
СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ 

(резидентска програма, организирана от сдружение „Изкуство в действие“) 

с финансовата подкрепа на Национален фонд култура 

 

Концепция   

Живеем с желанието да предусетим, предвидим, планираме своите действия така, че 

резултатите от тях да притежават потенциал, за по-нататъшно развитие. Ако едно важно за 

нас действие би могло да има своето положително и креативно продължение във времето, 

то това придава определен смисъл на усилията ни да го извършим.  

Човешкият живот се оказва твърде кратък за многото неща, които от все сърце 

желаем да направим. Но винаги се надяваме, че някой друг, близък или дори непознат, ще 

продължи започнатото или доведеното до някакъв етап от нас. Това ни подкрепя с 

оптимизъм и надежда, че не сме се борили напразно с времето.  

В тежки времена на световни кризи, природни катаклизми, войни, масови епидемии  

тази надежда за положителен изход от негативната ситуация ни дава сили да оцеляваме. 

Знаем, че все пак в някакъв момент злините приключват и след тях ще последва нещо по-

добро. След лошото време следват слънчеви дни, след умората от тежкия труд следва 

почивката, след болестта – съвземане и нов прилив на сили, след периода на нещастието – 

щастливи мигове.  

Устроени сме така, че се стремим да мечтаем за бъдещето. Децата играят и мечтаят 

какви ще станат, когато пораснат; възрастните строят къщи и мечтаят в тях да живеят децата 

и внуците им; художниците рисуват и мечтаят картините им да бъдат видени и харесани от 

повече хора, ако не утре, то през следващите векове; учените мечтаят откритието им да има 

практическа полза в общочовешки план.     

Не е без значение за какво си мечтаем. Дали мечтаем за власт над хората, за 

притежание на богатства и изобилие от материални предмети, за провала или смъртта на 

тези, които мразим. Или мечтаем за духовно усъвършенстване, споделена обич, далечни 

пътувания, щастието на близките ни.    

Може би реализациите на мечтите ни не винаги имат очакваните от нас 

продължения. Но винаги следва продължение, животът продължава своя неспирен бяг.  


