


06 Музика

12 Събития

22 Лица

24 Кино

33 Изкуство

40 Бохемски мисли



През целия ми живот една от основните ми инспирации е била нощта. В тъмното, поведението ни не 
е оковано от чуждите погледи и моралните ограничения. Мракът е прелестен дом за всички форми на  
културни прояви. Тук намират корените си музиката, театърът, алкохолът, наркотиците, изкуството и всичко 
по-греховно и сладко. В прегръдките ѝ са израснали немалка част от артистите и емблематичните образи, 
които уважавам. Нощта е огромната детска площадка за бохеми, мястото където те се чувстват свободни от 
ужасните вериги на благоприличието. Енигматичните ѝ принципи винаги са пленявали въображението ми 
и са ме карали да търся ново определение на себе си като творец. Това очарование е и движещата сила зад 
Съвременни Бохеми. 

Започнахме проекта като начин да документираме и споделяме преживяванията си извън цензурата на 
конвенционалните медии. Независимо от страстта, с която творихме и множеството снимки и видеа, които 
публикувахме, винаги ми липсваше повествователността, която можеш да намериш само в писменото слово. 
И точно с това първо издание на списанието, Ви представяме разширен поглед на нощта и съвременната 
култура. Всичко, което ще намерите в следващите страници изразява личното ни мнение и искрено се 
надявам, че никой не е очаквал нещо цензурирано.  

Проектът започна преди близо 5 години като ТВ 
предаване. В началото го правихме главно за лично 
забавление, бяхме на по 22 и не бягахме от работа 
изразяваща се в обикаляне на партита и пиене. 
Няма да ви лъжа и след 5 години, конкретно това не 
се е променило. Точно заради тази отдаденост се 
разделихме и с телевизията. Ръководителите й не 
бяха особено очаровани от поведението ни, а и от 
генералната концепция на проекта. Така след няколко 
сдърпвания просто решихме да продължим като 
независима онлайн платформа. Станахме доста по-
свободни и нямаше нужда да се съобразяваме 
с конвенционални стандарти и цензура. Като 
започнахме бяхме само трима души, без никакъв 
бюджет разчитащи само на личната си техника и опит. 
Имахме и достатъчно лудост и желание да направим, 
нещо ново и нестандартно. В началото всички ни се 
смееха и не вярваха, че можем да направим медия 
която на свободен принцип да избира темите си и по 
време на документирането да живеем по бохемски. 
Във всички случай няма да оспорвам факта, че не 
забогатяхме от това, но пък от тези преживявания ще 
успея да напиша поне две-три книги. 

Поглеждайки назад, мога с лекота да кажа, че това бе 
една доста тъпа идея, която ни струва много време и 
пари, но пък е неотречим факта, че се превърна в част 
от животите ни. Един от големите плюсове на проекта е, 
че ни даде много свобода. Винаги бяхме там където 
искаме да бъдем и правихме това, което искахме 
да правим. В даден момент излезна извън рамките 
на нещо, с което се занимаваме, просто се превърна 
в начин на живот. Движихме множество проекти и 
работихме други неща, понякога само за да можем да 
продължим напред. Докато другите хора ходиха по 
почивки за да релаксират и да изключат от света, ние 
препускахме по концерти, партита и фестивали. 

По пътя се губихме, ограбваха ни и дори на няколко 
пъти ни биха, и честно казано, не винаги си струваше. 
Но никога не се отказвахме и продължавахме напред 
вярвайки, че важното в живота е да се забавляваме 
и да живеем възможно най-свободно. А това за нас 
означава - по бохемски, без задръжки и без съжаления. 
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Първият път, когато попаднахме на вълните 
убийци бе на събитие на Indioteque в “Б” страната 
в касетката. Събитието не бе особено голямо 
като аудитория, но пък се пукаше по шевовете 
от наличната публика. Пиарката ми се влюби в 
музиката на момчетата от първата песен и се 
превърна в групи, което следеше изявите им със 
зорко орлово око. С леко подтикване от нейна 
страна и налична доза привързаност към музиката 
им, се разбрахме да се видим и да си поговорим за 
това какво ги движи като творци. 

Нека все пак и ги представя като лица - Крум 
a.k.a. Drevniq - барабани, Станимир a.k.a. Stankata 
- Бас, Мирослав a.k.a. Lombardi - Вокал и китара. В 
интерес на истината това ми е малко скучно като 
определение тъй, че - Крум, пичът с невменяемия 
поглед, който в откровенията си споделя как иска 
да е новия “Граф”, Станимир - циничната част на 
триото, и под “циничен” имам предвид - подпрял 
се е на нихилизма, и естествено - вокалът Миро, 
който изглежда като току-що излезнал от водата 
сърфист. Като ЕР-тo им и те самите излъчват 
трептения на умрели любовници, изливащи 
страдащите си душите в музика. 

Изхождайки от това усещане е трудно и да 
определим The Black Swells в точен жанр, но няма как 
да не отбележим наличната сърцераздирателност, 
преливаща в роматнично разочарован neopsych 
garage rock. С постоянната метрика, типична за 
жанра, те поддържат една нестихваща цинична 
меланхолия. Тя е ясно подсилена от текстове, в 
които всеки един от нас може да намери любимия 
човек, внезапно превърнал се в тотален непознат. 
Тази стилистика си проправя място и в разговора, 
в едно изказване на Крум, последвано от много 
смях и разочаровани, цинични усмивки. 

Но усещането не се изчерпва само с това,. 
Меланхолията, като че ли е просто около 
тях, присъства в погледите, в леките забавени 
движения, маниеризмите на пушене, пиене, в 
смеха им, дори и в прашасалия розов озвучителен 
пулт на “Powerpuff Girls”, на който се натъкнахме в 
студиото. Но това е една друга история, която не се 
наемам да разказвам … Повече за тях в рубриката 
ни Visita.
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През изминалите 10 години, ние - децата на 
последните десeтилетия на 20 век, имахме 
удоволствието да видим как музикалните жанрове, с 
които израстнахме, запазиха корените си и  изживяха 
ренесанс. Най-вече старият ни и многообичан 
рок. Той мутира в алтернативен рок и след това 
се пръсна в множество поджанрове, достойни да 
задоволят абсолютно всеки вкус. Излизайки от 
основата на брит рока и независимата музикална 
сцена, алтернативният рок имаше свойствoто да 
се категоризира извън комерсиалната категория 
и да бъде събирателно на множество части от 
ъндърграунд културата. С годините поджанровете 
му успяваха да се размножат, всеки един със своя 
собствена социална роля и обединяващи свойства, 
нещо което по принцип е нормално за всеки нов 
музикален стил. 

След като indie музиката придоби достатъчно 
популярност, дори и поджанровете се разцепиха 
на различни категории. Това се определи от 
нуждата да се сложи етикет на всяко едно влияние. 
Тук започнахме да усещаме все по-голямото 
въздействие на регионалните корени в музиката, 
особено на групите, които запазват типични 
регионални инструменти, теми и мелодии. 
Независимо от това най-популярни останаха 
британските и американските групи. До голяма 
степен, това се дължеше на жанровите  корени 
и обвързания с тях еднопосочен поток на 
информация.

