
От средата на м. ноември 2007 в Бъл-

гарският културен институт започнаха 

прожекциите на съвременно българ-

ско кино. До м. март тази година бяха 

представени пет нови филма: „И Гос-

под слезе да ни види“ (2005, 121 мин., 

реж. Петър Попзлатев), „Лейди Зи“ 

(2005, 96 мин., реж. Георги Дюлгеров), 

„Преводачката на черно-бели филми“ 

(документален, 2005, 58 мин., реж. 

Теди Москов), „Маймуни през зимата“ 

(2006, 111 мин., реж. Милена Андо-

нова) и „Откраднати очи“ (2004, 101 

мин., реж. Радослав Спасов). Някои от 

тях бяха прожектирани за пореден път, 

след като чешките зрители в Прага мо-

жеха да ги видят след появата им на 

фестивали. Своето второ представяне 

в Прага например имаше „Маймуни 

през зимата“ – след наградата за най-

добър филм от Източна Европа, присъ-

дена на филмовия фестивал в Карлови 

Вари през 2006 г.

Прожекциите се състояха веднъж 

месечно, във вторник от 18.30 ч. Пуб-

ликата, която първоначално бе кане-

на, бяха студентите от специалността 

„Българистика“ във Философския 

университет на Карловия университет. 

Поредицата бе замислена като кино-

лектория по съвременно българско 

кино за чешки студенти, изучаващи 

български език. Постепенно обаче за-

лата на Българския културен институт 

стана притегателен център за всички, 

които се интересуват както от съвре-

менно киноизкуство, така и от българ-

ско кино.

В края на м. март 2008 г., съвместно 

с Френския културен институт, бяха из-

лъчени и няколко наскоро завършени 

късометражни български филма. 

Добромир Григоров
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О снован през 1993 г. от неза-
висимата филмова и теле-

визионна компания Фебио, кино-
фестивалът стартира като акция, 
провеждана с минимални финансо-
ви средства, но с много ентусиазъм. 
За 14 години се превръща в най-го-
лемия кинофестивал без конкурсна 
програма в Чехия.

През тази година България участ-
ва във фестивала като копродуцент 
на два филма: „Гуча“ на Душан Ми-
лич и „Чифликът на чучулигите“ на 
братята Паоло и Виторио Тавиани.

„Гуча – фестивалът на любовта“ 
е типична любовна история, поетич-
но разказана в стила на Емир Косту-
рица и обогатена с темпераментната 
ромска среда и музика. Хубавата Жу-
лиета е дъщеря на виртуозния тром-
петист Сачмо, която се влюбва в Ро-
мео. Той също е отличен тромпетист, 
но е от цигански произход. Сачмо 
е против тази връзка, но накрая се 
съгласява да даде дъщеря си за жена 
на Ромео, ако успее да го надсвири 
в пряк двубой. Освен в малкия град 
Гуча, филмовият екип снима в Со-
фия и Перник. От българска стра-
на копродуцент е „Арт Фест“.Това 
е първият игрален филм с българско 
участие с номинация за Европейски-
те филмови награди – номинацията 
е за композитора Деян Пейович.

„Чифликът на чучулигите“ раз-
казва за една от най-мрачните глави 
в европейската история – геноцидът 
над арменците през 1915 – 1917 г. 
Богатата арменска фамилия Авакян 
подготвя голямо семейно празнен-
ство, когато става жертва на чистки-
те, провеждани от османските вой-
ници. Всички мъже от семейството 
са избити, а жените са изпратени 
да вървят в пустинята, докато ум-
рат. Режисьорите не акцентират на 

зверствата повече от необходимото 
– не е и нужно, тъй като самата ис-
тория е достатъчно шокираща, за да 
не бъде забравена, след като веднъж 
е разказана. Филмът печели 3 номи-
нации за „Давид на Донатело“ ‚07 
– за сценография, костюми и специ-
ални ефекти. Филмът е заснет почти 
изцяло в България, най-вече в Плов-
див. Участие в него вземат трийсет 
от най-успелите български актьори, 
между които Христо Шопов, Асен 
Блатечки, Мариус Донкин, Ицхак 
Финци, Христо Живков, Мария Ста-
тулова, Валентин Ганев, Стефан Да-
наилов и др.

Въпреки че фестивалът няма 
конкурсна програма, в последна-
та фестивална вечер бяха връчени 
наградите „Кристиан“, ежегодно 
присъждани въз основа на гласува-
ли журналисти. Раздадени бяха от 
първа до трета награда в областите: 
анимационно творчество, докумен-
талистика и игрално кино. Петър 
Николаев получи първа награда 
в областта „игрално кино“. Поради 
отсъствието му от страната, награ-
дата от ръцете на миналогодишния 
победител Ян Бударж прие съпруга-
та му Кристина Николаевова. 

По материали от „Фебиофест“

Наградата „Кристиан“ за Петър Николаев
ОТ 27 МАРТ ДО 4 АПРИЛ, ЗА ПЕТНАДЕСЕТИ ПОРЕДЕН ПЪТ, В ПРАГА СЕ СЪС-
ТОЯ МЕЖДУНАРОДНИЯТ КИНОФЕСТИВАЛ „ФЕБИОФЕСТ“. ПРЕЗ ПОСЛЕД-
НАТА ФЕСТИВАЛНА ВЕЧЕР БЯХА РАЗДАДЕНИ НАГРАДИТЕ НА ФЕСТИВАЛА 
„КРИСТИАН“. В ОБЛАСТТА „ИГРАЛНО КИНО“ ПЪРВА НАГРАДА СИ ОТНЕСЕ 
ЧЕШКИЯТ РЕЖИСЬОР ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ЗА 
ФИЛМА „… A BUDE HŮR“.

Най-новото 
българско кино
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