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	 За	 една	 година	 научих,	 че	 за	 да	 правиш	 списание	 в	 България,	 трябва	 да	 си	
абсолютно	невменяем.	За	да	се	разпространи	като	хората,	някой	трябва	да	сбърка	тиража	
и	че	всички	са	леля	на	някого	(това	и	преди	си	го	знаех,	но	сега	ме	бие	по-често	през	носа).	
Въпреки	всичко	и	всички,	които	помогнаха	по	негативен	начин,	все	пак	продължаваме	
да	издаваме	изданието	си	и	да	разширяваме	темите	и	съмишлениците	за	всеки	следващ	
брой.	За	една	година	папката	на	списанието	набъбна	на	53	гигабайта,	общият	брой	на	
файловете	стана	3700	(като	не	съм	сигурен	кои	точно	влизат	в	изданията),	над	60	000	
думи,	около	250	снимки	и	много	други	неща,	за	които	сигурно	ще	се	сетя	след	датата	
за	печат.	Тук	е	мястото	да	благодаря	на	екипа,	който	стои	зад	всичко	това	и	на	хората,	
които	 ни	 подкрепиха.	Определено	 дотук	 беше	 един	изключително	 забавен	проект,	 с	
много	долни	точки,	но	наистина	напук	на	много	неща	продължаваме	да	реализираме	и	
се	надявам	първата	му	година	далеч	да	не	е	и	последна	и	да	може	да	метнем	поне	една	
двойка	цифри	в	номерацията.	.	

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

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

По	 пътя	 се	 губихме,	 ограбваха	 ни	 и	 дори	 на	 няколко	
пъти	ни	биха,	и	честно	казано,	не	винаги	си	струваше.	
Но	никога	не	се	отказвахме	и	продължавахме	напред	
вярвайки,	 че	 важното	 в	 живота	 е	 да	 се	 забавляваме	
и	 да	 живеем	 възможно	 най-свободно.	 А	 това	 за	 нас	
означава	-	по	бохемски,	без	задръжки	и	без	съжаления.	

   6    CB MAGAZINE



 

	 Има	 сутрини,	 в	 които	 се	 събуждаш	 и	 се	 питаш	 какво	 по	 дяволите	 всъщност	 си		
преживял	вчера	вечерта...	Нужни	са	голяма	чаша	кафе	и	дълго	взиране	отвъд	прозореца,	
докато	звука	и	картината	от	спомените	ти	започнат	да	си	говорят	отново	и	те	отнeсат	
някъде	високо	и	далеч.	И	не,	не	говоря	за	секс.	Иначе	нямаше	да	си	тактувам	с	кафето.
 
	 Та	става	дума	за	музика	и	по-конкретно	за	съвременен	европейски	джаз	в	лицето	на	Open	
Source	Trio.	За	незапознатите	това	е	една	странна	формация	между	български	пианист,	немски	
барабанист	и	голям	басист	с	променливо	потекло,	към	момента	гръцко.
 
	 Гостуването	на	Open	Source	Trio	в	Sofia	Live	Club	беше	не	просто	поредният	добър	концерт.	
Бих	го	оприличил	по-скоро	на	пътуване	в	загадъчен	подземен	свят	на	амфибии,	направен	от	
атмосферичен	джаз	и	смели	импровизации.	След	като	дълго	време	участията	на	триото	пълнеха	
зали	из	цяла	Европа,	беше	крайно	време	да	се	завърнат	в	София.	Явно	и	те	са	усетили	този	
гиг	като	нещо	различно,	защото	ни	застреляха	със	специално	монтирана	дни	преди	концерта	
мултимедия	и	първата	им	колаборация	с	вокал.
 
	 На	сцената	излязоха	Момчил	Атанасов	/пиано/,	Юри	Шеве	/ударни/	и	Никос	Калавритинос	
/бас/.	 В	 началото	 на	 първия	 сет	 момчетата	 ни	 подлъгаха	 с	 някои	 от	 по-релаксиращите	 си	
изпълнения	от	албума	“Altitude”,	но	това	изглежда	беше		за	загряване	и	финт	с	публиката.	Никой	
не	беше	съвсем	подготвен	за	това,	което	последва.	Темпото	ставаше	все	по-интензивно,	а	на	
видеостената	зад	триото	се	запреплитаха	видеокадри	на	рилски	пейзажи	и	самодиви,	снимани	
от	Момчил	–	на	моменти	обаче	имах	чувството,	че	бяхa	монтирани	от	Дейвид	Линч	за	новия	
Twin	Peaks.	Напрежението	в	музиката	растеше,	а	ние	се	зомбирахме	все	по-дълбоко.	Не	исках	
дори	да	отида	на	пет	крачки	да	си	взема	нова	бира,	само	и	само	да	не	изпусна	миг	от	случващото	
се	на	сцената.

http://opensourcetrio.com/


	 Във	 втория	 сет	 играта	 окончателно	
загрубя.	 Композициите	 ставаха	 едновременно	
все	по-феерични	и	агресивни	по	един	труден	за	
разгадаване	начин.	Огледах	се	наоколо	и	всички	
изглеждахме	 като	 залепени	 за	 столовете	 си	 с	
притаен	 дъх.	 Сигурно	 всички	 се	 питахме	 какво	
да	очакваме,	но	едва	ли	някой	беше	подготвен	
пътуването	 из	 земните	 недра,	 което	 последва.	
Подводните	кадри	на	Иво	Калушев	и	компания	от	
пещерните	им	експедиции	в	Мексико	ни	заведоха	
на	места,	които	едва	малцина	са	виждали	на	живо.	
Тук	момчетата	от	триото	окончателно	изригнаха	
и	 често	 импровизираха	 смело,	 разменяйки	
си	 съюзнически	 усмивки.	 Към	 тях	 на	 сцената	
за	 едно	 парче	 се	 присъедини	 Александрина	
Александрова	от	Парапланер,	 чийто	 глас	 се	 закова	дълбоко	в	 сърцето	ми	 като	пирон,	 който	
не	исках	да	извадя.	Това	беше	първият	път	в	историята	на	Open	Source	Trio,	в	който	някой	пее	
вокал	върху	музиката	им	–	сигурен	съм,	че	след	това	изпълнение	всеки	в	публиката	се	питаше	
“Защо?	Защо	не	 започнете	да	вкарвате	вокали	по-често?”.	Авторският	 текст	на	Александрина	
попадна	право	в	целта	и	на	сцената	се	усещаше	химията	между	нея	и	бандата.
 
	 Някъде	след	полунощ	и	след	поредния	бис,	светлините	започнаха	да	угасват	една	по	една.	
Видимо	на	никого	не	му	се	тръгваше.	Но	нали	вече	отдавна	не	сме	в	седемдесетте,	вместо	да	
обърнат	по	бутилка	уиски,	тримата	намачкани	от	прегръдки	и	поздрави	музиканти	започнаха	да	
товарят	инструменти	и	техника	в	кола	под	наем...	Чакаха	ги	още	много	концерти	и	път	в	идните	
дни.	А	ние	бавно	закрачихме	в	мартенския	хлад,	търсейки	дюнери	в	нощна	София.	Такива	не	
намерихме,	нито	пък	изчерпателен	отговор	на	въпроса	“Какво,	по	дяволите,	преживяхме	току-
що	и	защо	не	може	да	е	така	всяка	вечер!?”

Владо Донков



	 В	последните	няколко	броя	ви	запознах	
с	 групи,	 които	 считам	 за	 талантливи	 и	
изключителни,	всяка	по	свой	начин.	Светове,	
в	 които	 можем	 да	 се	 разходим,	 цветове,	
които	можем	да	открием,	и	усещане,	в	което	
можем	 да	 се	 потопим,	 само	 и	 единствено	
защото	 те	 ни	 канят	 да	 го	 направим,	
давайки	ни	възможността	да	усетим	това,	
което	 те	 са	 изпитвали,	 композирайки	
инструменталите	 и	 пеейки	 вокалните	
линии.	
 
	 Колко	 много	 може	 да	 ни	 даде	
музиката	и	колко	много	можем	да	открием	
благодарение	 на	 някого,	 който	 изказва,	 по	
свой	начин,	това	което	ние	бихме	искали	да	
кажем.	
 
	 Този	път	ви	каня	да	се	потопите	не	в	
света,	а	във	вселената,	наречена	The	Science.	
 

	 Повярвайте	 ми,	 ще	 откриете	 за	 себе	 си	 повече	 неща	 отколкото	 някога	 сте	
подозирали.	
 
	 Нека	започна	отначало:	чувам	за	пръв	път	 групата	в	една	за	мене	далечна	дата	в	
клуб	Микстейп.	Разказвали	са	ми	за	тях,	описвали	са	доколкото	могат,	но	на	живо	е	съвсем	
различна	история.	Пред	мен	се	развива	цяла	история,	разделена	на	глави,	наречени	песни,	
озвучени	от	Мартин,	разказани	от	Нино	и	украсени	от	Вяра.	За	този	час	забравям	напълно,	
че	се	намирам	в	България,	и	в	мен	се	съюзяват	две	изключително	красиви	мисли	-	първо,	
това	е	участие	на	световно	ниво,	и	второ,	защо	не	мога	да	изразя	мислите	си	по	толкова	
искрен	и	точен	начин?	
 
	 Създадената	атмосфера,	перфектна	в	синхрона	си	от	толкова	различни	личности,	ме	
пленява,	водейки	ме	до	един	електронен,	динамичен	и	нежен	свят,	в	който	имам	цялата	
свобода,	от	която	се	нуждая.	
 

	 Закарах	 ви	 доста	 надалеч,	 знам.	
Нека	ви	върна	към	имената	на	водачите:	
Мартин	 Ставрев,	 Вяра	 Попова	 и	 не	 на	
последно	място	Нино	Гомес.	
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https://soundcloud.com/sciencethe


	 Уверявам	 всеки	 един	 от	 вас,	 че	 бих	
могла	да	прекарам	дни,	разкавайки	първите	
си	впечатления	за	всеки	един	от	тях,	но	ще	
се	опитам	да	бъда	кратка.	Симбиозата	между	
тримата	се	усеща,	веднага	щом	Мартин	заема	
видимо	 позицията	 на	 укротителния	 мозък	
в	 групата.	 Човекът,	 който	 синхронизира	 и	
организира	всичко,	мислителят.	Нино	от	своя	
страна	 почти	 не	 се	 нуждае	 от	 представяне,	
бидейки	 човешката	 форма	 на	 думата	
frontman,	с	главно	Ф.	Завладяващ	със	всяко	
свое	 движение	 и	 всяка	 изпята	 нота,	 хваща	
публиката	за	ръка	и	прави	с	нея	каквото	си	
пожелае	без	нужда	от	позволение.	
Нежно	 се	 появява	 Вяра,	 която	
маркира	върху	фината	и	деликатна	
част	 на	 групата,	 превръщайки	 в	
преценени	 думи	 и	 тонове	 всички	
усещания	на	присъстващите.	
 
	 Ще	 пропусна	 разказ	
относно	 песните,	 чуйте	 ги	 сами	 и	
ги	превърнете	в	свои	-	нещо,	което	
считам	за	естествен	процес.	
 

	 Минава	участието	и	аз,	за	пръв	път,	не	
оставам	с	въпросителни,	а	с	чисти	въпроси.	
Естествено	напрягам	всички	с	това,	че	искам	
да	си	поговоря	с	тях	и	след	известно	време	
успявам	да	си	уговоря	среща	с		Мартин.	
 
	 Рядко	ми	се	 случва	да	не	 знам	какво	
да	 очаквам	 от	 човека,	 с	 който	 ще	 се	 видя,	
но	 в	 този	 случай	 си	 нямах	 ни	 най-малка	
идея.	 Признавам,	 че	 мозъкът	 ми	 разигра	
няколко	 сценария	 относно	 това	 какво	 ще	
представлява	точно	този	човек,	но	нито	един	
от	тях	не	беше	правилният.	

	 Пристигам	на	срещата	със	закъснение	и	срамна	физиономия	за	което,	а	пред	мен	
стой	олицетворението	на	спокойствието,	поръчало	по	един	чай.	Сядам	и	започвам	рязко	с	
въпросите	относно	какво	ще	се	случи	и	какво	следва	в	бъдещето	на	The	Science,	но	отговорът,	
който	получавам,	е	далеч	по-изчерпателен.
	 Мартин	ми	позволява	да	погледна	отвътре	и	точно	и	ясно	ми	разказва	как	функционира	
този	колектив.	
	 Изграден	 на	 принципа	 на	 свободата	 на	 изразяването,	 това	 е	 една	 много	 добре	
смазана	машина.	Всеки	един	от	тях	има	коренно	различно	минало,	а	най-вероятно	и	коренно	
различно	бъдеще,	като	се	канализира	всичко	това,	което	ги	свързва	именно	в	The	Science.	
Сякаш	това	е	святото	място,	в	което	всеки	един	от	тях	може	да	покаже	на	какво	е	способен	и	
какво	точно	представлява	без	нуждата	от	филтри.	Най-просто	казано,	безопасното	им	място.
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	 След	 формирането	 им	 през	 2014	 година	 и	 официалното	 включване	 на	 Вяра	 от	
2015-та,	The	Science	имат	публично	активен	период	чрез	фестивали	като	Transfiguration,	
Artmospheric,	Егуля	и	София	Диша,	след	което	се	фокусират	върху	студиен	период,	в	който	
изграждат	звученето	си.	От	тогава	подбират	много	стриктно	участията	си,	като	приоритет	
остава	 творчеството.	 Към	момента	 The	 Science	 готвят	огромни	изненади,	 за	 които	 съм	
дала	клетва	да	не	говоря	и	честно	казано	държа	за	себе	си	с	кеф,	сякаш	имам	привилегия.	
За	жалост	няма	да	мога	да	опазя	това	чувство	до	безкрай,	но	докато	свиквам	с	тази	мисъл	
ви	съветвам	да	ги	следите,	за	да	може	да	бъдете	свидетели	и	вие	на	това	истинско	чудо,	
опростено	с	думата	“група”.

 Оставям	ви	с	линк	към	тяхната	страница,	а	аз	отивам	да	слушам	парчетата	им	
и	да	прихващам	от	вродения	им	талант.	

Сабина Паризи
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https://soundcloud.com/sciencethe
https://soundcloud.com/sciencethe
https://www.facebook.com/events/1892925020972026/


	 Бохемите	не	са	просто	една	медийна	платформа,	а	по-скоро	семейство,	което	нарича	
себе	си	общност.		За	нас	е	важно	работата	да	се	свързва	пряко	с	думата	“приятелство”	и	да	
няма	нареждания,	 а	 по-скоро	желание	и	 ентусиазъм,	 като	 талантът	и	 знанието	 трябва	 да	
останат	главни	фактори,	за	да	сме	всички	на	едно	ниво.	
 
	 Понеже	това	е	доста	голяма	рядкост,	бързо	се	почувствахме	вкъщи,	когато	влязохме	за	
пръв	път	в	студиото	на	Music	Clinic	Records	 -	невезвизвесният	лейбъл	на	Николай	Данев,	
Тони	Рикев	и	Мартен	Роберто.	

