


  CB MAGAZINE 3  



08 Музика

26	 Кино

40 Изкуство

55 Литература



	 Лично	съм	впечатлен,	че	стигаме	до	заветното	три	на	корицата	ни.	През	годините,	в	които	
се	развивам	като	професионалист,	съм	се	сблъсквал	с	множество	трудни	проекти.	В	редица	от	тях	
проблемът	е	бил	в	съотношението	между	бюджет	и	реализация	или	меко	казано,	абсурдното	им	
съотношение.	В	крайна	сметка	всеки	един	от	тях	или	се	е	реализирал	на	нивото	което	позволява	
бюджетът,	или	просто	е	пропадал	в	небитието	на	добрите	намерения.	Бохемите	генерално	влиза	
в	категорията	на	първите,	като	цялото	му	присъствие	е	висяло	повече	на	ръба	на	ентусиазма	
ни	и	добрата	идея	отколкото	на	несъществуващата	му	печалба.	След	малко	повече	от	половин	
десетилетие	и	в	рамките	на	медиум,	който	всички	твърдят	че	умира,	продължаваме	да	отразяваме,	
показваме	и	описваме	това,	което	истински	ни	впечатлява	и	харесваме.	Впечатляващото	е	и	че	
намираме	все	по-голяма	подкрепа	(надявам	се	това	не	е	някаква	подсъзнателна	глупост,	породена	
от	злоупотреба	с	надеждата).	Фактът,	че	стигнахме	до	3	списания	и	обединихме	толкова	много	
музика,	изкуство	и	думи	в	рамките	на	едни	 (макар	и	дигитални)	страници	и	все	още	не	сме	се	
отказали,	ме	кара	да	вярвам,	че	не	всичко	опира	до	дупарата,	свирката	и	парата.	И	не	твърдя,	че	
ние	защитаваме	високи	морални	ценности	от	християнски	характер,	просто	държим	на	културата	
и	на	красотата,	а	не	на	пошлостта	ѝ.	Ако	доживеем	30-то	издание	и	съм	още	жив,	обещавам,	нещо	
по-съкровено	и	одухотворенo	като	въведение.	Засега	ви	оставям	това	и	се	връщам	към	чашата	
вино	пред	мен….
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	 Помните	ли,	когато	се	изгубихме	във	вълни	от	звук	преди	няколко	месеца?	

	 Аз	 -	да.	Беше	лято,	но	не	бях	на	плажа	и	не	гледах	влюбено	към	морето.	Намирах	се	в	
София	и	 то	не	просто	в	центъра,	 замечтана	 за	морската	идилия,	 ами	в	Mixtape	5,	 потопена	в	
съвсем	различни	вълни,	създадени	от	звук.		Помня	много	добре,	защото	още	не	съм	се	намерила.	

 Rocket Psyence Festival за	нас	бе	двудневна	балада,	разказваща	контрастни	емоции	с	
всяко	изминало	парче,	и	решихме	да	си	я	запазим	като	саундтрак	занапред.	Едни	от	виновниците	
да	си	тръгнем	от	клуба	с	толкова	много	след	тези	две	вечери	са	Comasummer,	с	които	се	запознахме	
малко	преди	фестивала.	

	 Формират	се	в	началото	на	2014,	като	от	тогава	работят	върху	сегашното	си	смайващо	
звучене,	смесвайки	shoegaze,	psych	и	desert	rock	елементи.	За	мен	всеки	път	е	трудно	да	определя	
групата	и	се	учудвам,	че	от	толкова	чисти	жанрове	може	да	се	получи	нещо	толкова	комплексно.	
Всеки	един	от	тях	допринася	със	своята	личност	и	синхронът	на	сцената	е	прозрачен.	Пламен	
Печин,	Николай	Каракехайов,	Владимир	Лалов,	Десислава	Петкова	и	Иван	Шентов	са	имената,	
които	пренасят	публиката	в	техния	психеделичен	свят,	изпълнен	с	вариращи	нюанси.	Пък	и	няма	
как	да	не	отбележа	гордостта	ми	при	наличието	на	жена-барабанист	и	подкрепата	ми	е	почти	
автоматична	само	заради	това	завещание	при	това	изключително	изпълнено	от	таланта	на	Деси.	

	 През	 2015	 групата	 издава	 дебютния	 албум	 “Out of the Sun” чрез	 американския	
лейбъл	Custom	Made	Music,	позитивно	приет	в	страната	и	чужбина,	заемайки	 	високи	места	в	
специализирани	класации	в	Англия,	САЩ,	Чили	и	Русия.	

	 Когато	 се	 срещнахме	 миналият	
път,	 Comasummer	 заминаваха	 на	 турне	 с	
групата	Whereswilder	точно	след	фестивала	
Rocket	 Psyence,	 което	 зае	 челна	 позиция	 в	
класацията	ми	за	невъзможни	неща,	защото	
турнето	 е	 било	 напълно	 безаварийно	 и	
гладко.	

	 Нямаше	как	това	щастие	да	продължи	
завинаги	и	тъй	като	решихме	да	се	срещнем	
отново	след	второто	им	турне	се	уверих,	че	
няма	изключения	на	правилото.	

Аз	вече	нямам	търпение,	при	положение	че	
слушам	EP-то	постоянно,	така	че	докато	
чакаме	албума,	ви	съветвам	и	вие	да	се	

вманиачите	в	EP-то.	

	 Този	път	Comаsummer	пътуват	с	гръцката	garage-punk	група	Nerrves,	с	която	имат	дати	
във	София	и	Пловдив;	Ниш	и	Белград,	 Сърбия;	 Зегед	и	Печ,	 Унгария;	 Зайчар,	 Сърбия;	 Серес,	
Гърция.	Бидейки	из	Балканите,	няма	как	преживяването	да	не	е	разнородно	и	често	изключително	
иронично	 като	 разнообразието	 в	 настаняването	 и	 подхода	 на	 хората,	 с	 които	 са	 работили	 в	
различните	държави.	Нямаше	как	да	не	изпъкне	сърбин,	 който	е	успял	да	затвори	вратата	на	
буса	на	групата	така,	че	да	не	се	отвори	повече.	Оказва	се,	че	въпросният	бус	е	бил	главният	
виновник,	и	групата	се	е	озовавала	не	веднъж	в	ситуацията,	в	която	се	сближава,	бутайки	колата.	
Докато	 ми	 разказваха	 историята	 реших	 да	 ги	 уверя,	 че	щом	 най-накрая	 са	 имали	 проблем	 с	

превозно	средство	по	време	на	турне,	значи,	че	са	преминали	
на	следващото	ниво.	Аз	се	смея	и	се	изказвам	иронично,	но	те	
в	отговор	ми	споделят,	че	готвят	албум	за	тази	година..

Сабина Паризи
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http://Rocket Psyence Festival 
https://comasummer.bandcamp.com/album/out-of-the-sun
https://comasummer.bandcamp.com/
https://soundcloud.com/nerrves


“Съвременни бохеми” е една 
голяма общност, формирана от много 
различни хора. Всички имаме доста 
изявени вкусове, безкомпромисни 
предпочитания и често не се 
разбираме за дадени артисти 
и изпълнители. Пък и ако 
добавим егото, което си носим 
с килограми, стигаме до 
няколко безумни спорове, 
чието начало забравяме за 
20 минути или по-малко. 

Понякога обаче харесваме 
едно и също и понеже, както 
казах, имаме доста силно 
изразени предпочитания, 
изпитваме много повече от 
елементарното харесване. Направо си се 
влюбваме. 

Това се случи с Paraplanner, група която не само подкрепяме изцяло чисто 
музикално, но и някак усещаме като част от голямото семейство.

Безстрашните летящи членове на групата са Александрина Александрова (вокал, бас), Яна 
Дончева (флейта, саксофон), Мариета Койнарска (клавиши) и Георги Денчев (барабани).  Вече две 
години сме свидетели на растежа на Paraplanner. За краткото време не само гледахме как израстват, 
но и бяхме там и помагахме. Още на първата ни среща разширихме диапазона на аудиторията им 
с почти един град, като ги запознахме с първия им пернишки фен. В промеждутъка от спомени 
има много счупени бутилки, интересни участия (в момента изпъква как ни оставят Александрина 
с думите “Гледайте я до 2 и я пратете на сцената”), една купчина фотоалбуми, заведения, акустика, 
покрив, един много специален озвучител и още по-специалния му пулт и много други неща.И 
въпреки тази върволица от преживявания, аз все още се губя в това кои точно са влиянията им.

Докато все още си припявам “Комари”, вживявайки се стил караоке, преминавам към “Пчела”	и стигам 
внезапно до сингъла	“Есен”. Paraplanner са способни да запазят същата лежерна и пренасяща те атмосфера, 
напомняйки ти доста усърдно обаче колко много път са извървeли само за две години. 

Тази година имахме щастието да посрещнем и първото им EP	 “Tunestalkers”	със съдействието на Koka 
Mass Jazz, в което групата изненада всички с доста по-комплексни аранжименти, красиви текстове и още 
по-качествено изпълнение, както и една ексцентрична бяла визия. За тези от вас, които вече са го слушали, 
мога да кажа, че ви разбирам - и аз чакам с нетърпение албум. За тези от вас, които не са, препоръчвам да 
си го набавите веднага и когато стигнете до “Дза”, да си я пуснете отново и отново поне 6 пъти, както правя 
аз. 

Сабина Паризи
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http://paraplannerband.wixsite.com/music
https://www.youtube.com/watch?v=DxntvcCYQBc
https://www.youtube.com/watch?v=9cjq29k6l7Q
https://itunes.apple.com/us/album/tunestalkers-ep/id1180885431


Иван Шопов 	 Някога	 изпитвали	 ли	 сте	 благородна	 завист?	 Тази,	 за	 която	 не	 е	 общоприето	 да	 се	
почувствате	зле	и	заради	която	хората	не	биха	ви	съдили…	Такава,	каквато	вие	самите	не	
съдите,	защото	паралелно	с	нея	има	и	известна	доза	почитание.	Именно	това	изпитах	спрямо	
Иван	Шопов	и	то	не	насочено	към	един	от	проектите	му,	а	към	начина,	по	който	успява	да	
пресъздаде	думата	“изкуство”	в	цялата	ѝ	съвкупност.	

	 Първият	 ми	 досег	 с	 Иван	 бе	 по	 време	 на	 негово	One Man Party и	 понеже	 съм	 от	
сравнително	скоро	в	България,	не	знаех	абсолютно	нищо	за	него.	Помня	как	зададох	въпроса	
“Кой	е	този	на	сцената?”	и	в	отговор	получих	смях	-	реакция,	която	вече	мога	да	си	обясня.	
Чух	качествен	амбиънт,	IDM	елементи,	drum’n’bass	елементи	и	отгоре	на	всичко	фолклор	в	
рамките	на	няколко	часа	и	останах	в	ступор.	Разбирам,	че	всъщност	това	е	лицето,	което	седи	
зад	Balkansky	-	проект,	който	открих	в	Италия	преди	няколко	години,	а	аз	даже	не	съм	знаела,	
че	е	българин,	и	между	недоумението	на	хората	около	мен	и	моето	смайване	си	задавам	
въпроса	-	как	не	съм	попадала	на	този	човек	до	сега.	Минават	няколко	месеца	и	започвам	да	
срещам	това	име	все	по-често,	но,	за	моя	огромна	изненада,	съвсем	далеч	от	комфортната	
зона	зад	пулта.	Сякаш	всяко	нещо	свързано	с	Иван	се	поставя	в	колонки,	в	началото	две	на	
брой,	от	които	едната	е	запълнена	с	безброй	диджейски	участия,	а	другата	с	още	толкова	
задкулисни	творчества.	

	 Реших	да	се	поровя	по-подробно	из	проектите,	в	които	е	замесен,	извън	вече	добре	
познатите	 COOH,	 Balkansky	 и	 Drum Kid,	 които	 говорят	 достатъчно	 за	 себе	 си.	 Открих	
толкова	много	слоеве,	че	нямаше	как	да	не	поискам	интервю	с	него.	Целта	беше	да	се	срещна	
и	да	разбера	как	текат	толкова	много	мисли	едновременно	и	как	успява	да	съчетае	труда	си	
за	всичко.	Не	се	интересувах	толкова	много	от	самите	факти	колкото	от	начина,	по	който	ги	
разказва.	Знаех,	че	вероятно	нямаше	да	се	случи	скоро	заради	натоварения	му	график,	но	
независимо	от	 това,	 комуникацията	 с	 него	беше	изключително	лесна	и	 се	 уговорихме	 за	
същата	седмица.	

	 Тъй	 като	Иван	не	 се	 занимава	 само	 с	музика,	 а	и	 с	изобразително	изкуство	 -	 и	 то	на	
първо	място,	решихме	интервюто	да	не	бъде	проведено	само	от	мен,	а	и	от	бохема,	който	
може	да	разбере	далеч	по-добре	от	мен	този	свят	-	Антонина	Георгиева.	Малко	преди	да	
се	запътим	към	студиото	му,	решавам	да	си	намисля	няколко	акцента,	по	които	да	протече	
разговорът	ни	и	започвам	да	нахвърлям	приоритетни	проекти.	В	процеса	обаче	си	давам	
сметка,	че	няма	такива.	В	изкуството	всичко	е	приоритетно,	защо	да	се	лимитирам	с	акценти,	
като	всъщност	най-просто	казано	искам	да	опозная	както	него	самия,	така	и		мотивацията,	
амбицията	и	таланта	му	сякаш	са	отделни	хора?	Тогава	си	налагам	едно-единствено	нещо	-	
чист	разговор.	

http://www.ivanshopov.com/
https://www.facebook.com/abcd.ivanshopov/photos/gm.552225368321955/10154063452395318/?type=3&theater
https://soundcloud.com/cooh
https://soundcloud.com/cooh
https://soundcloud.com/cooh


	 При	влизането	в	студиото	ни	приветства	усмихнат	и	спокоен	човек	и	това	е		именно	Иван,	
който	ни	акомпанира	и	сяда	смирено.	Представяме	се	и	без	да	усетя,	започвам	да	му	задавам	
въпроси,	 от	 клишираните,	 точно	 тези,	 които	 исках	 да	 избегна.	 “Откъде започна всичко, как 
премина от изобразителното изкуство към музиката, как започнаха толкова много проекти?”.	
Осъзнавам	обаче,	че	отговорите	не	ме	интересуват,	защото	са	налични	във	всяко	едно	интервю,	
в	което	той	е	участвал,	и	че	всъщност	целта	ми	е	коренно	различна.	Макар	и	отговорите	да	са	
позитивно	и	приятелски	настроени,	усещам,	че	са	наизустени.	Рязко	сменям	подхода.	В	такива	
моменти	човек	размишлява	върху	това	как	би	искал	другите	да	се	държат	с	него,	а	понеже	аз	не	
обичам	да	отговарям	от	куртоазия	и	предполагам	не	съм	единствената,	защо	да	подлагам	други	
хора	на	това?

		 Внезапно	настроението	е	коренно	различно	и	както	ние	слушаме	с	огромен	интерес,	така	
и	Иван	разказва	сякаш	споделя	на	приятели,	естествено	пазейки	професионалното	поведение.	
Точно	в	 този	момент	 си	отговорих	на	въпроса	 как	 успява	да	 съчетава	 толкова	много	неща	 -	
абсолютно	всичко	това,	в	което	участва,	се	прави	от	сърце,	по	най-естествения	начин	възможно.	
Между	 първоначалното	 запознанство	 и	 бавното	 отпускане	 започваме	 да	 говорим	 за	 всички	
проекти,	този	път	обаче	от	гледна	точка	на	усещане	и	на	мотивация,	без	да	спретваме	насилствен	
каталог.	

	 Отваряме	моята	 любима	 тема	 “театър”	
и	 започваме	 с	 изумителната	 постановка	
“Корабът	Нощ” по	текстовете	на	Маргьорит 
Дюрас от 1978 година,	 които	 разказват	 за	
изтезаната	 дългогодишна	 телефонна	 любов	
на	 двама	 души,	 които	 никога	 не	 се	 срещат.	
Изключителните	 Петя	 Силянова,	 Пламена	
Гетова,	 Татяна	 Лолова	 и	 Цветана	 Манева	 са	
лицата	 и	 гласовете	 на	 този	 романс,	 подарен	
от	 режисьора	 Стилян	 Петров	 и	 сценографа	
Венелин	Шурелов,	който	всъщност	кани	Иван	
като	 саунд	 дизайнер.	 Впоследствие	 обаче	
Шопов	 подава	 и	 оркестрални	 композиции,	
които	 прави	 за	 пръв	 път	 в	 живота	 си,	
допълвайки	 първоначалната	 си	 задача.	 Така	
и	не	успях	да	гледам	постановката,	но	за	мое	
щастие	ще	се	играе	с	Театър	Азарян	на	4-ти	
април.	

	 След	 успеха	 на	 “Корабът	 Нощ”	 Иван	
е	 поканен	 като	 композитор	 за	 най-новата	
постановка	на	Стилян	Петров	във	Варненския	
театър	 по	 текст	 на	 Иван	 Тургенев,	 чиято	
премиера	ще	бъде	на	30-ти	март.	

 Изумявам	се	от	това	как	човек	може	
да	 се	 научи	 на	 оркестрални	 композиции	 за	
толкова	кратко	време,	но	явно	тепърва	ми	
предстои	да	чуя	за	още	такива	чудеса.		

	 Знам,	 че	 сме	 още	 в	 самото	 начало	 на	
един	 изключително	 интересен	 разговор	 и	
Иван	 вече	 споменава	 за	 Нео	 Дервиш.	 Доста	
иронично,	 при	 положение	 че	 този	 танцово-
музикален	спектакъл	е	доста	слаба	точка	за	мен.	
Инициаторът	е	Зия	Азази,	хореограф,	танцьор	
и	 дервиш.	 Участват	 Александър	 Петров	
(тъпан	 и	 перкусии),	 Иван	 Шопов	 (модули)	 и	
Бурак	Малчок	 (ней).	Иван	получава	покана	за	
участие	 в	Нео	Дервиш,	 и	 това,	 което	 го	 кара	
да	не	се	двоуми,	е	интересът	му	към	източния	
мистицизъм	и	 дервишите,	 а	 тъй	 като	Азази	е	
правил	 представлението	 само	 със	 записана	
музика	досега,	решава,	че	би	било	интересно	
тя	да	бъде	на	живо.	

	 Иван	споделя	как	се	срещат	в	студиото	
му	 и	 разчленяват	 директно	 представлението	
досега,	 хореографично	 и	 от	 гледна	 точка	 на	
темпо.	Сработват	се	веднага	и,	променяйки	го,	
се	 получава	 многопластово	 представление	 с	
тема	духовното	израстване	на	един	човек.	

	 Следва	 премиерата 6 юни 2016 г.	 и	
представлението	 е	 разпродадено	 и	 за	 двете	
дати	 в	 Народния	 театър,	 като	 и	 двата	 пъти	
остават	 около	 150	 човек	 отвън,	 които	 не	

са	 могли	 да	 влязат.	 Представлението	 има	
основна	 структура,	 но	 следва	 принципа	 на	
импровизацията,	 запазвайки	 само	 няколко	
акцента,	 чрез	 които	 Зия	 и	 Иван	 да	 се	
ориентират,	 като	 понякога	 музиката	 следва	
хореографията	и	обратното.	

	 Докато	 ни	 разказва,	 усещам	 как	 точно	
този	 импровизационен	 принцип	 запазва	
цялостно	духа	на	представлението,	като	Иван	
споделя,	 че	 е	 впечатлен	 от	 естетическото,	
физическото	и	духовното	в	хореографията	на	
Зия.	Усещането,	казва	той,	е	сякаш	се	докосваш	
до	нещо	свръхчовешко	и	духовно.	Остава	и	с	
нетърпение	да	изпита	всичко	това	отново	на	
следващото	представление,	което	ще	бъде	на 
Античния	театър	в	Пловдив	през	юни.
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https://www.facebook.com/events/400791780273004/
https://www.facebook.com/events/1405632309470763/


	 Красотата	 на	 хореографията	 като	 вид	
изкуство	е	нещо,	което	Иван	вече	е	усещал	във	
съвместната	си	работа	с	Дерида	Денс	Студио. 
Решавам	да	го	разпитам	за	това	как	е	започнал	
да	работи	с	тях	и	той	ми	казва,	че	това	се	случва	
през	2012	година.	Инициаторът	за	замесването	
на	 Иван,	 е	 талантливият	 хореограф	 Живко	
Желязков,	 а	 за	 съвместната	 им	 работа	 вече	
имат	3	 номинации	 за	Икар,	 като	 една	 от	 тях	
е	 за	 тазгодишното	 представление	 SiNNER.	
Започвам	 да	 осъзнавам	 как	 изречения	 като	
“Това е слаба точка за мен”	стават	клиширани,	
но	понеже	аз	самата	гледах	представлението,	
мога	 искрено	 да	 си	 кажа,	 че	 начинът,	 по	
който	Иван	и	Живко	изразяват	концепцията	е	
нестандартен	и	грабващ	от	първата	секунда.	

