 1855
г. започва да взима уроци по
рисуване при Станислас Горин,
който го въвежда в тънкостите
на акварелната техника.
През 1857 г. Одилон кандидатства архитектура в Школата за
изящни изкуства в Париж, за
да удовлетвори желанието на
баща си, но се проваля на изпитите. Въпреки това на по-късен етап изучава там за кратко
живопис, като негов преподавател е Жан-Леон Жером.
Одилон Редон твори в своя
роден град Бордо, където
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започва да експериментира
в областта на скулптурата и
офортното изкуство. Негов
учител става Родолф Бресдин
(1822-1885 г.), ексцентричен
френски литограф, чиито творби, изпълнени със зловещи
гори и фантастични сцени, шокират обществото. Той оказва
силно влияние върху ранните
произведения на Редон. Преподавателят е считан от мнозина за особняк, води странен
начин на живот и се възхищава
от Шарл Пиер Бодлер, поет,
критик и преводач, една от
най-влиятелните и ярки личности във френския културен
живот на 19-ти век, харесван
също и от Одилон.
Творчеството на Редон е разделено на два периода. През
„цветния“ той използва в работата си пастели и маслени бои,

като експериментира с пъстри
и разнообразни цветове и теми
- рисува пеперуди, цветя, жени
и пейзажи. „Черният“ период е
доста по-интригуващ - в него
ясно се забелязват търсенията
му в човешкото подсъзнание.
Чрез мрачните си картини той
изследва, концентрира и предава някои вътрешни усещания - страховете, кошмарите,
натрапчивите фобии и халюцинации, като създава провокиращи и дори зловещи творби.

Духът на гората, 1880 г.

Мъжът кактус, 1881 г.
www.svetlosenki.com
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Цветни облаци, 1903 г.

Плачещият паяк,
1881 г.

Духът-пазител на водата,
1878 г.

Странните същества и образи,
обвити в мистика и психологизъм, са неделима част от неговите интересни произведения.
Артистичната кариера на Одилон е прекъсната през 1870
г., когато той се присъединява към армията по време на
Френско-пруската война. След
края ѝ се мести в Париж и набляга на рисуването с въглен и
литографията.
През 1878 г. Одилон Редон получава признание за работата си, а през 1879 г. за първи
път публикува албум със свои
литографии, който привлича
вниманието на ценители на изкуството и колекционери.
През 1880 г. Редон се жени за
Камила Фалт (1852-1923 г.). Те
имат щастлив брак, изключение прави тежкият период,
който започва през 1886 г., когато на шестмесечна възраст
умира първият им син. Художникът преживява изключително трудно травмиращото
събитие и изпада в депресия.
През 1889 г. се ражда и вторият
им син, чиято поява дава нови

душевни и творчески сили на
Редон и го кара да превъзмогне болката и загубата.
През годините художникът
създава циклите с литографии
„Едгар По“ (1882), „Началото“
(1883), „В чест на Гоя“ (1885),
„Изкушението на Свети Антоний“ (1888, 1889, 1896), „Флобер“ (1889), „Цветя на злото“
(1890), „Апокалипсис“ (1899).
През 1890 г. Редон започва
да рисува основно с пастели
и маслени бои, използвайки
пъстрата цветна палитра, измествайки мрачната визия,
която до този момент е неделима част от неговите творби.
„Цветното“ му увлечение почти
изцяло присъства в работите
му до края на неговия живот.
Художникът умира на 6-ти юли
1916 г. в Париж, оставяйки след
себе си едно провокиращо,
въздействащо и нетрадиционно изкуство, изпълнено със
своите тъмни и светли мигове.

www.svetlosenki.com

Надя Христова

Буда, 1904 г.

