
В секи, който в  жестокия студ 
рискува да излезе навън и  да 

отиде на Кинопанорамата, получи 
възможността да се потопи в атмос-
ферата на България – от една стра-
на да надникне в ежедневния живот 
там, а от друга – в очите и визиите 
на съвременните й  творци. И  да го 
направи, без да настъпва правител-
ствата по мазолите, теглейки ленти-
те от нета. И въпреки съобразяване-
то със закона, удоволствието да му 
излезе безплатно, тъй като прожек-
циите на FAMU си бяха free, а  кар-
тите за безплатен вход в  „Луцерна“ 
се предаваха от ръка на ръка (дано 
догодина „Луцерна“ да не ни пусне 
решетките!).

Фестивалът се откри със среща 
с  творците и  продуцентите, прис-
тигнали от България. През тази го-
дина те бяха повече от когато и  да 
било по-рано, което навежда на 
мисълта за постепенното утвържда-
ване на Кинопанорамата и за много 
добрата работа на Института в тази 
насока. Присъстваха Валери Йорда-
нов, режисьор на „Кецове“, артистът 
Иван Бърнев, участващ в  „Кецове“ 
и „Зад кадър“ (в Чехия го познаваме 
от „Obsluhoval jsem anglického krále“, 
където играе главната роля), Све-
тослав Овчаров, режисьор на „Зад 
кадър“, продуцентите Галя Тонева 
и  Кирил Кирилов от „Гала Филм“ 
(„Кецове“, „Зад кадър“), Стефан 

Вълдобрев, режисьор на „Манчес-
тър Юнайтед от Свищов“ и неговият 
продуцент, Драгомир Керанов. Сре-
щата беше кратка. Както с  усмивка 
заяви Светослав Овчаров, преди 
прожекцията на филма говорят 
с публиката онези творци, които не 
смеят да застанат пред нея след това.

А КАКВО КАЗАХА ФИЛМИТЕ?
Кинопанорамата започна с  про-

жекцията на документалния филм 
„Манчестър Юнайтед от Свищов“ 
на Стефан Вълдобрев. Както с  тъга 
призна режисьорът, по време на 
следването във FAMU не е  имал 
намерение да снима документални 
филми. „Исках да правя игрални, 
големи продукции.“ Документът 
е резултат на „наивната мисъл да се 
упражнявам, докато дойде ред за иг-
ралния филм, защото е по-малко от-
говорен. Тогава не знаех – сега знам, 
– че документалният филм е  далеч 
по-отговорен, защото представя ис-
тински хора и съдби.“

Филмът разказва за строителния 
работник Здравко Левиджов от Сви-
щов, чийто живот е осмислен от лю-
бовта му към футболния властелин 
„Манчестър Юнайтед“. В  името на 
тази единствена истинска ценност 
в  живота си, той предприема биб-
лейска битка с държавните и божи-
ите институции, за да смени името 
си от Здравко Левиджов на Манчес-
тър Юнайтед. Филмът ненатрапчи-
во рисува портрета на работника 
и бавно градира напрежението, за да 
достигне кулминационния момент: 
телефонното обаждане на треньора 
на Димитър Бербатов, който кани 
Здравко да присъства на мач на своя 
идол в Англия. Ако силата на доку-
менталното кино нараства с  улове-
ните в мрежата му реални събития, 
заредени със силен емоционален 
заряд, то Стефан Вълдобрев достига 
върха в  минутата, когато след раз-

