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Арл е древен римски град в Прованс на 

над 2000 години и много велики мъже 

са свързали живота си с него през 

вековете – от Юлий Цезар и Ван Гог до 

Франк Гери и роденият тук Кристиан 

Лакроа. Античният му амфитеатър Les 

Arenes с капацитет над 20 000 зрители 

е може би най-добре запазеният в 

Европа след Колизеума в Рим и още се 

използва за площадка на мащабни зре-

лища като популярните тук бикобор-

ски кориди. По време на Средновеко-

вието Арената е била трансформирана 

в затворен, укрепен град, но през XIX 

век първоначалният й облик и пред-

назначение са възстановени.

 фасадите 

с разноцветни дървени капаци, лениво-

то спокойствие на река Рона, специ-

фичната светлина на Прованс, пейза-

жите, цветовете, ароматите… Всичко 

това е непресъхващ извор на вдъхно-

вение за огромно количество творци 

– като се почне от Ван Гог и Пол Гоген, 

мине се през Ърнест Хемингуей, Жан 

Кокто и нобелиста Фредерик Мистрал, 

и се стигне до Пикасо и неговия бли-

зък приятел - арлезианецът Люсиен 

Клерг. Именно последният – признат 

за изтънчен майстор на еротичната 

фотография, преди 50 години полага 

основите на ежегодния Международен 

фотографски фестивал в Арл. Благода-

рение пак на него местният съвременен 

арт музей Реату включва в колекцията 

си (единствен от аналозите си по света) 

и образци на фотографското изкуство. 

От 1982 г. тук е базирано и Национално-

то училище по фотография на Франция 

(ЕNSPA). Тъй че Арл е до голяма степен 

фотографската столица на Европа.

- той живее 

в него 15 месеца, през които рисува 

най-прочутите си картини. Творбите на 

гениалния холандец са твърде скъпи 

днес, за да може общината да си ги 

позволи. Но пък в Reattu ще видите 

писмо, което художникът е написал 

собственоръчно до Гоген, малко преди 

така да се влоши, че да отреже ухото си. 

Докато го лекуват в болницата на Арл, 

той увековечава градината й в една 

от картините си. Сред 300-те платна и 
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рисунки, които Ван Гог създава тук, са 

прочутите „Тераса на нощно кафене“, 

„Слънчогледи“, „Спалнята“, „Жълта 

къща“, „Арлезианката: Мадам Жино“, 

„Звездна нощ над Рона“ и т.н. Жълтото 

бистро на централния площад „Форум“, 

което холандецът е обичал и рисувал, 

днес носи името на Ван Гог. Намира 

се точно до историческия Grand Hotel 

Nord Pinus, където са отсядали толкова 

много знаменитости през годините, че 

настаняването тук е вид инициация. 

Може да видите повечето места, запе-

чатани в платната на нидерландския 

гений, следвайки „Маршрута на Ван 

Гог“, обозначен с маркировка по камен-

ната улична настилка на Арл.

те си 

представят провансалския град като 

дом на нова експериментална общност 

на артисти. Тази мечта живее кратко и 

се разбива заедно с психиката на Ван 

Гог. Но в наши дни културната сцена 

на Арл отново привлича световното 

внимание с амбициозния проект LUMA 

Arles – експериментален арт център 

върху бившите железопътни халета, 

ползвани доскоро за експозиции. На 

тяхно място вече се извисява екстрава-

гантната сграда на световноизвестния 

архитект Франк Гери, която контрасти-

ра със средновековното излъчване на 

града. Металната фасада на 60-метро-

вата кула проблясва с безброй фасе-

ти, които си играят със светлината и 

навяват асоциации със звездното небе 

от творбите на Ван Гог. 

ще 

се помещава седалището на фондаци-

ята „Лума“ заедно с хотел, ресторант, 

резиденция за артисти и 30 000 кв.м. 

изложбена площ. Двигател на „Лума 

Арл“ е швейцарката Мая Хофман – 

милиардер, предприемач и филантроп, 

колекционер на съвременно изкуство 

и наследник на фармацевтичния 

гигант La Roche. Тя е основен спонсор 

на фотографския фестивал на Арл и 

собственик на 2 бутикови хотела в гра-

да: Le Cloitre и реновираният наскоро 

L’Arlatan – забележително градско шато 

от XV век, преобразено от авангардния 

кубинско-американски художник Хор-

хе Пардо, който използва за дизайна 

и декорацията му близо 2 млн. цветни 

керамични плочки.