Яйцето, 1885 г.
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Накратко ще разкажа за една
от тях - черната, която бие, когато някой почине. Веднъж тя
прозвучава, когато собственикът на къщата напуска този
свят. Втори път - когато неговата вдовица иска да се омъжи за неподходящ мъж. Той
умира, когато чува звука на
камбаната.
Други истории разказват за
къщите и улиците, намиращи
се на метри от нас, също така
има много легенди за Карловия мост, който се намира на
50 метра от музея.
Разкажете ни най-известната
градска легенда за призраци, която се носи из улиците
на Прага. По какъв начин сте
я представили в музея?
Много известни са призраците
без глави, като най-познат от
тях е Конникът без глава. Той е
обезглавен преди 700 години,
но екзекуцията му не е извършена според закона, защото
не се състои процес. От този
момент той язди коня си по
улиците на Стария град и се
появява, когато се случи нещо
грешно или несправедливо в
Прага, или пък просто се разхожда наоколо, търсейки своята глава. При нас конникът си
седи в кръчмата, която е част
от нашата „Улица на призраците“, защото много чешки призраци обичат да пият бира.
Докъде ще ни отведат подземните стълби?
Имаме малка улица в нашето
подземие, тя ще Ви отведе до
средновековна Прага с присъщата ѝ атмосфера. Когато
влезете, първо трябва да се
огледате за призраци, защото
някои от тях се крият.
Какво споделят посетителите на музея, идващи да го
разгледат? Какви са техните
12
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впечатления?
Най-добре е да попитате тях,
но ние вярваме, че след като
посетят музея, те разбират подобре защо Прага е толкова
магическа. Стените на пражките къщи са пропити с много
житейски истории, случили
се и разказвани през вековете. От римски времена до ден
днешен в Прага живеят хора,
които вярват в тези истории,
а призраците ще ти ги разкажат, когато си готов да ги чуеш.
Надявам се хората, които идват тук малко изплашени, да
си тръгват с усмивка. Много
от тях се връщат отново със
семействата и приятелите си поради тази причина вярвам,
че постигаме нашата цел да
забавляваме и образоваме едновременно.
Какви експонати са изложени в музея? И колко призрака могат да видят посетителите при Вас?
На първия етаж имаме десет
призрака, излизащи от стените, както и около 30 интерактивни експозиции. Също така
има много оригинални картини и към 90 легенди за четене.
В подземната част на музея
има улица, на която можете да
се срещнете лице в лице с 27
призрака, ако успеете да намерите всичките.
Разкажете ни повече за историята около легендарния
Голем, същество с митична
сила, чиято фигура също е
изложена в музея.
Да, ние имаме Голем. Легендата
гласи, че е създаден от пръст и
е дело на Юда Льов Бен Бецалел, главен равин на Прага
през 16-ти - 17-ти век, който
му вдъхва живот с помощта на
алхимията и магията. Основната му цел е да помага на еврейския квартал срещу лоши
www.svetlosenki.com

хора, а също така и да изпълнява различни задачи, но той го
прави по доста необичаен начин. Ако например равинът поиска от него да отиде за хляб,
той му носи целия пазар. След
като Льов си избере най-хубавия хляб, Голем връща всичко
останало обратно.
В края на дните си равинът
се страхува, че след неговата
смърт никой няма да знае как
да се грижи за Голем и ще го
използва да върши лоши неща.
Затова той решава да „отнеме“
живота му.
Какво мислите за символиката, свързана с черните котки, носят ли те наистина лош
късмет, както мислят мнозина? А за съчетанието петък
13-ти, което също кара много хора да потръпват?
Не вярваме в това. Обичаме
всички котки, без значение
от техния цвят. Всяка котка ти
носи щастие, ако ѝ позволиш.
В музея имаме също така и
един дух на котка, той е на еврейското момиче Хана. Тя била
омъжена за зъл воден дух и можела да излиза от водата само
преобразена като черна котка.
Относно петък 13-ти - обикновено на този ден ние организираме хумористични събития
за нашите посетители, а като
пример ще посоча „Музей без
светлини“. Хората идват, а ние
им даваме старинни фенери
и ги оставяме да се разхождат
в тъмното подземие. Имаме
няколко живи призрака, които
изскачат върху тях в тъмното и
ние всички много се забавляваме. Обикновено времето за
разходки е до полунощ, когато
работното време на нашите духове приключва.
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но според Вас има ли наистина духове и паранормални
явления? Съществува ли
нещо повече от видимото?
Да, определено има нещо,
но ние не знаем какво е то и
аз мисля, че това наистина
трябва да си остане така. Както Ви разказах, Прага е пълна с човешки истории. Всеки
път, когато някоя от тях бива
разказвана в кръчмата или
пред камината, изникват нови
смешни или страшни детайли.
Историите са живи, а заедно с
тях и пражките призраци. Ако
дойдете в нашия музей, ще
можете да се срещнете с тях
лице в лице. И кой знае, когато разкажете историите на
Вашите приятели, може би те
ще станат част от тях - част от
пражките легенди.
интервюто взе
Надя Христова
снимките са предоставени от
Филип Ян ЗВОЛСКИ

