
К акто би потвърдил директорът 
на Българския културен инсти-

тут Боян Панчев, да се организира 
подобна Кинопанорама не е никак 
лесно. На първо място трябва да се 
изберат филми, които да предизви-
кат интерес и така упражнението 
да има смисъл. Едва ли е тайна за 
някого, че след 1989 г. българската 
кинематография „направи крачка 
напред“ и заприлича на смъртник 
в забравено отделение на разпада-
ща се болница. Едва през последни-
те години започнаха да се създават 
филми, които се радват, както на 
зрителски успех, така и на фестивал-
ни награди и свежият им полъх довя 
фрази като „възраждане на българ-
ското кино“. Някои от тях спечелиха 

призове и на фестивала в Карлови 
Вари: през 2006 г. това бяха „Обър-
ната елха“ на Иван Черкелов и Васил 
Живков, който спечели Специалната 
награда на журито и „Маймуни през 
зимата“ на Милена Андонова, който 
отнесе наградата в категорията „На 
изток от Запада“. През 2007 г. „Про-

блемът с комарите 
и други истории“ на 
Андрей Паунов спе-
чели Специална на-
града за документа-
лен филм над 30 мин. 
а през 2008 г. „Шивачки“ на Людмил 
Тодоров бе удостоен със Специална-
та награда на журито.

при избора на филмите за Па-
норамата в кино „Светозор“, Боян 
Панчев взема под внимание най-
вече мнението на куратора (всеки 
път се притеснявам, че думата все 
още не е навлязла в българския език 
и ви продавам кирилизирани чеш-
ки модернизми, дано не съм права!) 
на панорамата – режисьора Стефан 
Вълдобрев, но заедно с това година-

та на производство (минали-непре-
минали фестивалната въртележка), 
успеха на лентата в киносалоните 
и на фестивалите, както и мнението 
на приятели – киноведи. „Всъщност 
изборът не беше толкова труден – 
признава той – защото филмите, 
които нашумяха, не са много. Въ-

просът беше, че в рамките на три 
дни искахме да покажем не само иг-
рални, но и документални, късоме-
тражни и анимационни филми.“

Предполагам, че паралелно с въ-
проса „кои“ филми, е бил въртян на 
пълни обороти и подвъпросът „кое“ 
кино, тоест в кой киносалон да се 
състои Панорамата. „Киносалоните, 
които посещава по-взискателната 
публика, са организирани в Асоци-
ацията на чешките филмови клубо-
ве и са добре известни – казва Боян 

Панчев. – За нас беше идеален „Све-
тозор“, защото има малък и голям 
салон, собствени пътища да се об-
ръща към публиката си и освен това 
е в центъра, а аз исках събитието да 
е престижно.“

Последната точка в подготовката 
е добрата разгласа. „Отделихме доста 

[ ]след 1989 г. българската кинематогра-
фия „направи крачка напред“ и запри-
лича на смъртник в забравено отделе-

ние на разпадаща се болница

от 20 до 22 януаРи, в кино „светозоР“ се състоя пРеГлед на бълГаРски филми. в пРодължение на тРи 
вечеРи РеномиРаният пРажки киносалон пРожектиРаше съвРеменни бълГаРски филми, пРедиз-
викали интеРеса на публиката в бълГаРия и спечелили пРизнания на световни кинофестивали. 
за Радост на оРГанизатоРите – екипа на бълГаРския култуРен институт в пРаГа – малката и Голя-
мата зала бяха пРепълнени. касата беше затвоРена, защото билетите бяха РазпРодадени. пРед 
киното, с надежда за изключение от пРавилото, се оГлеждаха онези, които бяха останали без 
билет. оРГанизатоРите посРещаха влизащите, без доРи с тРепване на окото да издадат изненада-
та и задоволството си от Големия интеРес и успех на събитието.

Българска Кинопанорама 
препълни кино „Светозор“
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внимание на рекламата и маркетин-
га. Отпечатахме 2000 плаката, 10 000 
листовки и включихме в кампанията 
и много медии. Не мога да кажа кое 
е имало най-голям ефект, но важно-
то е, че имаше интерес. Тоест свър-
шихме си домашното добре.“

Официалното откриване на ки-
нопанорамата се състоя вечерта на 
20 януари. Гости от България бяха 
режисьорите Явор Гърдев и Стефан 
Вълдобрев, а от Чехия – посланикът 
на България в Чехия Здравко Попов, 
по-голямата част от българския кул-
турен елит в чешката столица, пред-
ставители на Българското посолство 
и Българското училище в Прага. 
С една дума: всички.

през първия ден бяха прожек-
тирани „Преводачката“ (реж. Теди 
Москов, 2005 г., документален), 
„Скрито“ (реж. Стефан Вълдобрев, 
2007 г., късометражен) и „Дзифт“ 
(реж. Явор Гърдев, 2008, игрален).

