
Б ългария се присъединява към 
Франкофонската общност 

през 1993 г., като дейността в  тази 
насока се координира от Министер-
ството на външните работи. Към 
акцентите в  многостранното фран-
кофонско културно сътрудничество 
спада и  представянето на България 
на общи тържества на франкофон-
ската общност. 

„Георги и  пеперудите“ е  заснет 
през 2004 г. и  е  един от най-добри-
те български документални филми 
и  единственият, спечелил изключи-
телно престижната награда „Сребъ-
рен вълк“ от Амстердам (IDFA).

Всеобщото мнение, професионал-
но и  блогово, характеризира филма 
като малко луд, много ведър и изклю-
чително позитивен. История за опти-
мизма, мизерията и  състраданието. 
За охлювите, щраусите и пеперудите.

Сюжетът ни завежда в  забраве-
ния от нас и  от Него „Дом за въз-
растни с умствена изостаналост“ в с. 
Подгумер, на двайсетина километра 
от София. Негов директор д-р Ге-
орги Лулчев – психиатър, невролог, 
администратор, любител готвач 
и  любител предприемач, нагърбил 
се с  нелеката задача да превърне 
безутешното място в  истински дом 
за болните. Съкровената му мечта 
е  да създаде стопанство, което да 
финансира разходите му. И  така, 
през годините той се въодушевява 
за различни бизнес-инициативи. 
Първото хрумване е за създаване на 
ловно стопанство и  отглеждане на 
фазани, които западните туристи да 
ловят. Следва хрумването за охлю-
вите, които са търсен деликатес. По-
сле идва ред на пеперудите, които ще 
дават коприна. И на щраусите. И на 
соевия хляб. И т.н.

Андрей Паунов (31), сценарист 
и  режисьор на филма, е  завършил 
кино- и  телевизионна режисура 
в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 
2000 г. „Много е  важно – споделя 
той – да има поколение, което да 
прави несъвършени филми, да има 
възможност да греши. Българските 
режисьори правят по един филм на 
сто години и той е единственият им 
шанс. И в желанието си да направят 
нещо изключително – губят. Трябва 
да можеш да направиш поне един 
филм, както си го представяш, дори 
и да сгрешиш. В провала няма нищо 
лошо.“

При Андрей Паунов, обаче, про-
валът ще трябва да почака. През 
2007 г., той снима „Проблемът 
с  комарите и  други истории“, кой-
то също обира над десет награди 
в  цяла Европа, включително „Гри-
ърсън“ на престижния Лондонски 
The Times BFI. Филмът разказва 
за небез-
и з в е с т н и я 
б ъ л г а р с к и 
град Белене. 
Между 1949 
и 1959 г., ат-
мо с ф е р ат а 
на града се 
п р о с м у к в а 
от разполо-
жения в  не-
гова близост 
комунисти-
чески лагер. 
Днес пък 
очаква съз-
даването на 
атомна елек-
троцентра-
ла. Филмът 
е  ексцен-

тричен, трагикомичен, докумен-
тален разказ за мрачното минало, 
което властва над съненото, тормо-
зено от комари население на града. 
Ужасяващата история на местния 
концентрационен лагер и  вероят-
ните вредни ефекти от атомните 
амбиции са подводните течения 
в  ежедневните разговори на мест-
ните жители.

Оператори на „Георги и  пеперу-
дите“ са Борис Мисирков и  Георги 
Богданов. На Кинопанорамата, ор-
ганизирана от Българския културен 
институт в  Прага през февруари, 
имахме възможност да оценим друг 
техен филм – „Бетонни фараони“ 
(2010), за който писахме в бр.1/2011 
г. на списанието.

Единственото, което можем да 
добавим е: повече такива филми. 
Заедно с подходяща реклама и фо-
руми, на които да бъдат предста-
вяни. �

В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА, БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО В ПРАГА ОТКЛИКНА НА ПОКАНАТА НА ФРЕНСКИЯ КУЛТУ-
РЕН ИНСТИТУТ В ПРАГА И ОБНОВИ ЗАБРАВЕНАТА ТРАДИЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКО УЧАСТИЕ В ЕЛИТНИТЕ „ДНИ НА ФРАН-
КОФОНИЯТА“, КОИТО ПРОТЕКОХА ОТ 10 ДО 28 МАРТ ВЪВ ФРЕНСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ. ПРЕДСТАВЯНЕТО НА 
БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ПОВЕРЕНО НА ДОКУМЕНТАЛНИЯ ФИЛМ „ГЕОРГИ И ПЕПЕРУДИТЕ“, ЧИЯТО ПРОЖЕКЦИЯ СЕ СЪСТОЯ 
НА 19 МАРТ.

В НАЧАЛОТО НА ГОДОДИНИНАТАТАА, БЪЛГАГГ РСКОТО ПОСООЛСЛСТВТВОО ВВ ПРАР ГА ОТКЛИКНА НА ПОКАНАТА НАГГ ФРЕНСКИЯ КУЛТУ
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В РАМКИТЕ НА ДНИТЕ НА ФРАНКОФОНИЯТА
V RÁMCI DNŮ FRANKOFONIE
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