 
	 Отгоре	 на	 всичко	 аз	 лично	
имам	 семейна	 история	 с	 тях,	
която	 разбирам	 чрез	 баща	 ми,	
който	ме	уведомява,	че	всъщност	
познава	 Тони,	Мартен	 и	 Николай	
от	 години	 (даже	няма	да	 спомена	
колко)	 и	 всъщност	 първото	 ни	
запознанство	 е	 било,	 когато	 аз	
съм	била	на	около	4.	
 
	 Достатъчно	 ли	 информация	
разказах,	 за	 да	 е	 ясно,	 че	 не	 съм	
особено	безпристрастна?

	 Ако	добавим	и	това,	че	абсолютно	всеки	един	участващ	в	този	лейбъл,	чисто	музикално,	
е	напълно	построен,	кадърен	и	със	съвсем	свой	характер,	мисля,	че	бих	могла	да	приключа	
статията	до	тук,	за	да	ви	накарам	да	следите	всяко	едно	тяхно	участие.		Но	този	път	няма	да	
направя	така	и	ще	се	фокусирам	върху	една	група,	свързана	с	Music	Clinic	Records,	включваща	
двама	от	създателите,	а	именно	-	Метаформоза.		

	 Замесените,	 освен	 Тони	 Рикев	 (бас)	
и	 Николай	 Данев	 (барабани),	 са	 Роко	
Захариев	 (тромпет,	 перкусии,	 кийборд)	 и	
Мирослав	 Иванов	 (китара).	 Гледайки	 тези	
имена,	 имах	 едно	 определение	 в	 главата,	
което	 не	 успявах	 да	 превърна	 в	 думи,	 но	
Тони	 ми	 помогна	 значително,	 когато	 ми	
разказа,	че	Роко	е	определил	състава	 като	
“група	от	фронтмени”.	Споделям	напълно	и	
това	е	нещо,	което	всеки	един	от	вас	може	
да	направи,	ако	присъства	на	тяхно	участие.	

 
 
	 Една	 от	 причините	 Метаформоза	 да	

е	 естествено	 създаден	 колектив	 е	 силното	 присъствие	 на	 всеки	 замесен	 музикант,	 като	
силно	изграден	и	със	свой	собствен	характер.	Определено	има	на	какво	да	се	научим	даже	
и	разглеждайки	артистите	по	отделно	както	технически,	така	и	от	гледна	точка	на	сценично	
поведение.	 Ако	 добавим	и	
опита,	 считам	 за	 ненужно	
да	описвам	колко	точно	се	
възхищавам	на	групата.	

	 Тук	 вече	 искам	 да	
погледна	към	тях	по	малко	
по-безпристрастен	начин.	

 

https://www.facebook.com/Metaformoza/


	 На	11	май	се	озовах	не	особено	случайно	на	промоцията	на	албума	им	в	Mixtape	5.	
Както	казах,	можех	спокойно	да	съдя	само	и	единствено	по	опита	им,	но	между	това	какво	
представляват	по	отделно	и	като	колектив	има	огромна	разлика,	така	че	реших	да	си	подаря	
тази	вечер.	

		 Искрено	 съжалявам	 всеки,	 който	 не	 успя	 (по	 избор	 или	 случайно)	 да	 присъства	
на	 участието	 им,	 защото	 за	 разлика	 от	 вас,	 мили	 хора,	 имах	 възможността	 да	 чуя	 какво	
представлява	 българският	фънк.	 Докато	 слушах	 перфектния	 баланс	между	 импровизация	
и	структура,	визуализациите	на	Полина	Герасимова	ме	насочваха	към	правилната	посока.	
Прекарах	 около	 час	 в	 детайлно	 създадения	 свят	 на	 Метаформоза	 -	 психеделичен	 и	
едновременно	 с	 това	 подреден.	 Чувствах	 се	 свободна,	 но	 знаех	 каква	 посока	 да	 поема.	
Приключи,	а	аз	още	се	намирах	там,	в	един	изключително	цветен	и	изпълнен	с	ярки	цветове,	
динамични	бас	тонове	и	зареждащи	ритмики	свят.	

  Признавам,	че	не	издържах	и	слушах	диска	за	около	седмица	на	лууп	в	търсене	на	
това	чувство.	Ще	трябва	да	ви	разочаровам	обаче…	усеща	се	най-вече	на	живо.	

	 Оставям	 ви	линк	към	тяхната	 Facebook	 страница	 и	 към	 сайта	 на	Music	Clinic	
Records.	 Аз	отивам	да	 следя	 участията	им,	ще	 се	видим	 там,	 а	междувременно	 слушайте	
албума	им,	чувството	все	пак	се	доближава.	

Сабина Паризи
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	 	 Черно-бялата	 визия	 е	 една	 семпла	
метафорична	история	за	борбата	с	дигиталния	
свят,	 прерастваща	 от	 бягство	 към	 опознаване	
и	 в	 крайна	 сметка	 способност	 за	 контрол.	
Пресъздадена	е	с	минималистичен	съвременен	
графичен	 стил	 	 и	 няколко	 по-специфични	
визуални	образи,	всеки	от	които	има	своя	цел	и	
послание.	Буквално	в	същността	си	има	заложен	
човешки	 образ	 в	 лицето	 на	 танцьорката	 Дори	
Валентинова,	 която	 се	 опитва	 да	 намери	
екзистенциалното	 си	 решение	 за	 съжителство	
със	съвременната	техника.	

	 Изключителната	визуална	приказка	
съпътстваща	 песента	 е	 сложна	
смесица	от	концепции,	талант,	труд,	
кратки	 срокове	 и	 импровизация.	
Това,	 което	 за	 незапознатото	 и	
нетренирано	 око	 вероятно	 би	
изглеждало	 като	 постпродукционни	
ефекти,	 в	 основата	 си	 е	 една	
триизмерна	прожекция	в	рамките	на	
физически	куб	с	плюшени	стени.	На	
пръв	поглед	това	изглежда	семпло	и	
лесно	за	изпълнение,	но	технически	
това	е	много	далеч	от	истината.

	 Сблъсках	 се	 с	 творчеството	 на	Поли	 за	 първи	 път	 на	 миналогодишния	 концерт	 на	
Kan	Wakan	в	Sofia	Live	Club.	Не	само,	че	харесах	визуализациите,	но	и	направихме	много	
красиви	снимки	благодарение	на	тях.	Истината	е,	че	това	впечатление	остана	малко	на	заден	
план	заради	изненадващо	добрата	музика,	но	с	течение	на	месеците	все	повече	започнах	
да	попадам	на	нейната	работа	и	така	до	излизането	на	видеото	към	песента	на	Kan	Wakan	
-	Still	 feather.	Честно,	бях	впечатлен.	Oтдавна	исках	да	видя	съвременен	музикален	клип	от	
родината	ни,	който	да	не	е	грозна	и	пошла	смесица	от	имиджови	кадри,	лишени	от	идея	и	
последователност.	Освен	концепцията	се	изненадах	от	техническа	изпипаност.	Не	изглежда	
като	стандартен	музикален	клип,		но	не	влиза	и	в	категоризацията	на	кинематографичност,	
клоняща	към	филмова	продукция.	По-скоро	е	нещо	коренно	различно.	Намира	се	в	една	ничия	
земя	между	музиката,	кинематографията,	съвременното	изкуство,	анимацията,	техническата	
експертиза	 и	 танца.	 Видеото	 е	 една	 модерна	 арт	 инсталация,	 преплетена	 с	 творчеството	
на	Kan	Wakan	-	3D	мапинг,	съвременен	танц,	красиви	кадри	и	черно-бяла	анимация.	Един	
наистина	красив	плод,	роден	от	колаборацията	между	българо-американския	изпълнител	и	
визуалния	артист	Полина	Герасимова.	Проектът	е	по	нейна	идея	и	след	срещата	ни	тя	сама	
сподели,	че	отдавна	желае	да	направи	нещо,	което	не	е	свързано	с	дигитално	разрушаване	
на	сгради	и	лепенето	на	пламъци	по	фасадите.		



	 Кубът	 е	 специално	 изградена	 конструкция	 с	 пресметнати	 отстояния	 както	 за	
движенията	 на	 танцьорката	 (Дори	 Валентинова),	 така	 и	 за	 проекторите,	 които	 висят	 на	
кръстата	ферма,	 позиционирана	два	метра	над	 конструкцията.	Само	по	 себе	 това	 създава	
много	проблематики.	На	първо	време	за	танцьорката,	която	е	ограничена	от	пространството,	
на	 второ	 за	 оператора,	 който	 е	 изправен	 пред	 мрежеста	 материя,	 и	 не	 на	 последно	 за	
визуалния	 артист	 и	 аниматор,	 нагърбен	 с	 комплексното	 изобразяване	 на	 цялото	 кубично	
триизмемерно	пространство	с	една	непрекъсната	360-градусова	интерактивна	анимация.	За	
щастие	професионализмът	на	всички	е	на	ниво	и	това	се	вижда	ясно	във	финалното	видео.	
Макар	 да	има	 кратки	 срокове,	Полина	 успява	 да	направи	всички	рендъри	 за	 анимациите,	
които	финално	излизат	в	8K	резолюция.	Дори	успява	за	влезе	в	ограниченoто	пространство	
на	куба,	а	операторът	Димитър	Неделчев	брилянтно	се	справя	с	мрежестата	повърхност,	без	
да	губи	ефекта	на	фокусираните	върху	повърхността	на	тюла	анимации.	Естествено	идеята	се	
променя.	От	концепция,	залагаща	на	това	всичко	да	е	на	популярния	в	момента	един	кадър,	
продукцията	се	трансформира	във	визия	с	по-органичен	характер.	

	 Малко	 техническа	 информация	 за	 по-любопитните	 -	 кубчето	 си	 го	 е	 дялкала	 сама	
(шегата	настрана),	снимано	е	с	Alexa	Mini,	отнело	е	2	дни,	един	път	са	успели	да	направят	
пълен	синхрон	на	един	кадър	(но	е	било	безупречно),	наистина	всичко	е	без	постпродукция		
и	цялото	нещо	е	адски	красиво.	Преливащата	ксомическа	визия	и	самотната	фигура	на	Дори	
Валентинова	в	красивата	ѝ	борба	със	светлината	са	един	прекрасен	акомпанимент	на	Kan	
Wakan	-	Still	Feather.	Оставям	ви	с	тази	мисъл	и	с	надеждата	да	виждаме	все	повече	продукции	
на	това	ниво,	не	само	тук,	но	и	на	Балканите.	

Явор Павлов
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	 Има	 един	 особен	 чар	 в	 това	 да	 оставиш	 документалното	 кино	 да	 насажда	 в	 съзнанието	
своите	идеи.	То	го	прави	много	по-нежно	и	дълбоко	от	игралното	кино,	защото	започва	с	това,	че	
всичко	е	“истинско”	Не	е	имало	писател,	който	да	“съчини”	фактите,	които	са	заснети.	Историята	е	
истинска,	персонажите	не	са	артисти,	а	хора.	Нещата,	които	те	са	извършили	са	част	от	миналото.	
	 И	въпреки	 това,	 всеки	документален	филм	е	нищо	повече	от	интерпретация	на	 събития.	

Нека	разгледаме	един	прост	пример.	Можем	да	кажем	-	Той	застреля	трима	човека,	точка.	Не	е	
същото	като,	трима	човека	го	отвлякоха	и	биеха	в	продължение	на	дни.	Той	успя	да	избяга	като	
изби	пистолета	от	ръцете	на	един,	след	което	последва	схватка,	в	която	битият	застреля	тримата	
нападатели.Истината	е	субективна	и	зависи	от	добавения	контекст.	
	 По	този	начин	едни	ще	боготворят	Себастиао	Салгадо,	чиито	живот	и	кариера	са	обект	на	

изследване	в	“Солта	на	Земята”.	Други	ще	го	оплюят,	смятайки	че	успехите	му	са	платени	с	прекалено	
много	кръв.	Истината	е,	че	никой	няма	да	остане	безпристрастен	ако	изгледа	този	документален	
филм.	А	мен	особено	силно	ме	интересуват	хората,	чиито	живот	не	може	да	те	остави	спокоен.
	 За	незапознатите	ще	направя	едно	кратко	представяне	на	Салгадо.	Той	е	най-известният	и	

успешен	бразилски	фотограф	в	света.	Наричат	го	социален	фотограф,	защото	прекарва	две	трети	
от	живота	си	в	пътуване	и	снимане	на	хора	от	над	100	държави.	Неговите	кадри	са	фокусирани	
предимно	върху	 “болните”	общности,	 тези	които	се	давят	свойни,	петрол	и	 глад.	В	последните	
години	от	кариерата	си,	Салгадо	се	отдалечава	от	„солта	на	земята“,	за	да	посети	и	заснеме	най-
красивите	диви	кътчета.	Така	той	доказва	своя	изключителен	талант	и	като	пейзажист.

	 Приключение	в	най-мрачните	и	най-красиви	кътчета	на	човешката	душа	през	
очите	на	Себастиао	Салгадо

http://www.imdb.com/title/tt3674140/?ref_=nv_sr_1


	 Мините	на	Сиера	Пелада	–десетки	хиляди	професори,	фризьори,	сакати,	престъпници,	полицаи,	
артисти,	младежи	и	старци.	С	представянето	на	този	кадър	зрителят	е	запознаватс	черно-белите	картини	
на	Салгадо.	В	изкуството	всяко	изразно	средство	трябва	да	бъде	използвано	с	конкретна	идея,	а	не	като	
самоцел.	 При	 Салгадо	 предпочитаното	 изразното	 средство	 е	 черно-бялата	 гама.	 А	 моментите,	 които	
той	е	уловил	са	пренаситени	с	емоционална	тежест,	носят	ясно	послание.	Снимките	му	биха	изглеждали	
кичозни	и	шарени	ако	имаха	цвят	в	себе	си.	Живеем	в	свят,	в	който	толкова	много	хора	са	готови	да	умрат	
за	идеята	да	станат	богати.	Толкова	надежди,	мечти,	емоции	са	продадени	за	едното	късче	злато.	Какъв	по-
добър	начин	да	го	кажеш,	от	снимка	с	над	50	хиляди	човека,	които	пълзят	в	ада	на	мината.	Салгадо	казва,	
че	е	бил	изумен	от	факта,	че	всичките	са	били	там	доброволно.	Свободни	хора,	които	самостоятелноса	се	
превърнали	в	роби.	Всеки	ден	копаят	от	ранна	сутрин,	разбиват	тежките	камъни	с	мечтата	поне	в	един	
от	тях	да	има	златна	нишка.	Толкова	много	информация	за	човешката	природа,	сняколко	снимки.	Можем	
да	видим	почти	 същите	 хора,	 чакащи	 сутрин	метрото,	 за	 да	отидат	 до	 своята	локална	 „мина“,	 в	 която	
да	търсят	нишката	злато.	Разбира	се,	на	човешкия	мозък	се	привлича	вниманието	по-успешно,	когато	
му	се	представи	образно	съдържание.	По-въздействащо,	е	да	видиш	прашните	изморени	лица	качващи	
50	метрови	стълби	с	огромни	чанти	с	камъни	на	гръб,	вместо	изморените	лица	отиващи	с	изгрева	към	
работа.
	 Когато	едно	произведение	е	в	състояние	да	подтикне	към	житейски	съждения	с	тази	дълбочина	–	

това	е	сигурен	признак,	че	то	ще	отстои	тежкия	тест	на	времето.	Това	за	мен	е	основният	критерий,	който	
отсява	изкуството	от	имитацията.	
	 След	като	вниманието	на	зрителя	е	привлечено	с	кадрите	от	мината,	наративата	се	завръща	към	

началото	на	историята	за	Салгадо.	Интересен	факт	от	живота	му	е	неговото	завършване	на	икономика	и	
първа	сериозна	работа	в	банковата	сфера.	От	своите	командировки	той	се	връща	и	с	първите	си	кадри.	
Така	творецът,чрез	метода	на	пробата	и	грешката	е	достигнал	до	заключението,	че	не	би	могъл	да	работи	
просто	някаква	си	макар	и	престижна	работа	за	пари.	И	тук	идваме	до	момента,	в	който	историята	му	
започва	да	звучи	като	приказка.	Той	се	отказва	от	сигурната	работа	и	решава,	че	ще	преследва	своята	
мечта	–	да	пътува	и	снима.	