Филмът, който официално от-
кри Панорамата, беше „Дзифт“ на 
Явор Гърдев. „Много искахме той да 
е първият филм – каза на официал-
ното откриване кураторът Стефан 
Вълдобрев. – През изминалата годи-
на филмопроизводството в Бълга-
рия беше в подем и „Дзифт“, заедно 
със „Светът е голям и спасение деб-
не отвсякъде“, беше флагманът му,. 
По мое мнение, „Дзифт“ е толкова 
важен за българското кино, колкото 
преди 30 години филмът „Козият 

рог“. Мисля, че маркира границата, 
след която българското кино ще се 
развива в нови измерения.“

Явор Гърдев не е филмов, а теа-
трален режисьор и лентата е негови-
ят филмов дебют. Както сам казва: 
„Дзифт“ беше за мен директен скок 
в дълбокото и много дължа на екипа, 

с който работех, начело с автора на 
сценария Владислав Тодоров и опе-
ратора Емил Христов, който беше 
най-опитният член на нашия екип.“ 
Резултатът е български, черно-бял 
артфилм, който в класациите за по-
сещаемост удря в земята блокбасте-
ри като „Уоли“ – странно, но факт.

Отзивите за филма – определен от 
творците като неоноар, са коренно 
различни и по думите на режисьора, 
той винаги разделя аудиторията. За 
някои е без всякаква стойност, докато 
за международното жури на Москов-
ския кинофестивал през юни 2008 г. 
е достоен за наградата „Сребърен Св. 
Георги“ за най-добра режисура.

Сигурно повечето зрители се пи-
таха какво значи „дзифт“. Според 
обяснението на режисьора, думата 
е влязла в българския език от араб-
ски през турски и означава черна 
смола. „Всъщност – каза той – това 
е нещо като пречистен асфалт, кой-
то през 60-те и 70-те години се е из-
ползвал от кварталните тарикати 
вместо дъвка. Е, героите на нашия 
филм са от градската фауна на Со-
фия от 60-те.“

В едно интервю Явор Гърдев мно-
го простичко отговаря на въпроса 
как и кога се е родила идеята да сни-
ма „Дзифт“: „Репетирах „Крум“ във 
Варна. От Ню Йорк, в жълт плик, 
пристигна незавършеният още ръ-
копис на романа „Дзифт“ на Вла-
дислав Тодоров. Отворих плика.“

Следващият филм в програмата 
– „Скрито“ – е дипломният филм на 
режисьора Стефан Вълдобрев във 
FAMU (Чешката Филмова акаде-
мия). Разказва за разведен полицай, 
който живее в непрестанен кон-
фликт с 16-годишния си син и има 
тайна любовна връзка с украинска 

проститутка от пражки бордей. Ве-
черта, в която отива при нея, за да 
й предложи да заживеят заедно, 
попада на неочакван клиент – своя 
син. Филмът е дело на междунаро-
ден екип – артистите са чехи, а опе-
раторът – мексиканец. След про-
жекцията, Стефан Вълдобрев също 
сподели изненадата и удоволствието 
си от препълнената зала и интереса 
към филма.

За „Преводачката на черно-бели 
филми“ казват, че „ако не беше до-
кументален, щеше да е сладникав! 
Сега е безпощаден!“ Цял живот 
Нели превежда италиански филми 
от малката кабинка в дъното на за-
лата и никога не е виждала Италия 
– освен онази, която е в сърцето й. 
Филмът разказва за онзи момент, 
в който на 78-годишна възраст тя 
най-после посещава градовете на 
своите мечти.

вторият ден на Кинопанорамата 
беше отделен за филмите „Шивач-
ки“ (реж. Людмил Тодоров, 2007, 
игрален) и „Среща пред Айфеловата 
кула“ (реж. Валентин Вълчев, 2008, 
документален).

Навсякъде, където е прожекти-
ран, филмът „Шивачки“ се записва 
в паметта на зрителите еднакво – то-
ест ярко и силно – независимо дали 
са взискателни кинокритици или 
т.нар. „масова публика“. Разказва за 
три млади момичета от провинция-
та, които пристигат в София да тър-

сят работа и бъдеще. Героините се 
борят да оцелеят в една враждебна 
среда, която се опитва да прекърши 
невинните им и чисти представи за 
живота и да им наложи своя морал. 
Едното от момичетата не издър-
жа и става любовница на сводник. 
Провокирана от нейното предател-
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ство, втората се забърква в любовен 
триъгълник и прави опит за самоу-
бийство. Третото момиче повежда 
борба да спаси двете си приятелки. 
Филмът печели с играта на актри-
сите и деликатната режисура, които 
го превръщат в разказ, който унася 
като ромон на поток, потапя зрителя 
в своя свят и го прави съучастник – 
висшето изкуство в творчеството.

„Среща при Айфеловата кула“ 
е заснет в 6 държави и е подкрепен 
от Националния филмов център, 
европейската програма МЕДИЯ +, 
престижен финландски канал за 
култура и „Рагуза филм“ от Полша. 
Лентата е своеобразен римейк, нещо 
като „поклонническо пътуване“ по 
места, където преди шест десети-
летия е снимал един от класиците 
на документалното кино – Йорис 
Ивенс. След края на Втората светов-
на война той обикаля с камерата си 
страните от оформящия се Източен 
блок и показва тяхното състояние. 
Валентин Вълчев снима същите мес-
та, при това придружаван от сце-
наристката на оригиналния филм 
– 93-годишната Марион Мишел. 
Световната премиера на филма е на 
най-големия европейски фестивал 
на документалното кино IDFA в Ам-
стердам, където е включен в прес-
тижната секция „Reflecting Images 
Panorama“.

