
М ихаел Велнер Поспишил 
е роден в Прага. През 1980 г. 

завършва режисура в Пражката 
Филмова Академия. Жени се за 
французойката Мари-Пол и заедно 
заминават за Франция, където той 
работи като режисьор, продуцент 
и редактор в компания, която се за-
нимава с филми и реклами за френ-
ски телевизии. През 2000 г. става ди-

ректор на Чешкия културен център 
в Париж. След като свършва манда-
тът му, получава предложение да ог-
лави Чешкия център в Ню Йорк или 
София. Избира София.

В свободното си време обика-
ля галерии, театри и музеи. Ако 
е в София, може да бъде засечен на 
Витоша, „Чайната“ или в „Бекстей-
дж“. Ако е в Париж, в събота или 
неделя се отправя за Нормандия, 
където „са фантастичните ресто-
ранти със стриди и всякаква мор-
ска храна“. Ако е в Прага и е втор-
ник – потърсете го в кръчмата 
„При златния тигър“, където и до 
ден днешен продължават „Храба-
ловите“ срещи на най-добрите му 
приятели.

Може да се каже, че неслучайно 
сте в България, защото Вашият 
род е свързан със страната от на-
чалото на миналия век…

Връзката с България започва 
с дядо ми Вацлав Поспишил. Зап-
ленен от идеята за панславянство-

то и отегчен от Австро-Унгарската 
империя, през 1913 – 14 година той 
пристига в България и остава тук до 
края на живота си. Първоначално-
то му намерение – да открие в мла-
дата държава парна фурна – пропа-
да, но той остава един от дейните 
чехи. Така например организира 
сбирка, която финансира покупка-
та на сградата на Чешкия клуб на 
ул. „Кракра“. Две от дъщерите му се 
омъжват за българи и също остават 
в България. Аз съм роден в Чехия 
и живях там до 24-тата си година, 
когато се преместих във Франция 
в качеството на гастрономически 
емигрант.

Как намирате българската кухня?
Вкусна е, но проблемът е в едно-

образието. В България продуктите 
са в изобилие, но всички приготвят 
от тях едни и същи храни. Със съ-
пругата ми смятаме да издадем кни-
га за международни ястия, подгот-
вени с български продукти. Идеята 
е в зародиш, но я обмисляме много 
сериозно.

СПОРЕД ВСЕОБЩОТО МНЕНИЕ, 
ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА ЧЕШКИ-
ЯТ ЦЕНТЪР В СОФИЯ Е ПРЕТЪРПЯЛ 
СЕРИОЗНИ – И ВСЕ ПОЛОЖИТЕЛ-
НИ – ПРОМЕНИ. НА ПРЪВ ПОГЛЕД 
КАСАЯТ ИНТЕРИОРА: ИЗЧЕЗНАЛИ 
СА БИЖУТАТА „ЯБЛОНЕЦ“, БИБЛИО-
ТЕКАТА Е КАЧЕНА НА ВТОРИЯ ЕТАЖ, 
А НА НЕЙНО МЯСТО Е ОБОСОБЕНО 
МЯСТО ЗА ПЪРФОРМАНС И КАФЕНЕ 
В ЧЕШКИ СТИЛ. МНОГО ПО-ВАЖНИ 
ОБАЧЕ СА ПРОМЕНИТЕ В КОНЦЕП-
ЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪ-
РА. ОБЯСНЕНИЕТО ЗА ВСИЧКО ТОВА 
Е, ЧЕ ЦЕНТЪРЪТ ИМА НОВ ДИРЕК-
ТОР – ГОСПОДИН МИХАЕЛ ВЕЛНЕР 
ПОСПИШИЛ.

Оранжеви четвъртъци
в Лилавия салон

РОДЕН ГЛАС · брой 4 · 15

1

 ТЕКСТ: Ели Мандажиева  СНИМКИ: архив на Михаел Поспишил

RodenGlas 04_2008.indd   15 29.9.2008   0:02:53



Как решихте да дойдете в Бъл-
гария?

Много просто: живях 27 години 
в Западния свят и той не на шега 
започна да ми втръсва. Търсех про-
мяна – земя и нрави, които да не 
са много различни и все пак да са 
съхранили човешкото в междулич-
ностните отношения. И когато се 
появи предложението за България, 
реших, че това е идеалната възмож-
ност да свържа приятното с полез-
ното. Да посетя земята, където са 
живели прародителите ми и по ня-
какъв начин да затворя кръга, който 
те са очертали.

Идвали сте тук като дете. На-
мирате ли разлика?

Разбира се, че луканката не е тол-
кова вкусна и кашкавалът също 
е различен. Хората също са промене-
ни и все пак, в сравнение със Запад-
ния свят, усещането е като милувка. 
Контактуват помежду си без притес-
нение и бариери. Предполагам, че до 
5 – 10 години глобализацията ще вло-
ши положението и нещата ще станат 
такива, каквито са по цял свят.