	 Втори	 режисьор	 на	 “Солта	 на	
Земята”	е	самият	син	на	Салгадо.	Този	
факт	 малко	 подвежда	 публиката	 към	
заключение,	че	персонажът	на	Салгадо	
е	идеализиран.	Във	филма	се	казва,	че	
Салгадо	рискува	всичко	и	заминава	на	
своето	 първо	 приключение.	 Доколко	
жертвите	 са	 били	 истински	 и	 той	 е	
“продал	 всичко”	 за	 преследването	
на	 мечтата	 си	 не	 можем	 да	 знаем.	
Но	 истината	 е,	 че	 Салгадо	 е	 избрал	
да	 прекара	 по-голямата	 част	 от	
израстването	 на	 своите	 деца	 в	
снимане	 на	 умиращи	 чужди	 деца	
на	 другия	 край	 на	 земята.	 И	 ако	 се	
абстрахираме	 от	 личните	 му	 жертви,	
основно	 поле	 за	 критика	 е	 неговото	
сърце.	Защото,	що	за	чудовище	може	
да	 отиде	и	 да	 снима	 как	 хиляди	 хора	
умират	 от	 малария,	 дизентерия,	 глад	
и	 студ?	 Критиците	ще	 кажат,	 че	 е	по-
добре	 помогнеш	 на	 умиращ	 човек,	
от	 колкото	 да	 го	 снимаш	 как	 умира.	
И	 до	 някъде	 са	 прави.	 Само	 че,	 как	
може	 един	 фотограф	 да	 помогне	 на	
десетките	 хиляди	 умиращи	 от	 глад	
всеки	ден?	Показвайки	какво	се	случва	пред	голяма	аудитория	със	сигурност	е	от	полза.	Как	обаче	после	
да	взимаш	„златото“,	което	ще	ти	бъде	платено	за	тези	снимки?	Това	е	парадоксален	въпрос.

	 Според	 мен	 преломен	 момент	 в	 живота	 и	
филма	 е,	 когато	 Салгадо	 се	 завръща	 в	 Бразилия	
след	 10	 години	 отсъствие.	 Фермата,	 в	 която	 е	
израснал	се	е	трансформирала	от	тропическа	гора	в	
пустиня.	Промяната	в	климата	е	превърнала	домът	
му	 от	 място	 изпълнено	 с	 живот	 в	 мъртва	 земя.	
Водопадите	са	пресъхнали,	дърветата	са	изсъхнали,	
а	животните	 са	изчезнали.	 Тогава	Салгадо	обикаля	
родните	 земи	 и	 наблюдава	 гладуващите	 хора.	
Става	свидетел	на	детско	погребение.	Тогава	прави	
една	 от	 най-запомнящите	 се	 фотографии.	 В	 това	
принизено	до	дъното	общество	всеки	е	принуден	да	
изпълнява	няколко	професии,	за	да	преживее.	Така	и	
свещеникът	освен	свещеник	е	продавач	в	магазин,	
за	 обувки,	 в	 които	 можеш	 да	 вземеш	 под	 наем	 и	
ковчег	 за	 погребението	 на	 детето	 си.	 Бедността	 и	
смъртта	са	толкова	често	срещано	явление,	че	този	
фарс	 е	 приет	 за	 нещо	 нормално.	 Салгадо,	 тогава	
баща	на	2	деца,	снима	умрялото	детенце	във	взетия	
под	наем	ковчег,	а	след	това	и	свещеника	продавач.	Кадрите	стават	емблематични.	От	филма	получавам	
усещането,	че	в	този	момент	Салгадо	е	открил	своето	призвание.	На	него	се	пада	трудната	задача	да	бъде	
гъба,	която	да	попива	всичката	болката	на	земята	в	себе	си.	
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	 След	завръщането	си	в	Бразилия	Салгадо	отивада	снима	в	Етиопия.	Мястото,	на	което	смъртта	
отдавна	се	е	превърнала	в	неразделимачаст	от	ежедневието.	Цитирам	-	“Казват,	че	хората	умират	от	глада,	
но	 той	 всъщност	 само	отслабва	 тялото”	 смъртта	 там	обикновено	идва	 от	 по-ужасни	 заболявания,	 по-
свирепидори	и	от	глада.	Салгадо	е	знаел,	че	правителството	укрива	големи	запаси	с	храна	от	собствения	
си	народ	и	ги	оставя	да	дочакаткрая	по	този	начин.	В	човешката	душа	е	скрита	толкова	гнила	частица,	която	
е	способна	заради	своите	частни	интереси	да	причини	такова	страдание.	Това	е	лицето	на	абсолютно,	
тотално	зло.И	няма	друг	вид	на	планетата,	които	да	е	способен	на	такова	разрушение.	Не	зная	наистина	
какво	сърце	е	имал	Салгадо	да	снима	тези	неща,	но	той	го	е	правил.	И	да,	направил	е	много	милиони	от	
тези	кадри.	Фотографските	му	книги	се	издават	от	Taschen	и	се	продават	много	скъпо.	Това	морално	ли	
е?	Не	знам.	Но	той	е	бил	там,	с	тези	хора.	Видял	злото	право	в	мрачните	му	очи	е	и	го	е	снимал.	Той	е	
направил	ултимативния	портрет	–	този	на	най-черното	черно,	което	сме	способни.	Почти	съм	сигурен,	че	
това	в	един	момент	се	е	превърнало	в	зависимост.	Още	при	първото	от	двете	си	тежки	гледания	на	този	
филм,	помислих,	че	човек	трябва	да	е	много	силно	обсебен	от	работата	си,	за	да	продължава	да	снима,	
дори	 когато	 стрелят	 с	 калашници	по	него.	 За	 секунди	да	направи	перфектна	разкадровка,	 да	 заснеме	
пленителникомпозиции	с	черно-бяла	пръскаща	кръв	и	чак	след	това	да	бяга.	

	 Да.	Салгадо	има	колекция	на	снимки	на	мъртви	бебенца.	Десетки	малки	телца,	намерили	смъртта	
си	 по	 особено	 жесток	 начин.	 Когато	 филмът	 ми	 представи	 тази	 информация	 бях	 втрещен.	 Тогава	 се	
замислих,	че	той	също	както	хората	в	мината,	е	бил	там	по	свое	собствено	желание.	Никой	не	го	е	карал	
да	го	прави.	
	 И	все	пак,	смятам	че,	смисълът	на	едно	произведение	са	въпросите,	които	то	задава.	Един	творец	

е	 гении,	 когато	творбите	му	могат	даотворят	множество	дискусии.	Снимката	на	перфектното	капучино	
не	задава	въпроси	-	за	това,	и	не	всеки,	който	снима	може	да	бъде	Себастиао	Салгадо.Неговите	снимки	
въздействат	на	хората.	Отрезвително,	трогателно,	разяряващо,	депресиращо,	подтикващо	към	някакви	
действия.	Мисля,	че	това,	което	той	е	направил	има	не	по-малък	смисъл	от	това	да	търсиш	красотата	на	
света.	Все	някой	трябва	да	бръкне	в	калта	и	да	я	изследва.	

	 Във	филма	се	казва,	че	Салгадо	дължи	
голяма	 част	 от	 успеха	 си	 на	 кураторската	
дейност	 на	 съпругата	 си.	 Тя	 обикаля	 Европа	
и	 успява	 да	 продаде	 трудовете	му	 докато	 той	
ги	 създава.	 Според	 мен	 на	 нейния	 персонаж	
е	 придаден	 недостатъчно	 голям	 фокус,	 тя	 се	
явява	почти	нещо	като	мозъкът	на	операцията.	
Трудовете	 на	 Салгадо	 са	 систематизирани	
в	 книги	 с	 много	 ясно	 изразена	 обща	 тема.	
Подреждането	 на	 кадрите	 и	 планирането	 на	
експедициите	му	е	не	по-малко	важна	част	от	
заснемането	 им.	 Без	 Лелия	 Салгадо	 по	 всяка	
вероятност	не	би	имало	и	Себасиао	Салгадо.
	 Ако	 човек	 си	 помисли,	 че	 ужасите	 са	 локално	 явление	 за	 страните	 от	 третия	 свят,	 може	 да	

погледне	книгата,	която	е	посветена	на	последиците	от	студената	война.	Салгадо	отива	в	Югославия	
през	деветдесетте	години	на	миналия	век,	за	да	снима	духа	на	разрухата,	глада	и	смъртта	в	сърцето	на	
Европа.	Гледайки	лицата	на	хората,	които	са	загубили	домове,	крайници,	близки,	препитание	и	надежда,	
живеейки	на	палатки	някъде	край	пътя,	Салгадо	показва,	че	развитите	държави	не	застраховани.	Това	
са	хора	живели	с	европейски	стандарт,	които	по	стечение	на	политическите	обстоятелства	са	паднали	
в	калта,	точно	както	тези	в	Етиопия.	
	 Известен	на	историята	е	фактът	Садам	Хюсеин	в	при	своето	отстъпление	от	Кувейт	пали	над	

600	петролни	кладенеца.	Непрестанните	изригвания	на	възпламенената	черна	течност	раждат	книгата	
Кувейт:	 Огнената	 Пустиня.	 В	 нея	 пожарникари	 доброволци	 от	 цял	 свят	 в	 продължение	 на	 месеци	
се	борят	 с	 адската	буря	и	 се	опитват	да	 спрат	 замърсяването.	Цитирам	–	 “Понякога	пожарникарите	
просто	 сядаха	 на	 земята	 покрити	 от	 глава	 до	 пети	 с	 петрол,	 сядаха	 и	 почваха	 да	 плачат.	 Дори	
загасени,	 кладенците	 често	 се	 възпламеняваха	 отново,	 защото	 земята	 беше	 толкова	 нагорещена.”	
20	век	е	векът	на	петрола,	черното	злато	е	над	всичко	и	аз	намирам,	 тази	част	от	 творчеството	му	
за	особено	показателна,	за	човешкия	синдром.	Това	което	историята	не	може	да	покаже	са	очите	на	
обезумелите	животни,	които	тичат	без	посока	в	огнената	буря	и	се	опитват	да	достигнат	изход.	Можем	
ли	да	кажем,	че	тези	животни	са	символ	планетата,	която	се	опитва	да	се	спаси	от	човекът?	Можем	да	
дадем	тази	и	още	1000	интерпретации,	защото	някой	е	бил	там	и	го	е	заснел.
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	 След	близо	30	години	на	този	режим,	Салгадо	казва,	че	е	чувствал	душата	си	като	болна.	Той	се	
отказва	от	снимането	и	от	човешката	раса.	Смята,	че	за	нас	няма	надежда.	Прибира	се	в	Бразилия	с	жена	
си	и	по	нейна	инициатива,	основава	институт	Тера.	Натрупаните	средства	и	връзки	от	кариерата	му	се	
инвестират	във	възстановяване	на	умрялата	тропическа	гора	около	дома	на	Салгадо.	Огромни	пустинни	
територии,	 на	 които	 преди	 няколко	 десетилетия	 е	 имало	 дървета,	 водопади	 и	 животински	 видове	
започват	да	се	засаждат.	През	първите	години	много	малко	от	посевите	се	превръщат	в	дървета,	но	с	
постоянство	и	много	средства,	които	се	набират	чрез	контактите	на	Салгадо.	И	след	почти	десетилетие	
усилена	работа,	мястото	отново	започва	да	прилича	на	райско	кътче.	Животинските	видове	се	завръщат,	
и	водопадите	отново	започват	да	текат.	Раждането	на	толкова	много	живот	събуждат	ново	желание	в	
Салгадо	да	снима.	Тогава	с	жена	му	планират	неговото	последно	голямо	приключение.	Книгата	“Генезис”	
е	фокусирана	върху	най-красивите	и	незасегнати	от	човека	точки	на	Земята.	Тя	отново	е	в	черно-бяло	и	
е	наистина	забележителна.	Салгадо	казва,	че	е	искал	да	покаже,	като	заключение	на	своя	изключителен	
живот,	че	все	още	всичко,	което	ние	хората	сме	направили	е	обратимо	и	че	има	толкова	много	красота,	за	
която	да	се	борим.	

 Историята	за	Себастиао	Салгадо	е	изпълнена	с	още	много	драматични	моменти,	които	са	
минали	през	обективите	му.	Едно	е	сигурно	-	всички	са	те	са	композирани	с	майсторство,	като	този	
филм,	който	не	може	да	бъде	забравен.	Въпреки	своите	философски	противоречия	“Солта	на	Земята”	
е	лента,	която	според	мен	трябва	да	бъде	част	от	мислите	на	всеки	ценител	на	фотографията	и	
киното.	

 Златан Деков
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	 Жълто-зелена	гама,	свещи,	изпито	лице,	излизащо	от	мрака,	отпивайки	вино	от	сребриста	чаша,	
пронизващо	с	думите	“Позволете	ми	да	бъда	директен	още	в	началото.	Вие	няма	да	ме	харесате	още	
сега	и	ще	ставам	все	по-неприятен	с	течение	на	времето…”		Смел	монолог,	който	по-скоро	приканва	
към	интерес	отколкото	да	отблъсква	зрителя,	но	прелестно	ясен	и	откровен	с	цинизма	си	за	това,	което	
предстои	да	видим.	
	 За	мене	това	е	и	един	от	най-силните	монолози	на	Джони	Деп.	Определно	много	по-театрален	

и	стилизиран	от	това,	което	кинозрителите	са	свикнали	да	ги	посреща	за	интро.	Няма	експлозии,	няма	
грандиозни	 преследваня,	 лишено	 е	 от	 човешко	 присъствие	 и	 е	 пропито	 от	 тържеството	 на	 мрака.	 В	
същото	време	е	красиво,	искрено	и	незабравимо.	Искам	който	и	да	е	било	от	вас,	читателите,	да	изгледа	
този	монолог	и	да	не	го	запомни.	И	ако	наистина	този	лик	не	се	впие	във	вените	и	мислите	ви	от	отварящия	
кадър,	моля	ви,	спрете	да	четете	и	не	се	обръщайте	повече	към	нашето	издание.		
	 	 Брилянтният	 образ	 е	 плод	 на	 истинската	

история	 на	 граф	 Уилмонт	 Рочестър,	 чийто	 живот	 е	
една	 идея	 по-скандален	 дори	 и	 от	 изложеното	 във	
филма.	По	ирония	на	съдбата	също	така	тази	история	
е	 базирана	 и	 на	 биографичната	 постановка,	 която	
самият	Рочестър	презира	и,	 както	прави	Джони	Деп	
във	филма,	доста	иронизира.	Но	това	е	изложение	за	
друго	място	и	няма	пряко	отношение	към	филма,	за	
който	наистина	има	какво	да	се	каже.	А	той	е	толкова	
безупречно	 искрен,	 стоически	 издържан	 и	 цинично	
ироничен	 колкото	и	 душевността	на	 главния	 герой,	
контрастиращ	с	интелекта	и	дар	словото	си	на	едно	
мрачно	и	кално	време.	