Лично аз дълго време слушах главно британски 
групи без да имам особена заинтересованост към 
събратята им, които се подвизаваха на балканския 
пазар. Като повечето от нас, просто предполагах, 
че почти всички банди които откривах са или 

британски или американски, а когато намирах нещо 
с различен корен, бях доста шокирана. Независимо 
от това, тези групи бяха моят начин да избягам от 
mainstream-а на комерсиалната музика, в която не 
намирах никакъв смисъл.  Те бяха бягство,  с което 
можех да намеря себе си и да се потопя в лириките 
и концепциите на песните, които звучаха толкова 
близки, че ги чувствах като свои. В зависимост 
от жанровете, текстовете бяха категоризирани 
по емоционални състояния. Някои - свързани с 
разочарованието (било то в конкретен човек или в 
култура), други - със скрита тъга, цинична ярост и 
всякакъв тип оптимистични емоции, породени 
от бушуващите тинейджърски хормони, с които 
всеки от нас е запознат. 

Благодарение на епичните ми битки с хормоните, 
бях толкова  разочарована от всички и от всичко 
(без да проявявам дискриминация), че музиката 
бе моят най-добър приятел. Благодаря ти за 
това от сърце. Докато пораствах, все повече и 
все по-внимателно започвах да се вслушвам в 
жанровете. Естествено, намалявах оплакването и 
самосъжалението. Паралелно с това, започнах да се 
разбирам с хормоните си, както всички ние правим 
(поне по-голямата част от нас) и в мен узря нуждата 
да слушам любимите си групи на живо. За нещастие, 
те свиреха в много малко и много малки клубове. А 
там беше доста трудно да се диша и още по-трудно 
да се влиза, ежедневно. Представете си еуфорията 
ми, когато най-после открих фестивалите и бързо 
растящата им популярност.

Усещането бе като разходка в Нарния, но 
такава, в която митологичните създания са 
любимите ми групи.  Харчихме всичките си 
пари, само и само за да стигнем до следващия 
град, държава или поляна, с единствената 
цел да се доберем до поредния фестивал и 
да се хвърлим в приключението му. Всички 
знаем какво е да се прибереш вкъщи и да 
започнеш да трещиш, представяйки си как 
си изпълнителя на сцената. Знаем и как,  когато 
някой от концертите, на които сме били се появи 
в интернет пространството, се върти вкъщи до 
побъркване и започваме да пеем преобразени 
на сцената, пред хилядната аудитория, която се 
клати и крещи, припявайки всеки риф и всяка 
нота. Личните ми епизоди в тази деменция 
приключваха с връхлитането на майка ми в 
стаята и неистовите ѝ вопли за нуждата ми от 
“професионална” помощ. Може би беше права и 
ако бях послушала съвета й, наистина щях да се 
озова на едно по-добро място. Но това е съвсем 
различна история, която не бих написала в точно 
това списание.

И така, минаха години. Докато жанровете 
продължаваха да се множат посредством 
осмоза, ние все повече се губехме в рутината на 
ежедневието. В един момент ходенето на концерти 
не бе толкова лесно, но все още успявахме. Помня 
онези две години пауза, в които се отдадох на 
работа и учене. Онзи период, в който приоритетите 
ми бяха коренно различни и започнах да милея за 
“вкъщи”, или по-точно - за концертния живот. След 
тази пауза с приятелите ми най-после успяхме да 
се отскубнем от отговорностите на възрастни и 
естествено, първата ни идея бяха фестивалите. 
Разликата бе, че вече не можеше да ходим на 
всичко. Следователно, “този” път трябваше да е 
величествен. След много проучвания и съчетаване 
на вкусове (това винаги е много важно) успяхме да 
се съберем и да заминем. Стигнахме до фестивал, 
взехме си по бира и се наредихме на опашката. 

Първото ми впечатление беше колко са апатични 
всички. Изглеждаха все едно не са на фестивал, 
а на местния рибен пазар. Помислих си, че може 
би, като започнат концертите, всички ще изпаднат 
еуфория. Или просто са малко по-различни от нас. 
Подгряващите групи започнаха доста пасивно, в 
такт с публиката, която от своя страна не обръщаше 

особено внимание, че на сцената имаше живи, 
дишащи и свирещи изпълнители. Преди години, 
ако не друго, то поне отчитахме, че има група на 
сцената. Когато дойде време за главните групи, аз 
лично останах с впечатлението, че през цялото 
време свири една единствена. Технически, нямаха 
никаква вариация помежду си. Бяха абсолютни 
копия, свиреха идентични теми (до колкото могат 
да се наречат теми), а най-впечатляващото бе, 
че на хората това им харесваше. На пръв поглед 
изглеждаше, че е достатъчно просто да харесваш 
музиката, не да я обичаш или да я усещаш, просто 
да седиш там и да я търпиш. Какъв е смисълът да 
си там? Бях много объркана. Алтернативният рок 
не беше ли жанрът с толкова много поджанрове, 
точно защото има толкова много вкусове? Тогава 
защо, по дяволите, продължавах да слушам едно и 
също нещо в продъжение на 8 часа? 
Няколко месеца по-късно имах възможността да 
отида на концерта на една амбиент група в Италия. 
Беше доста добре рекламирана и ми събуди 
интереса. Представете си колко бях изненадана 
да заваря празен клуб, в който единствената 
аудитория се състоеше от семейства и приятели.
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За нещастие това бе просто един от многото 
подобни епизоди от последните ми три години. Все 
още не мога да разбера как тези вариации на жанра 
въобще не се проверяват, не дай си боже да се 
слушат и то при положение, че алтернативният рок, 
трябва да е бягство от мейнстрийм продукциите. 
Когато започна темата пред приятели, получавам: 
“Няма нищо друго за слушане”. Не съм съгласна. 
Напоследък, чисто технически съм много 
заинтересована от Балканската фолк музика, 
главно защото израствайки в Италия, никога 
не съм имала възможността да я изучавам от 
близко или да разбера точно колко сложна и 
красива е тя. Благодарение на този интерес, се 
натъкнах на много групи, които залагат на 
микс от  фолклорни мотиви и съвременни 
елементи. Трябва да призная, че попаднах на 
тях относително късно и съм сигурна, че много от 
вас ги познават значително по-добре от мен. 

Smallman е една от любимите ми български 
групи. Открих я точно в началото на турнето за 
новия им албум в София.

Все пак, едно кратко представяне: групата 
се формира през 2006 и е вдъхновена от 
българския фолклор. Залага на характерни за него 
инструменти като кавала и гайдата.  Съчетава 

ги с дълбоки вокални линии, интроспективни 
текстове и типични нюметал/алтернативен рок 
инструментали. Резултатът е хипнотизиращ, а 
новият им албум “Envision” надмина очакванията 
ми. Срещнах се с групата точно преди sound-
check-а им в Терминал 1 и докато част от тях 
разпъваха инструментите, имах възможността да 
си поговоря с Цветан. Той е вокал на групата, също 
така - гайдар и калваджия. Разказа ми за групата, 
за вижданията си за музикалния пазар и музиката 
като цяло. Човекът пред мен перифразираше 
собствените си мисли, превръщайки ги в музика и 
то изолирана на едно безопасно “място” в образа 
на сцената. Така че, всеки да може да разбере 
какво е да преживееш тези случки по начина, по 
който той ги е преживял. Оказа се, че групата не 
репетира често, а всеки си работи сам и се виждат 
“профилактично”, главно - за записи. Това обясни 
защо всеки инструмент имаше лична история.

