
ОТ 19 ДО 25 ОКТОМВРИ, В  РУМЪНСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ 
В ПРАГА СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА КИНОПАНОРАМАТА 
„NEW WAVES, NEW WAYS“, ПОСВЕТЕНА НА КИНЕМАТОГРАФИИТЕ 
НА НАЙ-НОВИТЕ СТРАНИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС И  СТРАНИ, КАНДИДАТ-
СТВАЩИ ЗА ЧЛЕНСТВО. В РАМКИТЕ Й БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ 41 ФИЛ-
МА ОТ АЛБАНИЯ, БОСНА И  ХЕРЦЕГОВИНА, БЪЛГАРИЯ, ЕСТОНИЯ, 
РУМЪНИЯ, ЛАТВИЯ, СЛОВЕНИЯ, СЪРБИЯ И  ХЪРВАТСКА. ГЛАВНИ 
ОРГАНИЗАТОРИ БЯХА РУМЪНСКИЯТ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ И БЪЛ-
ГАРСКИЯТ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ, В СЪДЕЙСТВИЕ С EUNIC – СДРУ-
ЖЕНИЕТО НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕС.

И деята за организиране на ки-
нопанорама се ражда спон-

танно. „Според нас – казва един 
от главните организатори, дирек-
торът на Румънския културен ин-
ститут в  Прага, Мирча Дан Дута, 
– нашите култури са част от Европа 
независимо от това, дали вече са 
включени в  европейското семей-
ство или са на път към него. Ето 
защо решихме да потърсим подхо-
дяща творческа форма, която да ги 
представи. Спряхме се на киното 
като много популярно и  въздейст-
ващо изкуство.“

Заглавието на кинопанорамата 
откликва на зародилите се през по-
следните години в съответните дър-
жави нови вълни („new waves“). Те 
изтласкват на преден план имената 
на млади и  талантливи творци, ко-
ито от своя страна търсят и налагат 
нови виждания, изразни средства 
и  пътища („new ways“). „Тези нови 
вълни са отражение на нашите мла-
ди култури и символизират вълните 
на нашето приемане в  Европейска-
та общност – казва още Мирча Дан 
Дута. – Кинопанорамата няма опре-
делена тема. Най-важният критерий 
при подбора на филмите беше да са 
нови и качествени.“

В  избора на филмите, които 
да представят България, активно 
участва Българският културен ин-
ститут в  Прага и  по-специално не-
говият директор Боян Панчев. Под-
брани са филмите: „101 каба гайди“, 
„Посетени от Господа“, „Една бъл-
гарска диагноза“, „ Севт безсмърт-
ният“, „Нестинарите“ и „Шивачки“.

Официалното откриване на фес-
тивала се състоя на 21 октомври 
с филма на Светлана Лазарова „Една 
българска диагноза“. „Щастливи сме 
– каза Мирча Дан Дута – че в рамки-
те на кинопанорамата се състоя све-
товната му премиера.“ �
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New Waves, 
New Ways

Вероника Миклеа, заместник-директор на Румънския институт, Мирча Дан 
Дута, директор на Румънския институт и режисьорката Светлана Лазарова
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