 

http://www.imdb.com/title/tt0375920/?ref_=nv_sr_2


	 Ерата	 е	 на	 английската	 реставрация.	 малко	 след	 първата	 либерална	 революция	 в	 	 човешката	
история.	Рочестър	е	олицетворение	на	дълбокомислещ	циник,	затънал	в	калните	улици	на	Лондон	в	един	
от	най-мрачните	периоди	на	града.	Времето,	когато	курвата	е	по-евтинна	от	пинта	бира,	а	политическата	
стабилност	 е	 просто	 илюзия.	На	 този	живописен	 кафеникав	фон	 се	 сблъскваме	 с	 Джон,	 завръщащ	 се	
след	поредното	изгнание,	навлякъл	си	с	остър	език.	От	първия	момент	се	потапяме	в	перманентното	
му	 пиянство	 и	 хедонистично	 търсене	 на	 разнообразни	 удоволствия.	 Нека	 да	 бъда	 честен,	 това	 не	 е	
история	 за	 изкуплението,	 а	 е	 по-скоро	искрена	 биография	на	 един	от	 първите	идоли	на	 романтизма.	
В	исторически	план	Рочестър	е	известен	с	налудничавото	си	и	абсурно	поведение	от	семеен	портрет	
с	 маймуна,	 вметнат	 като	 сцена	 във	филма,	 до	 проникновенното	 си	 творчество	 за	 нихилистичната	 му	
нагласа	спрямо	човечеството,	като	най-известнат	му	творба	е	“Сатира	срещу	човешкия	род”.	В	същото	
време,	той	самият	е	една	от	ранните	инспирации	дори	и	на	Гьоте.

	 Филмът	 не	 набляга	 много	 на	 позитивните	 черти	 на	 Рочестър,	 а	 се	 впуска	 в	 илюстрация	 на	
самоунищожителната	му	поквара.	Но	това	от	своя	страна	има	и	позитивни	черти,	защото	дава	шанс	на	Деп	
да	направи	незабравима	роля	в	арогантен	образ,	минаващ	за	олицетворение	на	почти	всички	грехове.	
Както	казва	в	диалога	с	майка	си:	“Всичко	могат	да	пият,	но	не	всеки	може	да	се	сравнява	с	моята	усърдност	
в	начинанието”.	Почти	няма	сцени	във	филма	без	вино	в	тях,	дори	и	сифилисът	не	възпира	графа	от	
пиянството.	През	годините,	ако	не	и	десетилетието,	което	прекарваме	с	героя,	той	сам	признава,	че	не	
помни	кога	за	последно	е	бил	трезвен.	Крайната	му	поквара	ражда	и	интересни	сцени,	наистина	не	всеки	
може	да	си	позволи	да	направи	премиера	в	кралския	театър,	възседнал	огромен	пенис	в	чест	на	краля.	Не	
всеки	би	имал	и	смелостта	да	се	само	подиграва	на	образа	си,	когато	е	в	краен	стадий	на	сифилис	и	да	прави	
паралел	с	актьора,	който	трябва	да	превъплъщава	образа	му.	Но	това	само	показва	колко	силна	личност	
е	бил	и	доколко	безцеремонното	му	поведение	е	помогнало	за	оформянето	на	една	ера.	Или	по-скоро	
доколко	той	е	бил	гласът	на	тази	ера.	Точно	по	това	направление	ще	отбелжа	и	Джон	Малкович,	който	
прави	стандартна	за	себе	си,	но	много	допълваща	роля	като	Чалрз	II.	Естествено	това	не	е	най-силната	
роля	 на	 актьора,	 все	 пак	 не	
случайно	 има	 сюреалистична	
лента,	 кръстена	 “Да	 бъдеш	
Джон	Малкович”,	но	прекрасно	
допълва	 образа	 на	 Деп	 и	
изгражда	 цялостна	 атмосфера	
за	 съществуването	 на	
Рочестър.	

	 Лентата	 е	 интересна	 и	 с	 друго,	 освен	 диалозите	 и	 актьорската	 игра.	 За	 да	 се	 пресъздаде	
ерата	и	 да	 се	постигне	жълтеникаво-зеленият	цвят	на	 кинематографичната	визия,	малко	по	модел	на	
Кубриковия	“Бари	Линдън”,	екипът	решава	да	снима	всичко	на	естествена	светлина,	като	нощните	сцени	
са	 заснети	 със	 специално	 направени	 постаменти	 със	 свещи	 и	 рефлектори	 позволяващи	 запазването	
на	 характерната	 светлинна	 на	 периода.	 За	 тренираното	 око	 ефектът	 е	 впечатляващ	и	 изгражда	 една	
атмосфера,	изключително	присъща	на	мъгливата	реалност,	в	която	вероятно	е	живял	самият	Рочестър	-	
мрачна,	задимена,	кална	и	с	един	всеобхватен	аромат	на	разврат.	
	 Макар	да	не	постига	особен	успех	нито	в	киносалоните,	нито	по	фестивалите,	за	едно	немалко	

количество	от	хора	в	световен	мащаб	той	се	превръща	в	една	от	култовите	роли	на	господин	Деп.	От	
актьорска	 гледна	 точка	ролята	е	прекрасна	илюстрация	на	един	наистина	сложен	и	 за	повечето	хора	
не	особено	любвеобилен	образ.	Прекомерно	арогантен,	до	болка	чаровен,	пропит	с	грехове,	достойни	
поне	за	седем	кръга	от	ада	и	все	пак	гениален	и	блестящ	с	непокорното	си	и	непреклонно	отношение	
към	 авторитета	 и	 заобикалящата	 го	 морална	 и	 политическа	 рамка.	 Смелостта	 на	 образа	 е	 дълбоко	
обвързана	с	чувствителността	му,	цинизмът	е	просто	механизъм,	чрез	който	той	се	опитва	да	преживее	
обкръжаващото	го.	А	с	това	признание	и	завършва	филмът.	Без	рими,	без	скромности,	без	преструвки	
и	без	лъжи.	Един	поетичен	рефрен	към	свободата	на	всяка	цена.	В	крайна	сметка	граф	Рочестър	остава	
един	символ	на	Романтизма,	много	преди	той	да	се	появи,	и	филмът	добре	обрисува	това	олицетворение	
на	свободната	мисъл,	надрастваща	човечеството	не	само	като	мислене,	но	и	като	идея.

Явор Павлов
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Всеки	ден	е	обгърнат	от	сивотата	на	бетонни	дървета	в	една	унищожена	джунгла,	парализираща	с	липсата	
си	на	светлина.	

“Стени”	-	кратък	филм,	разглеждащ	енергията,	пораждаща	се	между	конфронтацията	на	хората	със	стени.	

Как да преодолеем мрака, който ни заобикаля 
отвсякъде. Как да се изправим срещу сивата стена, 

поставена пред самата ни същност? Как да разбием 
бариерата пред нас? Как да сме единни въпреки 

всичко, което ни разделя? Или как да се изправим 
срещу изкуствените стени на обществото, как да 
запазим огъня, опитващ се да обхване всичко срещу 

свободата ни?

Това	 е	 казус,	 поставен	 през	 визуалната	 призма	 на	младата	 продуцентска	 компания	 “I	 am	Here”.	
Група	от	разнородни	филмови	творци,	произлезли	от	Дортмунт,	Германия	и	с	творението	си	бързо	
завладяла	много	фестивални	и	онлайн	платформи.		Лицата	в	основата	на	компанията	и	зад	филма	са	
Майк	Шустер,		Фатмир	Долчи	и	Макс	Пашке.	Отявлено	противопоставени	на	стерилния	подход	към	
киното,	творбата	им	силно	набляга	на	днешните	проблеми,	поставени	през	динамична	и	съвременна	
визуална	разходка	из	душевния	конфликт	на	младежта	и	актуалните	бариери.	

Късометражният	филм	има	нелинейна	история,	преплитаща	редица	реални	съдби	в	една	сюрреалистична	
борба	с	репресията	на	възможността.	Реално	няма	конкретно	действащо	лице,	а	олицетворение,	постигнато	
чрез	глас	зад	кадър	и	разлини	персонажи.	Редица	внушения	с	философски	характер,	поставени	на	фона	
на	 стени,	мрежи,	мрак,	 бягство,	 катерене	и	на	първо	място	 горяща	 кола,	 забита	в	 стената,	 разделяща	
Израел	и	Палестина.	Няма	да	навлизам	в	политическите	диапазони	на	филма	и	символите	му,	те	не	са	
ограничени	до	конкретната	стена	и	локациите	включват	редица	места	из	Европа.	Посланието	е	далеч	по-
силно	от	локациите,	лицата	и	моментна	политика,	визуалната	конфронтация	между	героите	и	предметите	
поставя	самия	въпрос	за	концепцията	на	 “стена”	като	предизвикателство	пред	човешкия	дух.	Силното	
внушение	е	постигнато	с	run	and	shoot	стилистика,	в	която	има	много	малко	предварителна	разкадровка.	
Екипът	по-скоро	е	залагал	на	импровизацията	заради	редица	трудности,	произлизащи	от	ограниченото	
време	 за	 снимки	 на	 различните	 локации	 и	 липсата	 на	 предварителни	 кастинги.	 Снимано	 е	 със	 	 Sony	
FS7	и	Sony	A7sII	+	Zeiss	High	Speed	PL	обективи	и	определено	за	целта	и	визията,	която	са	гонили,	това	е	
правилната	техника.		

	Майк	Шустер	 	 	Макс	Пашке	 	 		Фатмир	Долчи

Единият	от	създателите	-	Майк	Шустер,	споделя,	че	идеята	им	е	видеото	да	е	много	по-органично	
и	истинско,	да	разглежда	и	рефлектира	днешната	улична	култура	без	всички	бляскави	и	изкуствени	
неща.	 И	 определено	 филмът	 постига	 тази	 цел.	 Всичко	 е	 органично	 и	 изглежда	 съвременно	 и	
реалистично,	въпреки	абстрактността	на	наративата.	В	същото	време	видеото	постига	нещо	много	
по-далечно	и	важно	от	това	да	бъде	съвременно,	а	именно	това,	че	успява	да	постави	един	сложен	
общочовешки	проблем	в	основата	си	и	да	даде	един	прекрасен	визуален	прочит	на	човешкия	дух.	
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	 Христофор	Минев,	в	контраст	с	тъмните	същества,	които	рисува,	ме	посреща	с	усмивка.	Представя	
се	 като	 обикновен	човек,	 който	рисува	 странни	неща.	 В	 семейството	 си	 той	 е	 единственият	 артист	 и	
твори	откакто	се	помни.	Споделя,	че	много	пъти,	още	като	дете	в	училище,	са	се	опитвали	да	го	откажат	от	
рисуването.	Разказва	как	в	часовете	по	история	в	пети	клас	рисува	еничари	в	тетрадката,	която	учителката	
взима	и	разкъсва	пред	целия	клас.	Това	обаче	не	отказва	Христофор,	а	напротив.	Завършва	единствения	
клас	с	рисуване	в	гимназията	в	Стара	Загора,	който,	отбелязва	със	съжаление,	вече	не	съществува.	По-късно	
учи	“Графичен	дизайн”	в	Нов	български	университет	и	на	въпроса	дали	художественото	образование	му	
е	дало	нещо	повече	той	отговаря:	„Основа.	Дава	ти	основата,	но	докато	не	те	хвърлят	на	бойното	
поле,	не	знаеш	колко	работа	ти	предстои.“	В	света	на	графичния	дизайн	навлиза	правейки	банери	и	
плакати	за	участия	на	български	„звезди“	от	шоубизнеса.	Не	е	неговото	призвание,	но	така	се	запознава	
отблизо	с	печата	и	предпечата,	което	знае,	че	по-късно	ще	бъде	от	полза.	След	това	Христофор	работи	по	
най-разнообразни	проекти	и	изпробва	различни	техники.	До	една	от	любимите	му	достига	по	неочакван	
начин	 –	 докато	 работи	 като	 кабелен	 техник	 в	 Казанлък,	 където	 използват	 индустриални	 маркери	 за	
отбелязване.	Забелязва,	че	веднъж	попаднал	цвят	от	маркерите	по	дрехите	му,	той	не	се	измива.	Така	
му	хрумва	идеята	да	използва	тази	техника,	за	да	рисува	илюстрациите	си	върху	текстил.	Същата	техника	
използва	и	за	проект	с	негов	приятел,	в	който	творят	образи	върху	скейт	дъски.

	 Любимата	му	в	момента	техника	е	туш,	
перо	и	тънкописци,	като	след	това	творбите	му	
в	 повечето	 случаи	 минават	 и	 през	 дигитална	
обработка.	За	живописта	казва,	че	не	е	неговото	
нещо,	дори	дълго	време	рисува	само	в	черно	
и	бяло.	Първата	му	цветна	рисунка	се	появява	
по	време	назряващата	война	в	Украйна	преди	
няколко	 години,	 когато	 на	 фона	 на	 всички	
мрачни	и	 сиви	рисунки	по	 темата,	 той	 успява	
да	приложи	контрастни	цветове	в	своята	и	да	
представи	 събитията	 по	 малко	 по-различен	
начин.	

https://www.behance.net/HristoforMinev


“Живеем	във	финансов	свят	и	трябва	да	се	съобразим	и	с	това,	но	далеч	не	означава	да	продадеш	
себе	си”,	казва	Христофор.	Трябва	да	можеш	да	прецениш	кое	ще	се	хареса	на	хората,	но	в	никакъв	случай	
да	не	спираш	да	правиш	това,	което	обичаш.	Магията	е	да	намериш	баланса	между	това,	което	се	търси,	
и	това,	което	ти	искаш	да	кажеш	на	хората.	Да	успееш	да	им	покажеш,	че	и	грозното	може	да	е	красиво.	
Така	 той	превръща	чудовищни	образи	от	митологията	и	религията	в	прекрасни	илюстрации.	Показва	
ми	 едни	 от	 любимите	 си	 творби	 –	 рисунки	 на	митичното	 същество	 Крампус,	 характерно	 за	 фолклора	
и	вярванията	на	германоезичните	народи.	Както	Христофор	казва,	 той	е	нещо	като	Дядо	Коледа,	но	в	
тъмния	му	вариант	-		идва	при	лошите	и	непослушните	деца,	за	да	ги	напляска,	накаже	и	дори	отвлече.	
Любовта	му	към	работата	с	тънкописци	идва	от	това,	че	възможността	да	допуснеш	грешка	е	по-малка,	
а	той	държи	изключително	нещата	да	бъдат	изпипани	и	чисти.	„Дяволът	е	в	детайла“,	както	казват,	а	в	
неговия	случай	и	детайлът	в	дявола,	буквално.