Цветан имаше същото дистанцирано усещане от 
сцената, като това което аз преживях на последния 
си фестивал. Днешната музика прилича на 
“пазар” за сцени, изпълнения и продаване 
на албуми, а желанието, което е карало 
хората да се отделят от всичко и да изложат 
на показ емоциите си - умира. И то просто, 
защото е непродаваемо.

Освен  в Smallman, се заслушах и в музиката на 
Oratnitza (България) и Subcarpati (Румъния). 
Докато Smallman имат по-тежък звук, Oratnit-
za разчитат на значително по-традиционна, 
наситен а със собствена интерпретация на 
българска фолклорна музика. В същото време, 
Subcarpati създават смесица от румънски фолклор 
и комерсиален звук, с елементи на хип-хоп, 
дъбстеп и трипхоп. Трите групи са само част 
от тези, които влизат в жанра, смесващ фолк и 
съвремемнно звучене. И това е само един от 
многото поджанрове. В крайна сметка нещата не 
се определят от липсата на разнообразие, просто 
защото има достатъчно съдържание. А опират до 
липсата на желание да намериш нещо различно, 
което не е за всеки. 

Ако алтернативният рок в основата си е 
бягство от комерсиалната музика, тогава 
защо се опитваме да го комерсиализираме?
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http://smallman-band.com
https://smallman.bandcamp.com/album/envision
https://www.facebook.com/clubterminal1/
https://oratnitza.bandcamp.com/
http://subcarpati.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5cr93daTLXQ
https://www.youtube.com/watch?v=4xu1tkect4I
https://www.youtube.com/watch?v=8erIJrLZvDc


Една случка от преди около година или 
малко предистория: 

Допускам, че сте запознати с факта, че заслугата 
за повечето приятни и нестандартни събития 
е на хора, които не се славят с това, че творят 
такива. Да, творят. Това да създадеш събитие, 
също е вид творчество. 

Но нека си поговорим повече за една по-необичайна 
случка. Преди около година, членовете на Doesn’t 
Frogs и Comasummer, решават, че ще напълнят 
club Mixtape*5 с любимите си стилове и обявяват 
събитието Rocket Psyence Night.

На 14-ти май се обединяват феновете на psych, surf, 
noise, post - rock стила, създавайки си незабравима 
вечеринка. Преди около месец, тази идея доживя 
втората си годишнина и празненството бе 
под формата на двудневен фестивал, пак в 
“Касетката”. Разликата бе, че този път показа как 
се развиват тези стилове не само в страната, но 
и около нас. Шест банди, три държави, две вечери, 
няколко бири (ок...доста) и безброй настръхвания 
от звуците в изменящата формата си зала. 

 

Фестивалът...

Денят е 13-ти май. Навън не е особено приятно, не 
ми се занимава с хора, нито пък ми се пие. 

Закъснявам за единственото събитие през този 
месец, заради което бих оставила домашната 
идилия след работа. Може би, защото знам, че ще 
се чувствам като вкъщи.

Стигам до клуба, всички все още са отвън. Ясно 
личи, че има някакъв проблем - първата банда 
закъснява заради саундчека. Няма значение, тъкмо 
има време за бира. 

Заприказвам се наоколо и преди да се усетя вече 
сме вътре.

Началото поставят The John & Space Rebel Gang - 
енергична банда позната на сцената в Македония 
от 2007 г. Започват да ни пълнят ушите с psychоdelic 
surf от 60-те с примеси на disko, punk, indie и post-
rock.

Изведнъж олеквам. Отпивам  си от бирата и малко 
по малко това къде и с кого съм, губи значение. 
Момчетата от Скопие са идеалната загрявка преди 
тренировка.

Време е за глътка никотин и глътка разговори. По 
пътя обратно, чувам предположения за развитието 
на вечерта и части от разговори, които, ако се 
опитам да обединя, навярно би се получил диалог 
от някоя книжка на Зюс.

Вътре тъмнината все още властва, но не за дълго.
След малко, някои от прожекторите бавно се 
задвижат в ритъм с появяващите се звуци. 

И ето, излиза първата българска група.  Музиката 
на Doesn’t Frogs e някъде между The Soft Moon и 
Sonic Youth. Ако е планета от слънчевата система, 
със сигурност би била тази, за която учените имат 
най-малко сведения. Doesn’t Frogs oтварят портал 
към някаква бездна, която те всмуква и по пътя 
изтрива паметта ти. Оставя единствено емоциите, 
които са решили да ти внушат. В момента момчетата 
записват нов албум и скоро ще има нови измерения, 
из които да се шляем.

или изкуството да плуваш сред вълните
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https://www.facebook.com/events/1719026311707062/
https://www.facebook.com/doesntfrogs
https://www.facebook.com/doesntfrogs
https://www.facebook.com/comasummer
https://www.facebook.com/mixtape5
https://www.facebook.com/events/949399935092542/
https://www.facebook.com/The-John-official-323097831080209/
https://doesntfrogs.bandcamp.com/releases
https://doesntfrogs.bandcamp.com/releases




Малко реалност, а след нея...     
 
Чувам настройване на инструменти. В  главата ми 
звучат като пирон, който се вклинява в стена, докато 
звукът римтично се усилва. На него се закача табела 
с надпис -  “Psychedelic Trips To Death”. Нещо в мен 
ме кара да вляза през вратата, появила се под нея.

Изведнъж съм на плаж, но все още не е лято. Безлюдно 
е, а първите тонове от китарата са мидичките, 
върху които стъпвам. Всичко е в объркани тонове, 
сменящи се, движещи се, плаващи. Не знаеш, какво 
ще се случи, но си спокоен. Вярваш на течението. И 
не оставаш разочарован. 

PTTD започват да си дълбаят море през 2010-та. Пет 
години по-късно кръщават първото си EP “LOVE ‘N’ 
DEATH. Приемам, че това е разстоянието от прилива 
до мястото, на което вече не стъпвам на пръсти. До тук 
водата е с вкус на сладка безнадеждност, наследена 
от The Jesus and Mary Chain, Singapore Sling и най-
тъмната страна на The Brian Jonestown Massacre.  

Ето че приключваме за днес, а аз съм още там, докато 
публиката оредява. Оставам сама в залата. Интересно 
ми е какво следва.  Докато вървя към следващата 
дестинация за вечерта, тази мисъл продължава да 
ми шепти от ъгъла. Искам да продължа да плувам.

...още една случка

Ден втори. Отново съм в морето. Този път върху 
сърф и се боря с гравитацията и поднесените ми 
условия. Не закъснявам, даже напротив. Всички 
знаят, колко са ми любими The Black Swells. Този 
път съм в познати води и поздравявам сцената с 
приветлива усмивка. Успявам да запазя равновесие 
върху вълните, докато са започнали да се движат 
перпендикулярно. Забравихте, че не сме в нашия 
свят, нали? Тук нещата нямат дефинирана посока. 
Музиката също е такава, кара те да останеш 
изумен, защото изобщо не си очаквал, да е толкова 
искрена. Разбираш я когато чувстваш, че и ти си 
разбран. А нали това е смисълът?

Вятърът затихва. В морето съм с двата крака, 
отърсвам се от инерцията на вълните. 
Поглеждам към тълпата отвън - реалността, 
някак тя става все по-далечна.