последният ден на панорама-
та представи на зрителите филмите 
„Разследване“ (реж. Иглика Трифо-
нова, 2006, игрален) и „Коридор но-
мер 8“ (реж. Борис Десподов, 2008, 
документален).

„Разследване“ е носител на четири 
награди от Фестивала на българския 
игрален филм във Варна „Златната 
роза“ 2006. Според думите на про-
дуцентката Росица Вълканова, той 
е филм, в който „усмивките са де-
фицит“. Разказва за сблъсъка между 
Пламен, заподозрян в убийството 
на своя брат и Александра, която 
е следователка на престъплението. 
Пламен е затворен в себе си единак, 
а Александра се опитва да удави ос-
татъците от личния си живот в ра-
ботата. Филмът повдига въпроса 
дали и доколко е възможно човешко 
общуване в днешния разяждан от 
самота свят.

„Коридор No. 8“ разказва за все-
кидневието на хората, които живеят 
по протежението на несъществуващ 

път на Балканите. 
Пътят премина-
ва през България, 
Македония и Ал-
бания и съвпада 
с голям инфра-
структурен проект, 
стартиран от ЕС, 
целящ да свърже 
Черно и Адриати-
ческо море, който 
вече десет години 
е в начален ста-
дий на развитие. 
Следвайки нишка-
та на „коридора“, 
филмът улавя на-
строенията, пред-
разсъдъците и надеждите на хората 
от трите балкански страни. Лентата 
е пълнометражен дебют на Борис 
Десподов. Световната му премие-
ра е през февруари, на Берлинале 
2008, където получава наградата на 
независимото екуменическо жури. 
Освен това е носител на престиж-
ната награда за изгряващ талант 
в областта на документалното кино 
на HBO от фестивала HOTDOCs 
в Торонто и „Сърцето на Сараево“ 
за най-добър документален филм от 
Кинофестивала в Сараево. Светов-
ната критика определя филма като 
„Елегантен дебют в пълнометраж-
ното кино, в който са събрани всич-
ки иронии и абсурди на Балканите“ 
и „Абсурдно смешен, „балкански“, 
затрогващо и горчиво искрен, пле-
нителен портрет на част от новата, 
обединена Европа.“

теглейки чертата след приключ-
ването на Панорамата става ясно, 
че е преминала с максимален успех: 
в залата с 400 места имаше седящи 
на стълбите, пред касата на киното 
имаше или опашки или табелка „Би-
лети няма“. По принцип, ръкопляс-
канията са задължителни в кон-
цертните, не и в кинозалите и затова 
бяха допълнителен реверанс към 
творците. Въпросите на зрителите 
към режисьора Явор Гърдев бяха 
искрени, спонтанни и приключени 
от намесата на Боян Панчев, който 
все пак искаше да отведе госта си на 
вечеря. „Радва ме, че имаше интерес 
– призна Боян Панчев. – И че при-
състваха много млади хора – чехи 
и българи – които разбират от кино. 
Притеснявах се за посещаемостта на 
вечерните прожекции на докумен-

талните и късометражни филми. 
Питах се кой ще дойде, но е факт, че 
залата – вярно, малката зала – беше 
пълна.“

Чувството за добре свършена ра-
бота сигурно е приятно, още повече, 
че не е била малка и лека. Първата 
трудност започва с първата крач-
ка – съгласието на продуцентите. 
„За себе си те са прави – казва Боян 
Панчев – защото когато един филм 
е стойностен – а няма продуцент, 
който да не смята филма си за такъв 
– той иска да го покаже на големи-
те фестивали. А условието е да не 
е показван другаде. По никакъв на-
чин. И те внимават и чакат – първо 
фестивала в Берлин, после Карлови 
Вари, Кан, Торонто и т.н. И едва след 
като мине година – година и поло-
вина, филмът може да се ползва за 
т.нар. клубни прожекции, т.е. изяви 
с некомерсиален характер, какъвто 
беше и нашият преглед. Освен това 
филмопроизводството си е бизнес 
и целта на продуцентите е да си про-
дадат продукцията. А покаже ли се 
един филм два – три пъти някъде, 
след това е по-трудно да се сключи 
договор с разпространителите. Ето 
защо преговорите започнаха с „Дай-
те ни го за малко, за един ден, за една 
прожекция!“ За щастие, се разбрах-
ме и дори ни предоставиха филмо-
вите копия безплатно.“

Жестът, който Институтът прави 
в замяна, е чешкото субтитриране на 
филмите. Без да споменава конкрет-
ни имена, Боян Панчев сподели, че 
в решението на задачката с превода 
са участвали поне десетина души. 
Пожеланието към продуцентите е да 
влезе в употреба. 

Официалното откриване на кинопанорамата: режисьорите Явор Гърдев, 
Стефан Вълдобрев и директорът на БКИ Боян Панчев.
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