
В   Чехия трудно могат да се ви-
дят български филми. Дист-

рибуторските къщи не ги купуват 
за разпространение и  единствената 
възможност остават кинофестива-
лите и Панорамата, която от 2009 г. 
организира Българският културен 
институт.

По думите на организаторите, 
подготовката отнема най-малко 
шест месеца. Най-ценното е, че фи-
лмите са съвсем нови, което озна-
чава, че продуцентите имат доверие 
в  нивото, публичността и  посещае-
мостта. Защото не само, че не оби-
чат, но дори избягват да изпращат 
филмите си на малки форуми, без 
награден фонд.

Най-важното, разбира се, е под-
борът на филмите. „Първите две 

години имахме куратор – казва 
Севда, – но тази година, поради 
финансови съображения, се на-
ложи да се справим сами. Потър-
сихме отзиви из филмовите среди 
и  информация за посещаемостта. 
Посъветвахме се и с Националния 

филмов център и  се надяваме, че 
филмите се харесаха.“

От голямо значение за успеха на 
Панорамата са и дните на провежда-
нето. Прага е  фестивален град и  от 
началото на годината до края на ап-
рил следват фестивал след фестивал. 
„Изчетохме информацията за всич-
ки – усмихва се Севда, – съобрази-
хме се и с обявените кинопремиери. 
И съвсем културно си резервирахме 
зала още през септември.“

Субтитрирането също е костели-
во орехче и от името на Института, 
Севда изрази най-искрена благодар-
ност за работата, получила оценка 
6+ на сътрудничките Итка Трояно-
ва и Ада Цонева. „Задачата не беше 
лесна, единият от филмите е наполо-
вина на френски, другият е наполо-
вина на английски и те наистина се 
справиха много добре.“

Официалното откриване на Кино-
панорамата беше поверено на доку-
ментален филм, който вдигна високо 
летвата по отношение на хубавото 
настроение и  желанието да живеем 
така, както си е редно – днес и само 
днес. Отправеният реверанс е за до-
кументалната лента „Куба е  музи-
ка“. Филмът си има режисьор – Или-
ян Джевелеков и  оператори – Крум 
Родригес и Орлин Руевски, но истин-
ският му творец, неговата душа, коз 
и  сила, е  легендата на българската 
музика – Йорданка Христова.

Филмът е  вдъхновен от страстта 
по кубинската музика. Както гла-
сят уводните думи на коментара – 
в Куба всичко се изразява с музика. 
Обяснението в любов и добрата ре-
колта, раждането на дете и загубата 
на магаре, копнежът и меланхолия-
та. Йорданка Христова ни представя 
и  разговаря със свои приятели, за 

ОТ 11 ДО 13 ФЕВРУАРИ, В ДВЕ ОТ НАЙ-ПРЕСТИЖНИТЕ КИНА НА ПРАГА – „ЛУЦЕРНА“ И „ЕВАЛД“, ЗА ТРЕТИ ПОРЕ-
ДЕН ПЪТ СЕ ПРОВЕДЕ КИНОПАНОРАМАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛМИ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН 
ИНСТИТУТ В ПРАГА. В РАМКИТЕ НА ТРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ДНИ БЯХА ПРОЖЕКТИРАНИ ДВА ДОКУМЕНТАЛНИ, 
ТРИ ИГРАЛНИ И НЯКОЛКО КЪСОМЕТРАЖНИ АНИМАЦИОННИ ФИЛМА, КОИТО ДАДОХА ПРЕДСТАВА ЗА НАСОКИ-
ТЕ В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО КИНО. СЪБИТИЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПОД ПАТРОНАЖА НА ЧЕШКОТО МИНИС-
ТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА.

ООТТ 1111 Д ДОО 1313 Ф ФЕВЕВРРУАУАРРИИ, В В Д ДВЕВЕ О ОТТ НАНАЙ-Й-ППРРЕСЕСТИТИИЖНЖНИТИТЕЕ КИКИНАНА Н НАА ПРПРААГГАА – „ГГГ ЛЛУЦУЦЕЕРРНАНА““ ИИ „ЕЕВАВАЛДЛД““, З ЗАА ТТРРЕТЕТИИ ПОПОРРЕЕ-

Подайте ръка 
на българското кино!

Dny
KINO LUCERNA Vodičkova 36, Praha 1

pá 11. 2. 18.30  CUBA IS MUSIC + Koncert Jordanky Hristové

so 12. 2. 18.30   MISE LONDÝN + Představení knihy

ne 13. 2. 18.30  STOPY V PÍSKU + Animovaný předfilm

KINO EVALD Národní 28, Praha 1 

so 12. 2. 16.30  SKLENĚNÁ ŘEKA + Animovaný předfilm

ne 13. 2. 16.30  BETONOVÍ FARAÓNI + Animovaný předfilm

České a anglické titulky / Czech and English subtitles

Vstupné: 70 Kč; vstupné na Cuba is music a koncert J. Hristové: 140 Kč
Bulharský kulturní institut v Praze www.bki.cz
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които – така, между другото – става 
ясно, че са сред легендите на боле-
рото и соното. Това са Чучо Валдес, 
носител на шест награди „Грами“, 
групата „Лос Хубиладос“ (на обща 
възраст 560 години), певците Ел 
Нене и Гарсон.