Завесите се вдигат. Прожекторите също. 
Нюансите не са донесени от тях обаче. 
Поглеждам надолу към краката си, започвам 
да виждам отвъд. Дворцови и някакви си други 
особи танцуват(плуват) около стъпалата ми на 
фона на Hurricane love. Comasummer, декорират 
подводната бална зала с картини на The Black An-
gels и Black Mountain, с  мека мебел от Queens of the 
Stone Age и с осветление, чиито крушки светят 
в цвета на The Doors. Следващо измерение със 
собствен сюжет. Изведнъж си пожелаваш тази 
история да е твоя. Гмуркам се и я изживявам в 
рамките на това изпълнение. Танцът приключва и 
двойките бавно се оттеглят по местата си.

Цигара и социализация? По-скоро не, не искам да 
изпускам нищо от края. 

До сега все пак бях близко до повърхността. Не 
остана много време. “Whereswilder”? ме питат в 
дълбините. А там звукът е изменен. Под водата 
чуваш непознат език. Събираш всички парчета и 
разбираш.  

“In summer I was feeling right
For the first time

As I was growing up to find
The best ride so far in life”

Пожелавам Ви такова лято.
Като заключение оставям това:

“I saw the sun coming down
I saw that trees were falling
And I don’t know how long 

It will get me to forget.”
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http://pttd.bandcamp.com
http://pttd.bandcamp.com/album/love-n-death-ep
http://pttd.bandcamp.com/album/love-n-death-ep
https://theblackswells.bandcamp.com/releases
https://comasummer.bandcamp.com/track/hurricane-love
https://comasummer.bandcamp.com/releases
https://www.facebook.com/whereswildergr/
https://www.youtube.com/watch?v=-IpokaQN3JM




и 

Това е една история, на която попаднах в петък 
вечер, докато минавах през един подлез. По 
ирония на съдбата, точно се чудех с какво да 
напълним съдържанието на списанието и не се 
ебавам, буквално щеше да ме блъсне колело… Като 
изключим вечерните ми премеждия, говорим за 
Христо Шомов, а конкретната история е за VR 
и едни от малкото хора, които се занимават 
с това, а именно той и Никола Тотухов от студио 
TO2HOV.

В интерес на истината, с Шома се познаваме 
от години и дори е отговорен за наличието на 
фризер в студиото ни. Но това е куриоз, който ще 
оставя за някоя по-излагаща история, свързана 
с много “късане”... Та както и да е, виртуалната 
реалност в момента набира сериозни сили и 
най-после стигна до фазата, в която се инвестира 
значително не само в технологията зад нея, но и 
в съдържание. 

Докато на международния пазар се завъртат 
милиони за първите права в сферата, на 
територията на България се крият едни от 
иноваторите в полето, които преди две години 
пробудиха интереса дори и на National Geographic. 
В един от първите си сериозни проекти за Volvo, 

момчетата прекосиха Азия и докато газят в реките 
на Лаос, Никола дори има интересна среща с 
огромна речна змия. Момчетата са отговорни и 
за първото българско музикално VR видео, а 
наскоро създадоха своя собственa разновидност 
на VR очилата Google Cardboard - INTOIT. 

Макар и трудно различими от другите си събратя, 
очилата имат множество модификации, 
които засилват ефекта на виртуална 
реалност и лесно може да разбереш, защо 
са отнели месеци разработка. Като говорят за 
проекта изглеждат като малки деца и буквално 
прокламират идеята как виртуалната реалност 
може да те пренася на всякакви места от зомби 
апокалипс до Марс. 

За в бъдеще виждат реализация и място на 
технологията дори и в училищата, но пък не е като 
и да не са отворени за еротичното и значително 
по-вулгарното и приложение, все пак не всички 
сме деца. 
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http://to2hov.com/
http://www.to2hov.com/360/mds/volvo/laos/
https://www.youtube.com/watch?v=nEfZWTT4n5M&feature=youtu.be
http://vrshop.bg/
https://www.youtube.com/watch?v=nEfZWTT4n5M


Както я доживява Филмираният Критик от София

През 1993 година Емир Костурица завършва едно 
произведение, което е любовно писмо към всички мечтатели. 
Изключителна рядкост е един филм да засегне по толкова 
експресионистичен начин темата за търсенето на младия 
човек, на неговата същност. Защо експресионистичен? 
Защото Джони Деп, пресъздавайки ролята на Аксел, е воден 
от една летяща риба на приключение, което задава най-
важния въпрос - кой съм аз и как се вписвам в условностите 
на света на възрастните. Трябва ли да следвам правилата и 
да стана продавач на Кадилаци или да следвам мечтите си? 
Всъщност Костурица успява да отиде още по-дълбоко и да 
изследва самата природата на мечтите. Кои са истинските и 
кои са тези, които са насадени от културата?

Аксел е 23 годишен млад мъж, който е открил работата на 
живота си - той живее в Ню Йорк и с рибарско корабче улавя 
риби, за да погледне в душата им. В отражението на очите 
им той вижда целия свят и това е всичко, което го прави 
щастлив. Неговият персонаж е един истински спасител в 
ръжта, който не случайно е поставен в този град - “мястото, на 
което можеш да видиш всички и никой не може де те види”.

Първият сблъсък на мечтите е представен, когато 
братовчедът на Аксел идва в Ню Йорк, за да го заведе 
на сила в Аризона на сватбата на неговия чичо. Чичото 
е второ поколение собственик на магазин за Кадилаци. 
Той е постигнал “Американската мечта”. Живее живот като 
търговец, жени се за двойно по-млада и красива полякиня 
- “това, Аксел, се нарича успех и ти ще го постигнеш, когато 
следваш моя пример и станеш продавач на Кадилаци”. 

Колкото по-розови, толкова 
по-добре. Аксел не може да 
откаже на героя от детството 
си да опита поне за една 
седмица. В този кратък 
период на “пробване” в 
шоурума на чичо си, Аксел се 
среща с двете жени на живота 
си - двойно по-възрастната 
Илейн и нейната заварена 
дъщеря Грейс. И двете жени 
са непоправимо луди и Аксел 
започва връзка с Илейн. 
Грейс, Илейн и Аксел живеят 
под един покрив и това не e 
лесно за нито един от тях. 

АРИЗОНСКА МЕЧТА
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Лудостта на Илейн се изразява в нейното 
желание да лети. Аксел прекарва една 
трета от филма, чукайки я и опитвайки 
се да ѝ построи все по-странно 
изглеждащи и неработещи летателни 
машини. Тя също като него отказва да 
бъде това, което обществото ѝ налага. 
Тя просто иска да спи с двойно по-млад 
мъж и да лети около усамотената си 
къща над аризонската пустиня.

Грейс постоянно мисли за самоубийство 
и ежедневно унищожава с чукове 
летателните машини, които Аксел 
строи за майка ѝ. Тя е маниакална, 
депресивна, влюбена в него и в същото 
време изпълнена с черен хумор. Лили 
Тейлър в ролята си на Грейс изгражда 
един неповторим женски персонаж. 
Всяка мимика на лицето ѝ и всеки жест 
на тялото ѝ са магнетични. Разбира 
се, в един момент Аксел осъзнава, че 
всъщност тя е жената на живота му, 
с която иска да избяга и да бъдат луди 
заедно. Любовният триъгълник между 
хора, които имат голям проблем да се 
справят с “реалния свят” на “другите”, 
няма как да не свърши драматично, 
но цялата история е разказана с 
характерния за Костурица лек и забавен 
стил. 