	 	 Темата	 е	 потреблението	 на	 животинския	

живот	 за	 естетика	 и	 борбата	 на	 осъзнатия	
човек	с	природата	в	ерата	на	глобализацията.	
Доста	топла	тематика	както	за	всички	нас,	така	
и	 за	Шопов,	 който	я	поглежда	през	призмата	
на	 абстрактното	 и	 съвременния	 танц	 и	 звук.	
Именно	за	звука	Иван	разказва,	че	е	искал	да 

маркира върху присъствието на вътрешния 
мрак, породен от мисълта на смъртта,	която	
чака	животните	преди	одирането	на	кожата.	За	
целта	 е	 използвал	много	 звуци	 от	 натурални	
източници,	свързани	с	животинската	мъка,	като	
платове	и	продукти	от	промишлеността,	чрез	
които	хора	се	възползват	от	животинския	труд.	
Цялостно	 представлението	 е	 преследващо	
и	 всява	 чувство	 на	 безпокойство,	 а	 когато	
хореография	и	звук	успеят	да	постигнат	това,	
не	можем	да	отречем,	че	 са	 улучили	право	в	
целта.	

 В Дерида Иван се запознава с 
хореографките Андреа	 Хакл и Силке	
Грабингер и, без да се замисля, започва да 
работи и с двете. Този път е въпрос на усет 
и, както във всеки един проект, нещата се 
случват мигновенно . 

	 Ноември	 месец	 2016	 г.	 Иван	
заминава	за	Линц	и	започва	оформянето	на	
представлението	DISSAPEAR,	чиято	тематика	
е	 доста	 сложна,	 затова	ще	 обясня	 по	 какъв	
начин	 се	 пресъздава.	 Не	 мога	 да	 крия,	 че	
усетих	 огромно	 възхищение	 спрямо	 Силке,	
която	 използва	 многопластови	 начини	
на	 изразяване	 чрез	 хореографиите	 си.	
Представлението	е	1	час	и	се	играе	от	двама	
танцьори,	 които	 са	 с	 гръб	 един	 към	 друг	 и	
използват	 различни	 движения.	 Разделено	 е	
на	две	части	по	30	минути,	като	и	двата	пъти	
хореографията	 се	 повтаря.	 Публиката	 също	
е	разделена	на	две,	и	първата	част	може	да	
види	 само	 единия	 танцьор,	 докато	 другият	
е	на	фона,	но	извън	фокус,	а	за	втората	част	
танцьорите	 се	 разменят	 позволявайки	 на	
публиката	 да	 гледа	 и	 двете	 хореографии.	
Танцьорите	 са	Олга	 Свиетличка	 и	Матей	
Кубуш.	 Преди	 самото	 представление	 Силке	
задава	същите	въпроси	и	на	двамата,	като	“В 
какви случаи искаш да изчезнеш, по какъв 
начин го правиш”	 и	 цели	 да	 пресъздаде	
вътрешното	търсене	и	начин	на	усамотяване.	
По	 време	 на	 представлението	 интервютата	
се	 излъчват	 към	 публиката,	 която	 гледа	
определения	танцьор	в	този	момент	и	чува	
чрез	 мониторни	 колони.	 Музиката	 тук	 е	
изцяло	създадена	с	модулярната	система	на	

  

	 Не	се	изненадвам,	когато	ми	казва,	че	обратната	връзка	от	публиката	е	бил	блестяща,	и	
веднага	след	това	Силке	иска	да	продължи	колаборацията	за	новото	й	представление,	DEAR.		

	 Този	 път	 темата	 е	 копнежа	 във	 всеки	 аспект.	 Както	 елементарното	 желание,	 така	 и	
неосъзнатото.	 Стратегията	 на	 Силке	 в	 подбора	 на	 танцьорите	 всъщност	 се	 базира	 върху	
артистичното	 взаимоотношение	 с	 тях.	 Специфично	 за	 това	 представление	 и	 техния	 начин	
да	изживеят	копнежа,	което	води	до	финалния	подбор,	като	хореографката	поставя	основа	за	
размисъл,	 получвайки	 субективното	 изживяване	 на	 всеки	 участник.	 Премиерата	 е	 на	 29-ти	
април	в	Линц	и	понеже	нямаше	как	да	се	сдържа,	ще	бъда	там	за	да	усетя	копнежа	чрез	призмата	
на	Силке,	Иван	и	всички	замесени.	

Иван	и	е	най-дългото	му	представление	на	аналогов	синтезатор,	като	в	тези	случаи	не	може	да	
бъде	модифициран,	веднъж	записан.	На	премиерата	са	налични	50	места,	но	се	явяват	80	човека	
които	биват	настанени,	създавайки	допълнителни	места.	Аз	самата	усещам	вълнението	при	това	
да	запишеш	нещо	и	да	не	може	да	го	коригираш	никога	повече.	Но	изглежда	сякаш	за	него	това	
е	просто	нов	вид	изживяване	и	няма	следа	от	страх	от	провал.	

	 Усещам	как	го	гледам	изумено,	но	се	старая	всячески	да	не	го	показвам,	което,	предполагам,	
е	изглеждало	доста	смешно	на	фона	на	въодушевеното	ми	задаване	на	множество	допълнителни	
въпроси.	

http://www.derida-dance.com/qs/
http://www.silk.at/fluegge.html
http://www.silk.at/fluegge.html
https://www.facebook.com/events/239653169826676/
https://www.facebook.com/events/239653169826676/


 След толкова много неочаквана информация, започвам да се губя, но ми харесва. Искам да 
се върна към участията и подхващам темата Position	Chrome. 

	 За	 тези,	 които	не	 знаят	 какво	 стои	 зад	 това	 красиво	име,	мога	 да	 си	 кажа,	 даже	без	 да	
цитирам	 Иван:	 лейбъл	 на	 Панацея	 (The	 Panacea),	 съдържащ	 още	 няколко	 живи	 легенди.	 Аз	
лично	свързвам	всеки	един	замесен	с	много	бурни	партита,	докато	Иван	вижда	дом.	Въпросните	
замесени	или	членове	от	семейството	са	имена	като	Limewax,	CounterStrike,	GancherRuin.

	 Докато	 аз	 си	 потъвам	 в	 спомени,	 Иван	ми	 разказва	 за	 партитата	 на	 Position	 Chrome	 в	
София,	които	започват	още	от	2012	г.	Ще	спестя	задкулисни	случки,	мисля,	че	е	достатъчно	човек	
да	присъства,	за	да	се	почувства	вкъщи.	

	 Не	 знам	 колко	 време	 продължи	 този	
разговор,	но	се	събудих	рязко	при	изказването	
на	 едно	 име:	 Valance Drakes.	 Това	 е	 име,	
което	 боготворя	 от	 няколко	 години,	 един 
от пионерите на IDM сцената и	 константен	
саундтрак	 в	моя	живот.	Мигам	няколко	 пъти	
и	 се	 опитвам	 да	 осъзная,	 че	 наистина	 става	
дума	 за	 него	 и	 работят	 заедно.	 Получавам	
потвърждение	и	едва	ли	не	прося	за	разказ.	

	 Запознанството	 се	 случва,	 след	 като	
Richard	Devine	ремиксира	по	парче	на	Иван	и	
на	Валанс	в	един	албум на лейбъла Detroit 
Underground.	 Тогава	 Шопов	 решава	 да	
изслуша	 всички	 замесени	 артисти	 и	 остава	
впечатлен	 от	 Валанс	 и	 EP-то	 му	 Bedroom	
Research.	 През	 2013	 г.	 попада	 на	 негово	
интервю	 за	 Trash	 Audio,	 в	 което	 разбира	
мащаба	 му	 чрез	 разказа	 на	 Валанс	 относно	
неговия	 творчески	 процес,	 който	
съвпада	 с	 този	 на	 Иван.	 Тогава	
решава	 да	 му	 пише,	 за	 да	 изкаже	
уважението	 си,	 и	 след	 позитивен	
отговор	 мигновено	 създават	 3	
парчета.	

	 Валанс	 обаче	 се	 отдръпва	
от	 сцената	 за	 3	 години,	 които	
прекарава	в	Япония.	

	 Вече	е	2016	г.	и	Иван	засича	
нова	 публикация	 на	 Валанс,	 като	
не	 се	 двоуми	 и	 му	 пише	 веднага.	
Разбират	 се	 всеки	 да	 прати	 на	
другия	по	две	идеи	и	да	работят	по	
тях,	 когато	 имат	 време,	 но	 2	 часа	
след	 това	 4-те	 парчета	 са	 готови.	
И	 така	 от	 април	месец	 до	 края	 на	
2016	г.	са	налични	над	120	готови	
парчета,	в	които	основната	тема	е	
улавяне	на	момента	и	пресъздаване	
на	 моментното	 състояние	 на	
духа,	 използвайки	 похватите	 на	
амбиент,	 органик,	 електроника,	
ИДМ.	 Като	 основни	 ритмични	 и	
текстурни	 елементи	 се	 използват	
field	 recordings	 от	 заобикалящия	
ги	 свят.	 Ресемплират	 се	 любими	
музикални	 теми.	 Колаборация	 с	
различни	 музиканти,	 включително	
проектите	 на	 Шопов	 с	 Авигея,	
проекта	 Инфюжън,	 цигуларката	
Ariadne’s	labyrinth.	

  

	 Иван	ще	 бъде	 автор	 на	 обложките	 на	
албума,	 в	 които	 предстоят	 нови	 съчетания	
на	вече	познатите	елементи	от	използваните	
посоки	 от	 валанс	 и	 иван,	 до	 постигането	 на	
нови	представи	за	тях.

	 Ще	 имаме	 честта	 да	 чуем	 Валанс	 и	
Иван	на	живо	на	3ти	март,	а	аз	още	не	мога	да	
повярвам,	че	изобщо	ще	се	срещна	с	него.	
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https://www.facebook.com/thepanaceaofficial/
https://lbrecordings.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/valance.drakes/
http://detroitunderground.net/
http://detroitunderground.net/


 Излизам рязко от състоянието на боготворене и започвам да разпитвам за проекта с Авигея, на 
който се натъкнах за пръв път по време на HippieLandia	2016	г. Момичетата са: Александра	Василева,	
Милена	Великова,	Ралица	Кирилова	и	Сибина	Раденкова. Милена прави първата крачка, свързвайки се 
с Иван за участие, на което момичетата са поканени и е желан съвместен перформънс. По време на 
това участие, момичетата и Иван се сработват изключително добре, независимо от различния профил.

 През април 2016 Иван организира поредно One	Man	Party, в което решава да участват приятели 
и кани Авигея. За целта месец преди самото парти, се създава 1 час нова музика. Парчетата са много 
добре приети от публиката и решават да работят съвместно и занапред. Получават покани за още 
фестивали, след което се започват записи през лятото по предстоящия албум. 

“Когато	 слушам	български	фолклорни	 гласове,	не	 си	представям	фигура	на	певец	или	певици,	а	 си	
представям	връзката	на	човека	с	природата	и	космоса.	Това	за	мен	е	водещо,	защото	така	музиката	
става	глобална	и,	представяйки	я	по	цял	свят,	тя	съхранява	свойството	да	изпраща	хората	в	друго	
състояние,	без	да	е	нужно	да	разбират	текста	и	да	знаят	откъде	точно	идва	той...	Просто	е	чиста	
емоция.	Това	е	много	древно	изкуство,	което	е	по-старо	от	всички	цивилизации	и	се	е	запазило	до	ден	
днешен,	съхранявайки	в	себе	си	тази	вечност.		От	тук	е	тази	любов	към	гласове	и	винаги	съм	мечтал	
да	работя	с	български	фолклор.	Когато	се	запознах	с	тях,	видях	и	техния	интерес	и	любопитство	
към	моята	музика,	което	създаде	основата	на	нашата	съвместна	колаборация”,	ни	споделя	Иван.

“По	албума	се	работи	от	почти	година	и	парчетата	променят	структурата	и	
въздействието	си	през	цялото	време.	Целта	е	да	достигна	перфектния	баланс	между	

електрониката	и	българския	фолклор.”

https://www.facebook.com/avigeya.bulgaria/
https://www.facebook.com/HippieLandiaMusicFestival/
https://www.facebook.com/events/693669830810674/


 
	 В	 албума	 се	 включват	 като	 гост	музиканти	Теодосий	Спасов,	 Димитър	Бодуров,	 Бурак	Малчок,	
Валанс	Дрейкс,	Даян	Куцаров	 (L	33)	и	Стоимен	Стоянов	от	групата	Ноктерн.	Пълна	къща.	 	Промото	на	
албума	ще	бъде	18-ти	март	в	Пространство	108,	като	артуъркът	е	дело	на	Ивайло	Петров	и	Емануела	
Беловарски	от	креативно	студио	“WHALEWORX STUDIO”,	които	се	грижат	за	глобалната	визия	на	албума.
	 Всичко	е	изпипано	до	най-малкия	детайл	и	аз	нямам	търпение	да	се	потопя	в	това	измерение,	в	
което	старото	и	новото	се	срещат	и	създават	уютно	място	за	всеки.

	 От	тук	изниква	едно	много	важно	име:	Теодосий	Спасов.	Ясно	е,	че	няма	нужда	от	интродукция,	но	
искам	да	разбера	повече	за	проекта	им	InFusion.	
	 Оказва	се,	че	Иван	и	Теодосий	се	познават	още	от	2006	г.	На	второто	издание	на	“Дръм	и	Джаз”	
Иван	 изпитва	 възхищение	 спрямо	 любопитството	 на	 Теодосий	 към	 различните	 ситуации,	 най-вече	 от	
това,	че	запазва	комфорта	си	и	умее	да	намира	своето	място	чрез	творчество.	Създават	проекта	Balkansky	
заедно	с	Иво	Христов,	а	Теодосий	е	гост	музикант	в	първия	албум	“Кукер”	от	2009	г.	Следва	обаче	вторият	
албум	“Оренда”	от	2012	г.,	в	който	Теодосий	не	само	гостува,	а	участва	активно	в	самото	създаване.	От	тук	
насетне	Иван	и	Теодосий	започват	да	творят	съвместно,	имайки	вече	опит	във	взаимния	процес.		
	 Подтикнати	от	успешния	съвместен	процес,	Теодосий	и	Иван	създават	проекта	ИнФюжън	през	2016	
г.,	с	идеята	той	да	бъде	освободен	от	каквито	и	да	е	жанрови	рамки	и	да	имат	възможността	да	използват	
всякакви	влияния	и	елементи,	изразявайки	комплексността	на	характера	и	на	двамата	чрез	творчевство	-	
това,	което	умеят	най-добре.	Както	в	композицията,	така	и	в	подбора	на	гост	музикантите,	двамата	искат	да	
усетят	свобода	и	към	момента	Димитър	Бодуров	(пиано)	участва	в	голяма	част	от	аранжиментите	и	живите	
изпълнения.	Сега	работят	върху	записите	на	предстоящия	албум,	който	можем	да	очакваме	тази	година.	

 Тук вече не мога да се сдържа и го питам в колко още проекта е замесен. Беше реторичен 
въпрос, но получавам директен отговор. Едвам осъзнавам, че е споменал проект наречен The Third 
Man, а той вече ми разказва как се е породил. 

Виновниците са братята Антон и Иван Литовченко (Mloski/Litheo), които го създават и канят Иван 
като “третият	човек”. Това е първият съвместен проект между двамата братя, които имат собствена 
кариера всеки по отделно досега. Всичко започва със създаването преди всичко на концептуална основа 
на повечето тракове, която впоследствие пращат на Иван за допълване и оформление. Процесът трае 
три дни, като Антон и Иван посещават Шопов в София, за да се отдадат напълно на албума. И в този 
случай Шопов рисува обложката, която става част от колекцията му за Голока, тъй като съвпада точно 
с рисуването на въпросната колекция в този период. Вече тотално се изгубих, но е малко късно да 
записвам, и се старая всячески да не изпусна и дума. С тази скорост би било фатално. Първият дебют 
на проекта е на фестивала Transfiguration в село Долен, организиран от Цветан Хаджийски (фронтмен 
на групата Smallman) през 2015 г.  Албумът е издаден безплатно през Bandcamp сайта на лейбъла на 
Иван (ABCD) с опцията Name Your Price, а денят на участието е всъщност 4тия ден на процеса. След 
значителната подкрепа на феновете и позитивният отзвук към музиката, The Third Man получават 
покана за редица участия, по време на които започват работния процес по втория албум, а именно 
“Monochrome fantasies pt. 2”, който очакваме до края на годината. Определението е трудно, вписвайки 
се жанрово в IDM, ambient и trip-hop, но създавайки обстоятелствено усещане сякаш става дума за 
отделен неопределен жанр. 
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 Вече свикнах на обема на информацията и скоростта, с която Иван ми я подава, и понеже чух 
Smallman в разказа, задавам веднага куп въпроси за колаборацията му с тях. Все пак EP-то им “Inner 
Oceans” е констант в плейлистите ми. И този път се оказва, че Smallman са тези, които канят Иван за 
съвместно EP през пролетта на 2016 г.

 Първоначалният план е да се създаде едно парче и да се усети съвместната атмосфера, но от 
първата репетиция установяват, че споделят същите идеи и посоки и решават да се изолират в село 
Манастир, за да се отдадат напълно на музиката. През август 2016 за пет дни, без обхват и интернет, 
Smallman и Шопов кристализират 4 силни идеи, които впоследствие се записват в лондондското KORE 
студио, където сериозна подкрепа оказва и саунд инженерът George Apson. По идея на Иван канят и 
Авигея, които участват в парчето “Родопи”, като Сибина Раденкова измисля текста и всички вокални 
линии. EP-то се движи с нечовешка скорост и излиза декември, носейки името “Inner Oceans”, като 
отново артуъркът е дело на Иван. Следва една дата като промо на EP-то в клуб “Терминал 1”, но поради 
огромния интерес и пълната разпродажба се организира и 2-ра 
дата на 26-ти декември, която впоследствие също се разпродава. 
Между двете дати проектът е представен на живо в Пловдив, 
Берлин и Букурещ. Предстои още едно участие, което най-
вероятно също ще се разпродаде. Този път обаче няма да бъде 
представено само EP-то, а и първият видеоклип на Smallman. 13-
ти април в клуб “Терминал 1” ще видим музиката през призмата 
на Smallman и Иван, а аз имам огромно желание да се разходя из 
мозъка им. 

 Тъй като вече загубих напълно представа за времето, прекарано с него, а навън е тъмно, и съм 
сигурна, че не беше, когато влязохме в студиото, се отклонявам от темата с музикалните проекти и го 
питам дали има проект, който включва визуалното и музикалното изкуство в едно. Споменава книгата 
Lights&Shadows и ми подава копие, в което намирам диск на последната страница. 

 Амбиeнт. Какво повече да искам?
 Разказва ми също, че следва продължение, тоест Lights&Shadows 2. В него ще бъдат събрани 

най-новите графични рисунки и илюстрации на Иван, както и последните му работи в посока амбиънт 
и дрон музика. 

 Стигам до последния си въпрос, свързан с Насимо, понякога наричан уличен артист, понякога 
художник. Имам чувството, че това, което Иван споделя с изкуството си, е много сходно с концепциите 
му. И при двамата нещата се случват естествено и се пресъздава чиста емоция. Явно е и това, което 
самият Насимо е усетил, когато се свързва с Иван без ясен проект, но с молба да работят заедно. 
Това се случва, първоначално когато Иван създава колекцията за Голока през 2015 г.  Насимо обаче 
готви нещо по-голямо и кани Иван за негов таен проект, в който трябва да присъства с 2 рисунки, 
като процесът започва с фотосесия и Насимо избира по два кадъра за всеки участник. Става дума 
за изложбата Into the Light, проведена в паркинга на метростанция Цариградско шосе, изобразяваща 
частта война и мир на всеки. Иван чувства огромна чест да участва в тази изложба предвид избора 
на големите духовни водачи изобразени в нея. Аз тайничко се надявам да следват още колаборации 
между двамата, но за момента Иван не споделя нищо по въпроса. 

 Оставаме в тишина около минута и аз мисля, че нямам капацитет за повече информация. 
Опитвам се да преосмисля всичко едновременно и в мозъка ми се върти едно торнадо от информация. 

 Иван обаче не е приключил, тъй като подавам щафетата на Антонина, която тепърва ще го 
разпитва за онази непонятна част за мен - изобразителното изкуство.

 Аз пък мисля, че си имам достатъчно засега и си тръгвам блажено. Докато пътувам към вкъщи, 
усещам как завистта се превръща изцяло в почитание и едвам смогвам да построя образа на Иван.

 Разбрах едно нещо: всеки проект, всеки псевдоним, всеки жанр, за който говорихме, построи 
едно-единствено лице в главата ми и то е Иван Шопов.

Сабина Паризи
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Бертолучи бърка с еротика в душата на 
мечтателите, за да извади от нея слабостите им

 Втората половина на шейсетте години на двадесети век е едно много специално време 
в съвременната история. Хората са се съвзели след разрушенията на войната, но не се чувстват 
освободени от причините, които са я предизвикали. Времето е ново, но ценностите са старите, 
отричащи абсолютната свобода на изразяване, сексуалност и забавление. Паралелно във 
всички раздели на културата и изкуството се появяват нови течения и групи, пропагандиращи 
освобождаване от предишното статукво, свързано с консуматорското мислене, неравенството 
между половете и расите както и дефектите на капитализма. Така в столицата на Европа – Париж, 
през 1968 година се стига до първия следвоенен бунт в свободния свят. Бунтът тръгва като 
стачка на студентите, които без страх се обединяват и казват в лицето на управляващите какво 
трябва да се промени. Техните искания са откриване на нов Факултет по социология в Париж, 
който да отговаря на новите световни стандарти в образованието. Правителството на Шарл 
дьо Гол отвръща на стачката, изпращайки  полицията, което довежда до масова саморазправа 
между двете страни. За седмици движението на студентите, което се появява почти спонтанно и 
неорганизирано, вдъхновява работническите синдикати и населението на Франция да излязат 
на улиците. Десет милиона човека (около две трети от трудоспособното население) пише 
съвременната история, опълчвайки се срещу управлението в искане на свобода и развитие. 
Това е началото на преминаването от консервативните идеи на религиите, патриархалния 
строй и патриотизма към прогресивните идеи за сексуалното освобождаване, равенството 
между всички хора и свободата на изразяването.