Творбите	 на	 Христофор	 неусетно	 ме	 препращат	 към	 образите	 на	 майстора	 на	 ужасите	 и	 научната	
фантастика	 -	 Лъвкрафт.	 	 В	 основата	 на	 	 творчеството	 му	 е	 „космическият	 страх“,	 представата	 за	 това	
колко	необятен	е	светът	и	колко	малко	го	познаваме	ние.	Основополагаща	е	идеята	за	надвисналите	над	
човечеството	зли	сили,	дошли	от	дълбините	на	Вселената	още	в	древността.	Или	както	Лъвкрафт	казва:	
„Най-старото	и	силно	човешко	чувство	е	страхът,	а	най-старият	и	силен	страх	е	страхът	от	непознатото.“	
Импулсите	на	архетипния	страх	носят	и	много	от	творбите	на	Христофор.

	 С	 подобни	мрачни	 сюжети	 са	 и	 образите	му	 за	 новата	 линия	 тениски	на	Brave	Creation,	 което	
всъщност	е	и	поводът	да	се	запознаем	с	него.	Те	го	откриват	покрай	колаборацията	му	с	BRADABRAT,	
която	със	сигурност	сте	виждали,	но	може	би	не	сте	знаели	кой	е	авторът,	който	седи	зад	това.
	 Изображенията,	с	които	участва	в	Brave	Creation,	засега	са	три,	като	в	оригинал	са	рисувани	с	туш	

върху	хартия,	след	което	има	допълнителна	дигитална	обработка	и	е	добавен	любимият	на	Христофор	
напоследък	цветен	контрастен	акцент.	
	 Поводът	 за	 създаването	 им	 е	 материал	 за	 измръзналите	 животни	 по	 време	 на	 студовете	 в	

Северна	Америка	миналата	година,	който	Христофор	прочита.	Питам	го	защо	елени,	той	ми	отговаря,	че	
обича	еленчета,	но	вече	знаем,	че	зад	този	отговор	стои	много	повече.	Както	в	повечето	му	творби	в	на	
пръв	поглед	лесно	разпознаваемия	образ	се	корени	и	друга	история.	Още	от	малък	той	се	интересува	
от	история,	силно	привлечен	е	и	от	различните	митологии	и	религии.	Рисунката	 “Corruption	of	 faith”	е	
резултат	от	разочарованието	му	от	краха	на	религията	по	света,	виждайки	как	избиват	слоновете	в	Индия,	
където	те	са	свещени	животни.	
	 Христофор	се	надява	след	време	това	да	не	остане	само	една	рисунка,	а	да	се	превърне	в	цял	

проект,	в	който	да	включи	и	други	религии.	В	много	от	творбите	му	можем	да	открием	един	скрит	упрек	
към	обществото,	недоволството	му	от	липсата	на	справедливост	и	упадъка	на	ценностите.	Разглеждаме	

и	 останалите	 му	 рисунки	 заедно	 и	 забелязвам,	 че	
Христофор	предпочита	да	остави	зрителят	да	реши	как	
ще	разтълкува	творбите	му	и	какви	символи	ще	намери.	
	 С	 колегата	 случайно	 откриваме	 едно	 малко	

симпатично	 същество,	 което	 се	 появява	 във	 всяка	
картина	 в	 една	 от	 последните	 му	 серии,	 в	 която	 той	
рисува	 свои	 приятели	 като	 антропоморфни	 образи.	
Веднага	правя	препратка	към	охлюва	от	Adventure	time	
(феновете	ще	разберат),	какъвто	се	оказва	и	Христофор.	
Ние	 пък	 вече	 сме	 негови	 фенове	 и	 с	 нетърпение	
очакваме	бъдещите	му	проекти.

 
Антонина Георгиева



	 Докато	 обсъждахме	 възможни	 колаборатори	 за	 списанието	 и	 евентуални	 артисти,	
минахме	през	 редица	 контакти	 и	 накрая	 се	 спряхме	на	Brave	Creation.	 Съвсем	нов	 бранд	 за	
градска	мода	с	приятна	идея.	Целта	е	да	се	даде	шанс	на	повече	млади	артисти	да	достигнат	до	
по-голяма	аудитория.		Интересна	е	връзка	между	съвременни	графични	творци	и	илюстратори	
и	общо	достъпността	на	изкуството,	 а	именно	правенето	на	 серии	от	 тениски	и	аксесоари	с	
принтове	на	творбите	им.	Смятат,	че	това	е	една	доста	по-безболезнена	и	достъпна	алтернатива	
на	класическата	галерия.		
	 Политиката	им	е	отворена	към	артисти	с	интересни	идеи	и	творби,	които	биха	искали	да	

красят	добре	изработени	дрехи	и	аксесоари.	Материите	и	кройките	на	моделите	са	подбрани	
внимателно,	с	фокус	върху	комфорта	и	качеството,	като	за	материите	се	набляга	на	органичен	
памук.	 Използват	 се	 и	 мастила	 на	 водна	 основа	 предимно	 със	 ситопечат,	 освен	 ако	 самият	
дизайн	не	е	прекалено	сложен	откъм	цветова	композиция	–и	не	налага	дигитална	алтернатива.	
	 Освен	 дрехите	 можете	 да	 намерите	 и	 големи	 притнове	 на	 подбрани	 творби.	 От	 към	

артисти,	 с	 които	 работят	 има	 интересни	 попадения,	 освен	 Христофор,	 който	 разгледахме	 в	
миналата	статия	спокойно	могат	да	се	споменат	още	няколко	сред	които	много	интересни	са	
Olex	Oleole	(Георги	Кателиев),	Самуил	Караколев	(SAMMY),	както	и	Боби	Грънчаров,	който	скоро	
ще	има	изложба	в	пространството.	

 	 Като	цяло	концепцията	е	интересна	и	продуктите	са	
на	ниво	и	е	приятно	да	виждаме	повече	изкуство	на	всякъде	
и	това	е	един	добър	начин	да	се	даде	шанс	на	млади	артисти	
да	се	сдобият	с	повече	публичност.	
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Постапокалиптична	миграция	и	Симон	Сталенхаг
	 Скоро	след	31-годишнината	от	аварията	в	Чернобил,	авторът,	когото	ще	ви	представя,	си	пасна	

съвсем	 на	 мястото.	 Той	 е	 шведски	 артист,	 разработващ	 видеоигри,	 познат	 на	 зрителите	 със	 своите	
ретрофутуристични	 пейзажи,	 вдъхновени	 от	 научната	 фантастика.	 Неговото	 име	 е	 Симон	 Сталенхаг,	
което	предстои	да	чувате	все	по-често.	Самият	той	описва	творбите	си	като	„шведски	пейзаж	от	80-90-те,	
населяван	от	роботи	и	динозаври“.
	 Като	дете	той	расте	в	провинцията	на	Стокхолм	и	прекарва	целите	си	лета	в	къщичка	в	горите	

на	Бергслаген,	 където	 се	 влюбва	в	 дивата	природа.	Изобразителното	изкуство	открива,	 запознавайки	
се	 с	 творбите	 на	 Bruno	 Liljefors,	 Lars	 Jonsson	 and	 Gunnar	 Brusewitz,	 на	 които	 и	 до	 днес	 е	 почитател.	
Стремейки	се	да	наподоби	тях,	на	осемгодишна	възраст	започва	да	рисува	акварелни	пейзажи	и	животни,	
използвайки	материалите	на	дядо	си,	който	по	това	време	работи	като	рекламен	илюстратор.	По-късно	в	
тинейджърските	си	години	открива	Storm	Thorgerson	(авторът	на	обложките	на	Пинк	Флойд)	and	Hipgnosis,	
което	оказва	силно	влияние	върху	него	и	го	насочва	към	сюрреализма.

	 Когато	навършва	двадесет	и	пет	години,	за	пръв	път	започва	да	рисува	роботи	и	футуристични	
превозни	средства,	след	като	попада	на	артисти	като	Ralph	McQuarrie	and	Syd	Mead,	познати	в	света	на	
изобразителното	изкуство	със	своите	sci-fi	творби.	
	 Образованието	на	Симон	е	в	музикалния	спектър	и	дизайна	на	видеоигри,	но	днес	не	се	занимава	

с	нито	едно	от	тях	професионално.	Гейм	дизайнът	обаче	му	дава	начален	старт	и	по	време	на	следването	
си	 в	 Стокхолм	 той	научава	 триковете	 в	модерното	 дигитално	изкуство.	 Тогава	 започва	и	 работата	 си	
върху	вселената	от	Tales	From	The	Loop	в	свободното	си	време.	Тази	серия	и	последвалата	втора	-	Things	
From	The	Flood	(които	Симон	издава	като	книги	на	хартиен	носител)	ни	представят	алтернативен	поглед	
върху	времето	и	мястото,	в	което	е	израснал.	Краят	на	80-те	и	началото	на	90-те	в	Швеция,	в	зората	на	
модерната	ера	на	интензивна	приватизация	и	деконструкция	на	социалната	европейска	държава.
Докато	първите	две	серии	на	Симон	са	част	от	алтернативна	Швеция,	населена	от	роботи,	горски	същества	

и	руини,	в	новата	серия	The	Electric	State	(която	очакваме	през	лятото	на	тази	година)	той	представя	нова	
вселена,	въпреки	че	роботите	и	руините	все	още	доминират	в	творбите	му.	Докато	първите	две	книги	
са	носталгични	фантазии	за	порастване	и	за	неслучило	се	детство	в	една	социалистическа	Швеция,	The	
Electric	State	е	ужасяващ	кошмар	за	западно	общество	в	дигиталната	ера,	дори	в	леко	сатиричен	тон.

http://www.simonstalenhag.se/


	 Книгата	 описва	 странно	 пътуване	 през	
алтернативна	 версия	 на	 Америка	 през	 късната	
част	 на	 90-те	 години.	 На	 въпроса	 защо	 рисува	
точно	това	и	какво	иска	да	провокира	в	зрителя,	
Симон	 казва,	 че	 обича	 мистерията,	 визуалните	
загадки,	 които	 използват	 неща,	 познати	 на	
всички.	 И	 ние	 забелязваме	 любовта	 му	 към	
попкултурните	изображения	и	носталгия:	реклама,	
коли,	 автобуси,	 улични	 знаци	 и	 архитектура	
–	 специфични	 за	 определено	 време	 и	 място.	
Всичко	това	забъркано	в	странна	смес	с	научно-
фантастични	елементи.	Симон	споделя,	че	винаги	
преди	 да	 започне	 проект,	 се	 опитва	 да	 създаде	
една	плътна	вселена.	Не	на	нивото	на	Толкин,	но	
достатъчно,	за	да	бъдат	картините	и	текстовете	в	
книгите	му	последователни	и	да	накарат	читателя	
да	 се	 почувства	 сякаш	 гледа	 през	 процепа	 на	
ключалката	към	цял	нов	свят.

	 The	Procession,	която	е	част	от	последната	му	книга,	се	радва	на	най-много	почитатели.	“Случва	се	
нещо	странно	с	човешкия	мозък,	когато	хората	носят	тези	шлемове“,	казва	Симон,	без	да	разкрива	
нищо	повече,	за	да	не	развали	изненадата.	Наред	със	странностите	и	ужаса,	откриваме	и	хумористични	
елементи,	 които	 работят	 в	 контраст	 с	 обезпокоителното	 чувство,	 което	 творбите	 му	 предизвикват	 в	
зрителя.	Забавната	нотка	се	дължи	донякъде	на	един	от	приятелите	на	Симон,	с	когото	като	деца	рисуват	
един	на	друг	смешни	и	идиотски	неща	с	единствената	цел	да	разсмеят	другия	повече.	„Огромният	нос	
на	робота	в	The	Procession	всъщност	се	ражда	точно	по	този	начин“,	разказва	Симон.

 

	 Любимата	 техника	 на	 Симон	 е	 рисунката	
с	 мастило	 и	 молив,	 но	 в	 последно	 време	 рисува	
предимно	 дигитално.	 Работи	 главно	 с	 Фотошоп	
с	 малка	 колекция	 от	 направени	 от	 него	 четки,	
които	имитират	гваш	и	акварел,	с	които	започва	да	
рисува	в	началото	и	се	чувства	най-комфортно.	Не	
обича	филтри	и	фототекстури,	въпреки	че	понякога	
ги	 използва	 в	 дигиталните	 си	 рисунки.	 Носи	
фотоапарат	навсякъде	със	себе	си	и	от	2002	има	
лична	библиотека,	в	която	вече	е	събрал	повече	
от	45	000	фотографии.	Понякога	започва	от	бял	
лист,	но	много	често	разглежда	снимките	си,	избира	
една	от	тях	и	моделира	всичко	около	нея.	Премахва	
от	нея	елементите,	които	не	харесва	и	добавя	нови,	
които	отговарят	на	палитрата	й.	„Мислете,	преди	
да	рисувате.	Да	знаете	какво	искате	да	кажете,	
преди	да	докоснете	хартията	с	върха	на	молива,	
е	задължително.	Дори	и	да	е	само	бърза	скица“,	
съветва	 колегите	 си	 художници	 Симон.	 „Не	 се	
ограничавайте	 с	 това	 да	 следите	 само	 други	
илюстратори.	Вдъхновението	може	да	дойде	от	
книга,	музика,	поезия,	архитектура,	театрална	
постановка,	филм,	 история,	 наука,	 от	каквото	
се	 сетите.“	 Самият	 той	 обича	 поезията	 и	 се	
вдъхновява	 от	 нея.	 Тя	 е	 като	 картините,	 но	 те	 се	
рисуват	 сами	 в	 главата,	 когато	 четеш	 и	 могат	 да	
се	 променят,	 когато	 препрочиташ.	 Като	 любими	
автори,	 неслучайно	 Симон	 посочва	 Tomas	
Tranströmer,	Harry	Martinson	и	Sten	Selander,	чиято	
поезия	е	асоциирана	с	шведската	провинция.	Ако	
се	огледаме,	ще	открием	поезията	навсякъде,	дори	
и	в	 технологията.	Не	е	ли	поетично,	че	можем	да	
използваме	технологията,	за	да	се	самоунищожим	
или	за	да	ни	отведе	до	звездите?	„Притеснително	
е	до	каква	голяма	степен	обществото	е	зависимо	
от	нея,	но	въпреки	това	липсва	разбирането	й.	
Технологията	 не	 бива	 да	 се	 превръща	 в	 тази	
магическа	сила,	която	хората	използват,	без	да	
разбират	основните	й	принципи	и	концепция.“	В	
крайна	сметка	разликата	между	технология	и	магия	
е	 само	в	 степента	на	разбирането	й	от	 страна	на	
този,	 който	 я	 прилага.	 Или	 както	 гласи	 третият	
закон	 на	 Артър	 Кларк:	 „Всяка	 достатъчно	 развита	
технология	 е	 неразличима	 от	 магия“.	 Някои	 от	
силите	 и	 взаимодействията	 в	 света	 около	 нас	
вече	 познаваме	 и	 използваме,	 но	 други	 тепърва	
предстои	да	овладеем.	За	съществуването	на	някои	
дори	 не	 подозираме.	 Тук	 си	 припомняме	 думите	
на	 известния	 полски	 математик	 Jacob	 Bronowski,	
който	казва	преди	40	години:	„Ако	след	50	години,	
разбирането	 на	 човешкия	 произход,	 неговата	
еволюция,	 история	 и	 прогрес	 не	 фигурира	 в	
учебниците,	няма	да	съществуваме.“	В	световете,	

които	 Симон	 създава,	 технологията	 е	 станала	
част	 от	 предградията	 и	 провинцията.	 Била	 е	 там	
достатъчно	дълго,	за	да	създаде	„ново	нормално“,	
да	деградира	и	дори	да	стане	излишна.	Разказва	за	
дистопичен	свят,	може	би	превзет	от	извънземни	
или	 алтернативна	 на	 нашата	 вселена.	 Но	 винаги	
свят,	който	отдавна	не	е	наш.

Антонина Георгиева
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	 Чарлз	 Буковски	 не	 може	 да	 те	 остави	 равнодушен.	 Или	
ще	го	обикнеш,	или	ще	го	намразиш.	Езикът	му	е	циничен,	груб,	
твърд,	директен,	но	брутално	откровен	и	честен,	а	и	няма	как	да	
е	по	друг	начин,	защото	историите	му	обикновено	са	искрени	и	
лични.	За	него	Жан-Пол	Сартр	казва,	че	е	най-големият	поет	
на	Америка,	а	Хемингуей	го	определя	като	гениален.
	 Буковски	 пише	 за	 онези	 хора,	 за	 които	 обществото	 си	

затваря	 очите	 и	 ушите	 -	 лудите,	 грозните,	 нежеланите.	 Често	
те	 са	 тези,	 които	 избират	 личната	 свобода	 пред	 клишетата	
и	 общоприетите	 норми.	 Те	 са	 тези,	 които	 следват	 себе	 си	 и	
вътрешния	си	порив,	въпреки	челните	сблъсъци.		

 “Всичко	 на	 масата”	 е	 безскрупулна,	 безобразно	 честна	
история	 за	 порастването	 на	 Хенри	 Чинаски	 -	 литературното	
алтер	 его	 на	 Буковски.	 В	 началото	 на	 книгата	 откриваме	
посвещение	 -”На	 всички	 бащи”.	 Не	 с	 любов,	 оказва	 се.	 Мисля,	
че	 прочитът	 на	 “Всичко	 на	 масата“	 на	 Ана	 Батева	 е	 събитие.	

Рядко	 у	 нас	 бихме	могли	 да	 станем	 съучастници	на	 нещо	 толкова	 честно,	 толкова	живо	и	
плътно,	семпло	и	просто	като	изпълнение.	Казвам	съучастници,	защото	зрителите	на	„Всичко	
на	масата“	не	са	безучастни	наблюдатели,	те	са	въвлечени	в	случващото	се	на	сцената	без	
право	 на	 равнодушие	 и	 безразличие.	 Неизчерпаемата	 енергия	 на	 Васил	 Дуев	 залива	 и	
завихря	сценичното	пространство,	прелива	в	залата,	между	редовете,	напоява	с	безумната	
си	органичност	стените	и	таваните	на	пространство,	което	обитава.	А	то	почти	всеки	път	е	
различно.
	 Представлението	 изминава	 дълъг	 тригодишен	 път	 преди	 да	 стане	 това,	 което	 е	

в	момента.	 Репетирано	в	 гримьорни,	по	домове,	 на	различни	 сцени,	намира	мястото	 си	в	
казанлъшкия	драматичен	театър,	но	не	спира	да	пътува	и	да	печели	нови	почитатели.	Екипът	
посещава	фестивали	в	Македония,	Сърбия,	Косово,	Албания,	пътува	по	театри	и	алтернативни	
сцени	 из	 цялата	 страна,	 а	 от	 февруари	 тази	 година	 вече	 живее	 в	 Театрална	 работилница	
“СФУМАТО”.	Брилянтният	Хенри	Чинаски	се	размина	на	косъм	(неясно	защо)	с	ИКАР	за	главна	
мъжка	роля.
	 Моноспектакълът	 вероятно	 е	 най-трудната	 форма	 за	 артиста.	 Рискът	 да	 изпаднеш	

в	 клише,	 да	 започнеш	 да	 се	 самонаблюдаваш,	 да	 се	 опияниш	 от	 собствения	 си	 глас	 и	 да	
забравиш	защо	си	на	сцената	е	огромен.	Нищо	такова	не	се	случва	с	Васил.	Неговият	Чинаски	
е	напипан	майсторски	и	се	развива	с	всеки	следващ	спектакъл.
	 Сценографията	е	толкова	минималистична,	че	почти	отсъства.	Намираме	се	в	нещо	

като	 ритуална	 зала.	 На	 сцената	 има	 ковчег	 и	 стол,	 а	 Чинаски	 носи	 със	 себе	 си	 куфар	 с	
произведенията	 си	на	 хвърчащи	листа,	 това	е	всичко.	Нищо	излишно	и	прекалено,	нищо,	
което	може	да	разсее	зрителя	от	случващото	се	на	сцената,	а	то	наистина	се	случва!
	 Смях	 през	 сълзи,	 задъхвания,	 неусетно	 минал	 един	 час	 и	 леко	 разочарование,	 че	

всичко	все	пак	приключва.
	 Поради	монологичната	форма	на	спектакъла	ви	представяме	монологичните	размисли	

на	режисьора	Ана	Батева,	композитора	Стефан	Здравески	и	актьора	Васил	Дуев	за	“Всичко	
на	масата“...

Всичко	на	масата 	 Когато	ме	питат	за	процеса	
на	 създаване,	 обикновено	 го	
свързвам	 с	 живота	 на	 самия	
Буковски	 –	 сравнително	 дълго	 и	
трудно,	 но	 с	 лекота	 преглътнато	
заради	каузата.	Често	отхвърляни	
от	 продуценти	 и	 директори,	 сами	
в	 творчеството,	 но	 искрени	 и	
безкомпромисни	 в	 разказаното.	
С	 празни	 джобове,	 но	 живи	
в	 словото.	 Не	 се	 оплаквам,	
напротив.	 Това	 още	 повече	 ни	 е	
мотивирало	 да	 репетираме	 във	
всичките	гримьорни,	дневни	стаи	
и	коридори,	за	да	се	случи	това.	Три	години	вяра,	а	това	е	нещо,	от	което	може	би	и	самия	
Буковски	е	имал	нужда.

	 За	сметка	на	това	пък	е	директен,	безмилостно	директен.	Нещо,	от	което	може	би	аз	
имам	нужда.	Екстремно	откровен	и	с	иронична	усмивка,	Хенри	Чинаски,	разкрива	пред	нас	
душевната	си	умора	от	тежкото	детство,	потискания	творчески	дух	и	отказването	от	мечтите	
за	сметка	на	жълти	стотинки.	Звучи	познато?	Може	би	затова	е	и	 толкова	безцеремонен	и	
груб	поне	за	другите.	Аз	бих	казала,	че	е	истински,	ако	поне	за	малко	забравим	за	„фалшивата	
вежливост“.	Нека	не	се	преструваме,	Буковски	е	за	силните,	откровените	и	искрените.	За	онези,	
които	не	се	срамуват	от	собствените	си	провали	и	падения.	За	онези,	които	не	се	страхуват	да	
говорят	за	неща,	за	които	другите	мълчат.	За	онези,	които	с	гордост	избират	да	бъдат	себе	си.

 Така	 Хенри	 събужда	 човека	 в	 себе	 си.	 Човекът	 с	 главно	 „Ч“,	 спотаен	 в	 „живия	
мъртвец“,	който	дълго	е	бродил	из	пределите	на	собственото	си	себепознание.

           Ана	Батева
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За	музиката...

	Когато	Ана	ме	покани	да	напиша	музиката,	тя	
и	Васил	вече	бяха	направили	спектакъла.	Това	
естествено	 не	 беше	 стандартен	 процес.	 Те	
вече	репетираха	от	три	години	(с	прекъсване,	
разбира	се!),	но	въпреки	това,	със	същия	трепет	
както	 всяка	 една	 първа	 репетиция.	 Дотогава	
само	бях	чувал	за	постановката.	Уж	трябваше	
да	 има	 премиера	 през	 годините,	 веднъж	
или	 два	 пъти,	 но	 „отговорните	 и	 съвестни“	
продуценти	и	директори	все	нещо	измисляха	в	
последния	момент	-	как	„спектакълът	има	груб	
език	и	на	какво	ли	ще	се	научат	учениците?“,	
как	 „ама	 публиката	 не	 познава	 Васил,	 дали	
да	 не	 го	 направим	 с	 някой	 известен?“,	 как	
„не	 се	 правело	 така	 моноспектакъл	 понеже	
режисурата	нещо...“,	също	и	„аз	много	искам	да	
ви	помогна,	просто	не	мисля,	че	този	спектакъл	
ще	има	живот“	и	всякакви	такива	глупости.	Но	
това	 като	 че	 ли	 още	 повече	ме	 мотивира	 да	
стана	част	от	техния	екип.	Васил	дойде	у	дома	
и	 изигра	 целия	 моноспектакъл.	 Уж	 трябваше	
да	 маркира,	 а	 аз	 просто	 да	 разбера	 за	 какво	
иде	 реч,	 но	 в	 крайна	 сметка	 още	 на	 петата	
минута	той	вече	беше	„в	дълбокото“.	Не	можах	
да	остана	безразличен	към	енергията	му.	И	не	
само.	Темите,	за	които	спектакълът	говореше,	
мен	лично	много	ме	касаеха,	а	идеята	на	Ана,	за	

ритуалната	зала	и	включването	на	публиката	в	
цялата	история,	ми	се	стори	доста	интересно	
предизвикателство	 в	 търсенето	 на	 начин	 за	
това	как	аз	лично	да	отразя	своето	отношение	
към	случващото	се.

„В	 този	 спектакъл	 аз	 не	 чувам	 музика,	 но	
ако	 имаш	идея,	 супер“	 –	 сподели	 Ана.	 Тогава	
почнах	 да	 мисля	 за	 източника	 на	 музиката	 и	
за	 това	 как	 тя	 да	 придобие	 оная	 истинност,	
с	 която	 блести	 и	 самият	 Буковски.	 Мястото	
на	 действие,	 ритуалната	 зала,	 беше	 ключов	
фактор	 за	 мен.	 Реших,	 че	 публиката	 още	
с	 влизането	 си	 трябва	 да	 бъде	 вкарана	 в	
историята	и	атмосферата	на	спектакъла	и	това	
да	продължи	до	 загасянето	на	 светлините	от	
салона.	 И	 наистина,	 историите	 и	 начина	 на	
интерпретация	 като	 че	 ли	 бяха	 достатъчни	
сами	 по	 себе	 си	 и	 нарушаваха	 тишината.	
Реших	да	има	минималистично	включване	от	
моя	 страна.	 Но,	 разбира	 се,	 с	 развитието	 на	
историята	 все	 нещо	 трябваше	 да	 се	 случи	 в	
тази	ритуална	 зала.	 Затова	 се	реших	на	една	
единствена	молитва	на	 „свещениците“,	 които	
всячески	 се	 опитват	 да	 „затворят	 устата“	 на	
младежа,	който	избира	да	тръгне	по	грешния	
път,	молейки	се	със	състрадание	за	загубената	
СИ	душа.

    Стефан	Здравески

За	съдбата	на	спектакъла

Ана	 Батева	 ме	 покани	 още	 през	 2013-та	
година	 и	 тогава	 започнахме	 репетиции	 на	
маса.	 Някъде	 през	 есента	 на	 същата	 година	
успяхме	 да	 направим	 спектакъла	 до	 средата	
на	материала.	Тогава	имахме	продуцент,	който	
нещо	 обаче	 имаше	 и	 други	 ангажименти	 и	
понеже	 не	 беше	 ясно	 точно	 къде,	 как	 и	 кога	
ще	 се	 играе	 представлението	 ни,	 процесът	
се	 разтегли	 във	 времето	 и	 навлязохме	 в	
сроковете	 за	 следващите	 ни	 проекти	 с	 Ана.	
Тя	 трябваше	 да	 иде	 в	 Стара	 Загора,	 за	 да	
прави	 „Змейова	 сватба”,	 аз	 отидох	 в	 театър	
„Възраждане”,	за	да	работим	по	„Извън	земно”.	
И	тогава	замразихме	проекта.	Междувременно	
аз	 участвах	 в	 нейното	 представление	 „Буре	
Барут”	 и	 двамата	 създадохме	 още	 няколко	
постановки	до	началото	на	лятото	на	2016-та.	
Тогава	 друг	 продуцент	 също	прояви	 интерес	
към	 тази	наша	 творба	и	 той,	 така	да	 се	 каже,	
даде	 сериозен	 тласък	 към	 завършването	
на	 представлението,	 което	 успя	 да	 се	 случи	
за	 един	 месец.	 Но	 и	 този	 продуцент	 бе	
затормозен	 от	 доста	 грижи	 и	 се	 оттегли	 от	
проекта.	 На	 този	 етап	 обаче	 Ана	 вече	 бе	
получила	 покани	 за	 това	 представление	 на	
два	фестивала	в	Македония	–	в	Битола	и	Ресен.	
И	 решихме,	 че	 ще	 търсим	 дом	 за	 живота	 на	

този	 спектакъл,	 в	 който	 вярвахме	 и	 истински	
ни	бе	нужен	като	артисти.	Тогава	директорът	
на	театъра	в	Казанлък	прояви	интерес	и	така	
представлението	 си	 намери	 място,	 което	 да	
го	представя.	След	участията	ни	в	Македония	
заваляха	 предложения	 за	 Косово,	 Албания,	
Сърбия,	 Русия,	 Монголия,	 Турция,	 отново	 в	
Македония.	 Много	 силни	 срещи	 и	 големи	
преживявания	 имахме	 по	 тези	 фестивали.	
Много	награди.	Абе,	младост.		Номинираха	ни	
за	 „Икар”	 в	 категория	 „Водеща	 мъжка	 роля”.	
Поради	трудности	с	Казанлък	спектакълът	към	
днешна	 дата	 е	 представление	 на	 Театрална	
работилница	 „СФУМАТО”,	 където	 преди	 това	
само	гостувахме,	а	сега	сме	част	от	основния	
репертоар.	(През	юни	играем	на	24-ти,	а	през	
юли	на	14-ти).