Фабулата не е сложна и няма много 
неочаквани обрати, по-скоро се усеща 
една забавна обреченост. Аксел, Грейс 
и Илейн се движат с пълна сила към 
пропастта и публиката през цялото 
време е в очакването да пропаднат в 
бездната. 

Техническото изпълнение на мечтата 
на Костурица е виртуозно. Сънищата 
на Аксел оживяват и са изпълнени с 

десетки метафори. Персонажите са 
с превързани очи в точните сцени, 
кърпите с които са покрити очите им са 
точно червени. В откриващите кадри 
Костурица ни вкарва в съня на Аксел, 
където ескимоси са спасени от един 
вълк. Същият този вълк е в кадъра на 
много от будните моменти на Аксел. 
Никой от персонажите не го вижда, но 
той е там и дори възбудено се качва на 
краката им.

Това е един от детайлите, които 
Костурица изпипва, заигравяйки се с 
наблюдението на публиката си. Носят 
се легенди, как той е искал точно по 
определен начин да са подредени 
предметите в шкафовете, които никога 
не се отварят в сцените. Да, това не 
са просто шкафове за декор, те са 
истински, вътре има тенджери, чаши, 
револвери и цигари, подредени както 
Костурица е искал. Не защото публиката 
ще ги види, а защото той е искал да са 
реални. Точно като целия филм - той е 
истински и заради героите си, и заради 
това, което не се вижда. 

В същото, време, режисьорът отдава 
своя респект към класическите филми от 
Златната ера на Холивуд. Братовчедът 
на Аксел се опитва да пробие като 
актьор и съживява цели сцени от 
Север-северозапад, Разяреният бик и 
Кръстникът. Ключов момент е този, в 
който братовчедът се явява на конкурс 
за таланти, където изиграва сцена от 
класичеки филм на Хичкок и получава 
най-ниската оценка - и на публиката, и 
на журито. Победителката от конкурса е 
гротескно дебела американка, която пее 
с най-дразнещия на света глас, докато 
играе ролята на пластмасова кукла. 

АРИЗОНСКА МЕЧТА

Да, Костурца бие в десетката дори цялата Американска филмова 
индустрия, както и публика на холивудските изкуствени и безвкусни 
произведения. Аризонска мечта е един истински балкански филм, 
пълен с цигарен дим, любов, шумни и смешни скандали на семейната 
вечеря. Цялата магия на седмото изкуство не би била толкова пълна и 
без неповторимата музика, композирана от Горан Брегович. Джони Деп 
е известен със своя вкус към изключително странните роли и работата 
с извратени режисьори, но съм сигурен, че това е било едно от най-
запомнящите му се приключения. 

Три години екипът се е борил да прожектира това произведение на 
голям екран и след като успява, то доказва, че е една от най-различните 
и запомнящи се ленти правени през деведесетте години.

Ако сте гледали този филм, гледайте го отново. Ако сте го гледали много 
пъти, гледайте го пак - излитащите линейки към луната, летящите риби, 
изключителната актьорска игра и многото зададени въпроси трябва да 
бъдат част от ежедневието на всеки мислещ човек. Ако не сте гледали 
този филм, спрете това, което правите веднага! Вземете си бутилка 
хубаво вино и излезте от света на нормалното. Но не дъвчете пуканки, 
а задълбайте в това, което виждате. Също така наблюдавайте това, 
което не виждате, Костурица много е работил и върху него.

За съжеление заглавието Arizona Dream, не може да бъде преведено 
на български много добре, защото Dream на английки означава и сън, 
и мечта. И точно това е мястото, на което отива публиката - два часа и 
половина между света на сънищата и мечтите, някъде между Ню Йорк 
и пустинята.  
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КАРЪЦИТЕ

Всяка година се появяват реклами на 3-4 нови 
български филма. 

Те са съпроводени от обичайните заподозрени - 
Блатечки, Бахаров, Донков, Торосян. Винаги някой 
от тях гледа замислено в празното пространство, 
задължително пуши цигара и обещава час и половина 
депресиращи разсъждения за пост-соц, упадъчната 
култура и загубените общочовешки ценности. 

Повечето пъти прескачам тези ленти, защото не искам 
вечното дежавю на българското кино да ме изкара от 
залата разочарован. 

През 2016-та година видях рекламата на “Каръци” и 
бях впечетлен. Черно бяла стилистика, операторско 
майсторство, рок група, хумор и всички герои с шапки 
(нещо, което мирише на европейска култура). След това 
видях венци от награди на международни фестивали 
и си казах - може би е време за това, което чакам, а 
именно - произведение, което да изкара българското 
кино на световната сцена.

 “Каръци” изглежда има визия, героите са млади, може 
би ще разкаже една хубава история, която е различна, 
оригинална, забавна и нетипична за българското кино.

на българското кино

Както ги доживява 
Филмираният Критик от София
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Действието се развива в провинциално българско градче, където 
основните персонажи са все още в училище. Коко е добро момче, 
което живее само с болната си от Алцхаймер баба. Родителите 
му са в Гърция и комуникацията им се осъществява през Skype. 
Елена е бунтарка, съученичка на Коко, която живее с вечно 
пияната си майка. В градчето изглежда времето е спряло и до 40-
тата минута почти нищо не се случва, освен запознаването на 
публиката с двамата главни герои в историята. Елена се скарва с 
поредния любовник на майка си и отива да прекара вечерта при 
Коко, с когото пушат трева. Коко се влюбва в нея и дори се опитва 
да открадне вечеря за Елена, за да докаже, че е лошо момче и 
че тя може да бъде с него. От друга страна имаме и рок групата 
“Кислород”, която е на турне из градчетата и селата, изпълвайки 
всички стереотипи за женкарите-музиканти. Техният предстоящ 
концерт в града на Елена и Коко задвижва действието и поставя 
някакъв проблем за решаване. Персонажът на Ованес иска да 
заведе Елена на концерта, но не разполага с крупната сума от 
40 лв. за билети. Следват премеждия с двамата му най-добри 
приятели за придобиване на билетите в името на любовта.

Сюжет

Операторското майсторство на Емил Христов 
е първокласно. Екипът от осветители и 
кинематографи са направили визуално 
пиршество, което ще задоволи и японските 
хипстърчета, и феновете на класическите лентови 
продукции в Калифорния. Особено силно ме 
впечатли кадрирането на сцената, в която Елена 
се запознава с вокала на рок групата.
 
Филмът е изпълнен с грабващи и запомнящи 
се детайли - близък план върху лицето на баба, 
чиито бръчки се врязват в черно-бялото зад 
очилата й; кратък диалог в нощта между Коко и 
Елена, разположен перфектно симетрично върху 
пешеходната пътека.

Обещанието от рекламата беше спазено - гледах 
лента, която има ретро-ноар стил и може да бъде 
използвана като клас по монохроматична арт-
фотография. 

Поздравления и на г-н Донков за създаването на 
най-живия персонаж във филма (вокалистът от 
групата). Въпреки че е написан  много клиширано, 
той се носи леко в сцените и не кара публиката 
да се съмнява в автентичността му. Ролята, която 
Донков е създал, е забавна, въпреки че повечето 
неща, които казва не са особено интересни. 
Трябва да спомена, че облеклото му е подбрано 
перфектно (копирайки почти напълно Кубрик и 
“Портокал с часовников механизъм”) и показва, че 
в България, все пак не всички са напълно лишени 
от усещане за стил. 

Звуковият оператор също се е справил 
изключително професионално и публиката чува 
стъпките, птичките, скърцането на вратите, 
вдишването на цигарения дим, точно когато и 
както трябва. Препратките към Джим Морисън 
и “Коса” също намирам за значима идея, която 
прави лентата по-космополитна.

Какво ми хареса
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Силният екип и желанието, с което е направен 
филмът излитат към небето като запален фенер, 
но за съжаление се самозапалват бързо и падат 
в калта. Срещата с реалността е много тежка за 
“Каръци”. Диалозите са изключително дървени, 
сковани и напълно в рамката на българското кино, 
типично-неестествени. От отварящите реплики 
ми стана ясно, че мога да използвам “български 
филм” като нарицателно. През две-трети от 
времето имах чувството, че става въпрос за 
супер зле направен превод на американски филм, 
тип “Kids”. Изглежда че в България се използват 
предимно едносрични, неестествено звучащи, 
в повечето случаи обидни, но не и хапливи 
изразни средства. Другата една трета все едно е 
запис на диалог между баби-пенсионерки, които 
говорят със съжаление за покварата на новите 
поколения. “Аре, чао”, “Изчезвай” и “Пръдла” се 
използват повече от веднъж като обръщения 
между главните персонажи. Комуникацията между 
героите под формата на диалог е ключов елемент 
за създаването на един добър филм. Произведения 
като филмите на Ричард Линклетър са доказали, 
че ако си наистина добър, можеш да направиш 
нещо изключително стойностно, само с диалог и 
сюжет от 2 изречения. При “Каръци” сюжетът не 
е нищо особено, но няма и диалози, които да го 
спасят.

Любимите ми кадри от “Каръци” са от 
запознанството на героя на Донков с Елена. За мое 
огромно разочарование те са последвани от нещо, 
което е типично за българското кино. Именно  - 
много слаба секс сцена. Защо слаба? Защото няма 
нищо ероточно и красиво в нея. Движенията са 
флегматични и дървени. Имах усещането, че 90 
годишна баба се опитва да разкаже на 3-годишно 
дете как е загубила девствеността си. И за капак 
на това, двойката остават да лежат голи на земята, 
при положение, че всички през целия филм са 
облечени есенно-зимно.

Годината на действието не се споменава, но от 
наличието на смартфони и Skype става ясно, че е 
след 2010. В същото време, облеклото на младите 
хора, музиката, която се слуша от тях, темите на 
разговор навяват духа на 80-те. 

По-голямата част от действието на филма се 
развива в Кюстендил. С мен в залата на Културен 
център Г8, беше момиче на двадесет-и-няколко 
години, което е израснало в този град. След 
прожекцията дамата ми сподели, че се чувства 
лично обидена от начина, по който са представени 
хората от Кюстендил. Истината е, че съвременните 
млади хора в България нито се обличат така, нито 
говорят по този начин .

Четох, че режисьорът е избрал черно-бяла 
визия за лентата, за да наподобява повече 
документалистика. Идеята е била да бъде 
представена драмата, едно към едно с реалността. 
Тук за мен идва един изключително важен въпрос: 
защо трябва да изберем да покажем само 
грозното и сивото в България?

В “Каръци” ние виждаме предимно сиви бетонни 
блокове, полуразрушени постройки, къщи без 
мазилки, може би едно от най-мизерните училища, 
които съществуват в страната и много други 
подбрани картини. Цялата атмосфера е тягостна, 
задушаваща, с пост-соц. апокалиптичен привкус. 
Съгласен съм, че това не е фантастика и отразява 
до голяма степен това, от което са заобиколени 
младите, но моето лично мнение е, че киното 
трябва да вдъхновява и да дава надежда. “Каръци“ 
прави фреш от бетон и го дава като лекарство на 
депресираното ни поколение.

Дори и гениалните филми имат дупки в 
сценариите, но при този има една много каръшка 
такава. През цялото време действието се развива 
около търсенето на недостижимите 40 лева за 2 
билета за концерт на рок група “Кислород” (кой 
наистина би платил 20лв за концерт на българска 
рок група в Кюстендил, при положение, че в 
центъра на София подобни събития са по 10лв). 
За всички хора от града тази цифра е представена 
като абсолютно недостижима. Как тогава в края на 
концерта се изсипват абсолютно всички младежи? 
Може би съм пропуснал момента, в който входът 
става безплатен?

Какво ме разочарова

Ще спомена само че не смятам, че сценарият е направил 
персонажите живи. Повечето от лицата стоят на мястото си, 
само за да изпълняват някаква роля, не ни е показано какво 
им харесва, не започва да ни пука за тях. Те просто са там и за 
съжеление, дори актьорската им игра е театрална и безизразна. 

Заключение

Каръци остава едно неспазено обещание за оригиналност и 
вдъхновяваща визия. Заслужава си да бъде гледан, за да се види 
операторското майсторство и за да се стимулира българското 
кино. Разбира се, че не съм привърженик, на пошлите продукции 
от типа на “Под Прикритие”, но Каръци не се отдалечава много 
от тях. Може би филми като този са забавни на 50-60 годишните 
професори от НАТФИЗ със своята тягостна соцкултура, но аз ги 
смятам за вредни за българските артисти като цяло.

Това, което е най-неприятно при тази лента, е посланието - 
“Намерих дефиниция на думата Карък - роден в България”. Това 
мислене е последното нещо, което филм за младите българи 
трябва да проповядва. Персонажът на Елена го изразява и 
с нейните планове за бъдещето - да учи в София и после да 
замине за чужбина. 

Не съм съгласен, че родените в България са Каръци, нито че 
единственото решение е да избягаме в чужбина. Това, което 
ми дава надежда за младите и за българското кино е фактът, че 
хората говорят за Каръци. Обсъждат го и ходят на кино. Търсене 
за добри филми направени в България има. Остава някой от 
талантите ни да не замине и да покаже защо е хубаво да си 
вкъщи.
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Преди няколко години, докато спокойно си рових 
из tumblr, попаднах на снимка на геометрична 
цветна татуировка, която ми изглеждаше много 
позната от някъде. След известно време усилен 
scroll down, реших, че не мога да си избия от 
главата въпроса: “Откъде помня това..?”. Започнах 
да преглеждам  различни творби и накрая се оказа, 
че този елемент е част от картина на Салвадор 
Дали. Мисля, че тази моя лудост да свързвам 
визуално картини на различни автори, се роди 
някъде там. 

Любопитството към изкуството е един чуден 
наркотик, към който бързо се пристрастяваш. 
Уловката е, че никога няма да употребиш 
цялото му съдържание. Той е безкраен коридор 
с начало, но без край - библиотека-лабиринт, 
чиито пътеки се удължават с минути. Понякога си 
представям как срещам някой от бъдещето и той ми 
споделя какво име са измислили изкуствоведите, 
като жанрово обединение за изкуството, което се 
твори в мои дни.

Това всъщност е и един от въпросите, които най-
много обичам да задавам: “Как бихте нарекли 
изкуството от днес?”. За мен то е смесица от стари 
и нови елементи, поръсени със съвременни теми 
и разбъркани с оръжията, които новите и старите 
техники предоставят.