 Като първа критика мога да посоча, че тази история, която е изключително важна за 
разбирането на духа на филма, не е обяснена с никакви подробности. Бертолучи е бил студент в 
тези години и явно има очакването, че всички са напълно запознати с историческите факти. От 
друга страна моето очарование от първата ми среща с този филм през 2004 не беше повлияно, 
въпреки че не знаех в какъв исторически фон се развива действието. От тази гледна точка може 
би Бертолучи е искал да направи посланието си по-универсално, освобождавайки го от шейсетте 
години и епохата на промяната, в която се случва действието.

	 С	цел	разбиране	на	произведението	“Мечтателите”,	което	има	еротичен	характер	само	на	
повърхността	и	аромат	на	горящи	коктейли	Молотов	в	ядрото	си,	ще	опишем	накратко	времето,	
в	което	се	развива	действието.	Това	е	от	голямо	значение,	понеже	лентата	е	дело	на	великия	
Бернардо	 Бертолучи,	 което	 от	 своя	 страна	 означава,	 че	 всеки	 детайл	 е	 пипнат	 с	 убийствена	
прецизност	и	е	там	където	го	виждаме	с	конкретна	цел.

1968, Париж
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“Мечтатели”	е	един	от	онези	филми,	чиято	фабула	е	почти	статична.	Не	се	случват	кардинални	
промени	и	обрати,	никой	не	е	убит,	няма	зрелища.	При	подобни	произведения	(като	трилогията	
“Преди	залез”	от	Ричард	Линклетер)	цялата	магия	се	случва	с	диалог,	сценография	и	музика.

АТМОСФЕРАТА
Кои са мечтателите?

 Матю (Майкъл Пит) е студент, преместил се от Калифорния в Париж. Покрай своето 
постоянно висене по кината се запознава със странните близнаци Изабел (Ева Грийн) и 
Тео (Луис Гарел). Те прекарват заедно една вечер, обикаляйки замечтаните улици на Париж 
и разговаряйки за кино, рокендрол и любов, достигайки до заключението, че са сродни 
души и трябва отново да се срещнат. Матю е поканен на вечеря в бохемския апартамент на 
Изабел и Тео, където се запознава с родителите им. След интересен разговор за изкуството 
и вдъхновението (бащата е известен поет) френското семейство приема Тео в дома си. На 
следващия ден родителите напускат дома си за лятото и го оставят на разположение на 
тримата младежи. През това време публиката вижда как Тео и Изабел се влюбват в Матю и 
започват да размиват границите между телата и душите си. Връзката между Изабел и Тео е 
дале ч от нормална, те си споделят леглото, банята и страховете си. Това първоначално е 
странно за Матю, но впоследствие той разбира, че двамата се възприемат като едно цяло.

	 Първият	път,	когато	гледах	този	филм,	бях	
на	14,	а	тогава	все	още	кината	не	бяха	застрашен	
вид	и	не	се	намираха	в	моловете	между	магазините	
за	 гащи	 и	 тигани.	 Още	 с	 едно	 от	 първите	
изречения	 разбрах,	 че	 ще	 гледам	 нещо	 добро:	
“Само	 французите,	 само	 французите	 биха	
направили	кино	в	дворец”.	За	Бертолучи	киното	
е	изкуство,	а	не	някакъв	продукт	за	изкарване	на	
пари.	Той	е	дал	на	лентата	името	“Мечтателите”,	
но	 всъщност	 фокусът	 е	 поставен	 върху	 едно	
конкретно	съсловие	на	мечтателите	–	тези,	които	
живеят	 и	 дишат	 за	 киното.	 Главните	 герои	 и	
техните	приятели	се	наричат	кинофилите	-	онези,	
които	седят	на	първите	редове	в	кинозалата,	за	да	
видят	и	попият	първи	посланията	на	движещите	
се	 образи.	 Те	 са	 влюбени	 в	 актьорската	 игра,	
кадрирането,	музиката	и	всеки		друг	елемент,	който	
е	част	от	магията	на	седмото	изкуство.	А	да	гледаш	
“Мечтатели”	е,	точно	като	да	се	влюбиш	от	пръв	
поглед.	 Това	 важи	 с	 особена	 сила,	 ако	 обичаш	
киното.	 Още	 преди	 да	 си	 разбрал	 точно	 какво	
виждаш,	 знаеш,	 че	 то	 е	 твоето	 нещо.	Музиката,	
зърното	 на	 лентата,	 върху	 която	 са	 заснети	
сцените,	 декорите,	 цигареният	 дим,	 виното,	
костюмите	и	вратовръзките,	женските	ръкавици	
над	 лакът,	 разговорите,	 които	 водят	 главните	
персонажи.	 Всичко	 мирише	 на	 една	 отминала,	
златна	ера	и	 класа	в	 киното,	 която	завинаги	ще	
остане	 привлекателна.	 И	 както	 е	 казал	 един	 от	
най-великите	 австрийски	 художници	 –	 Густав 
Климт, “Всяко	истинско	изкуство	е	еротично”. 
Намирам	тази	мисъл	за	особено	вярна	в	случая	на	
“Мечтатели”.	Еротиката	и	голотата	
тук	са	основно	изразно	средство.	
Тео	 и	 Изабел	 се	 държат	 съвсем	
спокойно,	 докато	 демонстрират	
непринуден	 ексхибиционизъм	
пред	 Матю.	 Някои	 биха	 казали,	
че	 е	 доста	френско	 да	показваш	
физическа	 близост	 пред	 почти	
непознати,	 но	 истината	 е,	
че	 докосването	 на	 тялото	 и	
прегръщането	 са	 естествено	

и	 нужно	 за	 човека	 поведение.	 Въпреки	 това	
прекалено	много	 хора	 го	 избягват	 и	 намират	
за	обезпокоително.	
Мечтателите	са	освободени	от	този	затвор	на	

човешката	несигурност.	Ева	Грийн	със	своите	
дълбоки	 зелени	 очи	 и	 абсолютно	 перфектна	
женствена	 фигура	 е	 произведение	 на	
еротичното	изкуство.	Тя	е	точната	комбинация	
на	невинно,	замечтано	момиченце	и	развратна	
фатална	 лейди	 с	 психопатичен	 поглед.	

Нейният	персонаж	е	поставен	точно	в	средата	на	
развитието	на	героите	на	Тео	и	Матю.	И	двамата	
я	 обичат	 безумно,	 а	 тя	 се	 опитва	 да	 дарява	
любовта	 си	 по	 равно,	 но	 това	 не	 се	 получава	
успешно,	защото	любовта,	от	която	се	нуждаят,	е	
прекалено	различна.	Преломен	момент	в	нейното	
съзряване	 е,	 когато	 се	 опитва	 да	 се	 откъсне	 от	
брат	 си,	 за	 да	 се	 отдаде	 на	 романтична	 любов	
с	 Матю.	 Луис	 Гарел	 е	 бунтовникът	 без	 кауза,	
който	търси	причината	за	своят	бунт,	но	тепърва	
предстои	да	я	намери.	Неговият	персонаж	е	малко	
парадоксален	–	 той	 	 съди	баща	си	 за	 това,	че	е	
остарял	 и	 не	 мисли	 самостоятелно,	 отказвайки	
да	бъде	част	от	промените.	В	същото	време	той	
не	е	способен	да	съществува	без	много	силната	
емоционална	 връзка	 със	 сестра	 си.	 Майкъл	
Пит	 от	 своя	 страна	 е	 антиподът	 на	 Гарел.	 Той	
не	 търси	 причина	 за	 бунт,	 а	 начин	 да	 прилага	
новооткрития	френски	хедонизъм.	Парадоксът	и	
при	него	е	налице	–	претендира	за	зрялост,	която	
оправдава	нежеланието	му	да	бъде	част	от	бунта	
на	 младите.	 В	 същото	 време	 той	 с	 удоволствие	
консумира	 сладките	 плодове	 на	 новото	 време,	
което	 е	 освободено	 от	 задръжки	 и	 задължения.	
Общите	 черти	 и	 разликите	 между	 персонажите	
на	Матю	и	 Тео	 са	 в	 основата	на	посланието	на	
“Мечтатели”.



	Те	искат	един	по-красив	свят,	любов,	изкуство,	секс,	вино	и	забавления.	Те	се	затварят	в	
бохемския	апартамент	на	родителите	им	и	консумират	всичко,	което	успеят.	Излизат,	само	за	
да	ходят	на	кино.	Но	няма	как	тази	философия	да	работи	в	истинския	свят.	Някой	трябва	да	
създаде	условията,	които	мечтателите	получават	наготово.	И,	разбира	се,	че	те	искат	да	се	
борят	в	революцията,	за	да	чувстват	живота	си	като	смислен.	Но	те	са	просто	бохеми,	пиещи	
отлежалия	коняк	на	родителите	си,	докато	революцията	се	случва	на	улиците.	Като	цяло	тази	
лента	може	да	мине	за	химн	на	младото	интелигентно	поколение	от	заможни	семейства	и	
днес.	Все	още	търсим	физическа	близост,	забавления,	изкуство	и	революция,	но	каузата	не	
е	много	ясна.	Също	така	цената	на	света,	в	който	живеем,	не	е	известна	на	тази	бохемска	
прослойка	от	младите,	нито	цената,	която	би	следвало	да	бъде	платена	за	създаването	на	
новия	 свят.	 Да,	 мечтателите	 са	 красиви,	 артистични	 са,	 но	 те	 не	 живеят	 в	 реалния	 свят.	
Насоката	за	промяната	на	света	винаги	ще	бъде	давана	от	мечтателите,	защото	те	могат	да	
си	позволят	да	се	отделят	от	реалността	и	да	си	представят	света	подобрен.	И	днес	е	все	по-
наложително	да	има	такива,	защото	светът	се	променя	по-бързо,	и	много	големи	групи	от	
обществото	са	затиснати	в	ъгъла	от	остарялата	несправедлива	система.	И	в	кулминацията	
на	филма	революцията	буквално	е	пред	вратата	на	мечтателите.	Тухли	разбиват	прозорци,	
полицията	хвърля	газови	бомби,	водни	торпеда	стрелят	по	студентите,	те	отвръщат	на	удара	
и	хвърлят	горящи	бутилки	и	камъни.	Тео,	Изабел	и	Матю	се	сливат	с	тълпата,	но	различията	в	
готовността	им	за	предприемане	на	истински	действия	ги	разделя	и	всеки	поема	по	пътя	си.

“Мечтатели”	 е	 филм	 за	 хората,	 които	
обичат	 киното,	 еротиката,	 цигарения	
дим,	 бохемстването	 и	 носталгията	 по	
аналоговите	 забавления.	 Струва	 си	 да	
го	гледаш	дори	само	заради	саундтрака,	
който	 скромно	 включва	 Доорс,	 Джими	
Хендрикс,	Едит	Пиаф	и	Франсоа	Харди.	
Бертолучи	 е	 успял	 да	 влезе	 дълбоко	 в	
противоречивата	 душа	 на	 тези,	 които	
са	 се	 загубили	 някъде	 между	 детските	
романтични	 разбирания	 и	 напълно	
зрелите	 хора.	 Историята	 говори	 за	
освобождаване	 от	 предразсъдъци,	 но	
и	 за	 съзряване.	 И	 тук	 идва	 финалното	
послание	 на	 “Мечтатели”	 -	 не	 трябва	
да	губим	детското	в	себе	си,	защото	без	
мечтите	 ще	 се	 превърнем	 в	 роботи,	
които	 са	роби	на	 системата.	 Трябва	да	
запазим	 тази	 своя	 същност,	 но	 без	 да	
губим	 ясна	 представа	 за	 това	 как	 се	
случват	нещата	в	истинския	свят.	Трябва	
да	балансираме	някъде	между	мечтите	
и	реалността.	Не	е	лесно,	но	си	струва.

	 Тези	 послания	 са	 разбъркани	 с	
рокендрол,	революция	и	Ева	Грийн,	
облечена	 с	 ръкавици	 и	 токчета	
в	 Париж.	 Това	 е	 кино	 от	 класа	 и	
Бертолучи	в	пълния	му	блясък.	

Златан	Деков

   30    CB MAGAZINE   CB MAGAZINE 31  



Сюрреалистично пиршество
 отвъд времето, пространството,

 физиката и философията

	 “Господин	Никой”	 не	 е	филм,	 той	 е	 едно	 визуално,	 интелектуално	и	 емоционално	преживяване	
много	отвъд	нормите	за	стандартното	възприятие	на	света.	Изключително	разчупеният	наратив	ще	откаже	
на	30-та	минута	всеки	зрител,	който	не	обича	да	напряга	мисловния	си	инструмент,	докато	пред	него	се	
разкрива	един	странен	пъзел.	С	приблизително	47	милиона	долара,	“Господин	Никой”	е	една	от	най-високо	
бюджетните	европейски	кинопродукции,	правени	някога,	макар	и	тази	сума	да	не	звучи	толкова	мащабно	
на	фона	на	средните	200	милиона	за	всеки	филм	на	Марвел.	Но	дори	да	не	ни	допадне	клонящият	към	
хаотична	лудост	 сюжет,	можем	с	ръка	на	 сърце	да	 кажем,	че	всеки	цент	 си	е	 струвал.	Славещият	 се	 за	
визуален	шедьовър	на	2016	“Доктор	Стрейндж”	оставя	празнина	и	болка,	когато	го	сравним	с	“Господин	
Никой”	(сниман	и	монтиран	през	далечната	2007!).

Абсолютно	 естествено	
един	 от	 най-задълбочените	 и	
красиви	 европейски	 филми	 е	
представен	в	„цели”	4	кина	в	САЩ	
и	 печели	 главозамайващата	
сума	 от	 3600	 долара.	 Все	 пак	
да	 не	 забравяме,	 че	 става	
дума	 за	 нация,	 която	 тръпне	
в	 очакване	 за	 новата	 част	 на	
“Отмъстителите”,	докато	избира	
Доналд	 Тръмп	 за	 президент.	 В	
Европа	 лентата	 се	 представя	
по-добре	 и	 успява	 да	 върне	
няколко	 процента	 от	 бюджета	
си.	 Както	 гласи	 сентенцията	
–	 обикновено	 златото	 е	
скрито	 в	 обратна	 посока	 от	
тази,	 в	 която	 търси	 тълпата,	
и	 това	 не	 би	 могло	 да	 бъде	 по-вярно	 за	 това	
сюрреалистично	 произведение	 на	 изкуството.	
Единици	 са	 филмите,	 които	 успяват	 да	 разгледат	
в	 такава	дълбочина	последствията	от	решенията,	
които	 взимаме.	 В	 “Господин	 Никой”	 централен	
мотив	 заема	и	 теорията	 за	 ефекта	на	пеперудата,	
който	 е	 представен	 с	 няколко	 сцени.	 В	 една	 от	
тях	 Никой	 избира	 да	 си	 купи	 по-евтините	 дънки	
от	 два	 вида,	 с	 това	 предизвиква	 уволнението	 на	
човек	 на	 другия	 край	 на	 земята,	 който	 е	 работил	
върху	 произвеждането	 на	 по-скъпите.	 Неговата	
безработица	и	депресия,	ще	го	накара	да	превари	
последното	 яйце	 в	 хладилника	 си,	 което	 от	 своя	
страна	 ще	 създаде	 микрооблаче	 в	 кухнята	 му,	 а	

след	 2	месеца	 то	ще	предизвика	 гръмотевичната	
буря	и	ще	промени	живота	на	Немо	Никой.	Такива	
смели	интерпретации	на	възможните	последствия	
на	 всяко	 сякаш	 незначително	 решение,	 което	
взимаме	 ежедневно,	 представляват	 ключова	 част	
от	философията	на	този	филм.
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 Първият път, когато гледах “Господин Никой” през 2009, останах в шок. Поднесената 
информация е прекалено много за един средностатистически мозък, така че на следващия ден 
го изгледах отново и успях по-добре да подредя историята в главата си. От тогава досега съм 
го гледал над 10 пъти и всеки следващ оставам все по-очарован. Наситеността му на красиви 
картини в комбинация с изключителните послания, представени с разбираеми обяснения от 
квантовата физика, дават възможност на зрителя отново и отново да размишлява върху 
материала и всеки път да открие нещо ново. Подобни усещания съм изпитвал след гледането на 
филми като “Лабиринтът на Пан”, “Мементо” и “Вечният блясък на чистия ум”.

Историята

	 Годината	е	2092.	Човечеството	е	открило	начин	за	безкрайно	регенериране	на	клетките,	никой	не	
умира,	никой	не	остарява,	никой	не	се	размножава.	Населението	е	изумено	от	появата	на	118-годишния	
господин	Никой	 (брилянтно	състареният	Джаред	Лето).	Неговото	здраве	е	влошено	и	той	е	настанен	в	
болница,	където	неговият	лекар	д-р	Фелдхайм	(Алан	Кордунер)	се	опитва	да	разбере	откъде	се	е	появил	
неговият	пациент	и	защо	е	остарял.	Остарелият	Никой	не	е	особено	сговорчив,	а	когато	все	пак	решава	
да	говори,	разказите	му	звучат	твърде	нереално.	Съдбата	на	Никой	се	превръща	в	риалити	шоу,	в	което	
публиката	трябва	с	гласуване	да	реши	дали	животът	му	да	бъде	удължен	изкуствено	или	природата	да	бъде	
оставена	да	си	“вземе	своето”.	До	болничното	легло	на	Немо	Никой	се	промъква	млад	журналист,	който	
иска	да	напише	статия	за	изключителния	случай	на	Никой.

	 Дотук	 е	 лесно	 разбираемата	 част	 от	 сценария.	 Когато	 докторът	 и	 журналистът	 се	 опитват	 да	
подредят	събитията	от	живота	му,	цялата	история	преминава	в	една	експресионистична	ретроспекция.	
Никой	разказва	за	живота	си	от	преди	да	се	роди,	в	момента	в	който	с	другите	деца	и	еднорози	е	бил	в	рая	
и	е	трябвало	да	интервюира	двойки	родители,	докато	не	избере	тези,	при	които	ще	се	роди.	При	самото	
раждане	ангел	докосва	устните	на	децата,	за	да	забравят	бъдещето.	Никой	е	прескочен	от	ангела	и	така	той	
се	ражда	спомняйки	си	бъдещето.	След	раждането	наративата	съвсем	излиза	извън	контрол.	Още	в	детска	
възраст	Немо	среща	Елиз,	Джийн	и	Ана.	Той	ще	се	ожени	за	всяка	една	от	тях.	Това,	което	е	объркващият	
елемент	както	за	интервюиращия	журналист,	така	и	за	публиката,	е,	че	сватбите	са	представени	една	след	
друга.	Никой	е	на	 една	и	 съща	възраст,	 но	изглежда	 съвсем	различно.	 Той	е	различен	човек	на	 трите	
сватби.	