Спомням си думите на един из-
вестен роден фотограф, че от другата 
страна на кълбото дори цветовете са 
различни. Има нещо вярно. От само-
то начало филмът зашеметява сякаш 
с други цветове – ярки, експлозивни 
и  жизнени. Истински като истин-
ските и  важните неща, като кръвта 
и  виното. „Филмът започва с  един 
убийствен пейзаж – предупреждава 
Йорданка Христова. – Толкова кра-
сив, че изглежда нереален.“

Творците анонсират, че филмът 
рисува една непозната за туристите 
Куба – мистична и първична, засед-
нала някъде в ХVI век. Може би на-
истина са успели да я уловят, а може 
би не съвсем. Така или иначе, едно 
нещо е  ясно без всякакво съмне-
ние: кубинците харесват, уважават 
и  обичат нашата певица. Което ни-
как не е малко.

„Филмът е като стимулант за до-
бро настроение – казва сценаристът 
Матей Константинов. – Като ония 
какаови топчета, от които се прави 
шоколада, и които предизвикват ма-
сирано отделяне на ендорфин – хор-
мона на щастието!“

В  сравнение с  него, вторият 
филм на Кинопанорамата – „Стък-
лената река“, разочарова по-бързо 
от картечен откос и  навява тъж-
ни мисли за специфичния филмов 
език и изразните средства, които не 
е леко да бъдат усвоени, но чрез кои-
то, за съжаление, зрителят е свикнал 
да разчита съответната творба.

Амбициозният филм е дело на ре-
жисьора Станимир Трифонов и е за-
снет по едноименната книга на Емил 
Андреев. В ролите можем да видим 
Стефан Данаилов, Наталия Донче-
ва, Стефан Вълдобрев, Иван Ласкин 
и  др. Разказва за български профе-
сор, емигрирал във Франция, който 
на смъртния си одър завещава на 
дъщеря си старинен ръкопис и  за-
вета да замине за родното му село 
Градище и да разгадае закодираното 
в него послание. Следвайки заръка-
та, момичето се озовава в едно заб-
равено от хората и Бога село, където 
среща върволица от странни пер-

сонажи: млад свещеник, съсипан от 
любовна загуба, иманяр, лишен от 
скрупули, тайнствена старица, без-
словесен пастир, магистрална прос-
титутка.

Замислен като приключенски 
трилър с  елементи на мистика, сю-
жетът се оказва висока топка за род-
ната кинематография. Губи се връз-
ката между събитията и  основната 
идея. Образите са кухи, а и актьор-
ската игра е  по-скоро поза, откол-
кото въплъщаване в  образа – чес-
то срещано явление в  българското 
кино, което го прави толкова не-
приемливо извън България. Не бих 
повярвала, че артист от класата на 
Стефан Данаилов може да прозвучи 
толкова театрално и  фалшиво, зая-
вявайки простичкото: „Обичам те!“.

Десет минути по-късно, притич-
вайки от кино „Евалд“ до кино „Лу-
церна“, имахме възможност да си 
поправим вкуса с невероятната по-
литическа сатира „Мисия Лондон“.

Тук организаторите на Кинопа-
норамата бяха уцелили десятката 
– потвърждаваше го пълната зала 
и взривовете смях по време на про-
жекцията. Нашенско, мило, родно. 
В казаното и в премълчаното, в изи-
граното и в спестеното, в недомлъв-
ките и в усмивките, в избора на пер-
сонажите.

Филмът е  игрален дебют на ре-
жисьора Димитър Митовски (режи-
сьор на множество реклами и доку-
ментални филми) и  е  създаден по 
едноименния роман на Алек Попов. 

В  главните роли можем да видим 
Юлиан Вергов, Любо Нейков, Георги 
Стайков, Ана Пападопулу и др. Сю-
жетът му ни завежда в  българско-
то посолство в  Англия, в  момента, 
в  който идва новият посланик. Той 
заварва мързел, далавери... и  прах. 
Готвачът си е организирал фрийшоп, 
студентката и чистачка Катя припе-
челва в  стриптийз бар, а  консулът 
е вечно не на място. Под натиска на 
съпругата на президента, послани-
кът трябва да организира събитие, 
на което да присъства самата крали-
ца Елизабет II. С надеждата да наме-
ри партньор и подкрепа, той попада 
на PR агенция, която се занимава 
с  двойници на известни личности. 
И въртележката се завърта.

Българските медии се захласват 
по откровеното признание на екипа, 
че творбата е замислена като комер-
сиална, но след като е  постигнато, 
това означава само едно: че всич-
ки са си свършили работата поне 
за петица – нещо не толкова често 
срещано в  родното кино. Предвид 
ограничената продукция и съответ-
ния глад за български филми, много 
е вероятно да е вярно твърдението, 
че в България филмът е втори по ка-
сов успех след „Аватар“.