В последно време имам усещането, че 
съществувам в човешка джунгла и затова реших в 
това разделение да представя двама мои любими 
художници, чиито творби са свързани с тази тема.

Като връзка между тях поставям най-красиво 
нарисуваните джунгли в миналото, тези на 
Анри Руссо. Истината е, че той никога не е бил в 
тропическа гора, но е прекарал безбройни часове 
в паркове и зоологически градини с пособията 
си. Елементите които е скицирал, по-късно 
прекопирал върху платната си.

Когато Руссо излага първата си картина от 
“джунглата” -  “Тигър изненадан от тропическа 
буря” (1891г.) в салона на независимите във 
Франция,  тя бива наречена наивна и аматьорска. 
Така се ражда наивизмът като стил. Отличава 
се с повтарящи се мотиви и използването на 
пъстра палитра. По онова време към него се 
причисляват работите на артисти, нямащи 
академично образование. По-късно се появява 
фовизмът (от френски: “диви зверове” или “дивият 
свят”). Той се характеризира с недействителни 
цветове и умишлено огрубяване на техниката 
(1905-1907). 

Ето как “дивият свят”, след повече от сто години, се 
възприема днес.

В ДЖУНГЛАТА
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Мила Лозанова е художник, пътешественик, майка, 
графичен дизайнер и арт директор в рекламна 
агенция.

Преди няколко години започва да създава приказни 
кукли, заради дъщеря си - София. Рисува илюстрации 
за детски книги и дава живот на  чудати същества от 
страната, в която въображението и царува.

Тази поредица е вдъхновена от  тропическата гора в Бразилия. Представя 
джунглата като  дом и естествен хабитат за съвременни хора. Картините 
са създадени изцяло дигитално. В задния план разработката на детайла 
е недостоверен и преувелечен, умишлено и съзнателно, за да подчертае 
топлите равни силуети в предния план.  На места най-близките планове 
са декоративни, плоски дори сурови. Това нелогично решение кара 
средата да трепти. За основа са използвани фотографии, живописна 
среда от картини, акварелни петна, ботанически рисунки, повлияни от 
Анри Руссо и Фрида Кало.

“Желанието ми беше да се усеща живот в джунглата, тя да 
диша. Документирах много картини в снимки и много други 
останаха в главата ми като усещания, миризми, мелодии.”

Мила Лозанова

Хамелеоните са символ на местното население, кариоките. Тези 
животни се движат бавно, но уверено във всичките си действия. Като 
тотем означава, че трябва да отделиш време, за да помислиш накъде да 
тръгнеш и какво ще правиш, когато пристигнеш там. 

Колелото в контекста на непроходимата, неизследвана зелена гора. 
То не може да ти послужи за нищо, но си стои кротко подпряно сякаш 
винаги имаш възможност да пътуваш по света без много багаж. То е уред 
за напомняне, че във всеки миг може да настъпи промяна. Инструмент 
за независимост. 

Saddo е румънски художник, илюстратор и 
стенописец. Основател е на един от първите 
колективи за улично изкуство в Румъния - The 
Playground. Преминавайки през различни фази 
и влияния, разработва уникален стил, с който 
се вписва в изложби из целия свят. В творбите 
му виждаме натуралистични илюстрации на 
растения и животни,  ислямски миниатюри, 
попсюрреализъм, религия и митология. 
Черпи вдъхновение от автори като Джузепе 
Арчимболдо, Анри Руссо, Бош и др.

“Punisher of Broken Oaths Orcus”

През миналата пролет поредицата му от картини A 
Stranger in the Garden ( -> Death in the Garden) бе 
изложена в BC Gallery (Берлин). 

Тя е резултат от мислите и страховете на автора 
и влиянието на различни детайли, цветя, птици, 
истории и митове. 

Картините разглеждат смъртта, тлеността, прехода 
на времето и как тези теми биват възприети в 
различните култури.

Обикновено, митове и божества се придвижват от 
една култура към друга и в този процес, те променят 
своята форма и значение - припокриват се с други 
божества или се смесват с техните функции. Това е 
едно от нещата, които намирам за очарователни в 
митовете -  че те са загадъчни и може да имат неясни 
функции или значения.”
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https://www.behance.net/milozandra
http://www.saddo.ro/
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B5_%D0%90%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B5_%D0%90%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%88
http://bcgallery.de/a-stranger-in-the-garden/


Смята се, че “кървавата луна” може да повлияе дори на 
свръхестествени същества. Спящите по време на такова 
пълнолуние рискуват да полудеят, изгубят зрението си или да 
се превърнат във върколаци. Също така “пророчеството за 
кървавата луна” е поредица от апокалиптични вярвания.

Бенгалска народна приказка разказва за нещастна съпруга, 
която била измъчвана от свекърва си. След прескачането на 
забрана, младата жена скача в близкото езеро и умира. Богинята, 
която пазила децата ѝ, обаче създала птица с жълто тяло, черна 
глава и името, което ѝ дала -  “benebou”, на бенгалски означава 
съпругата на търговеца.

Миктлантекули (“Бог на Миктлан”) е богът на смъртта при 
Ацтеките. Заедно със съпругата си царували в Миктлан - най-
ниската и най-северна част на подземния свят.

В джунглата днес се разхождат и много други художници, някои 
от които са - Aitch, FFO, Eduardo Recife, AlejandroPasquale, 
Sasha Katz, Marie Gosselin, Paula McGloin, Haji Widayat. Всеки 
от тях разполага със своя лавица в библиотеката-лабиринт. 
Формирайки в нея собствената си имагинарна, цветна, изпълнена 
с редица въпроси и отговори джунгла. Коридори, превърнати от 
всички тези творци в един нов, див, съвременен свят. 
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http://www.aitch.ro/
http://ffoart.tumblr.com/
http://www.eduardorecife.com/
https://www.facebook.com/AlejandroPasquale/
http://sashakatz.com/
http://mariegosselin.com/
http://paulamcgloin.com/projects
http://hajiwidayat.com/
https://www.facebook.com/events/1715952432015205/


#ARTVSARTIST

Преди няколко седмици, в онлайн пространството, започна да се върти интересен  хаштаг. Да, 
хаштаг, но такъв, със смисъл и добър замисъл. 

#ArtvsArtist дава достъп до виртуална галерия, в която с прост колаж, всеки творец може да покаже 
цялостния облик на стила си. От няколко снимки, придобиваме представа за работата на всеки 
от тях и в същото време виждаме дали наистина тя прилича на създателя си. Всичко започва от 
Instagram и разбира се продължава по пътеката във Facebook, Tumblr и подобни платформи.

По пътя попаднах на един доста интересен коментар по темата. Sr Pelo (илюстратор и аниматор) 
направи видео, в което разнищва въпроса… по негов си начин…. 

Аз лично, вече си имам любим #. Надявам се тази онлайн секта между артистите да
продължи да се разраства, тъй като я смятам за чуден начин за разпространение и популяризация на 
различните творци и също така обединение между много от тях.

А ето и няколко от българите, които решиха да се присъединят към хаштаг семейството:

Сега ще продължа да си ровя хаштага, а на вас ако ви е до изкуство, присъединете се.