	 Всъщност	Немо	ще	продължи	да	разказва	своята	история	като	три	различни	живота,	които	е	живял	с	
всяка	една	от	трите	си	съпруги.	За	да	стане	още	по-трудна	за	разбиране	историята,	той	не	дава	еднозначно	
обяснение	и	на	друг	изключително	ключов	момент	от	живота	му.	Тук	следва	една	от	най-емоционалните	
сцени	във	филма	-	майка	му	и	баща	му	се	разделят.		Тримата	чакат	влака,	на	който	майката	ще	се	качи,	а	Немо	
трябва	да	реши	дали	да	остане	на	перона	при	баща	си	или	да	се	качи	на	влака	с	майка	си.	Влакът	тръгва	
бавно,	a	Немо	се	затичва	зад	него.	Той	го	настига,	хваща	ръката	на	майка	си	и	заминава	с	нея.	Влакът	тръгва	
бавно,	Немо	се	затичва	зад	него,	но	за	секунда	поглежда	към	баща	си	и	не	успява	да	настигне	влака.	Кое	от	
двете	се	случва	в	действителност?	Немо	разказва	на	доктора	и	журналиста	и	двете	истории.	Когато	отива	да	
живее	с	майка	си,	той	среща	Ана	и	се	влюбва	
в	 нея.	 Когато	 остава	 при	 баща	 си,	 се	 среща	
или	с	Джийн	или	с	Елиз.	За	да	стане	още	по-
голямо	предизвикателство	за	концентрацията	
и	 интелектуалните	 способности	 на	 зрителя,	
Немо	 разделя	 историята	 си	 с	 всяка	 една	 от	
съпругите	си	на	още	няколко	житейски	нишки.	
Трябва	 да	 се	 отбележи,	 че	 в	 една	 от	 близо	
двадесетте	 разказани	 житейските	 истории,	
Никой	обещава	на	Елиз,	че	ако	тя	умре	първа,	
той	 ще	 разпръсне	 праха	 й	 на	 Марс.	 И	 в	
близкото	 бъдеще	 той	 спазва	 обещанието	 си,	
стигайки	дори	до	Червената	планета.
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Дешифриране на пъзела и 
квантова физика за начинаещи

	 	Дълбоко	вярвам	в	една	от	идеите	на	Айнщайн,	че	всичко	 трябва	да	е	 колкото	е	възможно	по-
просто,	но	не	по-просто	отколкото	е	възможно.	Определено	съм	скептично	настроен	към	всички	филми,	
които	представят	посланието	си	по	сложен	начин	и	претендират	да	са	възвишени	в	своята	комплексност.	
В	деветдесет	и	девет	от	сто	случая,	когато	някой	филм	се	опита	да	покаже	стойност	с	прекалено	много	
информация	в	себе	си,	той	губи	фокус.	При	“Господин	Никой”	попадаме	на	оставащия	един,	защото	всяка	
сцена,	колкото	й	ексцентрична	да	е,	носи	своята	идея.	Всички	те	от	своя	страна	сглобяват	пъзела		в	една	
цялост	с	общи	послания.	Въпреки	че	технически	ние	гледаме	над	10	филма,	във	всеки	от	които	главният	
герой	е	израснал	в	тотално	различен	персонаж,	в	края	се	убеждаваме,	че	те	не	си	противоречат,	а	напротив	
-	 допълват	 се	 и	 придават	 на	 историята	 и	 посланието	 завършеност.	 Теорията	 за	 ефекта	 на	 пеперудата	
твърди,	че	най-малкото	и	незначително	събитие	може	да	окаже	огромен	ефект	върху	Вселената.	В	същото	
време	всяко	наше	решение	във	всеки	един	момент	предизвиква	огромни	промени	в	живота	ни	и	този	на	
всички	останали.	Дори	едно-единствено	изречение	при	запознанството	ни	с	някого	може	да	предопредели	
дали	той	ще	бъде	част	от	нашата	съдба.	И	именно	в	това	се	крие	красотата	и	свободата	на	живота	–	може	
да	се	промени	напълно	за	една	секунда.	“Господин	Никой”	също	така	казва,	че	недостатъкът	на	избора	е,	
че	след	като	го	направиш,	не	можеш	да	се	върнеш	назад.	Ако	избереш	шоколадовия	бонбон,	никога	няма	
да	опиташ	ваниловия	или	ментата.	Малките	детайли	в	сценария	са	също	толкова	въздействащи	колкото	и	
цялата	история	–	Немо	подминава	на	улицата	жената,	за	която	би	бил	женен	и	в	която	би	бил	лудо	влюбен,	
ако	не	остава	да	живее	с	баща	си	като	малък.	Едно	решение,	една	секунда	забавяне	и	той	никога	не	я	
среща,	те	никога	не	се	обичат,	нямат	деца	и	животите	им	са	коренно	различни.

				 Какво	 е	 имало	 преди	 Големият	 взрив?	 Всъщност	 преди	 Големият	 взрив	 не	 е	 имало	 нищо,	
защото	времето	не	е	съществувало.	Времето	е	резултат	от	разширението	на	Вселената,	което	е	
започнало	с	Големият	взрив.	А	какво	ще	се	случи,	когато	Вселената	спре	да	се	разширява?	Как	ще	се	
промени	природата	на	времето?	Дали	няма	да	тръгне	в	обратна	посока?	Ако	струнната	теория	е	
вярна	–	съществуват	9	пространствени	и	1	темпорално	измерение.	Можем	да	си	представим,	че	в	
началото	всички	измерения	са	били	смесени	в	едно	и	след	Големият	взрив	са	се	появили	познатите	за	
нас	3	пространствени	измерения	(височина,	дължина	и	дълбочина)	заедно	с	1	темпорално	измерение	
(време).	 Останалите	 6	 все	 още	 са	 смесени.	 И	 ако	живеем	 във	 Вселена	 със	 смесени	 измерения,	 как	
можем	да	сме	сигурни,	че	сме	в	състояние	да	различим	реалността	от	илюзията?	Времето	от	своя	
страна	е	измерение,	което	сме	в	състояние	да	изпитаме	само	в	1	посока.	Но	какво	става,	ако	някое	
от	оставащите	6	измерения	не	е	пространствено,	а	темпорално?

	 „Господин	 Никой“	 	 изобилства	 на	
визии,	истории	и	развои,	за	да	демонстрира	
на	 зрителя	 колко	 пъстър	 и	 всевъзможен	
може	 да	 бъде	 животът.	 Двадесет	 секунди	
закъснение	за	работа	могат	да	ви	вкарат	в	
катастрофа	или	да	ви	срещнат	с	любовта.	А	
дали	пък	всеки	ден	не	се	возите	в	метрото	до	
човека,	за	когото	е	трябвало	да	се	ожените,	
ако	бяхте	отишли	на	онова	парти	преди	3	
години?

Вълшебната съставка,
 която крепи историята от пълен разпад

	 Както	казва	младият	Немо	–	ако	разбъркаш	картофеното	пюре	със	соса,	не	можеш	повече	да	ги	
разделиш.	Те	остават	едно	завинаги.	Пушекът	излиза	от	цигарата,	но	никога	не	се	връща	обратно.	Не	
можем	да	се	върнем	назад,	точно	затова	е	толкова	трудно	да	избираме.	Трябва	да	направим	правилния	
избор,	Но	докато	не	изберем,	всичко	остава	възможно.	Това,	което	белгийският	режисьор	и	сценарист	
(Джако	Ван	Дормаел)	постига,	е	да	покаже	множеството	потенциални	живота	на	Немо,	в	зависимост	от	
неговите	решения.	Константи	са	само	най-ключовите	елементи	–	раздялата	на	родителите	му	и	трите	
жени	в	живота	му.	Друг	фактор,	който	определя	развоя	на	животите	на	Немо,	са	привидно	случайните	
събития,	които	често	наричаме	съдба.	Според	Ван	Дормаел	те	изобщо	не	са	случайни,	случайността	
не	съществува	–	и	най-лекият	бриз,	който	усещаме	е	логично	следствие	от	събития,	случили	се	някога,	
някъде.	Оказва	се,	че	в	крайна	сметка,	човек	има	контрол	единствено	над	собствените	си	реакции	на	
случващото	се.	Той	носи	в	себе	си	безброй	личности	и	потенциални	съдби	за	реализиране.	Ние	виждаме	
Джаред	Лето	 като	фотограф,	 писател,	 работник	 във	фабрика	 за	 принтери,	 водещ	на	 телевизионно	
научно	предаване,	бизнесмен-милионер,	чистач	на	басейни,	клошар,	любящ	баща,	скърбящ	вдовец,	
незаинтересован	баща	и	др.	Наистина	е	объркващо	главният	герой	да	умре	няколко	пъти	в	първите	
20	минути,	но	в	края	става	ясно,	че	историята	не	би	могла	да	бъде	разказана	по	друг	начин.

		 	Във	вселената	още	от	 големия	взрив	всички	физични	закони	се	ръководят	от	принципа	на	
ентропията,	според	който	подредбата	на	всяка	система	винаги	се	движи	към	състояние	на	хаос.	Ако	
подредим	грахови	зърна	на	дървена	дъска	във	форма	на	решетка	(или	каквато	и	да	е	фигура	с	някаква	
конкретна	подредба)	и	най-малката	проява	на	някой	от	физичните	закони	(гравитация	или	инерция	от	
премесване	на	дъската)	ще	разхвърля	зърната	до	състояние	на	хаос.	И	колкото	по-сложна	е	системата	
–	 толкова	по-сериозно	 	 е	объркването.	 “Господин	Никой”,	 като	една	изключително	 сложна	 система	
на	седмото	изкуство,	успява	да	запази	своята	структура	благодарение	на	една-единствена	съставка.		
Може	да	звучи	банално,	но	това	е	любовта.	В	сърцето	на	Немо	Никой	белгийският	режисьор	е	заложил	
три	различни	любовни	истории.

	 Чрез	 тях	 той	 показва	 една	мечтателска	 вяра	 в	 наличието	 на	 една	 сродна	 душа,	 определена	
за	Немо.	Само	 с	 една	от	 трите	жени	 той	 създава	истинско	 семейство.	Любовната	история	 тук	не	е	
самоцелна.	Ван	Дормаел	 заема	ролята	на	изследовател,	 който	посочва	научни	обяснения	 за	всяка	
своя	теория.

		 Какво	 ако	 любовта	 е	 част	 от	 голям	 военен	 план	 между	 двата	 вида	 размножаване?	
Бактериите	 и	 вирусите	 са	 асексуални.	 С	 всяко	 свое	 делене	те	 се	 усъвършенстват,	 при	това	
много	по-бързо	от	нас.	Ние	от	своя	страна	отговаряме	с	най-страшното	си	оръжие	–	сексът.	
Когато	два	индивида	смесят	ДНК-то	си,	те	разбъркват	картите	на	абсолютно	случаен	принцип	
(тук	 обаче	 случайността	 не	 е	 случайна)	 и	 така	 двата	 индивида	 създават	трети,	 който	 се	
противопоставя	на	вирусите	по-добре.   36    CB MAGAZINE



		 През	осемдесетте	 години	Ван	Дормаел	 заснема	 семпла	 късометражка	 за	 дете,	 тичащо	 зад	 влак.	
Той	проследява	две	потенциални	развития	на	бъдещето	в	случая,	в	който	детето	хваща	влака,	и	в	случая,	
в	 който	 го	 изпуска.	 Тази	 проста,	 но	 гениална	идея	 за	 природата	 на	 света	 се	 развива	 за	 последващите	
десетилетия	в	нещо	забележително.	Трябва	да	сме	благодарни,	че	е	успял	да	намери	точния	екип,	който	
е	 бил	 в	 състояние	 да	 реализира	 авангардната	 визия,	 нужна	 на	 тази	 история.	 За	 специалните	 ефекти	
се	е	погрижил	Луис	Морин,	работил	още	върху	 „Блясъкът	на	чистия	 ум“.	Операторът	Кристоф	Бекрейн	
носи	вкъщи	напълно	заслужено	първи	награди	за	кинематография	от	филмовите	фестивали	в	Брюксел	и	
Стокхоум.	За	запомнящия	се	саундтрак	се	е	погрижил	вече	покойният	композитор	Пиер	Ван	Дормел.	Него	
за	съжаление	е	невъзможно	да	откриете	дори	в	торентите	(да	не	говорим	за	Apple	music,	Tidal	и	Spotify).	
Звукът	е	 с	 джаз	 тематика,	 смесена	 с	 леки	рок	мотиви	и	 класическа	музика,	 точно	 композирана	и	 силно	
въздействаща.

	 Зрителят	трудно	ще	е	готов	за	визията,	която	го	очаква.	Тя	включва	десетки	летящи	колела	в	космоса,	
еднорози,	ангели,	секс	между	малолетни,	говорещи	риби,	течащи	стени,	светове,	излезли	от	каталози	на	
Икеа,	доктори	с	изцяло	татуирани	лица	и	десетки	близки	планове	на	сините	очи	на	Джаред	Лето.	Светът	
през	2092	е	минималистичен	и	красив.	Дори	само	заради	тези	сцени	си	заслужава	да	се	изгледа	филмът.	
Кадрите	от	колонията	на	Марс	и	совалката,	която	отива	натам,	са	впечатляващи.	И	в	крайна	сметка	лентата	
няма	усещане	на	тежка	фантастика,	защото	три	четвърти	от	действието	се	случва	в	днешно	време.
	 Тази	 епопея	 за	 живота,	 смъртта,	 любовта	 и	 физиката	 е	 разказана	 в	 156	 минути	 от	 белгийски	

режисьор/сценарист,	 който	 е	 ръководил	 екип	от	 над	 500	 човека.	 Те	 са	 създали	 култово	произведение,	
съчетаващо	в	себе	си	всички	видове	изкуство.	То	обаче	е	за	истински	ценители	и	не	е	изненадващо,	че	
толкова	много	хора	не	са	чували	за	този	филм.	Също	така	е	разбираемо,	че	тази	главоблъсканица	не	е	
изкарала	и	10%	от	парите,	 които	изкарват	филмите	 за	 хора-паяци,	борещи	се	 с	 летящите	хора-гущери,	
които	обират	банки.	И	все	пак	аз	лично	съм	много	доволен,	че	съм	роден	в	Европа	и	че	такива	продукции	
се	финансират	(макар	и	не	достатъчно	често).	Това,	от	което	не	съм	доволен,	е,	че	в	България	няма	нито	
едно	място,	от	където	този	филм	може	да	бъде	закупен	(iTunes,	Netflix,	HBO	Go	и	Voyo	предлагат	“Бързи	и	
яростни	7”,	но	не	и	“Господин	Никой”).	Да	гледаш	такъв	филм,	теглен	от	торент,	е	истинското	престъпление,	
но	аз	трябваше	да	съм	престъпник	всеки	път,	когато	исках	да	го	гледам

Кинематография и звук В	края	на	своето	интервю,	журналистът	стои	с	отворена	уста	и	пита	господин	Никой	как	от	
тази	история	да	напише	статия.	Не	може	хем	да	е	умрял,	хем	сега	да	разказва	за	това.	Това	не	
е	реално.	Като	отговор	Немо	го	пита	как	той	е	сигурен,	че	е	реален?	Немо	му	казва,	че	този	
разговор	се	е	случил	във	въображението	на	дете,	което	е	изправено	пред	невъзможен	избор.	
И	кой	тогава	е	правилния	път	?	Всеки	един	е	правилният,	защото	няма	правилен	път.	
Господин	Никой	казва,	че	не	се	страхува	от	смъртта.	Животът	е	едно	игрище	и	той	се	страхува	
само,	че	не	е	бил	достатъчно	жив.

Пиша	това	заключение	на	31-ви	декември.	Още	една	година	мина	и	тези,	които	не	се	страхуваха	
да	тръгнат	в	непознатото,	въоръжени	с	любопитството,	са	я	изживели	пълноценно.	Историята	
на	Немо	е	история	за	тези,	които	искат	да	вникнат	в	нещата,	искат	да	изпитат	истинска	емоция,	
отдалечена	от	битовизмите,	които	крадат	от	времето.	“Господин	Никой”	е	филм	за	мечтатели	
и	изследователи.	Филм	за	тези,	за	които	дежа-ву	не	е	някакъв	безсмислен	дефект,	а	момент,	в	
който	си	спомнят	бъдещето.

Златан	Деков
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Eдна	щастлива	история,	в	която	можеше	да	има	много	
повече	щастие.	

	 Това	не	е	моето	заключение,	а	обяснението	на	самия	филм	за	себе	си.	Определено	тази	
логика	важи	ако	се	изхожда	от	Disney	или	Pixar	стандартите,	но	когато	говорим	за	живота,	било	
то	и	в	метафоричен	вариант,	би	следвало	да	захвърлим	тези	повърхностни	нереалистични	
анимационни	 догми.	 Точно	 това	 е	 едно	 от	 нещата	 което	 историята	 на	 студио	 Laika	 прави	
изключително	добре.	Цветущото	и	красиво	приключение,	макар	и	лишено	от	трагичен	край,	е	
изпълнено	със	загуби.	Но	за	това	по-нататък,	нека	се	върна	на	самото	начало	и	към	останалите	
интересни	страни	на	продукцията.

	 Малко	въведение	какво	е	стоп	моушън	анимацията.	Това	е	изключително	детайлно	и	
почти	нереално	прецизно	кукловодство,	което	се	заснема	буквално	кадър	по	кадър.	В	него	
всяка	една	сцена	и	всеки	един	кадър	се	манипулират	като	движение	милиметър	по	милиметър	
за	да	се	постигне	плавното	движение	на	куклите	в	заветните	24	кадъра	в	секунда.	За	да	не	
навлизам	 в	 детайлно	 описание	 на	 сложността	 на	 подобно	 нещо	 ето	 ясна	 и	 изключително	
иронична	нагледна	демонстрация	на	медиума	от	филма	Кутийковците.	
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	 Говорейки	за	стоп	моушън	анимации,	Кубо	е	поредната	60	милионна	продукция	на	едно	от	най-
реновираните	студия	занимаващи	се	с	този	вид	анимация	в	света	-	Laika.	По	случайност	или	по-скоро	
не,	то	е	собственост	на	Фил	Найт,	един	от	създателите	на	Nike.	В	този	ред	на	мисли	изпълнителен	
директор	на	анимационното	студио	е	синът	му	-	Травис	Найт,	режисьор	на	лентата.	До	тук	със	цинизма	
ми,	истината	е,	че	не	случайно	студиото	има	номинация	за	Оскар	в	категория	най-добра	анимация,	
за	всяка	една	от	големите	си	продукции.	Всяко	едно	от	произведенията	на	компанията	е	изпълнено	
с	искрена	любов	към	медиума	и	неповторимо	отношение	към	детайлите	и	технологичния	напредък,	
и	то	без	да	жертва	корените	на	120	годиншното	изкуство.	Това	е	видно	от	всичко,	в	което	са	били	
замесени,	не	е	случаен	и	факта,	че	първата	голяма	продукция	на	студиото	е	Коралайн,	на	легендарния	
Хенри	Селик.	Искрено	мога	да	кажа,	че	следя	с	нетърпение	развитието	на	всеки	следващ	проект	и	
този	не	беше	изключение,	и	макар	от	финансова	гледна	точка,	да	не	генерира	добри	приходи,	то	като	
изпълнение	може	би	е	най-модерният	и	интересен	до	сега.	Но	нека	се	върна	към	самия	филм.

	 В	основата	на	всяко	интересно	приключение	е	историята.	Кубо	е	класическо	пътешествие	на	млад	
герой	по	пътя	към	величие	срещу	всевъзможни	трудности	заложени	от	съдбата	и	боговете.	Обвивката	
е	азиатска,	но	тя	е	по-скоро	визуалната	палитра	и	асоциация,	от	колкото	философска	обвързаност	с	
изтока.	Младият	Кубо	е	роден	от	забранената	любов	между	небесна	богиня	и	велик	самурай.	Дядо	му	
е	Лунният	крал	-	върховен	сляп	бог	на	лов	за	зрението	на	младия	протагонист.	Единствения	шанс	да	
надделее	над	съдбата	и	да	спаси	очите	си	е	да	намери	свещена	магическа	броня,	с	чиято	сила	може	да	
се	изправи	срещу	дядо	си.	Приятелите	които	героя	събира	по	пътя	са	интересена	смесица	от	говореща	
маймуна,	прокълнат	във	формата	на	скарабей	самурай	и	малка	одухотворен	оригамена	фигура	на	войн.	
Няма	да	навлизам	в	детайли	за	приключението,	като	цяло	важи	мъдростта	-	не	е	важна	крайната	цел,	а	
самото	пътуване.	А	тук	то	е	истинска	красота	за	съзерцание.	Ако	погледнем	простовато	на	историята,	тя	се	
свежда	до	едно	малко	момче(полу-бог),	което	се	опитва	да	разясни	миналото	си	и	да	намери	собственото	
си	щастие.	Това	е	просто	универсална	тема	поставена	във	визуалния	контекст	на	източната	митология.	
Определено	има	по-тъмни	багри	и	е	изпълнена	с	прилежащите	елементи	на	модерния	изток.	Красотата	
и	елегантността	на	азиатския	дух	намират	повече	от	символно	място	не	само	в	общата	стилистика,	но	
и	в	малките	детайли	като	магията	на	Кубо	за	манипулация	на	хартия,	чрез	която	създателите	поднасят	
едновременно	поклон	към	
древното	 изкуство	 и	 доза	
от	 известната	 ирония,	 с	
която	е	известно	студиото.	

	 От	техническа	гледна	точка	това	е	стоп	моушън	анимация	от	най-високо	ниво,	гладкостта	на	
движението	и	смесицата	с	дигитални	ефекти	са	поклон	към	свободата	на	новите	технологии.	Ако	бях	
гледал	филма	без	да	знам	как	е	заснет,	лично	бих	предположил,	че	е	3D	анимация.	Това	предпоположение	
не	би	било	и	случайно,	макар	стоп	моушън	анимацията	да	намира	корените	си	в	края	на	19ти	век,	
това	което	можете	да	видите	в	Кубо	е	смесица	от	макети	направени	с	3Д	принтери(само	за	лицевите	
изражения	 на	 Кубо,	 са	 били	 принтирани	 66	 000	 вариации),	 класически	 кукли,	 практически	 ефекти,	
дигитални	ефекти,	инженерна	мисъл,	кранове,	платове,	зелени	екрани		и	дори	една	181	килограмова	
кукла	 управлявана	 с	 хидравлика	 за	 авиационен	 тренажор.	 Всичко	 това	 смесено	 в	 една	 визия	 с	
единствена	цел	да	бъде	монумент	на	човешкото	творчество.	Макар	създателите	сами	да	казват,	че	във	
всеки	един	от	кадрите	има	грешка,	от	визуална	гледна	точка	завършената	анимация	олицетворява	
всичко	друго	но	не	и	това.