Преди началото на прожекцията, 
младата чешка приятелка на един 
мой познат българин ме попита ху-
бав ли е филмът. Не знаех какво да 
й отговоря. Съмнявах се, че ще й ха-
реса, съмнявам се и  сега. Филмът 
е  толкова български, колкото злато 
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има в 24 каратовото злато. За разли-
ка от златото, със сигурност е труден 
за експорт.

За „Мисия Лондон“ бяхме чували 
и удоволствието беше предвкусвано. 
Докато „Бетонни фараони“ се ока-
за скрит коз. Завладяващата доку-
ментална продукция на режисьора 
Йордан Тодоров разказва за неверо-
ятен феномен, който поразява със 
своята самобитност, величавост 
и  абсурдност – традицията на кал-
дарашите да погребват близките си 
сред разточителен разкош, навяващ 
мисълта за гробници и  египетски 
фараони.

Общността на калдарашите, на-
брояваща не повече от един милион 
души по целия свят, е  една от най-
затворените и богати ромски групи. 
Те вярват, че смъртта е само преход 
към следващия живот, в  който ис-
кат да разполагат с  всичко, което 
са имали в  този. Затова изкопават 
в земята гробница – стая, която за-
печатват с  бетон и  покриват с  най-
скъпия черен гранит от Африка 
и  Китай. Ковчегът е  положен на 
специална поставка, а  около него 
са дрехите и  вещите на починалия. 

Стаите са обзаведени с легла, гарде-
роби и плазмени телевизори, златни 
накити, мобилни телефони (вклю-
чени!) и  дванайсетгодишно уиски. 
Невероятна, сякаш друга реалност, 
предадена с много усет от оператор-
ския тандем Борис Мисирков и  Ге-
орги Богданов.

„Бетонни фараони“ е  една от 
първите две документални ленти, 

финансирани от HBO България, 
с които каналът реагира на жаждата 
за качествена местна документалис-
тика. „Зрителите в  България харес-
ват документални филми, които са 
фокусирани върху теми от ежедне-
вието, но за които обикновено не се 
говори открито и лесно“ – коменти-
ра новия почин Стефан Даковски, 
мениджър за НВО България и НВО 
Adria.

Филмът, който закри Панорама-
та, нямаше нивото на предишния, 
но докосна лутащите се наши еми-
грантски сърца и  разплака някои 
присъстващи. Игралният филм 
„Стъпки в пясъка“ е дело на режи-
сьора Ивайло Христов, с  участието 
на Иван Бърнев, Яна Титова, Велко 
Кънев и др.

Филмът е  заснет по действите-
лен случай. Разочаровано в любовта 
момче тръгва по широкия свят, но не 
сбъдва американската мечта. Връща 
се след 20 години, звънва на вратата 
на любимото момиче и  го пита съ-
щото, което го е попитал и на шест 
години: „Ще се омъжиш ли за мен?“

Отзивите за филма в България са 
положителни. Наричат го „силен“ 

и  „майсторски направен“. Филм за 
бягането, сълзите, самотата и любо-
вта. В  тази положителна линия бих 
добавила: филм за емигрантите – 
като нас.

За съжаление, днешното кино 
е  повече от интересна история. 
То умее в пет кадъра + подходяща 
режисура, камера, монтаж, звук 
да каже в  десет секунди онова, за 

което „Стъпки в  пясъка“ се нуж-
даят от час и половина. Иван Бър-
нев е  добър актьор, но мисля, че 
поверявайки му главната роля във 
филма „Obsluhoval jsem anglického 
krále“, Иржи Менцл е имал по-точ-
но око за ролите, които му под-
хождат.

Кинопанорамата представи 
и три анимационни филма. Два от 
тях на Стоян Дуков и един на Доньо 
Донев. Късите филмчета нямаше как 
да представят родното творчество 
и търсения в тази насока, но спече-
лиха аплаус със своя хумор и  ори-
гиналност. Филмът „Умно село“ на 
Доньо Донев нямаше нужда от пред-
ставяне.

След като теглиха чертата, орга-
низаторите с радост и удовлетворе-
ние констатираха, че трудът им не 
е отишъл напразно и посещаемост-
та е  скочила със стотици – което 
не е  малко. „Освен това през тази 
година – отбеляза с  наистина не-
забележима гордост Севда – Кино-
панорамата, като всяко уважаващо 
себе си филмово събитие, протече 
в повече от едно кино. И двете кина 
– „Луцерна“ и  „Евалд“ – ни поже-
лаха за следващата година повече 
филми.“

Пожеланието за повечето фил-
ми ме наведе на мисълта за тяхното 
качество и оттам се сетих за призи-
ва на режисьора Ивайло Христов 
(„Стъпки в пясъка“): „Хора, подайте 
ръка на българското кино!“

Това ли е  най-многото, което 
може да си пожелае един творец? �

Гробница на калдарашите

14 · брой 1 · РОДЕН ГЛАС

К
У

Л
Т

У
Р

А
 

И
 

И
З

К
У

С
Т

В
О

�


