
К инаджийските легенди 
разказват за възрастен 
продуцент, на чието бюро, 

обърната към посетителите, стояла 
табелка: „Изнанадайте ме!“ Аз ус-
пях ли да ви изненадам? Или заин-
тригувам? Онова, което ви разказах, 
е  в  основни линии действието на 
филма „Аве“, който като малка ляс-
товичка направи три кръгчета над 
Прага и отлетя. Трите кръгчета бяха 
трите прожекции, които се осъщест-
виха в  рамките на международния 
филмов фестивал „Фебиофест“. На 
една от прожекциите имаше около 
15 души. Това много ли е или малко, 
предвид специфичния чешки вкус 

и  другите културни капанчета на 
чешката столица?

Филмът „Аве“ (2011) е  игрален 
дебют на режисьора Константин 
Божанов, който е и негов сценарист, 
заедно с Арнолд Баркус. Оператори 
са Ненад Бороевич и Радослав Гочев. 
Продуцент е Димитър Гочев, проду-
центска компания „Камера“. Главни-
те роли изпълняват Ованес Торосян 
(„Източни пиеси“, „Тилт“) и Анжела 
Недялкова. Партнират им Николай 
Урумов, Йосиф Сърчаджиев, Евге-
ний Михайлов, Койна Русева и  др. 
На София Филм Фест’2012 филмът 
спечели наградите за режисура, за 
„Най-добър балкански филм“, „Най-

добър български игрален филм“ 
и „Наградата на българските кинок-
ритици“.

„Аве“ е  като лиричен стих, на-
рисуван върху калния асфалт на 
родните пътища. Думите в  него не 
са важни – подчертава го и отсъст-
ващият поглед на Камен, който гле-
да голите поля и  оставя измисли-
ците на Аве да се носят около него 
като радио, включено в  другата 
стая. Филмът е  влязъл в  ролята на 
Вечността, която е  дръпнала едно 
крайче на тежката си завеса и  ни 
е показала през пролуката миг – до-
косване на две изгубени души. След 
това завесата отново пада. Дори и да 
я  вдигнем, няма да видим същата 
картина. Край и точка.

Филмът с  пълно право може да 
бъде включен към съвременните 
български филми, които сигнали-
зират, че дълбоката криза от 90-те 
години на XX век, която събуждаше 
съжаление и  недоумение, е  окон-
чателно преодоляна. Родното кино 
отново е стъпило на крака и си при-
помня как се разказва, мечтае и вну-
шава. Вярно е, че наградите от меж-
дународните фестивали не се сипят 
отгоре му с  чували, но се говори, 
че вече си е  спечелило най-важния 
фен – българската публика. Също 
така вярно е, че от първите успеш-
ни пируети на леда, до елегантните 
и леки движения на майсторите има 
само едно: труд. А той е по силите на 
всеки. �

ТЯ СЕ КАЗВА АВЕ, А ТОЙ – КАМЕН. 
ТЯ Е  НА СЕДЕМНАЙСЕТ, А  ТОЙ – 
МАЛКО ПО-ГОЛЯМ. ТОЙ ТРЪГВА 
НА СТОП ЗА ПОГРЕБЕНИЕТО НА 
СВОЙ ПРИЯТЕЛ, А  ТЯ СЕ „ЗАЛЕП-
ВА“ ЗА НЕГО КАТО ПЪСТРО КОНЧЕ 
ВЪРХУ ТЪМЕН ПУЛОВЕР. НЕПРЕС-
ТАННО СИ ИЗМИСЛЯ ИСТОРИЙКИ, 
КОИТО ГО ИЗУМЯВАТ И  ДРАЗНЯТ. 
ТОЙ СЕ ВЛЮБВА. ТЯ СИ ТРЪГВА. 
ТОЙ ЗАМИНАВА – МОЖЕ БИ ДА 
Я ТЪРСИ?

Българският „Аве“  
на чешкия 
„Фебиофест“
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