	 “Кубо”	е	една	магическа	приказка	за	живи	кукли.	Толкова	красива	и	невероятна	колкото	са	
историите	които	Кубо	разказва	със	своите	листа,	превъплатени	в	оригами	герои.	Едновременно	
поклон	към	красотата	на	азиатския	симплистичен	артистичен	дух,	анимационната	традиция	
и	технологичния	 напредък,	 вплетен	 в	 класическо	 приключение	 отвъд	 рамките	 на	 доброто	 и	
злото.	 Явор	Павлов
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В	контекста	на	неочакваното	бижу	в	лицето	на	“Кубо”,	като	стоп	моушън	анимацията	за	големия	екран	
ще	насоча	и	късометражната	рубрика	в	тази	посока	с	нещо	съвсем	ново.	Това	е	четвъртият	късометражен	
филм	на	британката	Rhiannon	Evans.

Fulfilament	е	изключително	детайлна	практическа	стоп	моушън	анимация	пресъздаваща	пътя	на	една	
мисъл	от	раждането	ѝ	до	превръщането	ѝ	в	гениална	идея	и	движеща	сила	на	мозъка.	Крушката,	която	се	
явява	като	символ	на	добрата	хрумка	не	е	нещо	ново,	но	интерпретацията	ѝ		и	света	който	авторите	са	
създали	имат	уникален	собствен	живот	и	логика.

Тук	мозъкът	е	изобразен	по	един	изключително	образен	и	педантичен	начин.	Всички	мисли	са	крушки	
и	имат	своето	определено	място	и	дейност,	а	мозъкът	е	прагматичен	лабиринт.	Въпреки	преобладаващо	
мрачната	визия,	атмосферата	е	духовита	и	игрива.	Това	не	е	постигнато	лесно	и	доказателство	за	това,	е	
че	продукцията	отнема	15	месеца	за	изработването	на	7	минути.	Тук	идва	и	любимата	ми	част	при	тези	
времеемки	и	 красиви	произведения	на	човешката	мисъл	и	 труд.	Над	90	%	от	ефектите	 са	правени	без	
пост	 продукция,	 почти	 всичко	 излиза	 от	 камерата,	 така	 както	 е	 заснето.	 Всички	 одухотворени	 крушки,	
които	виждаме	на	екрана	са	ръчно	изработени	от	матово	стъкло	и	навързани	в	специиално	направена	
електрическа	мрежа.	

Изключтелно	впечатление	прави	и	звуковото	оформление	на	цялото	произведение.	Лишено	от	диалог,	
като	 изключим	 началния	 кадър,	 звуковите	 ефекти(дело	 на	 Matis	 Rei)	 за	 движенията	 и	 настроенията	 на	
главния	герой	съчетани	с	музикалния	фон(Filip	Sijanec)	изграждат	една	плътна	атмосфера	и	емоционалност	
на	прежияването.	Симплистичната	наратива	и	огромнаия	труд	превъплатени	във	визията	са	красив	
поклон	към	стоп	моушън	анимацията	и	доказателство,	че	не	са	нужни	60	милиона	за	да	твориш	в	
тази	форма.

Явор	Павлов
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Иван Шопов 
	 Винаги	 съм	 казвала,	 че	музиката,	 изобразителното	изкуство	и	различните	жанрове	
в	изкуството	въобще,	вървят	ръка	за	ръка.	В	този	случай	се	създават	от	една	и	съща	ръка	
–	 тази	 на	 Иван	Шопов,	 с	 когото	 вече	 ви	 запознахме	 в	 секцията	 за	 музика	 и	 когото	 съм	
сигурна	много	от	вас	вече	познаваха.	Той	самият	се	запознава	с	рисуването	още	като	дете,	
растейки	в	семейство	на	артист.	В	ателието	на	майка	си	той	се	влюбва	в	изобразителното	
изкуство	и	решава,	че	когато	порасне	иска	да	бъде	художник.	Завършва	керамика	в	средното	
училище	за	приложни	изкуства	в	родния	си	град	Троян	и	решава	да	кандидатства	Графика	в	
Художествената	академия	в	София,	когато	за	пръв	път	негов	учител	му	показва	красотата	на	
печатната	графика.	Разказва	как	в	момента,	в	който	вижда	отпечатано	ъгълчето	на	сухата	игла	
се	влюбва	доживотно	в	тази	техника	на	изразяване.	Кимвам	разбиращо.	Вдъхновението	при	
Иван	идва	основно	от	природата	и	никога	не	го	оставя	без	идеи	как	да	превърне	обикновен	
на	пръв	поглед	обект	в	изящно	изкуство.	Вгледан	в	щрихите	на	околния	свят	той	се	научава	
на	търпение	и	любов	към	всичко	живо.	По	пътя	си	към	Художествената	академия	започва	
да	цени	всеки	малък	детайл	в	дървото,	храста,	всяка	клонка	в	парка	или	планината.	Разказва	
как	често	спира	на	някоя	поляна,	поглежда	към	земята	и	започва	да	рисува	това,	което	вижда	
без	 значение	 от	 композицията	 или	 смисъла,	 който	 иска	 да	 предаде.	 Понякога	 си	 избира	
случайна	интересна	клечка,	корен,	дънер	на	дърво	и	пресъздава	вселените	й	на	листа.	Той	
не	се	нуждае	от	ателие	с	перфектно	осветление	или	нагласен	натюрморт	и	модели,	за	да	
рисува.	

	 За	 него	 музиката	 и	 изобразителното	 изкуство	 изразяват	
една	и	съща	емоция	с	различно	изразно	средство	и	общото	
между	тях	е	възприятието	му	за	света	около	него.	Процесът	
в	 създаването	 на	 музика	 е	 същият	 като	 при	 рисуването.	
Той	 създава	 и	 подрежда	 звуци	 в	 пространството,	 както	 при	
рисуването	дълга	линия	–	дълъг	звук,	къса	линия	–	къс	звук,	
колкото	 по-черно	 е,	 толкова	 по-интензивен	 е	 звукът	 и	 така	
нататък.	„Водещото	винаги	е	било	вдъхновението	от	детайла,	
и	когато	в	музиката	има	много	елементи	и	различни	посоки,	
това	ми	дава	и	разнообразни	идеи	и	подходи	в	движението	на	

перото	и	молива	по	хартията.	Танц	за	ум,	звук	и	ръка.„	казва	Шопов.	Иван	оставя	картините	
да	звучат	и	музиката	му	да	рисува.	Когато	се	среща	с	Mathis	Mootz,	той	го	кани	да	се	запознае	
с	него	по	повод	издаването	на	първата	му	плоча	 за	неговия	лейбъл	Position	Chrome	 (The	
Panacea)	в	неговия	дом	близо	до	Франкфурт.	Тогава	той	му	занася	негова	рисунка	на	кораб	като	
благодарност	за	подкрепата,	която	му	оказва.	Mathis	остава	очарован	от	това,	което	вижда.	
Това	е	моментът,	в	който	Иван	решава,	че	трябва	да	наблегне	на	рисуването	отново.	Той	сам	
рисува	обложката	за	винила	на	предстоящото	му	EP,	което	след	няколко	месеца	излиза	под	
името	Moth	Machine.	

	 Рисунката	става	емблематична	и	е	изключително	важна	за	това,	което	му	предстои	–	
да	създаде	обложките	както	за	своите	бъдещи	издания,	така	и	на	негови	колеги	музиканти.		

Иван	обича	да	рисува	по	поръчка	и	да	предава	
подадените	му	идеи	през	собствената	си	призма.	
Често	 взима	 най-обикновени	 композиции	
или	 лога	 на	 поръчителите	 и	 ги	 пресъздава	
в	 собствената	 си	 стилистика.	 Когато	 получи	
обратната	връзка	от	хората	с	отговор,	че	точно	
това	 са	 си	 представяли,	 удовлетворението	 е	
голямо.

„Природата	е	основен	източник	на	вдъхновение,	защото	
всичко,	което	ни	заобикаля	е	изградено	от	преплитащи	
се	 детайли	и	 безброй	 красиви	 комбинации	 от	техните	
сенки,	светлини	и	съчетаването	им	в	пространството.“,	

казва	той.	
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	 Той	 изпробва	 всякакви	 видове	 техники	 на	 графиката,	 но	 сухата	 игла	 му	 остава	
любимата	 графична.	 В	 момента	 рисува	 предимно	 с	 черен	 туш,	 в	 тази	 стилистика	 са	 и	
обложките	за	албумите.	 	Със	същия	маниер	е	и	корицата	за	този	брой	на	CB,	която	Иван	
направи.	 (Благодаря ти, Иване!)	 Печатната	 графика	пък	 изисква	повече	ресурси,	 но	 това	
съвсем	не	означава,	че	я	е	загърбил.	Все	още	прави	керамика	от	време	на	време,	рисува	и	с	
акрил,	като	използва	цвета	по-скоро	като	израз	на	моментната	емоция.	Не	рисува	дигитално,	
харесва	традиционното	изкуство	и	естествените	материали,	смятайки,	че	само	то	може	да	му	
даде	това	усещане,	че	създава	нещо	с	ръцете	си.	

	 През	 2008	 година	 Иван	 създава	 три	 големи	 композиции	 за	 точно	 една	 седмица	 за	
обща	изложба	в	престижна	галерия	в	Марбург,	където	е	поканен	да	участва		с	негови	неща.	
Темата	е	пътуването	към	себе	си	и	корабът	като	превозно	средство	на	душата.	В	една	
от	картините	той	рисува	катедралата	в	Марбург	като	жест	към	града.	

	 По	време	на	откриването	 един	от	 гостите	изкуствоведи	в	 галерията	 споделя	 с	 него	
какво	 вижда	 в	 творбата	 му.	 Според	 него	 идеята	 на	Шопов	 за	 християнския	 храм	 върху	
разрушаващия	се	кораб	рисува	
много	 точно	 сегашното	
състояние	 на	 църквата	
и	 корабокрушението	 на	
религията	 в	 съвременния	
свят.	За	това	как	тя	губи	своята	
сила,	 заместена	 от	 науката,	 но	
вярата	 остава	 в	 хората	 в	 една	
по-възвишена	 форма.	 Самият	
Иван	 никога	 не	 губи	 вяра,	 но	
не	витае	в	облаците.	 Той	е	 тук,	
стъпил	 на	 земята,	 реален	 и	
творящ.	

	 След	успеха	на	Moth	Machine	и	хилядите	тениски	разпродадени	по	целия	свят,	през	
2013	година	идва	време	и	за	неговия	дългосвирещ	албум	за	Position	Chrome	-		ReBirth.	

	 Зад	тази	рисунка	за	него	стои	идеята	за	вечния	цикъл	в	природата.	Молецът	от	Moth	
Machine	е	прероден	в	човек,	на	когото	е	дал	крила,	стигнал	е	до	друго	ниво	на	съзнанието	
си.	В	самия	диск	има	и	рисунка	на	какавидата,	показвайки	процеса	на	трансформиращата	се	
енергия.	Иван	отново	ми	посочва	връзката	между	двете	изкуства	–	музиката	в	този	албум	
засяга	същите	тези	теми,	въпреки	че	е	по-агресивно	и	мрачно	поднесена.	Във	финалната	
версия	на	обложката	френският	дизайнер Futurorg добавя и цветния привкус на нещата.	

	 Иван	казва,	че	нещата	при	рисуването	понякога	се	случват	интуитивно,	често	сяда	пред	
белия	лист	и	не	знае	какво	точно	ще	изобрази.	Рисунката	е	някой,	с	когото	комуникира	и	не	
винаги	знае	какво	ще	му	отговори.	Комуникацията	на	изкуството	със	зрителя	е	и	основната	
цел	при	инсталациите	със	звук	и	картини,	които	прави.	През	2015,	съвместно	с	Ели	Жотева, 
Иван	създава	интерактивна	изложба,	която	съчетава	7	нейни	фотографии	със	специално	
създаден	 за	тях	 от	него	 звук.	Инсталацията	 кръщават	 „Voices“.	 В	 нея	 посетителите	
стават	преки	 участници	чрез	използването	на	 сензори	 за	разстояние,	 които	разработват	
със	студиото	за	интерактивно	изкуство	„Реактив“.	Картините	представляват	светлинни	кутии,	
чиято	сила	на	осветеност	зависи	на	какво	разстояние	зрителят	е	застанал	от	тях.	В	същото	
време	разстоянието	задейства	и	звук	под	формата	на	7	ноти,	различни	за	всяка	творба.	Иван	
разказва,	че	към	този	проект	е	имало	огромен	интерес	и	посетителите	често	се	застоявали	
дълго	 време	пред	 картините.	 Което	 е	 и	 основната	 цел	 на	 този	 вид	 изложба,	 да	 задържи	
вниманието	на	зрителя,	което	да	предизвика	процеса	на	осъзнаването	му	като	творец	на	
собствената	му	реалност	чрез	звук	и	картина.	

	 Колаборация	между	двете	изкуства	е	и	последното	EP	на	Иван	за	Position	Chrome,	в	
което	той	събира	любимите	си	музиканти	в	този	жанр	и	на	което	обложката	отново	прави	
той.

   48    CB MAGAZINE   CB MAGAZINE 49  

https://positionchrome.bandcamp.com/album/rebirth-pc86


	 Молецът	е	заложен	като	лого	на	лейбъла,	а	в	рисунката	му	Moth	Scrеam	музиката	се	
превръща	в	крясък	създаден	от	молци.	Тази	творба	се	превръща	в	един	от	най-успешните	му	
мърчендайз	проекти,	тя	служи	както	за	обложка	на	изданието,	така	и	за	графично	оформление	
на	 събитието	 организирано	 от	 него	 по	 повод	 издаването	 на	 EP-то.	 Една	 от	 последните	
обложки,	които	рисува,	разбира	се	в	неговата	стилистика	с	туш	и	перо,	е	за	съвместния	му	
проект	с	групата	smallman.	Творбата	предава	идеята	за	вътрешния	океан,	който	се	намира	
във	всеки	от	нас.	Иван	рисува	няколко	скици	още	по	време	на	записите	в		студиото	в	Лондон.	
В	творбата	са	вплетени	и	няколко	образа	от	текстовете	и	темите	на	парчетата.	Той	казва,	че	
на	пръв	поглед	е	трудно	да	се	разбере	всичко,	но	ако	се	вгледаш	отблизо	и	се	гмурнеш	в	
творбата,	ще	видиш	връзките	между	детайлите	в	рисунката	и	музиката.	

	 За	 последната	 му	 рисунка,	 която	 създава	 за	 обложката	 на	 предстоящото	 му	 EP,	
съвместно	с	IDM	пионера	Valance	Drakes,	използва	цялото	си	вътрешно	усещане	и	моментно	
състояние	на	духа.	Магията	се	случва	без	предварително	планиране	или	скица.	Процесът	на	
създаване	е	силно	емоционален.	„Контраста	и	детайлите	се	градяха	по	изцяло	интуитивен	
начин,	водещи	ме	сами	към	неизвестното	бъдеще,	но	с	ясната	цел	че	то	ще	е	красиво	и	
изпълнено	с	много	красиви	моменти.“

	 Накрая	забелязвам,	че	за	картините	си	той	не	използва	някой	от	многото	си	псевдоними	
–	подписва	ги	с	истинското	си	име.	На	въпросът	ми	„Защо?“	Иван	се	замисля	и	накрая	отсича:	
„Защото	това	съм	истинският	аз.	Всеки	човек	оставя	сянка,	докато	е	прав,	а	после	и	
сянката	му	изчезва.	Аз	искам	да	оставя	нещо	след	себе	си	и	най-голямата	ми	амбиция	е	
да	предам	това,	което	зная,	мога	и	съм	научил	след	себе	си.“	Иван	споделя,	че	има	идея	
да	създаде	арт	център	както	за	озвучение,	аналогов	и	дигитален	саунд,	Ableton,	така	и	за	
рисуване	 с	различни	художествени	 техники.	 Той	 самият	не	престава	да	рисува.	И	рисува	
винаги	на	музика.	За	него	ден,	без	художникът	да	направи	поне	една	скица,	е	загубен	ден	и	
би	нарушил	обещанието,	което	е	дал	към	себе	си.	Аз	си	тръгвам	в	особено	настроение	от	
срещата	с	Иван,	тази	вечер	ще	рисувам.

Антонина	Георгиева
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Габриела Бодин
	 В	 търсене	 на	 следващия	 автор,	 когото	 да	 представя,	 един	 характерен	 маниер	 изплува	 над	

останалите.	Името	зад	него	е	Габриела	Бодин	–	млад живописец от Румъния, Фокшани.			Показвайки	огромен	
интерес	към	рисуването	още	от	малка,	тя	завършва	училище	за	изобразителни	изкуства	в	родния	си	град,	
а	по-късно	учи	в	института	за	мода	в	Нетуно, Италия.	Днес	Габриела	живее	и	работи	в	Бергамо,	Италия.	
За	младата	си	възраст	 (33)	 тя	има	впечатляващ	брой	участия	в	местни	и	международни	изложби,	 както	
и	няколко	награди.	Установеният	ѝ	стил	е	портретът,	осъществяван	в	съвременен	маниер,	който	почти	
винаги	носи	със	себе	си	усещане	за	тежка	меланхолия.

	 Творбите	на	Габриела	са	далеч	от	удобни,	те	винаги	предизвикват.	Картините	ѝ	са	отражение	на	
нея	самата	–	те	рисуват	силна	и	трептяща	личност.	Тя	показва	уникален	артистичен	подход,	избирайки	
необикновени	и	оригинални	ъгли,	акцентирани	
с	палитра	от	студени	метални	тонове,	създавайки	
съвременна	 готическа	 атмосфера.	 Въпреки	
хладнокръвното		и	откровено	изобразяване	на	
обектите	ѝ,	вижданията	на	Бодин	никога	не	са	
повърхностни	–	тя	рисува	идеи	и	истории,	които	
са	отвъд	простото	представяне,	прониквайки	в	
душата.	 Нейната	 четка	 иска	 да	 дращи	 все	 по-
дълбоко	и	по-дълбоко.	Ефектът	е	натрапчив,	но	
не	по-малко	красив.
	 Тя	самата	казва,	че	стилът	ѝ	е	вдъхновен	

от	жестовете	на	героите	на	Франсис	Бейкън,	от	
акцента	 върху	 плътта	 в	 творбите	 на	 Люсиен	
Фройд,	но	също	и	от	мистериозната	атмосфера	
в	портретите	на	Рембранд.	

	 В	палитрата	си	тя	използва	сурови	тонове	на	червено	и	бяло,	охра	и	умбра,	кафяво	и	черно,	което	
запълва	празното	пространство	 зад	фигурите.	Черният	цяят,	 който	 тя	използва,	най-често	е	асвалтов	–	
смолиста	субстанция,	която	прави	свое	собствено	изявление.	Въпреки	освободеността	и	експресивността	
на	мазките	на	четката	на	Габриела,	тя	е	фокусирана	върху	детайла	на	характеристиките	на	лицето	–	устата,	
носът,	тъжните	очи,	които	винаги	ни	обезоръжават.	Това	личи	силно	в	картината	с	двете	момичета	с	тиари	
–	докато	характеристиките	на	лицата	им	са	ясно	очертани,	фигурите	им	на	места	преливат	с	фона,	а	тиарите	
са	само	загатнати	с	линии.

	 Драматични	портрети	на	самотни	фигури,	фрагменти	на	свят	доминиран	от	страха	и	враждебните	
пространства,	Габриела	ни	пренася	в	свят	пълен	с	емоции.	Трябва	да	направиш	няколко	стъпки	назад,	
за	да	видиш	цялата	картина.	Често	сме	чували	този	израз.	„Това	правя	и	аз	докато	ги	рисувам“,	казва	тя.	
„Рисувам	няколко	линии,	отдръпвам	се,	поглеждам	и	обмислям.“
	 Поглеждаме	 цялостната	 картина	 отдалеч.	 Фигурите	 в	 творбите	 й	 ни	 отвръщат	 с	 дълбок	 тъжен	

поглед.	Изразяват	това	състояние	на	страх	и	необяснима	тревожност,	което	някога	е	преследвало	всеки	
от	нас.	Картините		ѝ	олицетворяват	опитите	на	всеки	от	нас	да	създаде	непреодолима	барикада	между	
външния	и	вътрешния	ни	свят,	но	същевременно	подканват	за	диалог	между	тях	и	зрителя	и	дават	нов	
поглед	върху	интимността.

“Да,	 моите	 картини	 са	 за	 самотата	 и	
меланхолията,	 затова	 използвам	 толкова	
нюанси	 на	 черното.	 В	 работата	 си	 давам	
най-голямо	значение	на	техниката.	Изборът	
на	обект	не	е	от	такова	значение,	той	е	само	
средство	за	изобразяване	на	най-важните	сенки	и	светлини.	Използвам	толкова	малко	цветове,	за	
да	дам	по-голяма	яснота,	а	черният	фон	е	за	да	не	разсейвам	фокусът	от	фигурата.“		
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	 В	 една	 от	 последните	 си	 изложби	 Бодин	 ни	 представя	 нова	 тематична	 серия	 –	 с	 крокодили	
и	 айсберги.	 За	 тях	 тя	 казва,	 че	 емоцията	 също	 е	 водеща.	 А	 тя	 е	 страх.	 Страхът	 от	 дълбоки	 води,	 от	
климатичните	 промени,	 от	 крокодили.	 Именно	 той	 става	 спътник	 на	 Габриела	 още	 от	 ранна	 детска	
възраст.	На	шестгодишна	възраст	тя	става	свидетел	на	революцията	в	Румъния	през	1989	година,	което	
със	сигурност	оказва	влияние	върху	бъдещото	ѝ	развитие	като	артист.	Тя	самата	разказва,	че	помни	как	
родителите	ѝ	 са	 се	 страхували	 да	излязат	 навън	от	 изстрелите,	 как	 е	 станала	 свидетел	на	 екзекуцията	
на	Чаушеску	и	жена	му	по	телевизията.	Когато	на	седемнайсет	Габриела	заминава	за	Италия,	тя	изпитва	
и	 самотата	 в	 пълната	 ѝ	 сила,	 създавайки	 приятелства	 изключително	 трудно.	 Може	 би	 пренаситеното	
чувство	на	меланхолия,	струящо	от	творбите	ѝ,	е	всъщност	израз	на	преживени	лични	спомени.	И	може	
би	самотата	и	меланхолията,	отразени	в	нейното	изкуство,	говори	за	изолацията	и	липсата	на	интимност,	
която	всички	ние	споделяме	в	днешните	хаотични	времена.