ОТ 10 ДО 12 ФЕВРУАРИ В ПРАГА ЗА ЧЕТВЪРТА ПОРЕДНА ГОДИНА СЕ ПРО-
ВЕДЕ КИНОПАНОРАМАТА „ДНИ НА БЪЛГАРСКОТО КИНО“. НЕИН ИНИЦИ-
АТОР И  ОРГАНИЗАТОР Е  БЪЛГАРСКИЯТ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ В  ПРАГА, 
ПАРТНЬОРИ БЯХА ЧЕШКАТА И  БЪЛГАРСКАТА ФИЛМОВИ АКАДЕМИИ. 
ПРОЖЕКЦИИТЕ ПРЕДСТАВИХА ПОРЕДИЦА ОТ ИГРАЛНИ, ДОКУМЕНТАЛНИ 
И КЪСОМЕТРАЖНИ ФИЛМИ, СЪЗДАДЕНИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 
ГОДИНИ. КАТО ГОСТИ НА КИНОПАНОРАМАТА ОТ БЪЛГАРИЯ ПРИСТИГНА-
ХА НЯКОИ ОТ ТВОРЦИТЕ И ПРОДУЦЕНТИТЕ НА ФИЛМИТЕ. ПРОЖЕКЦИИТЕ 
БЯХА В КИНОТО НА ЧЕШКАТА ФИЛМОВА АКАДЕМИЯ (FAMU) И КИНО „ЛУ-
ЦЕРНА“. ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ СЕ СЪСТОЯ НА 10 ФЕВРУАРИ В ПО-
СОЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ПРАГА.

Крехката пролет  
на българското кино

Официалното откриване на Кинопанорамата в кино Lucerna
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говора с  треньора героят му плаче 
от щастие, скрил лице в шепите си. 
Следва умело ръководен спад на на-
прежението и  край, който напомня 
безбрежен океан от философско 
примирение на героя в смисъл „как-
во толкова му трябва на човек“.

Ударението на Кинопанорамата 
беше поставено върху трите бъл-
гарски игрални филма, заснети 
през 2010 и  2011 година: „Кецове“ 
на Валери Йорданов и  Иван Вла-
димиров, „Зад кадър“ на Свето-
слав Овчаров и „Love.net“ на Илиян 
Джевелеков. „Зад кадър“ е  разли-
чен, но „Кецове“ и „Love.net“ имат 
нивото на българска haute couture 
в  киното: свежи и  професионално 
издържани, съумяващи да ни нака-
рат да усетим мириса на соленото 
море и правото на щастие и свобо-
да („Кецове“), както и засмукващи-
ят водовъртеж, наречен интернет 
(„Love.net“).

„Кецове“ беше рекламиран като 
„един от звездните филми“ на Ки-
нопанорамата и  нищо не пречи да 
се съгласим с  тях. Сценарият е  на 
известния български актьор Вале-
ри Йорданов, който с  него прави 

„Кецове“, реж. Валери Йорданов

„Love.net“, реж. Илиян Джевелеков
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и  режисьорския си дебют в  тандем 
с Иван Владимиров.

Филмът е създаден по действите-
лен случай. Анонсиран е като „битка 
за последните незастроени плажове 
на България“, но описанието е тър-
сило по-скоро външен драматизъм 
и  не е  съвсем точно. В  действител-
ност, по тийнейджърски свежа-
та и  разпускаща лента разказва за 
група млади хора, които можем да 
наречем, както аутсайдери, така 
и  непоправими бунтари – от оне-
зи, които в  ограничено количество 
ражда всяко поколение и които или 
загиват или преобръщат света нао-
паки. През едно горещо лято, ужа-
сяващото торище, наречено „Град“, 
им писва до такава степен, че по-
бягват от него през глава. Срещат се 
на един забравен от цивилизацията 
плаж – и остават там. Присъствието 
им привлича рояк от младежи и за-
едно си създават малък рай – кой-
то, в крайна сметка, няма как да не 
привлече вниманието на лошите от 
торището, които с  рев и  пистолети 
идват да си търсят правата.

Световната премиера на филма се 
състои на Московския филмов фес-
тивал, където печели две награди: 
приза на киноклубовете в Москва – 
„Бодлив поглед“ и  Специалната на-
града на журито – каквато няма на 
този форум, създадена е  специално 
за филма. Печели и сърцето на една 
от големите дами на киното, Дже-
ралдин Чаплин, която заявява, че 
цялото жури обожава филма и  съ-
жалява, че не е могло да им присъди 
по-висока награда. „Той е необикно-
вен и възхитителен. Вижте, аз дори 
обух кецове към вечерната рокля, 
за да покажа своето отношение към 
него!“

Според официалните данни, 
следващият филм, „Love.net“ на ре-
жисьора Илиян Джевелеков, е  най-

касовият български филм за 2011 г. 
Разказва за любовта и секса в съвре-
менния град, кара ни да се смеем, да 
немеем и да „префокусираме“ някои 
свои мнения за обществото. С една 
дума – да го съпреживеем с героите 
и  да си излезем помъдрели. Прави 
го чрез проследяване на десетина 
персонажи и  събитията около тях, 
пречупени от лещата на интернет. 
Те се запознават и разделят, влюбват 
и разочароват, страдат и... стигат до 
оргазъм.