За	една	година	напук	твърденията,	че	хората	
не	искат	да	гледат	моноспектакли	успяхме	да	го	
изиграем	24	пъти	(6	пъти	в	близката	чужбина),	
в	повечето	случаи	благодарение	на	Ана,	мен	и	
Стефан	Здравески,	които	не	спираме	да	държим	
представлението	ни	да	достига	до	публиката,	
като	ни	се	иска	и	това	да	се	случва	често,	за	да	
продължава	развитието	на	творбата	ни.
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За	Ана	и	Стефан

	 Страшно	съм	впечатлен	от	борбата	на	Ана	и	Стефан.	Особено	тук,	с	тъпата	ни	представа	
и	„надменно”	(ако	мога	така	да	се	изразя)	чувство	към	Македония	–	понеже	те	са	родом	от	там.	
Малко	излизам	от	темата,	но...	добре,	че	Македония	е	отделена	от	България	и	българите	с	телена	
мрежа.	Толкова	са	по-отворени	към	света	и	незабити	в	тукашните	ни	ролеви	игри,	лицедействия	
и	локални	интереси,	в	което	се	намерихме	като	съмишленици.	Театърът	не	е	сграда,	град	или	
държава,	той	е	представлението,	което	е	автономна	територия.	Поне	така	си	мисля.	Благодарен	
съм,	че	работя	с	тези	хора,	понеже	те	са	чисти	и	преди	всичко	истински.
	 Друго,	по	което	си	приличаме	е	това,	че	и	тримата	няма	да	си	оставим	творбите	да	бъдат	

погълнати	 от	 инертностите	 на	 театралните	 ни	 практики,	 докато	 вярваме	 в	 силите	 им.	 И	ще	
минем	през	всичко,	за	това	да	съществуват,	да	общуват	със	своята	публика	и	да	се	развиват.

	 За	мен	и	ролята
 
Винаги	се	отнасям	отговорно	преди	представление.	Минавам	текста	 с	 тефтер	 (създаден	от	

бащата	на	Ана,	с	бели	листи,	без	редове	и	твърди	корици),	където	записвам	новите	идеи,	които	
да	опитам	на	репетицията.	Тичам	с	текста	или	го	скачам	на	въже.	Ана	ми	забрани	по	време	на	
всяка	репетиция	преди	представление	да	се	вдавам	като	за	представление,	понеже	така	има	
риск	да	изчерпя	оптималното	постигане	за	днешния	ден.	Нейният,	а	също	и	моят	избор,	е	да	
пазим	„високите	пунктове”	за	срещата	с	публиката,	понеже	изкуството	ни	не	е	самодостатъчно,	
то	е	диалог.

	 Гледам,	както	винаги,	да	търся	вътрешната	мисъл	на	героя	и	духа	му	и	това	да	ме	понася	
към	„образа”.	Нашият	Чинаски	е	ранен	и		саркастичен,	борещ	травмите	с	агресивна	комичност,	
стигаща	и	до	гротеска	в	желанието	си	да	даде	образ	на	нечовешкото	си	минало.	Ръбът,	който	
съумяваме	да	крепим	инициира	Ана	с	посоката	за	цялата	ни	творба,	а	именно	че	трябва	паралелно	
да	съжителстват	трагическото	и	сарказмът.	Тя	се	инспирира	от	често	срещания	портрет	и	самия	
лицеизраз	на	Буковски	–	като	че	с	изкривена	челюст	от	усмивка,	каквото	и	да	става.

	 Обичам	 този	 спектакъл,	 защото	 няма	 как	 да	 се	 скрием	 от	 хората,	 няма	 интермедии,	
музики,	декори,	зад	които	да	се	заредим	за	следващата	сцена.	Първа	сцена	започва	в	19:00	и	
приключва	в	20:00,	а	понякога	и	в	20:20,	ако	сме	получили	шанс	за	„миг	поспри”.	Съзнателно	или	
не,	в	замисъла	си	спектакълът	ни	се	доближава	до	това,	което	съществува	като	идея	за	чист,	жив	
театър	–	лишен	от	средства,	лишен	от	„патерици”,	само	актьор,	задачи,	зрители	и...	ковчег.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Васил	Дуев

****	НОМИНАЦИЯ	“ИКАР”,	категория	ВОДЕЩА	МЪЖКА	РОЛЯ	за	Васил	Дуев

****	Златна	маска	за	Главна	мъжка	роля,	Награда	на	публиката	и	Сребърна	маска	за	Най-
добро	представление	от	“ART	TREMA	FEST	RUMA”	в	Сърбия****

****	Награда	за	най-добър	спектакъл	на	“BALKAN	THEATRE	TIRANA	FEST”	в	Албания	****

****	 Награда	 за	 сценичен	 експеримент	 и	 иновация	 на	 Интернационалния	 фестивал	
“АКТЬОРЪТ	НА	ЕВРОПА”	в	Ресен,	Македония	****

****	Награда	за	най-добър	спектакъл	на	Интернационалния	фестивал	на	монодрамата	
“MONOACT”	в	Печ,	Косово	****

****	 Премиера	 на	 Интернационалния	 фестивал	 на	 монодрамата	 2016	 в	 Битоля,	
Македония	****

****	През	2017-та	 спектакълът	е	поканен	на	още	четири	международни	фестивала	в	
Русия,	Монголия,	Македония	и	Турция.

“Всичко	 на	 масата”	 можете	 да	 гледате	 на	 14.06	 и	 24.07	 в	 Театрална	 работилница	
“СФУМАТО”.

          

Катерина Керемидчиева
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Бохемски	кът

	 	 	 Когато	видях	вълните 
Всички лица и събития в този кратък разказ са фикция, приликите с реалността са случайни
  
	 Трети	януари	2017,	София.	Температурата	е	-20	градуса.	Духа	много	силен	вятър.	Въздухът	

е	сух	и	чуплив.	Небето	е	сиво	от	около	две	седмици.	Намирам	се	в	огромен	апартамент	с	роял	
в	средата	на	хола.	Стената	от	прозорци	разкрива	панорамна	гледка	към	Борисовата	градина	
и	Витоша	 зад	 нея.	 Това	 е	 типичен	 апартамент	на	 комунистическата	 аристокрация	 с	 над	 200	
квадратни	метра	площ.	Той	представя	истината	за	тази	система.	Близките	до	партията	живеят	
в	палати,	 изпълнени	 с	 произведения	на	изкуството.	 А	 обикновените	 хора	живеят	 в	панелни	
гарсониери	по	50-60	квадрата.	И	любимото	ми	–	всяко	семейство	има	абсолютно	еднакви	мебели.	
Тази	сиво-кафява	красота	се	нарича	“Образцов	дом”.	Идеята	на	комунизма	е	да	има	относително	
равни	права	и	ресурси	за	всички.	А	реалното	изпълнение	е	нещо	съвсем	различно.	Не	съм	фен	
на	капитализма,	той	също	е	система	с	печеливши	и	губещи,	но	поне	в	нея	ако	си	достатъчно	
умен	и	способен,	имаш	шанс	да	направиш	нещо	в	живота	си.	И	разбира	се	можеш	публично	да	
псуваш	управляващите.	А	това	помага	да	изпуснеш	парата.	Понякога.	А	понякога	се	заливаш	с	
туба	бензин	и	се	запалваш	пред	парламента.	Резултатът	не	е	по-различен	за	света.
	 Слухът	ми	се	усилва	многократно.	Чувам	пулса	на	всички	в	стаята.	Чувам	примляскването	

от	езиците	в	 устите	им.	Нещо	говорят.	Може	би	на	мене.	Не	знам,	чувам	прекалено	силно	и	
детайлно,	за	да	мога	да	ги	разбера.	Изведнъж	музиката	ме	удря.	Някой	пусна	Pink	Floyd.	Te	са	
като	ключ,	който	за	няколко	секунди	отвори	една	врата	в	мозъка	ми.	Тя	принципно	е	затворена,	
за	 да	 не	 допуска	 преминаването	 на	 зрителните	 сигнали	 в	 центъра	 за	 обработка	 на	 звуци	 и	
обратно.	Вече	не	виждам	хората	в	стаята.	Те	са	само	контур,	запълнен	с	всички	цветове,	които	
съществуват.	И	цветовете	се	сливат	и	разтичат	в	контурите	ни.	Музиката	излиза	от	колоните	под	
формата	на	вълни.
	 Ритъмът	определя	колко	бързо	се	движат,	а	високите	звуци	-	колко	са	накъдрени	тези	

вълни.	Излизат	от	колоните	и	започват	да	се	отблъскват	от	стените	и	прозорците.
	 Поглеждам	навън	–	би	трябвало	да	вали	сняг.	Само	че	мога	да	видя	само	вълни.	Целият	

град	през	прозореца	е	очертан	само	с	контури	и	вълните	са	навсякъде.	
	 Връщам	 погледа	 си	 в	 стаята,	 признавам	 си	 не	 е	 лесно	 при	 толкова	 красива	 картина	

навън.	И	това,	което	виждам,	са	вълните	на	музиката,	които	преминават	направо	през	контурите	
на	телата	ни.	Виждам	как	вибрацията	на	музиката	променя	цветовете,	с	които	сме	изпълнени.	
Решавам	да	докосна	онова,	което	беше	лицето	й	преди	около	двайсетина	минути.	Не	усещам	
кога	точно	съм	я	докоснал,	но	виждам,	че	онова,	което	беше	нежната	й	кожа,	сега	се	изпълва	с	
яркочервен	цвят.	Може	би	това	е	цветът	на	любовта.	Една	от	звуковите	вълни	ме	удря	силно	
по	гръбнака.	Не	ме	боли,	но	падам.	Онова,	което	беше	паркет,	сега	е	огледално	езеро,	което	
отразява	вълните.	



 Затварям	си	очите,	докато	съм	на	земята.	Идеята	ми	е	малко	да	се	върна	в	нормалния	
свят.	 Осъзнавам,	 че	 всъщност	 мога	 да	 виждам	 само	 с	 ушите	 си.	 През	 очите	 влизат	 само	
звуковите	вълни.	Решен	да	опитам	елементарно	движение	в	пространството,	аз	тръгвам,	почти	
пълзейки	в	тази	нова	за	мен	среда.	Прекалено	е	трудно.	Подът	ме	гъделичка.	А	въздухът	ме	гали.	
Сядам	в	поза	за	медитация.	Някой	ми	слага	зимна	шапка	на	главата.	Решавам	че	ще	е	добра	
идея	да	я	сваля	надолу	пред	очите.	Така	няма	да	ми	пречат	да	виждам.	Вече	мога	да	определя	
точното	пространство	на	всички	в	стаята.	Тоест	не	точно	тях,	ами	пулсът	им.	Сърцето	им	излива	
цветове	с	всяко	свиване	и	разгъване.	Поглеждам	своето	сърце.	Цветовете	са	светли	и	топли.	
Спокоен	съм.	Какви	ли	ще	са	цветовете,	ако	съм	ядосан.	Или	разочарован.	Не	знам.	Поглеждам	
цялата	стая.	Всички	тези	вълни.	Чудя	се	коя	от	тях	е	безжичният	интернет.	Вече	са	прекалено	
много,	 за	да	 ги	различавам.	Пак	почвам	да	се	 губя	в	новата	среда.	Тогава	пак	решително	се	
опитвам	да	редуцирам	сигналите.	Някой	ме	докосва	по	рамото.	Абстрахирам	се.	Имам	нужда	от	
концентрация.	Изключвам	всичко.	Вече	съм	в	нещо	като	бяла	стая.	Хм.	Да	не	би	да	съм	умрял?	
Ако	да,	тук	е	много	хубаво	и	спокойно.	И	някак	топло.		Винаги	съм	си	представял,	че	смъртта	е	
студена.	Виждам	още	много	хора.	Всичките	са	прозрачни	духчета	с	бях	контур.	Това	място,	на	
което	съм	в	момента,	май	е	на	същото	място,	на	което	бях	преди	малко	с	моите	приятели.	Само	
че	тук	май	съм	на	едно	ниво	над	вълните.	Или	поне	не	мога	да	усетя	вълни.	Все	едно	съм	се	
качил	по-високо	на	стълбата	и	тук	вятърът	не	духа.	Белите	хора-контури	се	приближават	до	мен.	
Клякат	и	ме	наблюдават.	Май	се	усмихват.	Аз	още	съм	в	поза	за	медитация.	Усещам	докосване	на	
двете	ми	рамена.	Някой	ми	маха	шапката	от	главата.	С	нея	се	маха	и	бялото	измерение.	Отново	
съм	в	големия	комунистически	хол.	Все	още	в	поза	за	медитация.	Приятелите	ми	не	изглеждат	
напълно	нормално.	Сега	сякаш,	когато	се	движат,	атоми	остават	като	следи	из	пространството	
след	тях.	И	отново	виждам	вълните,	но	този	път	те	са	по-безцветни,	някак	по-умерени.	Сами	
ме	е	хванал	за	раменете	и	се	смее.	Вече	почти	разбирам	какво	си	 говорят	хората.	Аха,	през	
прозореца	се	вижда	залез.	Ставам.	Тялото	ми	е	толкова	леко.	Имам	усещането,	че	ако	бях	станал	
по-бързо,	щях	да	се	ударя	в	тавана.	Може	би	гравитацията	е	отслабнала	за	малко?	Сега	всички	
сме	се	подредили	на	прозореца.	Залезът	е	горящо	червен.	Има	много	облаци,	които	се	движат	
изключително	бързо.	Спомням	си,	че	навън	има	супер	силен	вятър.	Вадя	си	телефона	да	снимам.	
Толкова	 е	 красиво.	 Слънцето,	 точно	в	най-розово-лилаво-жълтата	 си	част,	 докосва	върха	на	
Витоша.	 Тя	 е	 снежна	 и	 обвита	 в	 облаци,	 които	 се	 въртят	 около	 връх	 Камен	Дел.	 Планината	
изглежда	като	изригващ	вулкан.	Не	е	възможно	с	думи	да	бъде	описано	колко	сюрреалистична	
изглежда	тази	жива	картина.	Поглеждам	назад	към	стаята.	Вълните	са	навсякъде.	Паркетът	е	
огледало.
	 Замислям	се	-	това	ново	зрение,	с	което	се	сдобих,	дали	има	как	да	остане	за	постоянно?	

Толкова	е	спокойно	да	виждаш	всичко	по	този	начин.	Явор	гледа	към	едно	цвете	и	казва,	че	
всичко	 са	 вълни.	 Казва,	 че	не	може	 да	повярва,	 че	 точно	 той	 го	 казва,	 но	 всъщност	 всичко	
са	 вълни.	 	 Мисля	 си	 за	 физика.	 Преговарям	 си	 свойствата	 на	 материята	 и	 енергията.	 Май	
последно	четох,	че	енергията	можела	да	преминава	в	материя.	Смешно	ми	е.	Та	аз	го	виждам	
със	собствените	си	очи	или	по-скоро	уши.	Става	ми	още	по-смешно.	Колко	простотии	се	правят	
за	едни	пари.	Като	ако	си	купиш	един	предмет,	ти	можеш	да	го	спреш	да	се	разлива	и	слива	с	
всичко	останало.	Колко	нелепи	са	парите	като	цяло.	
И	ключалките.	Какво	заключваш?	Само	съзнанието	може	да	бъде	заключено.	Става	ми	тъжно.	

Всички	хора,	които	завинаги	са	се	заключили.	Сигурно	съм	жалък	в	техните	очи.	
Само,	че	аз	вече	знам,	че	всички	и	всичко	е	свободно.
 