Антонина	Георгиева

Бохемски кът



	 Сядам	пред	лаптопа	и	пиша	първото	изречение	вече	поне	20	пъти.

	 Все	още	не	мога	да	разбера	защо,	но	на	фона	на	написаните	ми	стотици	статии	последните	
години	и	умението	за	бързо	мислене	и	ясно	изразяване,	днес	просто	ме	предават.	Явно	е	самата	
тема	и	хилядите	посоки,	в	които	тръгва	мисълта	на	човек	когато	се	замисли	над	това	какво	е	
„съвременен	бохем“.

	 Какво	е	съвременен	бохем?...
	 Точно	 тази	 формулировка	 е	 трудната	 част.	 „Съвременен“?	 Ако	 си	 говорехме	 за	 бохемите	 по	
принцип,	щях	да	имам	поне	20	страници	анализ	само	на	това	защо	формите	им	на	изява	19	век	са	били	
стряскащи,	неприемани...	как	творците	са	мислели	и	създавали	продукт,	предназначен	за	общество,	
напреднало	с	поне	още	няколко	десетилетия.

	 Добре,	де,	да	се	върнем	на	„съвременен“.	Този,	който	живее	днес,	21	век,	сред	нас.

	 Според	речника	на	Оксфорд	„бохем“	е	човек	„творец,	художник,	писател	или	актьор,	който	живее	
свободно,	вагабондски,	нестандартно,	не	изцяло	вписващ	се	в	обществото	и	ненавижащ	стандартното	
като	цяло“.

	 Към	днешна	дата,	този	бохемски	образ	е	доста...	щях	да	кажа	роматизиран,	но	май	всъщност	е	
опростен.	Звучи	като	предмет,	който	трябва	да	притежаваш	в	дома	си,	за	да	бъдеш	интересен.	Много	
момичета	копират	Бохо	стила,	и	то	не	защото	много	им	харесва	да	се	отличават	и	да	ги	сочат	с	пръст,	
а	защото	бохо	мацки	са	Сиена	Милър	и	Кейт	Мос.	Освен	това	всяка	година	ни	изскача	поредната	
порция	красиви	и	толкова	диви	снимки	от	фестивала	Коачела.	Да,	Коачела,	точно	така,	чува	ли	сме	
това	име.	С	какво	се	отличава	този	музикален	фестивал	май	няма	значение,	важно	е	да	си	Бохо	и	да	
заявяваш	с	дрехите	си	колко	си	свободен.

	 И	понеже	бохемите	обичат	 храната	 за	мозъка-	нещо	любимо,	 което	 казва	поетът	 Родолфо	в	
операта	La	Boheme	на	Пучини..

I	am	a	poet!

What’s	my	employment?	Writing.

Is	that	a	living?	Hardly.

I’ve	wit	though	wealth	be	wanting,

Ladies	of	rank	and	fashion

All	inspire	me	with	passion;

In	dreams	and	fond	illusions,

Or	castles	in	the	air,

Richer	is	none	on	earth	than	I.

Какво е съвременен бохем
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	 Толкова	много	неща,	може	да	открие	човек	в	само	няколко	реда...	Аз	откривам	твърде	много.	
Толкова	 много,	 че	 сама	 се	 скарах	 със	 себе	 си	 как	 да	 продължа	 разсъжденията	 си	 за	 образа	 на	
„съвременния	бохем“.	Затова	ще	се	опитам	да	ги	канализирам	в	3	потока	на	мисълта.

1-ви	вариант

	 Съвременните	бохеми	не	се	различават	от	Родолфо.	Днес	това	са	онези	странни	хора,	които	
са	готови	да	гладуват,	но	не	и	да	се	примирят	с	работа,	която	ги	изцежда,	които	не	могат	да	мълчат	
и	 навеждат	 глави	 пред	 ръководството,	 когато	 не	 са	 съгласни,	 хората,	 които	 задават	 въпроси	 и	 са	
„неудобни“.

	 Тези	хора	са	свободни	в	душата	си,	те	вярват	в	себе	си,	вярват	в	това,	че	качетсвения	продукт	
държи	висока	цена	и	само	те	могат	да	решат	кой	заслужава	да	я	плати.

	 Това	 са	 хората,	 които	познава	всеки	от	нас.	Малко	на	брой,	но	вечно	 търсещи	най-доброто,	
това,	което	им	помага	да	се	изразят	пълно.	Това	са	хората,	които	винаги	имат	най-много	истории	за	
разказване,	които	имат	най-много	впечатления	за	споделяне,	най-много	нови	идеи,	нови	познати.

	 Тях,	 обаче,	 не	 ги	 е	 страх.	Мисля,	 че	 това	 водещата	 характеристика	на	 „съвременния	бохем“.	
Трудно	е.	Трудно	е	да	не	те	е	страх	и	да	продължаваш	да	вървиш	с	високо	вдихната	глава,	увереност	и	
енергия,	когато	около	теб	хората	ти	казват,	че	си	луд,	че	не	знаеш	какво	ще	загубиш,	колко	рискуваш.

	 Това	са	онези	луди	хора,	чиито	истории	четем	или	гледаме	по	телевизията	и	се	възхищаваме...	
или	за	пореден	път	си	казваме	„а,	това	няма	как	да	стане“.	А,	човекът	просто	решил	да	даде	последните	
си	пари	за	самолетен	билет,	да	замине	за	Бали.	А	там	видял,	че	нямат	колички	за	сладолед	по	улиците	
и	създал	страхотен	бизнес.	(между	другото,	някой	ми	спомена,	че	в	Тайланд	не	правели	хубави	пици).

	 И	ако	някъде	тук	се	прокрадва	вече	съмнение	у	вас,	че	тази	категория	е	прекалено	широка-	
просто	 си	 дайте	 достатъчно	 време,	 за	 да	 се	 сетите	 за	 решенията,	 които	 вземате	 или	 не	 вземате,	
защото	 изскачат	 пред	 очите	 ви	 страхове,	 съображения,	 несигурност,	 притеснения	 какво	 „ще	 си	
помислят	 хората“.	 Аз	 също	ще	 бъда	 честна	 с	 вас-	 далеч	 не	 съм	 се	 освободила	 от	 страха.	 Наскоро	
подех	битка	за	справедливост	на	работното	си	място,	като	поисках	повече	власт.	Бутнах	камъка	по	
склона,	съвсем	спокойна,	че	ще	се	оправя,	това	не	е	последната	работа	на	света,	чакат	ме	още	много	
предизвикателства,	че	и	тях	ще	обичам	толкова	силно...	обаче	се	появи	страхът!	Ами	ако	се	съгласят?

	 Така	че,	не	е	чак	толкова	широка	категорията	и	не	са	толкова	много	хората,	които	реално	са	
готови	да	се	втурнат	през	глава	или	да	се	борят	до	край	за	това,	в	което	истински	вярват.

	 В	последните	години	успях	да	проведа	интервюта	с	редица	„съвременни	бохеми“.	Хора,	които	
силно	вярват	в	идеята	си,	в	силите	си	да	я	реализират.	И	знаете	ли	кое	е	общото	между	тях-	 те	се	
сблъскват	със	същите	ситуации,	с	които	се	сблъсква	всеки	един	от	нас.	Но	те	виждат	ситуацията	под	
друг	ъгъл.	Те	не	я	приемат,	а	я	разглеждат	от	всеки	възможен	аспект,	задават	въпроси	„защо	е	така“	
и	„как	може	да	се	промени“.	Една	от	най-силните	ми	срещи	беше	с	човек,	който	рисува	изключително	
красиви	и	цветни	картини,	не	с	бои,	а	с	телата	на	пеперуди.	Точно	така-	лови	ги	пролетта	и	лятото,	а	
зимата	създава	своите	творения.	Човек,	живеещ	на	ръба	на	мизерията,	с	редица	изложби	в	Европа	и	
непризнат	в	България	за	артист.	Рисува	и	досега,	но	вече	за	себе	си	и	за	няколко	ценители,	които	му	
помагат.

2-ри	вариант

	 Бохемите	са	хора,	които	не	вярват	във	вечността	на	душата.	Те	по-скоро	държат	череп	близо	до	
себе	си,	за	да	си	напомнят,	че	трябва	да	се	живее	за	момента,	че	утре	може	и	да	няма.

	 Тук	отново	опираме	до	безстрашието	на	съвременния	бохем,	но	в	друг	аспект.		Бохемът,	като	
човекът,	който	захвърля	всичко	и	казва	„Да“	на	предизвикателството.	Да	на	това	да	тръгне	на	път	
посред	нощ,	само	за	да	чуе	онази	страхотна	банда	в	съседна	Румъния.	Да	на	това	да	заминеш	сам.	Да	
на	това	да	се	отделиш	от	групата.	Да	на	това	да	не	даваш	обяснения.	Да	на	това	да	кажеш	„НЕ“.

 Звучи	прекрасно,	нали?	Звучи	истински	забавно,	много	интересно	и	сте	готови	в	този	момент	
вече	 да	 кажете	 „да“	 на	 всяко	 предложение.	 Наистина	 ли,	 обаче?	 Кога	 за	 последен	 път	 искрено	 се	
отпуснахте	и	излязохте	от	 зоната	си	на	комфорт?	Защото,	нека	бъдем	честни,	 зоната	на	комфорт	е	
много	хубаво	нещо.	Тя	ни	пази.

	 Преди	време	попаднах	в	женска	компания.	4	момичета.	Едната	пътуваше	непрекъснато.	Беше	
станала	част	от	различни	групи	по	интереси,	групи	за	пътешествия,	споделено	пътуване.	И	често	я	
нямирахме	на	другия	край	на	България	или	даже	зад	граница.	Винаги	разказваше	страхотни	истории,	
показваше	ни	много	снимки	и	бе	истински	щастлива.	Но	си	позволи	да	не	дойде	на	рождения	ден	на	
едното	момиче	и	групата	я	изолира	скоро	след	това.

	 Дори	само	този	елементарен	пример	ни	показва,	че	подобни	хора	са	малко	на	брой,	в	случая	-	
1	от	4.	А	може	и	на	нещо	по	дребно	да	заложим-	колко	от	вас	започват	да	си	„цъкат	на	телефона“	ако	
останат	сами	в	заведението?	Да	не	би	да	е	толкова	интересно	какво	се	е	случило	в	последните	20-30	
минути	във	фейсбук?	Не,	просто	така	даваме	на	света	сигнал-	аз	съм	защитен,	в	мрежата	съм,	не	е	
нужно	никой	да		ме	пита	защо	съм	сам.	А	и	е	по-лесно,	иначе	току-виж	си	забелязал	хората	около	себе	
си...	или	още	по-страшно,	да	размениш	погледи	с	някого.

	 Това,	което	се	опитвам	да	изкарам	на	повърхността	тук,	е	смелостта	да	излезеш	от	границата	
си	на	комфорт.	За	бохемите	всичко	е	позволено,	всеки	един	опит,	който	може	да	се	натрупа,	е	желан.	
Това	е	още	една	интересна	история	за	разказване.	А	вие	колко	истории	имате	за	разказване	от	тази	
седмица?

3-ти	вариант

	 Съвременните	бохеми	са	истински	герои	в	моите	очи,	защото	са	преодолели	необходимостта	
„да	се	обясняват“.	Да	приемеш,	че	твоят	начин	на	живот	си	е	твой	и	той	е	точно	такъв,	какъвто	трябва	
да	бъде.

	 Да,	 може	 да	 не	 отговаря	 на	 разбиранията	 на	 обществото	 за	 „добрия“	 живот	 днес,	 но	 какво	
значение	има	това?	Много	по-смилаема	е	концепцията	„ясна	професия-	сериозна	половинка	или	брак-	
2ма-3ма	приятели,	с	които	пием	в	петък	и	си	мерим	мъките	от	седмицата“.

	 Неразбираемо	 е	 когато	 нямаш	 в	 ръцете	 си	 тапията	 за	 сериозната	 професия	 лекар,	 юрист,	
икономист	или	каквото	и	да	е,	завършващо	на	–ист.	А	още	по-страшно	ако	си	я	имал	и	си	я	захвърлил,	
за	да	снимаш	диви	котки.

	 Моментът	на	обяснение	тук	не	е	пред	себе	си,	а	пред	хората,	които	те	поглеждат	неодобрително.	
Когато	това	спре	да	има	значение	и	човек	спре	да	се	поти	и	да	нервничи	в	тези	моменти-	значи	е	на	
пътя	на	бохемите.	За	бохема	няма	значение	дали	ще	го	съдят,	защото	той	самият	не	съди	хората.	Всеки	
върви	по	своя	път	и	все	ще	стигне	там,	за	където	е	тръгнал.

	 Да,	съвременният	бохем,	не	е	онзи	бохем,	който	е	умирал	от	студ	по	улиците	на	Европа	преди	
няколко	века.	Днес	имаме	много	повече	възможности,	много	повече	сигурност.	Борбата	към	днешна	
дата,	вярвам	е	основно	вътрешна.

	 Вътрешна,	защото	обществото	е	заспало.	То	не	се	бори,	няма	ниша,	в	която	да	влезеш,	няма	
течения,	които	да	яхнеш,	няма	вълнения,	които	да	те	изкарат	напред.	Днес	трябва	сам	да	почувстваш	
нуждата	от	изкуство	в	живота	си,	нуждата	от	промяна,	нуждата	от	излизане	от	хубавата	
и	удобна	кутийка,	наречена	апартамента	на	мама	и	тате.	Борбата	се	заражда	вътре	в	нас	и	
трябва	да	я	приемем,	а	след	това	да	си	я	извоюваме.

Надя	Павлова
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	 Карах	и	лягах	в	острите	завои.	Не	спирах	да	се	наслаждавам	и	да	осъзнавам	колко	по-силно	и	чисто	
за	сетивата	е	да	карам	мотор,	смъркайки	бялата	осева	линия	на	асфалта…адреналин	в	най-чист	вид.	
Далеч	по-силно	усещане	отколкото	предишното	ми	хоби	-	смъркане	на	бяла	долнопробна	синтетика	и	
съмнителен	алкохол	из	дискотеките.	През	последните	10	години	вече	бях	взела	максимума	от	нощните	
забавления	по	барове,	клубове,	партита,	фестивали,	соарета,	седенки.	Мъка	ми	е,	като	се	замисля	колко	
далеч	по-смислени	творения	и	усъвършенствания	можеха	да	се	случат	в	този	период	вместо	бясното	
наливане	с	алкохол,	препускане	по	партита,	безброй	безсмислени,	безпаметни	разговори	с	непознати	
мъже	и	по-късното	чукане	с	тях	и	задължителните	ужасяващи	махмурлуци	на	другата	сутрин.		

	 Беше	дошло	време	за	друг	вид	бохемствания,	особено	след	като	се	сдобих	с	новия	си	мотор	–	
Ямаха	Фейзър	600	кубика.	Мощността	на	100	коня	мъркаха	между	краката	ми	като	току-що	опитомени	
котенца,	молейки	да	бъдат	изведени	на	разходка.	Подчиних	голямата	машина	бързо	и	свикнах	с	нея.	
Реших	и	аз	да	се	подчиня	на	желанието	ѝ	да	бъде	там,	където	ѝ	е	мястото	–	на	пътя.	И	далеч	не	в	
стила	на	„Дзен	и	изкуството	да	поддържаш	мотоциклет“	исках	да	възнеса	себе	си	в	различно	от	досега	
познатото	измерение.	Исках	да	достигна	нови	висини	без	значение	от	изминатите	километри,	за	да	се	
докосна	до	вечността,	смесена	с	респектиращия	страх	от	смъртта.	И	в	името	на	живота	си	реших	да	не	
я	превръщам	във	враг,	а	във	вездесъщ	съюзник	…	или	поне	да	се	опитам.	

	 Големият	парадокс	бе,	че	в	стремежа	си	да	избягам	от	пиянското,	макар	и	аристократично	до	
известна	 степен	 градско	ежедневие,	 аз	централно	се	набих	в	едни	далече	по-дълбоки	води	с	чист	
вкус	на	асфалт	и	бензин.	Исках	да	се	отделя	от	алкохола,	а	му	се	натресох	със	силата	на	свободата	и	
лишаването	на	всяка	суета,	което	носеше	природата	и	лагеруването	сред	нея.	

	 Новите	съботно-неделни	приключения	представляваха	-	избор	на	готина	дестинация	за	каране	
на	мотор,	което	значи	път	с	много	и	остри	завои,	цял	ден	каране,	пазаруване	на	провизии	(алкохол,	
храна	и	задължителна	скара)	и	намиране	(по	възможност	по	светло)	на	идеална	поляна	за	лагеруване	
и	палатки,	по	възможност	близо	до	река.	Перфектното	подобно	такова	място	бе	открито	достатъчно	
далече	нейде	около	Триград.	Потегляхме	в	10	часа	от	бензиностанция	на	бул.	България.	Две	момчета	
звъннаха	да	кажат,	че	няма	да	успеят	да	се	включат	в	карането,	защото	същата	вечер	искаха	да	ходят	
на	парти	в	 софийски	бар	–	поканиха	и	мен,	но	аз	им	отказах	в	името	на	мотоприключението	и	на	
решението	да	променя	до	известна	степен	живота	си.	

По	пътя	и	отвъд	пътя	и...	алкохола	

	 Тръгнахме	в	състав	около	7	мотора.	Самото	каране	до	Триград	беше	повече	от	извисяващо	и	
същевременно	принизяващо.	Все	едно	изпадаш	в	друго	измерение	с	привкус	на	делириум.	Цялото	
съзнание	се	изчиства,	извисява	и	съсредоточава.	Още		по	магистралата,	докато	си	карахме	порядъчно	
с	около	180	км/ч,	забелязах,	че	пред	мен	колите	бяха	спрели.	Наложи	се	рязко	и	аз	да	намаля.	Главата	
ми	изтръпна	от	напрежение,	дали	ще	съумея	да	спра	навреме?	Премина	мисълта	–	защо	трябва	да	
умирам	 точно	 сега,	 в	 началото	 на	 приключението?	 Когато	 карам	 си	 забранявам	 страх	 и	 паника	 –	
абсолютно	неподходящи	съветници	в	критични	ситуации.	Спрях	безинцидентно	и	в	крайна	сметка	
се			оказа,	че	товарен	камион	се	е	преобърнал	и	разпилял	превоза	си.	На	магистралата	се	търкаляха	
счупени	бутилки,	буркани	и	стъкла…	минахме	внимателно	покрай	тях	и	продължихме.	

	 Мислех	си,	докато	карах,		че	когато	съм	на	мотора	нямам	право	да	се	разсейвам	нито	за	стотна	
от	 секундата.	 А	 наред	 с	 лошия	 си	нрав	и	 склонност	 към	пристрастяване,	 имам	 лошия	навик	 често	
да	се	отнасям.	Когато	караме	в	група	се	изчакваме.	Аз	все	съм	последна	и	когато	другите	се	спрели,	
обикновено	ги	виждам	в	последния	момент.	Не	съумявам	да	набия	спирачките	толкова	скорострелно	и	
ги	отминавам.	След	което	си	отнасям	дежурната,	порядъчна	и	напълно	заслужена	доза	псувни.	Когато	
се	усетя,	че	мисля	за	нещо	различно	от	мотора,	веднага	се	спирам	и	насочвам	вниманието	си	към	
пътя.	В	противен	случай	вниманието	ще	бъде	насочено	директно	към	гроба,	където	рано	или	късно	
ще	се	озова.	Факт	е	–	всички	ще	умрем,	обнадеждаващо	поне	е,	че	не	се	знае	кога!	Поне	това…	жалко	
успокоение	в	краткия	живот.	