Идеята за филма е на Илиян Дже-
велеков. През 2007 г. печели субси-
дия от Националния филмов цен-
тър и продуцентите се свързват със 
собствениците на най-големия бъл-
гарски сайт за запознанства, www.
elmaz.com и се договарят за сътруд-
ничество. В  сайта на „Елмаз“ е  по-
местена покана към участниците да 
изпратят описание на най-интерес-
ната история, която са преживели 
чрез интернет, както и  посланието: 
„Да направим заедно този филм!“ 
През следващите месеци, профилът 
на „Love.net“ повежда в рейтингови-
те класации на сайта.

Ще цитирам един блог, който каз-
ва, че „Love.net“ е нещо ново, което 
до момента не е правено в България, 
нещо, което заслужава своите час 
и  40 минути внимание. Поредното 
доказателство, че има надежда за 
българското кино.“

По-сложна е оценката на „Зад ка-
дър“ на Светослав Овчаров. Идеята 
на филма съдържа много силен за-
ряд, заимстван от живота: разказва 
историята на първокласен българ-
ски кинооператор от 70-те. Съпруга-
та му заминава заедно със сина им 
за Западен Берлин – и  остава там. 
Семейството се оказва разделено 
от непреодолимата преграда от не-
навист и  страх, наречена Желязна 
завеса. Той не успява да ги послед-

ва – а и дали иска, след като има та-
лант и възможност да го реализира 
в България? След години, Желязната 
завеса е разкъсана, но за техния жи-
вот е вече късно.

Великолепната идея, за съжале-
ние, изчезва някъде из дългите 107 
минути, които трае филмът. Режи-
сьорски и авторски издържана, лен-
тата неясно как губи ритъм и се лута 
из красивите, но лишени от вътре-
шен динамизъм кадри, без да успее 
да събуди любопитство към съдбата 
на героите. Остава самата история – 
която е безспорно силна и няма как 
да бъде забравена.

Премиерата на лентата в  Бълга-
рия ще се състои на 18 април – бой-
ното й  кръщение ще направи бъл-
гарската публика.

Точката зад игралните филми на 
Кинопанорамата постави чешкият 
филм „Želary“. Няма да се спирам на 
него, тъй като той си е (брилянтен) 
чешки филм, включен в програмата 
като реверанс към българския му 
оператор – Асен Шопов. Мога само 
да добавя признанието на чешката 
критика, че „респектиращият филм“ 
– както го нарече MF Dnes, дължи 
голяма част от блясъка си на вели-
колепната камера на (нашия?) опе-
ратор.

Голяма изненада бяха късоме-
тражните филми, включени в Кино-
панорамата, дело на чешката FAMU 
и  българската НАТФИЗ. Българ-
ският културен институт в  още 
един аспект е обогатил събитието, 
привличайки за партньор елитна-
та Пражка филмова школа.

FAMU тенденциозно подбира къ-
сометражни филми, заснети от сту-
денти с български произход. Ленти-
те са реализирани през 60-те години 
и  са дело на творци, които днес са 
доказали своя талант: Венец Ди-
митров, уважаван оператор и  пре-

Във времето на интернета, колкото и да сме съпричастни към драмата на продуцентските къщи, 
няма как да не теглим ленти от нета (гореща тема в момента). Ето защо много от нас, въпреки 

че живеем в Чехия, гледаме български филми на воля и не страдаме от липса на мостри от 
българската култура. И все пак, фестивалите и кинопанорамите по цял свят са не само възможност 