Бих	написал	край,	но	всъщност	край	не	съществува.
Ние	го	измислихме.	
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	 	 	 История	за	пропастта	 
 Музиката е нещо много специално. Поне за мене. Тя ми прави компания през целия ми живот 

и записва емоциите ми. Чакай малко, ще попиташ - как така записва емоциите ми?
 За	някои	от	нас	тя	действа	по	един	доста	особен	начин	-	като	машина	на	времето.	Само	

че	еднопосочна.	Може	да	връща	назад	във	времето	до	определени	моменти,	които	са	имали	
особено	силна	емоционална	тежест.	Дали	ще	ме	върне	в	красив	момент	или	в	тъжен	зависи	
единствено	от	това	в	какъв	момент	съм	слушал	песента.	
	 Прибирам	 се	 от	 снимки	 в	 10	 вечерта.	 В	 неделя.	 Това	 ми	 се	 случва	 особено	 често	 в	

последните	години.	Но	да	не	се	отклонявам.	Март	месец	е.	Навън	е	около	3	градуса	и	 	вали.	
Точно	преди	малко	дъждът	се	превърна	в	сняг	и	вали	толкова	силно,	че	дори	успява	да	натрупа.	
Утре	този	сняг	няма	да	го	има.	Зимата	си	отива	и	сипе	от	последните	си	бели	покривки.	Утре	ще	
е	около	10	градуса,	мрачно	и	ветровито.	С	разтопен	сняг.
	 Излизам	да	разходя	кучето,	все	пак	трябва	да	си	свърши	работата.	Това,	че	навън	не	е	за	

разходки	няма	значение,	когато	имаш	куче.	Това,	че	кръстът	отново	ме	боли	от	тежката	техника,	
също	няма	значение.	И	все	пак,	 за	да	не	са	нещата	крайно	драматични,	взимам	слушалките.	
Музиката	винаги	успява	да	направи	всичко	някак	по-хубаво.	Не	знам	какво	бих	правил,	ако	я	
нямаше	музиката,	която	обичам.	Как	щях	да	се	вкарвам	в	настроение,	докато	чакам	момичето	
ми	да	дойде	за	вечерта	при	мене?	Как	щях	да	седя	и	да	работя	на	компютър?	Как	щях	да	тичам?	
Мисля,	 че	 не	 бих	 завършил	 нито	 един	 маратон,	 ако	 нямаше	 музика.	 Как	 щях	 да	 излизам	 в	
мартенския	нощен	сняг	да	разхождам	кучето?
	 Пускам	плейлиста	на	разбъркан	принцип	и	тръгва	нещо,	което	изобщо	не	е	за	сега.	The	

Offspring.	Тях		ги	слушам,	когато	тичам,	а	не	когато	трябва	да	преживея	разходка	през	нощта.	
Давам	следващата	песен.	Тръгва	Holiday	на	Scorpions.	Точно	за	това	парче	не	се	бях	сещал	от	
известно	време.	Страхотно.	Ще	му	се	насладя	за	пореден	път.	Толкова	силна	песен.	Толкова	
красиво	соло.	А	текстът…	Да,	искам	да	бъда	закаран	някъде	далече	в	момента.	Да	сменя	това	
тук	с	топлината	на	слънцето.	Някъде,	където	е	спокойно	и	безгрижно.	И	да	не	трябва	да	ставам	
сутринта	рано	за	работа.	
	 Понеделник	сутрин	е	може	би	най-големият	бич	за	работещите	хора.	
	 И	 тогава,	 както	 си	 въртим	 кръгчета	 в	 парка	 до	нас,	 за	 да	 си	 свърши	 кучето	работата,	

изведнъж	машината	на	времето	се	включва.	Аз	все	още	съм	с	качулка,	вятърът	духа	и	снежинките	
се	разбиват	в	лицето	ми.	Само	че	вече	не	го	усещам.	Вече	е	слънчево	и	съм	в	класната	стая.	На	
последния	чин.	Сложил	съм	си	слушалките.	И	съм	завъртял	стола	си	към	прозореца.	Слънцето	
пече	право	в	мен.	Наистина	толкова	е	приятно.	12-ти	клас.	Слушам	Scorpions	–	Holiday.	Трябва	
да	е	било	поне	април,	защото	времето	е	чудесно	и	ми	е	страшен	кеф.	Просто	си	седя	и	се	пека	
на	слънцето	на	последния	чин	в	час.	И	слушам	тази	песен.	Може	би	има	около	5-6	човека	в	клас.	
Последните	дни	на	училище	е.	ЗАВИНАГИ.	Все	още	не	мога	да	си	представя	как	така	повече	
няма	да	има	училище…	Последните	12	години,	първите	съзнателни	от	живота	ми	съм	ходил	на	
училище.	После	ваканция.	После	пак	училище.	И	после	пак	ваканция.	А	сега	вече	няма	да	има	
нито	ваканция,	нито	училище.	И	все	пак	гледам	да	не	задълбавам	много	в	тази	мисъл.	Всички	
минават	през	това.	Това	успокоява	човека.	Ще	се	наредят	нещата	все	някак.	Това	е	естественият	
ход	на	живота.	И	го	приемаш.	Като	смъртта.	Знаеш,	че	един	ден	тялото	ти	ще	загасне	и	твоята	
личност	повече	няма	да	съществува.	Може	би	вярваш,	че	след	това	ще	има	НЕЩО	си,	но	истината	
е,	че	дори	и	най-вярващите	хора	имат	поне	една	малка	доза	съмнение,	че	Създателят	ще	ги	чака	
от	другата	страна.	Защото	колкото	и	силно	да	вярват,	в	който	и	да	е	бог,	те	няма	как	да	са	100%	
сигурни,	че	изобщо	има	друга	страна.	Това	разграничава	вярата	от	знанието.	Вярваш	в	бог	и	
знаеш,	че	пицата	е	вкусна.	
Но	всички	ще	стигнат	тази	точка	на	физическата	смърт.	Спиране	на	пулса,	спира		притокът	на	

кислород	към	мозъка	и	след	около	5	минути,	мозъкът	спира	да	мисли.	Демек…	нищо	повече	не	се	
случва,	никога.	Движението,	мечтите,	суетата	и	всичко	останало,	което	е	определяло	този	човек,	
вече	го	няма.	И	въпреки	това	ще	се	случи	на	всеки.	Като	завършването	на	училище.	Просто	го	
приемаш	и	не	го	мислиш	повече.	

	 Слънцето	е	толкова	приятно	в	класната	стая	и	тази	песен	е	толкова	красива.	Решавам	да	
си	сваля	слушалките	и	да	видя	в	кой	час	съм	и	какво	се	случва	около	мене.	Не,	че	има	особено	
значение,	вече	съм	оформен	със	средноаритметичен	успех	5.50.	Странното	е,	че	на	учителския	
чин	седи	 учителят	по	физкултура.	Разказва	някаква	житейска	история.	Сигурно	 учителят,	при	
който	е	трябвало	да	имаме	час,	просто	не	се	е	появил.	И	сега	заместваме	испанския	с	физкултура.	
Примерно.	 Или	 пък	 някой	 е	 напсувал	 учителя,	 при	 който	 е	 трябвало	 да	 имаме	 час,	 и	 той	 е	
напуснал?	Да,	това	се	случваше	често	в	последно	време.	Големи	говеда	сме	днешните	младежи.	
Но	не	сме	виновни	ние,	а	системата,	в	която	това	може	да	бъде	толерирано.	Защото	не	е	дала	
в	ръцете	на	учителя	инструмент,	с	който	да	накаже	отворените	пикльовци.	Ако	имаше	понятие	
като	дисциплинарно	чистене	на	насрани	кенефи	за	невъзпитаните	лекенца,	нещата	щяха	да	са	
съвсем	различни.	Проявяваш	неуважение	към	човек,	който	се	опитва	да	те	научи	да	мислиш	–	
чистиш	лайна.	Толкова	е	просто.	
	 Решавам	да	се	вслушам	в	историята	на	учителя.	Не,	защото	ми	е	интересно,	а	ей	така,	

понеже	ще	го	видя	още	само	на	бала	и	дипломирането.	Разказът	му	обаче	остави	следа	в	мен.	
При	това	дълбока.	Накара	ме	да	се	замисля.	А	точно	това	трябва	да	направи	всеки	учител	–	да	
накара	учениците	си	да	се	замислят.	

 Вие сега ще завършите и си мислите, че знаете какво следва. Мислите, че сте подготвени. 
Ако сте късметлии, имате родители и те ще ви помогнат да влезете в правия път. Само че 
истината е съвсем различна. Те не могат да ви помогнат, дори да ги има. Вие 12 години сте се 
обучавали по една система, която ИЗОБЩО не ви подготвя за живота. Вие не сте придобили 
никакви умения за оцеляване в реалния свят. И тази образователна система не работи от 
толкова много време. Спомням си какво се случи, когато аз завършвах. Минаха баловете, 
дипломирането и цялата еуфория около този процес. Чакаше ме университет, всичко вървеше 
по план. Но истината е, че когато завършиш, си стигнал до една пропаст. Виждаш света пред 
тебе от другата страна на пропастта. Но не виждаш мост. А от теб се очаква да стигнеш 
от другата страна, при „истинския” живот. Семейството, работата и всичко останало. Само 
че до там няма мост! Тогава камъните под теб изведнъж започват да се свличат и пропадаш в 
пропастта. И падаш. И някъде в дъното на тази пропаст, в тъмното ще трябва да намериш 
стълбата обратно на горе. Ако я има. Но не се притеснявайте де хе-хе. Аз се шегувам... Ще се 
наредят нещата. 
	 Бие	звънецът.	Господинът	по	физическо	си	тръгва.	Оставам	сам	в	стаята.	Така	или	иначе	

имаме	 още	 един	 час	 тук	 и	 няма	 къде	 да	 ходя.	 Слагам	 си	 слънчевите	 очила.	 Пускам	 отново	
Scorpions	–	Holiday.	Толкова	яко	пече	слънцето.	Толкова	красива	песен.	Точно	толкова	безгрижен	
момент,	колкото	песента.	
	 Изведнъж	усещам	снежинките.	Усещам	вятъра.	И	кучето,	което	си	тича	около	мен.	Студено	

е.	Песента	е	свършила.	Пускам	я	отново.	Искам	да	остана	в	този	момент.	Не	може.	Машината	на	
времето	работи,	само	когато	тя	си	реши.	И	само	назад.	Но	все	пак	мислите	ми	са	още	в	песента.	В	
онзи	момент.	И	най-вече	в	думите	на	учителя	по	физическо.	Наистина	тогава	нямах	и	представа	
колко	е	дълбока	тази	пропаст.	
	 Това	беше	преди	8	години.
 
	 Видях	раждането	на	нови	хора.	Бях	на	5	погребения.	А	до	момента,	в	който	не	погребеш	

някого,	 когото	 обичаш,	 не	 си	 пълноценен	 човек.	 Някак	 си	 оставаш	 незавършен,	 докато	 не	
видиш	истинския	кръговрат	от	първо	лице	единствено	число.	
8	години	назад	ме	върна	тази	песен...	този	път.	Друг	път	може	да	ме	върне	на	друго	място.	

Музиката	може	да	запише	в	песен	повече	от	един	момент.	Стига	да	има	емоция.	Но	да	е	истинска,	
а	не	от	онези,	които	ги	пробутват	по	телевизията.	
	 „Купете	си	точно	тази	кола	и	жена	Ви	ще	Ви	чака	гола	и	възбудена	всеки	път,	когато	се	

прибирате!”	Не	такива	емоции,	а	истинските.	
	 За	това	хубавата	музика	е	толкова	важна	за	мен.	Тя	е	многопластова	и	никога	не	може	да	

ти	омръзне.	Някак	си	не	мисля,	че	50	Cent	и	„космическият”	му	хит	от	2003	–	„In	the	club”,	след	50	
години	ще	връщат	някого	назад	във	времето.	Нито,	че	някой	ще	го	помни.
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	 А	сега	вали	сняг	през	март.	Зимата	рисува	последната	си	бяла	покривка.	Братовчедка	ми	
е	бременна	в	осмия	месец.	Съвсем	скоро	нова	душа	ще	кацне	на	земята,	за	да	извърви	своя	път.	
И	тя	ще	стигне	до	пропастта.	И	ще	трябва	да	падне,	за	да	намери)	своята	стълба	в	тъмното.	
	 А	брат	ми	е	в	12-ти	клас.	И	се	готви	за	неговия	скок.	А	пък	мен	една	песен	ме	върна	назад	

във	времето…,	за	да	му	напиша	това	писмо.
 Златан Деков
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Някога 
някъде 
някак си
трябва да спра
Но пътят е толкова порочен 
а плодовете му - толкова сочни 
Че сърце ми не дава да спя
Жадува милее и вечно бленува 
Страстни ласки и палави сенки 
Не ми хвалете студените щрихи описващи рая
Аз съм послушник на топлите багри изписани в ада
Отдаден на грях и безкраен поет 
Безкрупулен дори и заклет
Не ме спират жалки заплахи за мъки безкрайни
Не ме вълнуват звучните свалки на ангелите ви омайни
Отпил съм цвета на красотата 
пропил съм се с алкохола на суетата
зърнал съм лабиринти на очите
способни да омаят дори и слепците
мъдростта си получих чрез хули и страсти
моралите с гръммки прояви на бездоблестни гаври
за музи съм жаден, красиви и чисти
с ангелски лик и сърца дяволити
в пъклени ласки да обгоря им душите 
с жадни си думи да изпия очите 
в нравствена бедност дa живея аз гордо
и кротко тъй кротко 
да свалям звездите
сред нощни сенки 

Някога

Явор	Павлов
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Сън	за	огледална	любов
Защо не вземе да ме глътне небето
да потъна в безкрая 
Да пропадна в звезди
Да сложа на пръста си пръстен последен 
Накрая 
Да рисувам с очи

Да дишам в пространството
Да диша и то в мен
Ритъмът Земен да бъде със друг заменен

Да се слея със тъмното
Да стана тъмното аз
Да се разлея в нощните дъхове
нощ да стана самата аз

Да изчезне опаковката
и да остане само вечност
И целофанената ми особеност
Да бъде вече непотребна 

Да вляза в на рибата хрилете 
Да бъда на мечката сетивността
Да тренирам със жерави
Полети от тук та до другия край на света

Да ожиля оса
Мед да събирам
Течност да бъда разлята по под
На върха на дърво,
да съм най-узрелият плод. 

За на птиците ятото 
Вятър да бъда и посоката да дирижирам
Във воя на вълците логика 
Щом чуя да откривам 

Да съм изток запад
Да съм север и юг
Да съм влажната есен
И артактически студ

Да съм пукащ от жегата камък
Мисъл, спомен, писмо
Да съм на дъното на океана
На неизследвана риба око

Стрелата на индианец 
Забиваща се в еленско месо 
Тютюнът в пурата кубинска
Търкаляла се по сочно момичешко бедро 

Последната капка вода на пустинника
Водата в дробовете на удавник
Хриповете на болния 
На бедняка в каскета-стотинка,

Да съм прах по корицата на древна книга
На планински връх изчезнало растение 
В песента на влюбените 
Аз да съм прокрадващото се съмнение

Като моминска сълза да се стичам по буза 
заради първата болка от любов
За красотата елинска да сричам
В устата на влюбен младеж с поглед суров

Да съм тук и сега и навсякъде
Да съм зло, добро и каменен кръст
Да съм червей в пръстта

На божественото да съм дъх.....

    Катерина Керемидчиева
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