
Е дин от инициаторите на фору-
ма е Българският културен ин-

ститут в Прага, който представи три 
български филма: документалният 
„Срещу течението“, на режисьор-
ката Златина Русева и  игралните 
„Дзифт“, на Явор Гърдев и „Източни 
пиеси“ на Камен Калев. Преди про-
жекцията на първия филм, „Срещу 
течението“, главният организатор 
на филмовия форум, директорът 
на Румънския културен институт 
Мирча Дан Дута, представи офици-
алния гост на фестивала от българ-
ска страна, режисьорката Златина 
Русева, която след прожекцията на 
филма си участва в  дискусия със 
зрителите.

Филмите „Дзифт“ и  „Източни 
пиеси“ са познати на пражките лю-
бители на български филми, тъй 
като бяха прожектирани в  рамките 
на Кинопанорамите на Българския 
културен институт.

„Срещу течението“ на Златина 
Русева отразява първия Дунавски 
музикален фестивал, иницииран от-
ново от Златина Русева и  проведен 
на кораб, пътуващ срещу течението 
на Дунав, от България до изворите 
на реката в  Германия. Виртуози от 
девет крайдунавски страни сътво-
ряват едно произведение, което не 
съществува извън това пътуване. 
От България това са са музиканти 
като Иво Папазов-Ибряма, Теодо-

сий Спасов, Стоян Янкулов и Елица 
Тодорова.

Филмът е  за музиката и  за това 
как хората могат да се разбират чрез 
нея. Според думите на режисьорка-
та, идеята за фестивала и  филма се 
ражда при едно от завръщанията 
й в  България (от 1986 г. тя живее 
в Белгия), когато установява, че ня-
кои от приятелите й музиканти вече 
не са между живите и с тях е изчез-
нала и музиката им. „Тогава си дадох 
сметка, че ние сме получавали нещо, 
без да дадем“ – казва тя. И се замис-
ля, че може би е важно да се напра-
ви филм, който да разкаже за оне-
зи, които, без да са сред най-ярките 
звезди на небосклона, са невероятни 
музиканти.

Нито посоката на пътуването, 
нито името на филма са случайни. 
Изхождат от реакцията на авторката 
на широко разпространеното вяр-
ване, че културата идва от Западна 
Европа. „А всъщност – казва тя – на 
Балканите и  в  Източна Европа има 
запазени традиции и енергийни за-
ряди, които, за съжаление, в Запад-
на Европа са изчезнали. Музиката, 
за която говорим използва традици-
ите на запазен автентичен фолклор 
и  то неточно фолклор, а  запазени 
живи традиции и е носител на тези 
енергии.“

Както е  ясно, съществен момент 
за филма е подборът на музиканти-

те. „Отделих му много време – спо-
деля Златина Русева. – Една част от 
тях познавах, други ми бяха препо-
ръчани от познати, също музиканти. 
Освен, че са изключителни виртуо-
зи, те са личности. За мен беше мно-
го важно да са отворени и готови да 
се раздадат и да общуват с другите.“ 
Така на кораба се създава специ-
фична и  неповторима атмосфера, 
изпълнена с  музика от сутрин до 
вечер и пак до сутринта. „Това бяха 
безкрайни надсвирвания и  творче-
ски фойерверки и  беше грехота по 
някакъв начин да не го запечатаме 
за онези, които не са имали възмож-
ност да бъдат на кораба.“

При подготовката на филма 
е  предвиден и  авторски коментар, 
но режисьорката споделя, че след 
завършването на филма го е изхвър-
лила, тъй като музиката сама казва 
всичко необходимо. „Не страдайте 
– съветва тя – че не знаете на кое 
пристанище и  къде точно се нами-
рате! Слушайте и  се наслаждавайте 
на онова, което се случва!“ �

МЕЖДУ 4 И 12 НОЕМВРИ, В ПРАГА СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА АМБИЦИОЗНИЯ ФИЛМОВ ПРОЕКТ „NEW 
WAVES, NEW WAYS“, ПРОДУКТ НА СЪВМЕСТНИТЕ УСИЛИЯ НА 11 ЕВРОПЕЙСКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТА И ПРЕД-
СТАВИТЕЛСТВА, ДЕЙСТВАЩИ В  ПРАГА. НЕГОВИ ПАРТНЬОРИ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА БЯХА МИНИСТЕРСТВОТО НА 
КУЛТУРАТА НА ЧЕХИЯ, КМЕТСТВОТО НА ПРАГА И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В ЧЕХИЯ. 
ФЕСТИВАЛНИТЕ ЛЕНТИ БЯХА ПРОЖЕКТИРАНИ В ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА НА ПРАГА.

ММЕЖЕЖДДУУ 44 И И 1221212 ННН НОООЕЕМВМВРРИИ, В В ПРПРААГГААГГГ С СЕЕ ППРРРОВОВОВОВОВЕЕЕДДЕДЕ В ВТОТОРРОООТОТООТОТО ИИИИ ИЗЗЗЗЗДДДАНАНИЕИЕ Н НАА АМАМББИЦИЦИОИОЗЗНИНИЯЯ ФИФИЛМЛМОВОВ П ПРРОЕОЕККТТ „NNEWEW 

С музика срещу течението
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