Бихте ли направили сравнение 
на характерите на българите 
и чехите?

Мисля, че и при двата народа се 
проявява влиянието на народите, под 
чието владичество са живели в про-
дължение на столетия. При чехите 
това са германците, а при българи-
те – турците. Това влияние се усеща, 
както в основните неща, като харак-
тер и отношение към работата, така 
и във второстепенните. Познавам 
много малко българи, които идват на 
среща навреме. В България един час 
има от 60 минути до безкрайност. 
В Чехия все пак се справяме с 60-те 
минути. Българите освен това не 
обичат да планират и да гледат много 
напред. През юни ми предложиха да 
участваме във фестивал и предпо-
лагах, че говорим например за 2010 
година, а се оказа, че става въпрос за 
септември. Това отношение, според 
мен, е приятно анти-стресиращо. 
Мислят от днес за утре, какво ще се 
случи вдругиден не ги притеснява. 
Докато чехът постоянно планира 
и по този начин се губи в бъдещето 
и забравя настоящето.

Освен това българите много обичат 
да се оплакват. Аз си мислех, че чехи-
те са ненадминати в това отношение, 
но българите определено водят.

На витрината виси обява, с ко-
ято пожелавате на минувачите 
оранжево лято. Салонът за пър-
форманс пък е наречен Лилавият 
салон. Смятате ли, че цветовете 
влияят на хората?

Със сигурност. В случая обаче 
въпросът не опира толкова до цве-
товете, колкото до желанието да 
внесем поезия в ежедневието. Защо-
то тя ужасно много липсва. Всичко 
посивява, защото много неща не са 
наред. И когато езикът ни е малко 
по-пъстър, всичко изглежда по-по-
носимо. Лилавият цвят заема висо-
ко място в йерархията на цветовете, 
това е цветът на мъдростта и освен 

това е много красив. Комбинирахме 
го с оранжевия по чисто прагматич-
ни причини: това е цветът на ЧЕЗ, 
който спонсорира дейността ни. По 
този начин правим една ненатрап-
чива, подсъзнателна реклама.

Директор сте на Чешкия цен-
тър от една година. Доволен ли 
сте от направеното дотук?

Не бих искал да прозвучи като са-
мохвалство, но да, доволен съм, за-
щото успяхме да се наредим между 
по-известните места в София. Един 
вид съживяване на старата слава. 
Започнаха да идват много хора, пре-
димно млади, което ме радва – един 
вид сменихме клиентелата. И най-
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1 – убедена съм, че си струва човек 

да погледне света през това око. Най-

малкото, за да усети невероятната на-

слада от:

2 – срещата на музиканта Павел Якуб Риба 

и Мирек Тополанек

3 – срещата на Мирек Тополанек и Сергей 

Станишев

4 – възможността с един малък трик да 

изрази мнението си за другарите Клемент 

Готвалд и Георги Димитров (между тях 

Михаел Поспишил ги наблюдава, изпъл-

нен със съмнения)

5 – наличието на собствено мнение, неза-

висимо по какъв въпрос

6 – магията, която Баба Марта може да 

окаже върху двама – иначе съвсем раз-

умни – чехи
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хубавото е, че промените се разнесо-
ха „от ухо на ухо“.

Медиите също започнаха да се 
интересуват от нас. В началото това 
ме учуди, защото правя сравнение 
с Франция, където не е лесно да се 
пробие в медиите, но днес съм в по-
ложение дори да отказвам някои ин-
тервюта, защото знам, че медийното 
ни присъствие е достатъчно богато. 
И това е добре. Така казано, в срав-
нение с „конкурентите“ сме в най-
добрата позиция.

Може ли да споменете някои от 
постоянните акции, които орга-
низирате?

С голям успех се ползват т.нар. 
„Оранжеви четвъртъци“ в Лила-
вия салон. Това са джазови вечери, 
които станаха изключително попу-
лярни. Редица известни български 
джазмени – като Антони Дончев, 
който е наш съветник по въпросите 
на българския джаз твърди, че сме 
единственият истински джазов клуб 
в София, което също ме радва.

Започнахме да прожектираме 
документални филми по различни 
горещи въпроси. Тези прожекции 
също спечелиха своя публика, защо-
то медиите не им отделят внимание 
и те няма къде да бъдат видени.

Успех имат и всички изложби, ко-
ито правим, защото се стремим да 
представяме съвременното чешко 
изкуство. Интерес към тях проявя-
ват и градове като Пловдив, Русе, 
Варна и други, така че една изложба 
гостува в няколко града.

Голям успех имат летните турнета 
на джазови изпълнители по Черно-
морието. Концертите обикновено 
са под открито небе и настроение-
то е невероятно. Джазът не е много 
познат, така че възможността, коя-
то даваме на хората да се докоснат 
до него и да изпитат удоволствието 
е още един наш принос.