	 Спряхме	 в	 Девин	 да	 напазаруваме	 най-необходимите	 провизии	 за	 вечерта	 –	 узо,	 пържоли,	
скара	за	печене,	фолио	и	вода.	Отправихме	се	към	Триград.	Проходът	натам	е	тесен,	висок	и	скалист	–	
приказка.	Трудно	става	разминаването	с	множеството	автомобилизирани	туристи.	Подминахме	града	
и	стигнахме	до	една	река.	Пресякохме	я	с	моторите	и	разпънахме	палатки	на	поляната	до	нея.	Мястото	
бе	живописно.	Момчетата	се	заеха	с	досадните	домакински	задължения	като	палене	на	огън	и	правене	
на	 пържоли.	 След	 известно	 време	 седнахме	 да	 пием	 узо	 около	 огъня.	Място	 за	 чаши	 в	 багажа	 на	
моториста	няма.	Пиехме	узо	обаче	и	не	бе	особено	приятно	да	лочим	от	шишето	–	колкото	и	занижени	
да	 бяха	 санитарните	 ни	 моторджийски	 изисквания	 към	 удобството.	 Едно	 от	 момчетата	 креативно	
направи	чаши	от	фолиото	за	печене.	Единственият	недостатък	на	сребърните,	красиви	чашки	бе,	че	
протекоха,	което	наложи	скорострелното	изпиване	на	узото	в	тях.	Бързото	опиянение	и	натрупана	
умора	от	карането	през	деня	си	казаха	думата…	резултатът	-	бясно	танцуващи	грозни	мотористи	около	
голямо	огнище.	Следващата	гениална	идея	на	момчето	с	фолиото,	надмина	дори	и	най-извратените	
сънища	на	Бунюел	и	Дали.	Филип	(да	му	лепна	и	едно	име)	е	известен	със	своята	нетърпимост	към	
дрехите	и	висшата	форма	на	ексхибиционизъм.	Поради	тази	черта,	когато	се	съблече,	не	ни	прави	
особено	впечатление.	Това	се	промени	докато,	абсолютно	гол,	не	уви	около	пениса	си	фолио	(изпитвам	
съмнения,	дали	не	беше	същото,	което	ползвахме	за	чаши).	Когато	го	попитахме	защо	ги	прави	тия	
глупости,	отговорът	му	бе	–	„За	да	предпазя	генетичния	си	материал	от	извънземните“…	без	коментар	
съм	към	тази	реплика.	Може	би	същата	вечер	извънземните	все	пак	щяха	да	дойдат	на	забутаната	
поляна	в	Триград	и	все	пак	щяха	да	опитат	да	откраднат	нещо	от	него,	или	вече	го	бяха	откраднали	от	
централния	му	мозък	…	никой	не	знае	какво	се	случва	в	главите	на	пияните.	

	 Имам	 неприятния	 навик,	 когато	 се	 напия	 да	 правя	 абсолютно	 необосновани	 тъпотии…	 	 в	
подобен	момент	докарах	на	поляната	един	голям	кол.	Чудесен	допълнителен	атрибут	–	зае	ролята	на	
пилон	на	безумните	ни	танци.	Сега	искам	да	си	представите	следната	картина	–	ние	–	4	човека	държим	
въпросния	пилон/кол,	а	голото	момче	с	фолио	около	пениса	се	катери	по	него…	всички	мъртво	пияни,	
ако	 това	по	някакъв	начин	може	 да	 оправдае	 безумно	 глупавата	 картинка,	 която	представлявахме	
отстрани…	алкохолът	и	крепенето	на	кола	ми	дойдоха	в	повече	(това	звучи	малко	двусмислено,	но	съм	
буквалистка	в	случая),	та	реших,	че	лошото	настроение,	съчетано	с	повдигане,	клонящо	към	драйфане,	
може	и	да	ми	отминат,	като	се	разходя.	

	 Нощта	 бе	 вълшебна	 –	 с	 пълна	 светеща	 луна,	 река	 и	 красива	 лунна	 пътека	 по	 нея.	 Ако	 не	
изхвърча	от	някой	завой	с	мотора,	със	сигурност	бих	се	гътнала	от	подобна	романтика	или	от	задавяне	
с	повръщано	в	по-добрия	случай...	Не	знам	колко	съм	ходила	по	поляната,	но	помня,	че	видях	една	
плоска	скала	и	реших	да	си	почина	на	нея.	Така	лежерно	си	починах,	че	поседнах,	легнах	и	заспах	
…	 събудих	 се,	 само	 защото	 ми	 стана	 студено.	 Станах	 и	 видях	 в	 далечината	 играещи	 светлини	 от	
челници	..	моите	хора	се	бяха	притеснили	и	тръгнали	да	ме	търсят.	Колкото	и	да	са	били	пияни,	явно	са	
осъзнали,	че	нещо	липсва...	или	просто	колът	пилон	им	е	паднал	поради	отсъствието	на	единствения	
си	поддръжник.	На	 сутринта	 един	младеж	от	 бандата	ни	 се	 подиграваше,	 че	 сме	 държали	 кола	на	
обратно	-	с	тънката	му	част	от	долната	страна.	Това	обяснява	защо	ни	беше	значително	трудно	да	го	
придържаме,	докато	голото	момче	с	фолиото	се	катереше	по	него.	   60    CB MAGAZINE



	 Същата	сутрин	имах	зверско	главоболие,	явно	дори	свежият	чист	въздух	и	краткото	ми	спане	
на	скалата	не	бяха	достатъчни	да	ме	спасят	от	махмурлука.	Изведнъж	отново	беше	неделя	и	отново	
ми	беше	адски	зле,	а	дори	не	бях	ходила	на	бар,	дори	не	бях	в	нечие	чуждо	непознато	легло,	а	просто	
лежах	на	някаква	поляна	на	майната	си.	Отново	се	върнах	в	затворения	кръг	на	провалените	дни	
…	пия	хапче	за	 глава,	но	ми	е	толкова	лошо,	че	го	повръщам	и	след	това	главата	ме	боли	двойно	
повече…	все	едно	нищо	не	се	е	променило.	Какво	от	това,	че	съм	пропътувала	300	км	до	Триград…	
отново	се	намирам	в	същото	непоносимо	състояние.	Факт	е,	че	дори	и	с	мотор,	стотици	изминати	
километри,	часове	път	и	нови	хора,	не	можеш	да	избягаш	от	собствените	си	демони	-	колкото	и	бързо	
да	караш,	те	ще	те	застигнат.	Най-неприятната	част	естествено	бе,	че	ни	предстоеше	дълго	каране	
до	 София.	 За	щастие	 едното	 момче	 извади	 цяла	 професионална	 аптечка	 и	 имаше	 течно	 хапче	 за	
глава,	което	спаси	положението.	Главата		ми	беше	замаяна.	Карах	мотора	и	сякаш	бях	в	електронна	
игра.	Тръгнахме	към	Доспат.	Хубави	завои.	Много	завои.	Представях	си	и	почти	се	озовах	в	различно	
измерение.	Полудях,	 дадох	 газ,	 изпреварих	всички	и	 карах	най-отпред.	Обикновено	 съм	последна,	
но	 сега	 избързах	 и	 въпреки	 цялото	 напрежение	 и	 тежест	 в	 главата	 ми	 направих	 най-страхотното	
каране	в	живота	си.	Лягах	в	завоите	и	сякаш	с	всеки	от	тях	се	сливах	с	вечността,	която	е	близо	и	във	
всеки	момент	предстои	да	се	отключи	и	да	ни	допусне,	особено	ако	продължаваме	да	чукаме	по	нея	
със	същата	скорост.	Стигнахме	Доспат	и	докато	търсихме	кръчма,	която	се	оказа	и	една-единствена	
в	града,	влязох	в	аптеката	да	си	купя	Алка	Зелцер,	за	да	избистря	допълнително	останалата	си	глава.	
Аптекарката	ме	попита	дали	идвам	от	Банско,	защото	там	имало	мотосъбор.	Аз	нямаше	как	да	й	обясня,	
че	идвам	от	далеч	по-страшно	място…		Изпих	два	Алка	Зелцера.	Пих	и	една	бира	за	всеки	случай	и	
за	по-сигурен	ефект.	Заведението	в	Доспат	беше	скандално	евтино.	Дадохме	си	сметка,	че	спокойно	
може	да	поживеем	няколко	месеца	в	този	язовирен	град,	без	ни	най-малко	да	се	натоварим	финансово.	
Идеята	бързо	отпадна	още	с	излизането	ни	от	града.	

	 Оказа	се,	че	на	едно	от	момичетата	явно	му	беше	по-зле	и	от	мен,	защото	се	налагаше	да	спираме	
–	за	да	си	почива	и	спи	на	земята	край	пътя		-	не	особено	престижна	картинка.	Голото	момче,	за	което	
стана	дума,	спря	до	пътна	мантинела	и	аз	-	гледайки	го	отзад	-	си	помислих,	че	някой	от	мотористите	
е	паднал	и	той	оглежда	щетите.	Оказа	се,	че		просто	е	спрял	да	повръща	(или	кашля	манджа,	както	той	
сам	се	изрази).	

	 Заваля	дъжд.	Цялото	ми	 тяло	 се	 схвана	 ужасно	много.	Когато	 спряхме	в	София,	не	можех	да	
си	сгъна	коляното,	за	да	сваля	степенката	на	мотора,	и	едва	не	го	изпуснах.	Прибрахме	се	някак	си.	
Малко	по-късно	разбрах	и	неприятната	новина,	че	двете	момчета,	които	решиха	да	не	карат	мотори	с	
нас,	а	останаха	за	партито	в	града,	са	били	блъснати	от	кола	и	умрели	същата	вечер…	Дали	ако	бяха	
дошли	с	нас,	сега	щяха	да	са	живи?	Дали	ако	аз	бях	останала	с	тях,	щях	да	съм	жива.	Защо	когато	
практикувам	най-смъртоносното	 занимание	на	 света,	 все	 пак	 оставам	на	тази	 земя	и	 не	 се	
сливам	с	вечността,	колкото	и	да	се	стремя? Елена	Геновска

0	МИЛИ	–	Финикс,Аризона

	 Нощите	в	пустинята	са	студени	и	леденият	вятър	прониква	навсякъде	.	Докато	през	деня	всичко	
живо	 е	 умирало	 от	 жажда,когато	 тъмнината	 прегърне	 прахта	 и	 нажежените	 камъни	 изстинат	 под	
звездите,	хлада	става	господар	в	аризонската	пустош.

	 Пътувах	вече	от	месец		сред	различни	лица	и	различни	съдби	срещнати	по	пътя.	В	началото	
ти	 е	интересно	да	 ги	откриваш,	 а	после	искаш	да	 спреш	времето	около	 теб,	 за	 да	 се	 върнеш	 към	
онова,	 което	 си	 бил	 преди	 да	 си	 поел	 на	 път.	 Извън	 пустинята,	 отвъд	 океана,	 извън	 еднотипните	
сгради	и	улици	в	които	няма	как	да	се	изгубиш,	но	можеш	да	се	отегчиш	отново	и	отново.		Новият	свят	
предлагаше	нечие	спасение	на	всеки	ъгъл,	но	на	каква	цена?	Тук	сред	различните	култури	чиято	кръв	
бродеше	по	правите	улици,	една	мъгла	се	стелеше	в	безоблачното	яркосиньо	небе	като	езически	бог	
от	някой	отминал	свят,	стиснал	за	врата	и	новия.		Всеки	ден	можеше	да	чуеш	как	хората	по	улиците	
шепнат	с	еректирало	страхопочитание	името	му	-	MONEY 

	 Не	бях	спал	от	3	дена	и	вече	се	бях	качил	в	сивия	автобус	носещ	името	на	хрътка.	Той	трябваше	
да	ме	отведе	в	Ел	Ей.	Бях	единстеният	пътник,	заех	място	до	металическия	прозорец	и	облегнах	глава	
на	студеното	стъкло,	напусках	Финикс	един	град	за	който	се	носеше	легенда,	че	е	основан	от	загубен	
изследовател	продал	душата	си	на	дявола	за	шепа	вода.	Аз	нямах	какво	да	му	предложа,	а	и	той	ме	
изпрати	с	ледени	прегръдки.

	 Пред	умората	на	пиещия	с	очи	всичко	се	покланя	и	се	скрива	в	някой	далечен	ъгъл	на	съзнанието	
–	студ,	жега,	глад,	жажда	всички	те	с	писък	се	прибират	в	тъмното	и	отстъпват	място	на	виденията	от	
деня.

	 Така	и	аз	облегнал	глава,	заслушан	в	пуснатият	мотор	на	машината	сред	самотата	на	автобуса,	
затворих	очи	и	дадох	свобода	на	времето	да	ме	надделее.	Потънах	в	колелото	на	спомените,	което	
ме	отведе	 	на	паркинга	пред	 казиното	в	 Тахо,	 в	прегръдките	на	бялата	 курва	 която	разкопчаваше	
прашните	ми	 дънки	 с	 пияните	 си	 пръсти,	 	 показа	ми	 	 абаносовите	 тъжни	очи	на	мулатката,	 която	
продаваше	бира	в	Санта	Фе,	цикатрикса	на	старият	мексиканец	с	болнав	жълтеникав	вид	играещ	си	с	
мачете	във	влака,	светлините	на	4	юли	в	Албъркърки	и	аромата	на	жасмин	и	барут,	Раджни	и	нейните	
дълги	крака	продукт	на	хиляди	гени	борили	се	за	надмощие,	всичко	в	името	на	перфектната	походка	
по	улиците	на	Даунтаун	Сан	Хосе.	Спомням	си	,че	се	запознахме	на	едно	интервю	за	работа.	Аз	отидох	
да	се	пробвам	като	барман,	тя	за	промо	момиче.	Мен	не	ме	потърсиха,	а	на	нея	и	се	обадиха	2	пъти	-	
първият	път	от	бара,	че	е	одобрена	за	работа,	вторият	път	аз,	за	да	изпълня	обещание,	но	това	е	друга	
история,	на	която	не	и	отива	да	се	разказва	в	автобус!

372		МИЛИ
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 Керуак	казваше,	че	най-самотните	места	на	света	са	автогарите,	те	крият	своите	тайни	за	да	ги	
избълват	в	автобусите	с	имена	на	ловни	кучета,	след	което	да	се	превърнат	в	онова		което	винаги	са	
били	-	слабини	събиращи	емоции,	раздели,	събирания,	ревност,	гняв,	прошка,	търсене	и	намиране.	
Тук	обаче	в	автобуса	борещ	се	с	нощния	вятър,	сред	празните	седалки,	на	път	за	града	на	ангелите	
аз	се	чувствах	като	у	дома.		В	затопленото	метално	тяло	ръмжащо	в	тишината	всичко	беше	далечно	
и	 същевременно	близко	 като	 съня,	 който	ме	настигна	на	 44	мили	пред	Финиккс	и	не	ме	пусна	 до	
следващата	спирка.

138	МИЛИ	

	 Събудих	се	от	нечии	поглед	усетих	го	като	сянка	надвиснала	над	мен,	така	както	слепеца	усеща	
присъствието	на	някой	друг	в	стаята,	сякаш	температурата	се	променя	и	всичко	става	по-тихо.	Отворих	
очи	и	през	пелената	от	сън	видях	една	огромна	чернокожа	глава,	несъразмерна	като	нарисувана	от	
дете	или	първа	скица	на	комикс	графика,	закачена	за	стена	от	плът	едва	събираща	се	на	седалката	до	
мен.	Тялото	на	чернокожия	издаваше	тежки	звуци	сякаш	в	неземната	му	фигура	имаше	една	по-малка	
която	бе	заклещена	вътре.	Точно	така	се	чувствах	и	аз	заклещен	от	уморените	му	очи	отправени	право	
в	мен.

	 Отскубвайки	се	от	съсредоточения		му	взор	се	обърнах	назад,	всички	седалки	бяха	празни		пред	
мен	също	нямаше	хора.	Явно	автобуса	беше	спирал	и	в	него	се	бе	качил	само	още	един	пътник	–	
огромният	негър	избрал	да	седне	от	51	свободни	възможни	места	на	37-то,	точно	до	моето	и	да	ме	
извади	от	моментната	почивка	на	пътешественика	

-Аз съм Терънс и чаках този ден от много години	–	избоботи	гиганта	до	мен	и	се	усмихна	лениво.	В	този	
момент	бели	зъби	наредени	като	в	анимационен	филм	се	показаха	от	черната	му	паст.

-О така ли? Защо?	-	все	още	не	събудил	сетивата	си	го	попитах	аз.	

-Днес излязох от затвора! -	каза	той	и	пламък	заигра	под	черните	клепачи.

	 	 В	 този	 момент	 супернова	 прелетя	 в	 главата	 ми	 и	 изостри	 всичките	 ми	 сетива.	 Изведнъж	
самотният	автобус,	който	напусна	Финикс,	сякаш	беше	с	един	пътник	повече	отколкото	ми	харесваше.

-Ти бил ли си ...там  в затвора? -	попита	ме	Терънс,	исках	да	изкрещя	-	Да		ЧЕРНО	КОПЕЛЕ	в	момента	
съм	в	пандиза	и	няма	къде	да	избягам.	вместо	това	казах	–	Не, никога.

-Не си изпуснал много! Затвора те променя, но само понякога, а някои неща остават същите, просто 
времето тече по-бавно. Като тази пустиня - тя е била тук много преди да се появим на този свят и 
ще бъде откривана от други много след нас, това е гробище за счупени часовници извън машината на 
времето. Е аз за нещастие, трябваше да преброя 15 години и един ден за да изляза на свобода и ето, че 
най-накрая стигнах до завършека на моята присъда. Виждаш ли, някой неща имат край!

Не	се	сдържах	и	попитах

-За какво си бил в затвора Терънс?

Огромните	му	ръце	се	свиха	инстинктивно	и	той	потръпна.

-Убих човек!

 Съжалението,	че	попитах	се	спусна	като	мръсна	завеса	върху	любопитството	ми.	Въздъхна	тежко	
и	думите	сами	намериха	пътя	извън	съществото	му	–	Работех	с	часовници.	Не,	не	бях	часовникар,	не	
бях	майстор,	просто	работех	във	фирма	специализирала	се	в	производството	и	дизайна	на	циферблати.	
Беше	най-доброто	нещо,	което	някога	съм	работил	в	живота	си!	В	петък	винаги	се	работеше	извънредно,	
но	този	път	мениджърът	беше	взел	червенокосата	си	любовница	на	едно	от	онези	места,	за	които	
белите	богати	мъже	мечтаят.	 	Тръгнахме	си	по-рано	от	обикновено,	нямах	търпение	да	се	прибера	
при	нея	-	Анджи	моят	ангел,	така	я	наричах	още	от	деца.	Имаше	най-гладката	кожа	която	тези	дебели	
ръце	са	докосвали	и	най-красивите	къдрици,	които	тези	пръсти	са	галили.	Тя	беше	най-доброто	нещо	
което	ми	се	е	случвало	в	този	и	в	който	и	да	е	друг	живот.	Винаги	ми	се	обаждаше	преди	да	си	тръгна	
от	работа,	да	ми	напомни	да	ѝ	взема	любимите	солени	бисквити	във	формата	на	анимационни	герои.	
Сякаш	някога	съм	забравял?	В	петък	не	го	направих!	Исках	да	я	изненадам,	исках	да	отворя	вратата	
и	да	наваксаме	загубеното	време.	Качвайки	се	по	стълбите	забелязах,	че	входната	врата	на	тесния	
ни	апартамент	е	отворена.	Веднага	се	втурнах	вътре	и	извиках	името	ѝ	-	Анджи,	Анджи?	Нищо,	само	
шума	от	кръвта	която	танцуваше	в	ушите	ми.	Чух	звук	зад	мен	обърнах	се,	някаква	фигура	която	се	
спотайваше	в	тъмнината	на	стаята	скочи	върху	мен	.	Единственото	което	си	спомням	след	това	е,	че	
стиснах	и	не	пуснах	докато	жилавото	тяло	в	ръцете	ми	не	се	превърна	в	мека	безтегловна	маса.	Никой	
не	намери	тялото	на	Анджи,	никои	не	знаеше	дали	е	жива,	но	пък	намериха	трупа	на	мъжа	под	моите	
ръце.	Осъдиха	ме	на	15	години,	но	истинското	наказание	беше	това,	че	не	знаех	дали	тя	е	жива	или	
мъртва	.Нека	ти	кажа	приятелю	-	дните	и	нощите	в	затвора	минават	по	различен	начин	когато	мисълта	
ти	е	в	плен	на	една	идея.	В	началото	бяха	само	въпроси,		беше	стремежа	към	истината,	а	след	като	не	
намерих	отговори	друга	идея	се	загнезди	в	сърцето	ми	-	тази	за	смъртта,	моята.	На	третата	година,	
когато	вече	бях	решил	да	сложа	край	на	живота	си	дойде	първото	писмо......

	 Познах	почерка	ѝ,	познах	мислите	ѝ	излизащи	от	хартията.	Изведнъж	имаше	за	какво	да	живея…	
отново!	Пазя	всяко	едно	нейно	писмо	в	ей	тази	раница	-	ръката	му	потупа	кожената	торба	в	краката	
му		-	Тя	ме	чака	знам	го,	така	както	знам	че	дишам	и	съм	свободен	за	пръв	път	от	15	години	и	един	
ден.	Терънс	вече	не	говореше	на	мен,	той	се	обръщаше		към	някакво	същество	извън	границите	на	
пространството	ни,	извън	времето,	говореше	на	някой	брат	на	пустинята	-	сух	и	прегърбен,	но	подал	
ухо	за	думите	му.	

