„МАЙКА ГАНГА –
ПЪТУВАНЕ ПО СВЕЩЕНАТА РЕКА ГАНГ”
ДОКУМЕНТАЛЕН ПЪТЕПИСЕН ФИЛМ
“Дружество ВЕДА” има удоволствието да Ви запознае с един свой нов уникален
проект - разпространение на филма “Майка Ганга - пътуване по свещената река
Ганг”, изцяло преведен на български език.
Глобалният свят на комуникации, в който живеем, позволява светкавичен
обмен на информация, знание и идеи, скъсяващ разстоянията по невиждан до сега
начин. Границите вече нямат същите измерения, както неотдавна. Културите по
света вече не са на различни континенти, а си съжителстват в общия дом на
съвременното глобално информационно общество, в което най-голямите дистанции
се преодоляват за часове.
Филмът „Майка Ганга – пътуване по свещената река Ганг” е именно такъв мост
между културите на Изтока и Запада. Духовното пътуване започва от Ганга Сагар,
при Бенгалския залив, където Майка Ганга се влива в океана и завършва след 2700
км. при Гомукх, високо в Хималаите - мястото на нейното появяване, преминавайки
през различни свети места, като Маяпур, Гая, Бодхгая и много други. Филмът
пресъздава "Ганга Пуджа" - обожание на златните води на реката при Бенарес, както
и "най-големия религиозен акт в света" - Кумбха Мела при Праяг. Пътеписът ни
среща с мистични йоги в Ришикеш и завършва с изкачване на извисяващите се
върхове на величествените Хималаи, където се намира тайнственият източник на
свещената река. Филмът предлага неподвластни на времето разкази от Ведическата
литература, описващи духовния произход на Ганга, свръхчовешките деяния на
светите личности, полубоговете и героите на древна Индия. „Майка Ганга” е
поразително красив документален филм за най-прочутата река на Индия –
свещената Ганг, която е неотделимо свързана с древната култура и традиции,
съхранени на територията на страната. Тя е почитана от един милиард души като
майка, която поддържа живота и Богиня, пречистваща греховете.
„Майка Ганга” е поразително красив документален филм за най-прочутата река
на Индия – свещената Ганг, която е неотделимо свързана с древната култура и
религия, запазена на територията на страната. Тя е почитана от един милиард души
като майка, която поддържа живота и Богиня, която пречиства греховете.
Използваните специални художествени ефекти придават сила на
изображенията, разкривайки артистично очарователната прелест на свещената река
Ганг.
Филмът е награден за най-добър документален DVD филм от индийското
списание „Cinema systems”.
Премиерата прожекция на филма, заедно със съпътстващата фото-изложба, ще
се състои на:
22 април 2009, от 17:30 ч., Младежки дом, Горна Оряховица
23 април 2009, от 18:00 ч., читалище “Наука”, Ловеч
Вход свободен
С уважение:
Асен Генов (председател)
Дружество ВЕДА
02/8362748; 089/8586900; 089 7894487
www.vedaorg.info contact@vedaorg.info

asengenov@gmail.com