да видим филмите. Те са тръпката и магията на „големия екран“ и тъмната зала, възможността 
да се докоснем до творците и да споделим настроението си от видяното с някого, който току-

-що е съпреживял същото. Те са отделеното време, настроението и радостта от предвкусваното 
удоволствие. Ето защо бих искала да благодаря на организаторите – Българския културен 

институт – за това, че продължават да ни доставят този лукс – въпреки не особено високата 
посещаемост и недоволството ни, че трябва да си платим билетите.
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подавател в  НАТФИЗ („Můj čas“ 
и „Útěk“), Илко Дундаков, сценарист 
и  режисьор („Čtyři osudy v kufru“) 
и  Константин Карагеоргиев, който 
работи в  Чехия („Smrt obchodního 
cestujícího“).

Интересно е да се видят първите 
филмови опити на известните име-
на. Като стил на работа те ясно под-
сказват принадлежността си към 60-
те години. „Čtyři osudy v kufru“ има 
и невероятно добра тема – създава-
нето на театрална група от четири-
ма студенти, които оказват влияние 
върху развитието на чешката Теа-
трална академия (DAMU).

Дълго време в  чешката Филмова 
академия се разказваше тънък виц 
за стария маестро, който потупва по 
рамото младия кандидат за световна 
слава и  му казва: „Е, млади момко, 
тъй като не овладяхте занаята, не 
ви остава друго, освен да експери-
ментирате и  да правите голямо из-
куство!“ От тази гледна точка е  из-
ключително приятно откритието, 
че НАТФИЗ явно съумява да научи 
своите кандидати за слава на май-
сторлъка.

Късометражните филми, пред-
ставени от Светослав Овчаров, 
преподавател в  НАТФИЗ, показаха 

умение да се борави с  филмовия 
език, да се създаде необходимата 
атмосфера и  да бъдат обрисува-
ни образите, както и да се градира 
напрежението. За възпитаниците 
на Академията не представлява 
никакъв проблем да пресъздадат 
точно и  със завидна сила широка 
скала от емоции: страха от смър-
тта – по-слаб, отколкото отчаяние-
то от живота („Преди живота, след 
смъртта“), безутешността на света 
(„Минути след това“) и абсурдната 
бруталност („Семейна терапия“). 
Късите ленти без затруднение 
и препъване описват, както морал-
ни категории, така и простички ис-
тории. Остава само въпросът защо 
до една бяха подтискащи и мрачни? 
Дали това е отражение на реалнос-
тта в България или убеждението, че 
трагедията предоставя по-сигурно 
поле за изява?

Като неотменима част от Кинопа-
норамата и тази година присъстваха 
– макар и минимално – анимацион-
ни филми. „Въздушен ас“ показа, че 
и няколко минути са достатъчни, за 
да бъде творбата завършена и неза-
бравима. Драмата на жабата, която 
от всичко на света най-много иска 
да лети – дори ако единственият 

начин да го направи, е в човката на 
щъркела – е позната на всеки, който 
силно е  желал нещо. А  „Пет пъти“ 
доказва, че една и съща късичка ис-
торийка може да бъде разказана по 
няколко различни начина – и всеки 
от тях да е  безкрайно различен от 
всички останали.

Хвърленият назад, към изгле-
даните ленти, поглед води към въ-
проса: защо, все пак, киното ни 
има още какво да учи за филмовия 
език и силния изказ. И най-прости-
ят отговор е: липсата на опит. От 
2004 г. в  България действа закон за 
филмовата индустрия, който гаран-
тира производството на минимум 7 
игрални и  14 документални филма 
годишно, както и  160 минути ани-
мация. Достатъчно ли е? В никакъв 
случай. Особено, когато от обеща-
ните милиони се отпуска една много 
малка част.

В  началото на Кинопанорамата 
Галя Тонева заяви, че българската 
публика ходи на български филми 
повече, отколкото на американски. 
Което не е малко. И ако отпусканите 
от държавата финанси не намалеят 
още, може би крехката пролет на 
българското кино няма да бъде по-
косена от внезапен студ. �

„Зад кадър“, реж. Светослав Овчаров
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