Извън идеята на музея, създаден с една малко по-развлекателна насоченост, лич13

СВЕТЛОСЕНКИ

Любопитно за

Брой 4/2013
Изкуството като начин на живот

Теракотената армия

П

рез 1974 г., докато
копаят кладенец на
място, намиращо се
в планината Лишан,
близо до град Сиан в китайската провинция Шънси,
група местни фермери правят едно от най-големите
археологически открития на
всички времена - теракотената армия. Изравяйки пръстта,
земеделците неочаквано се
натъкват на няколко впечатляващи глинени фигури
на воини, всяка от които с
височина около 190 см. При
поетапното разкопаване на
мястото археолозите откриват уникално по рода си находище от над 8000 статуи,
изваяни в действителен размер, изработени изцяло от
14

теракота. Величествената армия от воини e съставена от
генерали, офицери, стрелци
с лъкове, заедно с техните
коне и карети. Изненадите не

спират дотук, защото археолозите правят още по-впечатляващо откритие - всяка една
от статуите е с напълно различно и уникално лице, като
www.svetlosenki.com
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никое от тях не се повтаря.
Теракотената армия е пазител на гробницата на
Цин Шъхуан, владетел на
царството Цин, който през
221 г. пр.н.е. окончателно
подчинява и обединява
всички китайски княжества
и царства, въвежда титлата
император и поставя началото на Поднебесната империя. Управлява тиранично
до 210 г. пр.н.е., избивайки
образовани учени, свободолюбиви хора, унищожавайки
ценни книги, както и всичко,
което би могло да застраши неговото управление.
Според изследователите изграждането на мавзолея на
първия китайски император
отнема близо 40 години, като
в строителството му участват над 700 000 души. Самата
гробница е построена във
формата на пирамида и има
внушителни размери: височина - 76 м, дължина - 350 м,
ширина - 345 м.
През 1987 г. гробницата на
император Цин Шъхуан и
www.svetlosenki.com

Любопитно за

СВЕТЛОСЕНКИ

теракотената армия съвсем заслужено са включени
в списъка на световното
културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Величествената археологическа находка се превръща в
една от водещите световни
атракции и всяка година
привлича милиони посетители в Китай. Разкопките и
проучването ѝ продължават
и до днес, като до момента
в района на гробницата са
открити над 50 000 важни
исторически реликви.
15
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25 âèòàìèíè è ìèíåðàëè
26 ïëîäîâå è çåëåí÷óöè
18 àìèíîêèñåëèíè
Ñàìî åäíà òàáëåòêà
íà äåí îñèãóðÿâà âñè÷êè 12 õðàíîñìèëàòåëíè åíçèìè
12 organic ãúáè
íåîáõîäèìè çà îðãàíèçìà 14 çåëåíè õðàíè
õðàíèòåëíè âåùåñòâà.
40+ àíòèîêñèäàíòè
áèîôëàâîíîèäè è áèëêè
ðåñâåðàòðîë è CoQ10
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нямаше и да продължи кой
знае колко. Може би още
година-две, най-много две и
половина. Не повече. След
такова опустошение нямаше перспектива. Нямаше и
живот.
Лион Ламбер бродеше из
руините на някогашен Париж. Макар да знаеше какво
ще намери там, той отново
искаше да види изгрева от
скамейката в парка, на която се запозна със съпругата
си Мари - най-прекрасното
създание, срещал някога.
Мъртва от година, тя все
още живееше в мислите му.
Може би точно те го караха
да продължава напред. Той
живееше, за да може да прекара малкото му оставащо
време, мислейки за нея.
Лион Ламбер беше петдесетгодишен мъж със снежнобяла коса и набръчкано
лице. Само сините му очи
останаха свежи след всичко,
което му се случи. Освен че
отне живота на най-милия
му човек, ядреният взрив
му остави и „подарък“ - рак.
По ирония на съдбата той
имаше рак на белите дробове, без дори да е запалил и
една цигара през целия си
живот. Но това беше животът, или „C‘est la vie“, както
обичаха някога да казват
неговите сънародници.
Възрастният мъж беше
отпуснал цялото си тегло
върху скамейката, на която
седеше, и очакваше изгрева
с такова нетърпение, с каквото малките деца очакват
Коледа. Той чакаше появата
на слънцето и възобновяваше спомени в главата си
- така ясни, сякаш случили
се преди ден. Спомени за
18

Разходка без лодка
детството, младостта, семейния живот. Всичко хубаво, което някога го е спохождало. Всичко, което му
бе останало и което имаше
някакво значение в този полуунищожен свят. Очите му
грейнаха и се навлажниха в
момента, в който слънцето
подаде част от снагата си и
се сля със сиянието на езерото в парка.
- Хубава гледка - нечий глас
се чу отзад и Лион Ламбер
подскочи като ударен от
електрически ток. Той се
изправи и погледна в посоката, от която му се счу
гласът. - Добро утро, господине. Съжалявам, ако съм
Ви изплашил, не исках - каза
човекът, стоящ на две крачки от него. Лион го огледа и
установи, че е млад мъж на
не повече от тридесет години. Беше прилично облечен
с много чисти дрехи. Косата
му беше чиста и прилежно
сресана. Под русия перчем
блестяха чифт кристалносини очи.
- Добро утро, момче - отговори Лион и продължи,
- наистина е много красива
гледката. Може би едно от
малкото неща, за които си
заслужава да се събудиш
още един ден. Не мислиш
ли?
Младежът кимна и се приближи до мъжа. Лион седна
на мястото си и го подкани
да направи същото. След
минута взиране в изгрева
той поднови разговора.
- Лион Ламбер, така се казвам.
- Итън Хаузър, приятно ми е
да се запознаем.
- Итън Хаузър? Да не си американец? - запита учудено
Ламбер.
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Младият мъж се засмя и отговори:
- Не, канадец съм.
- Аааааа - миг на прозрение
изясни факта на Лион, - ето
защо говориш перфектно
френски.
Двамата се впуснаха в галопиращ смях и установиха,
че всъщност им е приятно
да разговарят един с друг.
И как няма да е, след като
трудно се намираше събеседник, който да не те прати по дяволите на втората
дума.
Всъщност светът стана
точно такъв, какъвто си го
представяха хората при
мисълта за апокалипсис.
Милиарди човешки животи - отнети, милиони животински и растителни видове
- затрити. Трупове покриха
цялата планета. Малкото останали оцелели се впуснаха
да задоволяват болните си
амбиции и нужди. Някои
трупаха пари и скъпоценности, други търсеха наркотици, трети изнасилваха
и убиваха. Някои просто се
опитваха да оцелеят в този
Нов свят. На никого не му
пукаше за нищо. Вече нямаше ред, политика и псевдоорганизираност. Настъпи
така дългоочакваната анархия.
- Какво търсиш тук? - Лион
Ламбер се върна в разговора.
- Търся хора - гласът на младежа беше твърд и непоколебим. В първия момент
Лион го прие за шега и понечи да се засмее, но впоследствие разбра, че не е.
- За какво са ти хора, момче?
- Търся хора, господине,
хора, които да излекувам.
Младежът говореше споwww.svetlosenki.com
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койно и сериозно. От вида
му си личеше, че не е някой
нехранимайко, а добре възпитан и интелигентен човек.
- Да не си доктор или нещо
подобно, момче, защото
едва ли ще можеш да помогнеш на някого? Всички
сме наясно със ситуацията.
- Не съм доктор, господине,
аз съм лечител.
- Че каква е разликата? - попита Лион и се засмя с нотка
на сарказъм в гласа си. - Не
виждам нещо по-различно, момче. Така или иначе,
и врачка да си, едва ли ще
можеш да помогнеш на някого.
- Мисля, че мога, господине - той сложи рязко дланта
си на челото на възрастния
мъж. Лион Ламбер се опита
да реагира, но в момента,
в който почувства дланта
върху лицето си, всичко
пред него потъмня и той изгуби съзнание.
Главата го болеше, а гърбът
още повече. Ламбер отвори
очи и установи, че е спал
пред скамейката, на която
беше сутринта. Той се изправи и се хвана за главата,
която го удостояваше с туптяща болка на всеки един
удар на сърцето му.
- Да му се не види и хлапето! - Ламбер изруга и се
запъти към мястото, където живееше. Беше станало
тъмно и леко хладно. Той
потри ръце и ги прибра в
джобовете на панталоните си, за да ги стопли. От
това си действие установи,
че има някаква хартийка в
джоба му. Извади я и погледна на лунната светлина
какво всъщност е тя. В първия момент не видя нищо и
затова изкара джобното си
www.svetlosenki.com

Разходка без лодка
фенерче. Включи го и видя,
че това е бележка. Бележка,
оставена му от младежа. Той
започна да чете съдържанието ѝ:
Господин Ламбер,
Съжалявам, че така се получи, но едва ли щяхте да
ми позволите да Ви лекувам
с моите методи. Както и
да е. Вие вече сте здрав човек, който не трябва да се
притеснява за живота си.
Нищо освен насилствена
смърт не може да Ви убие
от сега нататък. Да, господине, точно така, ракът
Ви вече няма да Ви безпокои,
нито пък радиацията. Колкото по-дълго избягвате
конфронтации,
толкова
по-дълго ще живеете. Останалото е магия. Приятен живот Ви пожелавам
и не забравяйте, че не съм
искал да Ви навредя.
Искрено Ваш,
Итън Хаузър
Писмото беше написано с
красив почерк, което увери
Ламбер, че младежът не е
лекар, защото те пишеха отвратително. Но какво всъщност се случи днес? Някакъв
младеж се появи от нищото,
казаха си няколко приказки
и той изчезна при странни
обстоятелства. Какво ли е
имал предвид с това, че го
е излекувал? Дали го е излекувал наистина? Или просто
хлапето не е с всичкия си
и има нужда от помощ. Но
как? Нямаше лек против
рака, нито против радиацията. Как е възможно? Колкото и да си блъскаше главата,
Лион Ламбер нямаше да узнае какво всъщност се беше
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случило.
Итън Хаузър бродеше по
света повече от година и помагаше на хората. Някои го
приемаха с отворени обятия, други го гонеха и наричаха демон, а на трети просто не им дремеше какво ще
направи с тях. Накрая той
реши, че не може да продължава с вечното бродене.
Сметна, че ще е по-добре да
се установи някъде и хората
да идват при него - разбира
се, тези, които желаеха. Самият той излекува много
хора за тази една година,
през която броди по света.
Все повече човешки същества се събуждаха с думите:
„Ако не беше това момче,
днес можеше и да не отворя
очи.“ Светът започна малко
по малко да научава за този
месия, този млад мъж, който
даряваше живот.
Итън Хаузер се установи в
родния си Монреал, Канада.
Той знаеше, че броденето е
приключило и постави началото на мястото, в което
щеше да се опита да спаси
колкото се може повече човешки същества. Естествено, нямаше много време. За
година и половина трябваше да излекува около тридесет милиона души, непосилно число за него. Но той
щеше да направи най-доброто, на което е способен.
За да запознае хората с настоящото си и вече постоянно място на пребиваване,
той използва Интерхолда
- устройство, което изпраща зададената информация
към всички електронни
приемници. Всяко включено радио, телевизор
19
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или компютър щеше да я
получи. Всъщност цялата
система беше, че Интерхолда имаше много мощен
радиопредавател,
който
изпращаше данните до сателитите в космоса и те ги
препращаха до всеки уред,
който можеше да ги приеме.
В продължение на два месеца той работеше усърдно.
Все повече и повече хора
идваха при него да търсят
помощ. Разбира се, те я и намираха. Имаше и доста, които просто идваха да му благодарят, че ги е излекувал,
а са нямали възможност
да изкажат уважението си.
Такива като Лион Ламбер.
Той почука на вратата една
сутрин и на прага се появи
младежът, който изглеждаше уморен и недоспал. Но
при вида на възрастния човек се освежи.
- Виждам, че изглеждаш
добре, господине - забеляза Итън и продължи, - явно
изгревите ти се отразяват
добре.
- Така е, момчето ми - Лион
извади златна гривна и я
подаде на младежа. - Вземи,
подарък от мен. Не успях да
ти благодаря при предната
ни среща, бързаше много,
явно си имал самолет за
хващане.
Двамата се запревиваха от
смях също като при първата
им среща.
- Беше на жена ми - Лион
продължи, - искам да я има
човек, който дарява живот.
Мисля, че и тя би искала
това.
- Благодаря ти, това е голям
жест за мен.
Лион Ламбер се просълзи и
прегърна младежа.
- Надявам се някой да оце20

Разходка без лодка
нява това, което правиш, а
не просто да се възползва
от него. Сега ще тръгвам,
но пак ще дойда. Виждам,
че в Канада е хубаво. Е, не
е като у дома, но поне ще
разгледам различно място
от Франция.
Възрастният мъж се обърна
и с усмивка на лице се запъти нанякъде.
Итън Хаузър чу неистов
шум, идващ отвън. Той стана
и погледна през прозореца
на стаята си. Видя невъобразимо огромна тълпа, която се беше запътила към неговата сграда. Той излезе на
верандата и зачака тълпата
да приближи. Сякаш цялото
население на Земята беше
дошло тук в този ден. Итън
Хаузър нямаше и представа
колко е прав.
- Какво става тук? - Хаузър
попита първите хора, приближили се до него.
- Идваме при теб. Искаме да
ни излекуваш. Искаме да не
сме смъртници вече. Идваме тук, за да го направиш.
- Добре, но не мога да Ви
излекувам всичките - отбеляза лечителят.
- Колкото можеш, лечителю.
- Добре, един от Вас да дойде вътре при мен.
Първият, който тръгна,
беше издърпан от останалите. Всеки се запъти към
вратата на къщата, но и
всеки се опита да попречи
на другите. Така се възцари
хаос и безредие. Хаузър започна да вика и се запъти да
ръзтърве няколко човека,
които се биеха точно пред
него. В отговор на добрите
си намерения той получи
юмрук в лицето. Падна и му
се зави свят. В следващия
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момент усети силен шут в
ребрата си и неистова болка премина през цялото му
тяло. С останалите си работещи сетива той чу последните думи през живота си:
- Щом не можеш да ни излекуваш всичките, тогава
няма да излекуваш никого.
И настъпи тишина.
Лион Ламбер се беше изкачил на върха на телеграфната кула и облян в сълзи
наблюдаваше безпомощно
събитията. В този момент
той видя в лицето на Итън
Хаузър Исус Христос разпънат на кръста. „Колко глупави сме всички“, мислеше си.
Той разбра, че случилото
се преди хиляди години се
случва отново. Знаеше, че
се е случило, случва се и пак
ще се случи, може би след
още две хиляди години, никой не можеше да каже. На
определен период от време
се ражда човек, различен от
другите. Човек с необикновени способности и дарби.
Той е всеотдаен към човешкия род и се бори за благоденствието му. Дава всичко,
дори и живота си, за да бъде
полезен. Някои го наричат
БОГ, други - ИЗВЪНЗЕМЕН,
а трети - ПРОСТО ЧОВЕК.
Лион Ламбер беше от хората, които не вярваха в богове или извънземни. Той вярваше в добрите намерения
и в добрите хора. Вярваше,
че във всеки човек има добро, но явно не знаеше, че
освен добро във всеки човек имаше и зло.
www.svetlosenki.com

Арт места / Справочник

СВЕТЛОСЕНКИ
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

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
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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

Съюз на българските художници
Райко Алексиев
ул. Г. С. Раковски 125,
)939 92 80
вт-нд: 11:00-19:00

Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1А, )987 41 95

Съюз на българските художници
Шипка 6
ул. Шипка 6,
)948 37 43
пн-сб: 11:00-19:00

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

Национална галерия за
чуждестранно изкуство
пл. Св. Александър Невски,
ул. 19 февруари 1,
)988 49 22, 980 72 62

Национален военноисторически музей
ул. Черковна 92, )946 18 05

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

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

Галерия-книжарница София Прес
ул. Славянска 29,
)988 58 31 / 207
пн-пт: 10:30-18:30

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

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

Музей към института по
експериментална морфология и
антропология
ул. Академик Г. Бончев, бл. 25

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

Национален селскостопански музей
ул. Суходолска 30, )929 67 53

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

22

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

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

Национален църковен историкоархеологичен музей
пл. Света Неделя 19, )988 13 43
Национален Политехнически музей
ул. Опълченска 66, )931 80 18
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУТИ /
КУЛТУРНИ ЦЕНТРОВЕ

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

www.svetlosenki.com
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СВЕТЛОСЕНКИ

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

КНИЖАРНИЦИ

Университет по архитектура,
строителство и геодезия
Библиотека на УАСГ
бул. Христо Смирненски 1,
)963 52 45/716

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

Софийски университет
Св. Климент Охридски
бул. Цар Освободител 15, )930 82 00
Централна университетска библиотека
)846 75 84, 930 85 54, 930 82 09
пн-сб: 08:00-23:00
Библиотека Студентски град
пн-пт: 09:00-24:00
сб: 09:00-22:00

Апартамента
ул. Неофит Рилски 68, )0878 78 73 21
10:00-02:00

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
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АРТ ЗАВЕДЕНИЯ

K.E.B.A.
ул. Г. С. Раковски 114, )0877 31 32 33
11:00-02:00

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

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУТИ /
КУЛТУРНИ ЦЕНТРОВЕ
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

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
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