	 Голямата	му	глава	се	полюшваше	в	ритъма	на	пътя	и	устните	му	се	свиваха	като	2	преплели	
се	змии.	За	момент	той	млъкна,	като	че	ли	осмисляше	казаното	от	самият	него	и	се	загледа	напред	в	
голият	мрак.	Убиецът	до	мен	беше	свободен	или	пък	беше	в	един	друг	много	по-мъчителен	затвор.	
Представих	си	го	там	сред	студената	килия,	потящ	се,	хриптящ	тежко,	като	огромен	звяр	сраснал	се	с	
бетона	и	системата.	Сега	беше	разкъсал	веригите	и	съдбата	която	е	гонил	години	наред	го	чакаше	на	
някоя	от	следващите	спирки.	Изведнъж	ми	хрумна,	че	тази	история	не	е	моя,	че	аз	съм	просто	един	
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пътник,	един	от	многото,	може	би	дори	първият	в	историята	на	Терънс	като	просто	една	бележка	под	
линия.	Сред	тишината	се	почувствах	незначителен,	но	знаех	по-ясно	от	ден,	че	нямаше	Анджи.	Никой	
не	чакаше	този	великан	с	уморен	поглед.	15	години	са	много	време	и	дори	да	е	имало	доза	истина	
в	неговата	история	тя	е	намерила	своя	край	много	отдавна.	Краят	е	творение	на	дявола,	а	Терънс	
предпочиташе	да	живее	сред	ангелите.

371	МИЛИ	И	ПОЛОВИНА	

	 Светлините	 на	 Калифорния	 ме	 събудиха	 нежно.	 Не	 бях	 разбрал	 кога	 по	 пътя	 съм	 заспал,	
огромният	негър	до	мен	беше	изчезнал.	Явно	беше	слязъл	на	някоя	от	другите	спирки,	може	би	в	Палм	
спрингс,	може	би	в	Сан	Бернардино,	може	би	никога	не	беше	съществувал	и	се	бе	изпарил	с	умората	
ми.

	 Заслизах	бавно	по	стъпалата	на	рейса	търкайки	очи	и	премигвайки	срещу	слънцето	и	зад	себе	
си	чух	глас.

-Сър забрави ли сте нещо! -	шофьорът	ми	подаде	един	омачкан	плик.	На	дневната	светлина	разчетох	
несъразмерния	почерк	–	на	писмото	пишеше	–	For	Terrans,	my	guardian	angel!	from	Angie.	Явно	беше	
изпаднало	от	раницата	му,	явно	някой	неща	наистина	не	се	променят.

	 Бях	стъпил	на	звездата	на	Ривър	Финикс	и	пред	мен	се	ширеше	Холивуд	булевард.	Бохемският	
път	ме	чакаше	с	отворени	широки	булеварди,	намигваше	ми	с	дългите	си	мигли,	и	се	оглеждаше	с	
пъстрите	си	очи,	приканвайки	ме	с	бронзовоцветните	бедра	и	горчивата	мексиканска	бира.	Всичко	бе	
останало	в	миналото,	просто	не	можех	да	съм	ничия	брънка,	макар	и	в	добре	разказана	история.	Нови	
съдби	ме	чакаха	по	този	булевард	и	всичко	което	оставаше	да	направя	бе	само	едната	крачка!	Сетих	
се	за	онзи	стих	на	Фрост

The	woods	are	lovely,	dark	and	deep,		

But	I	have	promises	to	keep,		

And	miles	to	go	before	I	sleep,			

And	miles	to	go	before	I	sleep.

	 Все	още	пазя	писмото	-	измачкано	е	и	с	избледняла	хартия,	но	не	е	отваряно,	то	е	там	точно	
до	порцелановата	чаша	 която	 купих	от	един	стар	магазин	на	Санта	моника	на	 която	 с	червено	бе	
изписано	‚Frankly	my	dear	I	don’t	give	a	damn!

	 Дълъг	е	пътят	от	града	който	възкръсва	от	пясъците,	до	този	на	ангелите	-	372	мили	и	всяка	
спирка	те	очаква	със	своите	истини	и	миражи!

	 Утрините	в	Ел	Ей	са	топли	и	дългите	сенки	се	гонят	по	паважа	докато	постепенно	не	се	смалят	и	
изчезнат	в	нищото.

Георги	Асенов

Тази	история	свършва	с	кръв,	независимо	от	увлекателно	прекараното	време	преди	това

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Паскал

	 Когато	погледна	през	прозореца	денят	се	раждаше	облян	в	кръв.	Аленият	цвят	на	изгрева	бе	
превзел	небосклона	и	всичко	потъваше	в	алените	му	пръсти.	В	това	студено	утро,	Бог	Марс	поне	
за	малко	празнуваше	и	властваше	над	света	излегнал	се	с	цялото	си	тяло	.	В	очите	на	Хемингуей	
кръвта	бе	намерила	своето	специално	отредено	място	и	се	бе	загнездила	там	без	да	предизвиква	
страх,	вцепенение	или	отвращение,	но	този	път	северно	утро	донесе	с	цвета	си	и	неприятният	
мирис	на	желязо.

	 Замисли	се	за	майка	си	тази	кучка,	която	мразеше,	която	го	обличаше	в	рокли	когато	бе	на	
пет,	същата	която	му	изпрати	онова	толкова	лично	и	себично	писмо	завършващо	с	подигравка	след	
успеха	на	“The	sun	also	rises”.	Тази	която	унижаваше	баща	му	цял	живот	и	го	доведе	до	самоубийство	
.	На	много	хора	нямаше	да	прости	много	грехове,	но	на	нея	най-вече	нямаше	да	ѝ	прости	за	едно	
-	че	го	бе	родила!

	 Хемингуеи	обърна	гръб	на	света	отвъд	прозореца	и	го	остави	в	плен	на	кървенето,	зае	се	
да	крачи	бурно	и	да	обхожда	малката	несиметрична	стая	обсипана	с	картини,	книги	и	снимки		на	
дома	му	в	Кетчъм,	Айдахо.	Приличаше	на	голяма	котка	която	търсеше	невидим	изход	от	клетката	на	
възприятята,	на	уморен	лъв	следващ	механична	мускулна	памет,	инстинкт	който	да	го	движи	и	да	
му	даде	илюзия	за	живот	в	това	така	тясно	пространство.

	 За	Хемингуей	обаче	това	не	бяха	действия	на	заловен	звяр,	а	на	освободена	съзидателност.	
Той	винаги	пишеше	прав,	сякаш	готов	във	всеки	един	момент	да	посрещне	куршум	или	да	влезе	в	
схватка	с	демоните	на	своето	минало.

 “Писането е като войната!” мислеше	той	и	в	двете	кървиш	за	да	оцелееш.	В	това	утро	на	
2	юли	1961	година,	той	не	държеше	в	ръката	си	писалка	и	не	пишеше.	В	това	утро	си	спомняше	
и	спомените	 го	водиха	подобно	на	сляп	водач	държащ	го	за	 тежката	мазолеста	ръка	описала	и	
италиански	 окопи,	 и	 смърт	 на	 памплонски	 бикове,	 и	 парижките	 бохемски	 нощи.	 Спомените	 му	
шепнеха	за	любов,	за	война	и	за	смъртта	след	това.

	 Погледа	му	се	спря	на	старите	боксови	ръкавици	висящи	на	стената.	Не	ги	беше	използвал	от	
години	и	сега	се	зачуди	дали	изобщо	има	силите	да	вдигне	ръце,	пръстите	на	ръката	му	потръпнаха	
неконтролируемо.	Бокса	го	бе	научил	да	се	движи	винаги	напред,	независимо	от	обстоятелствата	и	
да	понася	болката	стоически,	да	търси	онзи	единствен	перфектен	удар	громящ	опонента.

	 Обичаше	 да	 се	 боксира,	 защото	 в	 бокса	 всяко	 едно	 движение	носеше	 своите	 сладки	или	
горчиви	плодове.	Обичаше	да	пише	и	когато	редактира	да	оголи	до	кост	всяко	едно	свое	изречение.

	 Без	излишни	движения,	без	излишни	думи!	

	 Животът	трябва	да	се	изживее	като	река.	Или	като	на	ринга	и		в	двата	случая	нито	един	камък,	
нито	една	подводна	скала	или	миришеща	на	пот,	свита	в	тежка	ръкавица	ръка		не	бива	да	те	спре.	
Така	както	нищо	не	може	да	спре	андалуският	бик	в	похода	му	към	смъртта,	в	нажежените	до	кръв	
арени	на	Испания,	той	е	обречен,	да	умре	за	развлечението	на	тълпата,	но	със	смъртта	си	едно	име	
на	нечий	иберски	Тезей,	вечно	ще	се	помни	и	шепне.	И	със	завист	и	с	похот	от	горещите	скали	на	
Алмерия	до	шумните	бардаци	на	Гран	Виа.	

	 Сред	пясъците	на	арената	Хемингуей	намираше	нещо	отдавна	изгубено,	нещо	оцеляло	от	
дълбините	на	миналото,	 в	 което	публика,	 пикадори,	матадор	и	една	двурога	 стихия	 участваха	в	
една	древна	пиеса	отредена	на	смъртта.	Пиеса,	в	която	нямаше	нищо	заслужаващо	определението	
незначително	 -	 от	 първите	 тежки	 стъпки	 в	жълтия	 топъл	 пясък,	 през	 уморените	 вдишвания	 на	
кървящия	гигант,	до	финалното	тихо	изпляскване	с	ръце	от	последният	ред	на	римският	амфитеатър,	
което	потъналия	в	червеният	си	вечен	дом	бик	не	можеше	да	чуе	или	разбере.

	 Хемингуей	прокара	пръсти	по	 своите	 книги	и	притвори	очи	 като,	 че	 ли	 докосваше	живи,	
туптящи	спомени.	И	сякаш	за	миг	изпуснали	го	от	ръка	ги	викаше	тук	на	земята	в	затвора	на	своя	
дух.

Смъртта	има	рожден	ден
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	 Картини	от	младостта	му,	от	едни	други	животи	се	надпреварваха	в	главата	му	и	докато	го	
правеха,	 старият	писател	раздвижи	 устни,	 тежките	 клепачи	 се	отвориха	и	 една	лека	въздишка	 -	
безплътна,	подобно	на	дух,	се	разтопи	тихо	в	нищото.

	 Изплува	онази	медицинска	сестра	и	онази	болница	в	покрайнините	на	Милано	и	обещанията	
които	последваха	сред	мириса	на	амоняк,	желязо	и	люляци.	Те	се	запознаха	под	мрачни	погледи	
на	умиращи	и	тъжни	усмивки	на	самотни,	безименни	герои.	През	живота	си	той	се	беше	влюбвал	
много	пъти	под	различните	небеса,	но	само	веднъж	бе	за	пръв	път	и	само	веднъж	бе	въпреки	
всичко.	От	тази	среща	на	Ърнест,	му	останаха	спомени	на	които	даде	живот	в	книга	и	сърце	в	което	
нещо	умря	като…	на	война.

	 Той	обичаше	жените	и	те	го	обичаха!	Смехът	раждащ	се	из	нежните	им	тела,	светлините	на	
Монмартр	събличащи	ги	бавно	сянка,	след	сянка,	бялото	кенийско	слънце	изгарящо	светлата	им	
кожа,	задухът	на	Севиля	полепващ	по	бедрата	им.

	 Хемингуей	познаваше	света,	бе	се	къпал	не	един	път	в	непостоянството	му,	но	жените	както	
и	за	всеки	един	мъж	преди	него,	оставаха	като	оня	къс	земя,	който	нечий	капитански	безрасъден	
поглед,	бе	съзрял	за	да	възкликне	проклинайки	–	TERRA	INCOGNITA!

		 Приседна	на	тапицирания	стол	сякаш	за	да	поспре	мислите	си	и	се	загледа	в	пръстите	на	
ръката	 си,	 треперейки	 в	 плен	 на	 невидими	 нервни	 окончания.	 Погледа	 му	 срещна	 избелялата	
фотография	на	Мануел	Гутиерес	-Манолито	-	облечен	в	кожен	елек,	нахлупил	сив	каскет	и	захапал	
със	зъбите	си	тънка	цигара	дукадос.	Беше	го	срещнал	в	Мадрид	през	1939	и	Манолито	му	разказа	
за	Бадахос,	през	38-а!

	 Разказа,	 как	 след	 като	 франкистите	 влезли	 в	 града	 отделили	 мъжете	 от	 жените	 и	 децата,	
оставяйки	дълги	белези	от	женски	нокти	по	ръцете	на	републиканците.	После	ги	натоварвали	на	
стари	очукани	камиони	за	да	ги	отведат	в	безвремието.	Как	сред	цялото	това	сбогуване	и	сълзи	под	
съпровода	от	изстрели	в	далечината,	испанският	боен	марш	–Ла	Мадруга	се	чул	като	от	корените	
на	 града	и	една	дребна	жена,	може	би	майка,	може	би	съпруга,	може	би	дъщеря,	 запяла	с	цяло	
гърло	една	песен	от	времената	на	дон	Гонзало	де	Кордоба	и	Амброзио	Спинола	-	la	muerte	tiene	un	
cumpleanos,	Смъртта	има	рожден	ден.

	 Всички	майки,	дъщери	и	съпруги	вдигнали	на	ръце	жената,	никой	на	знае	каква	е	била,	но	
се	 превърнала	 в	 символ	 и	 пеела	 прощална	 песен	 сред	 пламъците	 прегърнали	 Бадахос.	И	 така	
с	кръвта	на	своите	мъже	под	ноктите	си,	те	се	отправили	в	нищото	под	звуците	на	изстрелите	в	
далечината,	пред	една	червена	стена.	Години	след	това,	Мануел	Гутиерес	Манолито,	също	загина	
пред	една	такава	стена.

	 Наближаваше	 обед,	 Хемингуеи	 откачи	 старата	 пушка	 Лоренцо	 Бернардели	 от	 стената	 до	
снимката	на	Манолито	и	направи	това	което	можеше	да	направи	със	затворени	очи.	Беше	го	правил	
хиляди	пъти	в	Африка,	преди	нещо	живо	в	саваната	да	поеме	сетния	си	дъх.	Гилзите	се	плъзнаха	в	
никелираната	цев	красиво,	почти	съвършено,	чу	се	познатото	изщракване.

	 Този	път	Хемингуей	не	насочи	дулото	към	друг,	нямаше	към	кой	да	го	насочи	и	нямаше	в	
какво	да	се	прицели,	вместо	това	лапна	цевта	и	очите	му	се	разтвориха	рязко,	превръщайки	се	в	2	
кръгли	топки.

	 Тишината	след	изстрела	бе	безжалостно	тиха.	Тази	земя	която	пречупва	всеки	и	убива	онези	
които	не	искаха	да	бъдат	пречупени	го	изпращаше	с	мълчание!

	 Вратата	 на	 кабинета	 изскърца	 болно	 и	 в	 стаята	 внимателно	 запристъпи	 Бети	 Грейбъл,	
полидактилната	котка	на	Ърнест.	Тя	беше	преборила	страха	от	оглушителния	тътен	и	се	бе	отдала	
на	това	най-типичното	и	вродено	нейно	качество	-	любопитството.	Бети	Грейбъл	се	доближи	до	
това,	което	лежеше	неподвижно	на	пода	проснато	в	голяма	червена	локва	-	останките	от	черепна	
кост	и	разкъсана	плът.	

	 Бети	Грейбъл	пи	дълго	и	ненаситно,	докато	носа	и	не	стана	изцяло	червен	и	трябваше	да	
го	почисти.	Папа	Ърни	не	чувстваше	болка,	не	чувстваше	вече	съвсем	нищо,	той	вече	сънуваше	…	
лъвове

Георги	Асенов
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Георги	Асенов

	 Слънцето	все	още	разпръсква	последните	си	лъчи,	а	аз,	както	и	всички	други	котки	отдавна	съм	готова	
за	среднощни	игри.	Драскам	нетърпеливо	с	нокти	и	паля	цигара.	Мислите	ми	са	някъде	между	три	и	четири	
часа	през	нощта,	когато	е	тъмно,	потно	и	извратено.	Няма	смисъл	да	си	оправям	косата.	Слагам	малко	спирала,	
защото	както	всяка	котка	ще	ти	каже	-	погледа	е	повече	от	важен.	Устните	ми	са	алени,	защото	непрекъснато	ги	
хапя	или	ги	хапят,	така	че	и	там	няма	да	се	старая	много.	Обувам	нещо,	което	прави	дупето	ми	кръгло	и	сочно,	
с	непретенциозна	тениска	без	сутиен,	защото,	що	не?	Паля	нова	цигара,	а	луната	вече	е	заела	правилната	
позиция	и	осветява	цялата	стая.	Ако	бях	романтична,	може	би	щях	повече	да	й	се	зарадвам,	но	дали	ще	ме	
хапят	по	гърба	на	лунна	светлина	или	не,	честно	казано	ми	е	все	едно.	Държа	само	на	музиката.	Трябва	да	е	от	
онази,	която...	абе	сещаш	се...	онази.	И	трябва	да	бъде	достатъчно	силна,	за	да	чуваш	само	нея	и	достатъчно	
слаба	за	да	чуваш	само	мен.	Искаш	ме	веднага,	а	аз	искам	да	ме	пляскаш	по	дупето	и	зная	как	да	си	го	получа.	
Умея	да	докосвам	с	поглед,	 с	 устни,	 с	нокти.	Полудяваш.	И	ме	дърпаш	за	 косата.	Сега	разбираш	защо	не	я	
оправих.	Оставям	се	на	въображението	ти	-	колкото	по-тъмно	е,	толкова	повече	ми	харесва.	Нали	сме	дошли	
да	си	играем.
Кратката	вибрация	от	телефона	резонира	в	котешката	душа.	Поглеждам	дисплея	-	23:34,	1	ново	съобщение	

-	“ДОЛУ	СЪМ”.
                 Виктория

   70    CB MAGAZINE   CB MAGAZINE 71  



В	гореща	тъмнина
прогнила	от	ненужна	самота
лежа	забил	глава
потънал	в	мрака	на	собствената	си	душа
объркан	от	лъчите	на	твоята	красота
Не	виждам	нищо	
треперя	жалко
налудничаво
нетипично
задъхан	съм	от	опити	да	го	покажа
да	успея	някак	си	да	ти	го	кажа
но	крайно	неприличната	ми	суета	
забулила	ме	в	тъмата	на	безкрая
лишава	ме	от	думите	ми	нужни
изцежда	ми	страстта	със	хули
пречупва	я	във	огледални	рими
натоварени	с	цинични	алогизми
потъпква	святата	ти	личност
и	хвърля	прах	в	заслепения	ми	поглед
крещи	ми	аз	да	те	отхвърля	
да	те	пренебрегна
и	да	се	откажа
защото	в	диалога	ни	откривам
че	светлината	ти	ме	само	заслепява
красноречиво	тя	ме	затъпява
лишава	ме	от	прословутата	ми	сила
всичко	да	отритвам	и	затривам
да	живея	като	куче	без	стопанин
лишен	от	рамки,	без	идиали	
мрачен,	чаровен	и	измамен	
И	пак	напук	на	всичките	ми	сиви	мисли
остават	белите	контури	на	лицето	ти
изгравирани	в	черните	зеници	на	очите	ми
пропукващи	стената	към	сърцето	ми
проблясващи	като	надежда	
отвъд	цинизма	ми
като	първи	слънчев	лъч
след	живот	преминал	във	стихиен	ураган
но	някак	си	съмнявам	се	да	ти	го	кажа
все	пак	тъмнината	е	прословутата	ми	слава
и	не	случайно	тя	ме	обладава	
опорочава	всичко	до	което	се	докосна
и	искрено	ме	притеснява	
да	не	зачеркне	пъстрата	ти	светлина	
с	черните	мотиви	на	моята	душа Явор	Павлов

илюстрация	-	Lyubena	Fox

Мрачни	багри

Антонина	Георгиева



Време	-	стрела,	поглед	-	мечта
Какво	ли	разбирам	от	всичко	това?
Тихи	моменти	улавят	жадни	човеци
Аплодисменти	жестоки	ще	има	за	всеки
Болка,	тъга,	после	смях	и	игра
Защо	ли	светът	завъртян	е	така?	

Опънат	лък	насочен	право	в	целта
Време	-	стрела,	поглед	-	мечта
Кой	ще	спечели	тази	игра?
Дъгата	отпред	е	само	лъжа
Опашка	червена	под	къса	пола
Сива,	чуплива,	зимна	мъгла	

Безкрайно	въртене	край	малка	звезда
Електрони	се	гонят	около	своите	ядра
Страшен	е	само	страхът	от	света
Цикъл	след	цикъл	-	докостни	вечността
Кокиче	стани	-	смело	пробивай	пръстта	
Изгони	сивата,	чуплива,	зимна	мъгла

Зимна	мъгла

Златан	Деков
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https://www.facebook.com/events/1025703097535592/
https://www.facebook.com/events/1812970812302503/
https://www.facebook.com/events/635247316637223/
https://www.facebook.com/events/413842168948343/


Графично	оформление	-	Явор	Павлов,	Мартин	Косев

Корица	-	Иван	Шопов

Фотографи	-	Явор	Павлов,	Минчо	Мундров,	Златан	Деков,	Едуард	Петров	

Илюстрации:	Стихотворението	“Мрачни	багри”	-	Lyubena	Fox	
	 	 					Стихотворението	“Напоследък	имам”	-	Антонина	Георгиева

Гост	автори	-	Надя	Павлова,	Георги	Асенов,	Елена	Геновска

Маркетинг	и	реклама	-	Стефан	Николов,		Ива	Мандичева,	Анна	Андреева

За	информация	и	контакт	-	info@cbohemians.com	
http://www.cbohemians.com/

Съвременни	Бохеми	
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