Една от целите ми е да насоча 
Чешкия център към представяне 
на европейската култура. По тази 
линия си сътрудничим с другите 
центрове, например Полския и Нем-
ския. Разбира се ударението остава 
върху чешката култура, но сравнена 
с цялото.

В какво състояние, според Вас, се 
намират чешко-българските кул-
турни отношения?

Малко съжалявам, че в Чехия се 
знае толкова малко за онова, което 

чехите са направили за България. 
В България всеки знае имената на 
братя Шкорпил, Мърквичка, Иречек, 
а в Чехия почти никой. Непознати са 
в собствената си родина. Ето защо 
се радвам, че директорът на Българ-
ския културен център в Прага Боян 
Панчев подготвя за есента конферен-
ция на тази тема. Надявам се, че ще 
успее да събуди интереса на чешките 
медии. Защото смятам, че за чехите 
България е само лятна дестинация, 
което е малко. Докато Чехия в Бълга-
рия се ползва с името на културна ве-
личина. Интересът е явен. Ето защо 
е удоволствие да се работи тук.

Какво Ви носи работата в Со-
фия?

Харесва ми тук и то много. Не 
обичам да казвам, че очакванията 
ми са се изпълнили, за да не ми за-
виждат (усмихва се), но съм доволен. 
До известна степен попих българ-
ския навик да се критикува и често 
го правя, но мисля, че животът тук 
е хубав. Много неща ме инспирират. 
А, за разлика от много софиянци, 
обикнах и София.

Какви са плановете Ви за Чеш-
кия център?

Смятам, че всеки сезон трябва 
да носи нещо ново – изненади, ко-
ито не искам да издавам предвари-
телно. И все пак бих могъл да кажа, 
че за 2009 г., например, подготвяме 
една изключителна изложба. Име-
то й е „Орбис Пиктус“ и световна-
та й премиера се състоя в Париж, 
по времето, когато бях директор на 
Чешкия център там. След това беше 
във Флоренция, предстои да зами-
не за Канада. По време на чешко-
то председателство на ЕС ще бъде 
в Брюксел, а след това – в България. 
Първо във Варна, след това в София. 
Патронаж пое българското Минис-
терство на културата. Вярваме, че 
приятно ще изненада българската 
публика.

Ако навикът да се планира само 
от днес за утре не ни скрои някоя 
шега…

За Мари-Пол, съпругата на Ми-
хаел Поспишил казват, че е олице-
творение на онзи особен и трудно 
уловим вроден чар, който само 
истинските парижанки носят 
в себе си.

Мари-Пол е художничка. Докато 
съпругът й е зает от сутрин до вечер 

с организацията на различни съби-
тия, тя рисува – дневник, картини, 
прави кукли. Рисунките от дневника 
й са окачени по стените на кабине-
та й. „Остатъците от книги“, които 
също са по стените на цялата къща, 
всъщност са от една книга, написана 
от нея преди време, но така и не пуб-
ликувана и сега живее нов живот, под 
формата на артистични колажи, вдъ-
хновени от тези на Джери Колар. Ви-
наги се е занимавала с изкуство, сама-
та тя смята, че керамиката е силната 
й страна, както и тъкането. Тук освен 
всичко прави и кукли, по нейния си 
неподправен начин – с детска чистота 
и всичко, което се намира под ръка.

Допреди две години животът 
й тече по съвсем различен начин. 
След като завършва Сорбоната, вед-
нага започва работа в медицински 
център за деца аутисти. След време 
става директор на един от най-голе-
мите медицинско-педагогически ин-
ститути във Франция – La Gabrielle. 
Там разработва метода си за лечение 
чрез изкуство. Нарича го „Арт тера-
пия като средство за подобрение на 
психологичното състояние на бо-
лните деца“, а заедно с тях изкуство-
то й придобива ново значение. Но по 
един или друг начин сега това е зад 
гърба й, въпреки че не крие, че тази 
част от живота й липсва... мъничко.

Сега в София определено се чув-
ства добре. „Харесвам атмосферата, 
леко олющените фасади на сградите, 
поетичността на града“, казва Мари-
Пол. Зарежда се с цветовете, с град-
ските пейзажи, в които повечето 
софиянци едва ли намират и грам 
поетичност, но за нея София носи 
един особен дух, който е изчезнал 
отдавна от другите големи градове 
на Европа.

Става сутрин точно в шест и по-
ловина, малко след това вече е зад 
бюрото и рисува, винаги в компани-
ята на котката Блу – вярната й при-
ятелка. И както винаги, във всичко, 
което прави, влага цялото си сърце. 
За да създава щастие около себе си 
и да го предава на останалите.

По статия на Невена Панайото-
ва, в. „Дневник“
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