Gustavo Pergoli     Daniela Uhlig

Parallel Dimensions
 (Анжела Пенчева)

MZK (Калоян Тошев)
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https://www.instagram.com/artvsartist/
https://www.behance.net/gustavopergoli
http://danielauhlig.deviantart.com/prints/
https://www.behance.net/cannibalangie
https://www.behance.net/cannibalangie
https://www.behance.net/mozak
https://www.youtube.com/watch?v=L9B-SC5XE4A


Кануто се клатушкаше леко по вълните, все пак левитацията над спиртна река не бе 
най-стабилният начин за пътуване. Слънцето погали косите му, с припек, способен да 
вдъхне главоболие дори и на най-опитния пират, но той го прие като лека прикана 
за още един прелестно опиянителен ден. Отвори кървясалите си очи и пое дълбока,  
опиянителна глътка от пресните летни спиртни изпарения във въздуха. Издърпа въжето 
с клатушкащото се метално канче, плаващо на няколко метра по-надолу от кануто и 
изпи пресния алкохол в него. И докато още усещаше първите тръпки на огнена жар 
в кръвта си, видя как красива еднорога русалка изскача от реката и набива на рога 
си три летящи шоколадови понички… Тази гледка пробуди почти умрялото възпитано 
дете в него и с танцова стъпка на неособено трезвен акробат, направи поклон пред 
красотата на бохемския свят. Това и малкият картонен LSD гном, който бе успял да 
хване с житните класове от лилави хапове, обещаваха още един незабравим ден по 
течението на нетрезвите му мечти…
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Къде ми е виното
се пита в едно заклинание

вперило поглед в лицето ми
защо са ти чашите
в дните на щастие

и къде са ти сенките
в снежно белите пролети

продължават безформени устни
с преки нападки

забити в неясното ми поведение 
все изцедени проклятия

с ненужни морали
прашасали с вехти влияния

жалки
отчаяни

и тотално отчайващи
меко казано облекчаващи

но не и оправдаващи
мрака на душата ми

Рубинено червените й грехове
и непристойното ми поведение

По сила на иронията
Клетвата проклета

Забива иглите си от думи в сърцето ми
с надеждата да ме трогне с огледалото

на мрачните ми мисли и емоции
предлагайки различни изцеления

духовни
любовни 

и в главата ми тотално шизофренни
приличащи на димни пеперуди 

обгърнати в сaпунени балончета
безкрайно красиви, но тотално непотребно илюзорни.

И ето го виното
изпълва чаша във ръката ми

изцедено е от душата ми
с пурпурния цвят на своеволието

и вкуса на свобода, овлажняващ устните.
Надигам го в тост на ограничението

прикриващо лика си в дълбоките очи на огледалото
отпивам го от сянката на собствената си изкряща слепота

с присмешка, присъща на музата на любовта
и глътка, способна да засити боговете на смъртта

Заклинание
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Вчера е катран, смесен с хризантеми и самота
Само тих поглед през ключалка на врата

Златна, лилаво-споделена
Топла, нежна, обливаща зора

С мирис на нощта
С усещане на първата
Която беше сбъдната

Затова всяка следваща няма да има същата
Няма да е вълшебно-уникална

В тишината дори небрежно музикална
Никога няма да е онова цялото

А две парчета изпълзяли от изгорялото

Благодаря ти,
че ме чакаше когато излизах във нощта
че в киното стискаше точно моята ръка

че с теб споделях всяка мисъл
Благодаря ти, че беше моят смисъл

Някога утре,
Гледаме залезът заедно

Облаците ни говорят замечтано
А звездите падат бавно

Любов изпълва нашата душа
Студено стъкло пълно с огнена вода

Устни обгарят настръхнали бедра
И тогава отварям очи, за да те позная

Къде си? Как се казваш? 

Вчера, днес и утре



Вървя устремено по улицата и минавам покрай 
надпис: „Телевизията е в твоя контрол!“ Готина 
реклама, бих се замислила, дали да се абонирам 
за моя контрол, ако имах телевизор, или 
дистанционно, или пари. 

Стигам до купона, където мъжете стоят на група, за 
по-сигурно. Един решава да ми обърне внимание 
и ми се представя „Здрасти, аз съм Чекиджия, 
а ти?“ Аз веднага влизам в роля и Чекиджия се 
чувства комфортно да ми говори около двадесет 
минути, докато неговият приятел Гей не се 
намесва ревниво, като ми обяснява, че явно 
съм се мислила за голяма кралица, но всичко си 
имало цена. Гей също така ме съветва да не се 
преструвам и ме уверява, че много добре знам, за 
какво говори. Това ми се струва най-смисленото 
нещо от двадесет минути насам. Излизам от роля, 
ръкопляскам за кратко на представлението и се 
скривам зад една цигара на спокойствие. Кутията 
цигари не е моя, но я местя в чантата си, а на 
първоначалното ѝ място до мивката, нищо не 
оставям. Чудя се, каква ли ще се окаже нейната 
цена. 

Рядко знам, кое колко струва. Например, не знам 
цената на дните, въпреки че са преброени. Сливам 
ги в някаква обща приблизителна сума от време, 
нямат начало и край, единствено помня акценти, 
които обаче не мога да подредя хронологично или 
пък да определя, дали са били част от реалността 
или съня ми… сякаш би имало някаква разлика.

Чувам единствения разумен глас, който познавам, 
как ми казва: „Вие предпочитате фантазията пред 
реалността“. Прилежно преместих органите си в 
стъклени буркани и сложих фантазии за органи 
наместо тях. Известно време много внимавах 
измисленото ми сърце да изпомпва измислената 
ми кръв, обаче бях позабравила фантазма за 
черен дроб и с времето започна да ми създава 
проблеми. 

Естествено, като всеки разболяващ се човек си 
повтарям, че съм по-добре от всякога. Много се 
страхувам, че ако си направя трансплантация с 
истинско човешко сърце или ампутирам дроба-
фантазия, тъй като не работи като порядъчен 
орган, ще се превърна в една посредствена торба 
с карантия. 

Но да оставим миналото настрана, някой друг ден 
ще плащам за него. Сега вече наистина съм по-
добре от всякога. Обаче другите ме притесняват 
доста. Стоят си надвесени над езерото и се любуват 
на собствените си отражения. Така и Чекиджия ме 
гледа, докато ми говори, и внимателно следи как 
изглежда прическата му в огледалната повърхност 
на очите ми. Отстрани Ехо пуши сама откраднатата 
цигара и повтаря последните му думи до безкрай. 

Винаги, когато се почувствам самотна, знам, че 
бившият ми е някъде там и вероятно ме обича. 
Влизам в колата му и още преди да съм седнала 
на седалката до него, започвам да му разказвам 
как Епифан отишъл да види гробницата на Рамзес 
VI, една от най-красиво изрисуваните гробници 
в Долината на царете. Разгледал я и след това 
написал на стената: „Епифан заявява, че не 
вижда нищо достойно за възхита – само камък.“ 
Възмущавам се, че цялата ни работа е такава. 
Бившият ми казва, че преди когато бяхме заедно 
съм мълчала повече. Аз му отговарям, че човек, 
който се страхува да направи грешка, никога не 
прави нищо.

За да обичаш истински друг, първо трябва да се 
научиш как правилно да обичаш самия себе си. 
Така или иначе в двадесетте ни години, секс е 
най-сериозното нещо, което можем да правим. 
Лошото е, че може да не знам колко струва един 
ден, но знам, че двадесетте като цяло доста скъпо 
ни излизат и когато свършат вече ще бъде твърде 
късно.

За цените на 
нещата
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http://www.exitfest.org/en
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