
Г-н Гочев, как си обяснявате, че 
„Аве“ спечели втората по значи-
мост награда на Международния 
кинофестивал в Сараево и дори бе 
обявен за „най-искрения филм“?

Председателят на журито, извест-
ният израелски режисьор Ари Фол-
ман каза, че филмът много силно 
докосва чувствата на хората. Друго, 
което забелязах в  Сараево и  което 
ми убягна в Кан, е, че филмът е мно-
го разбираем за цял свят. Дори кога-
то кандидатствахме за финансиране, 
представителят на голямата компа-
ния „Айкън филм“ ми предложи да 
го снимаме в Америка, защото исто-
рията е доста универсална. Тогава не 
го осъзнах.

Вашето обяснение защо послед-
ната година има бум на българско-
то кино?

Сигурен съм, че успехът дой-
де от това, че влязоха доста нови 
хора. Има нова енергия, която иска 
да покаже, че и ние сме част от све-
товното кинопроизводство. Дано не 
се спре този процес, защото зависи 
и от държавата.

Продуцент сте на двата хито-
ви сериала „Стъклен дом“ и  „Под 
прикритие“. Какво е усещането да 
се конкурираш сам със себе си?

Не съм мислил за това. Но ние 
заложихме на много сериозна тех-
нология и през цялото време, дока-
то снимаме, не правим компромиси 
с качеството. От тук нататък драма-
тургията е  плаваща, всяка държава 
има собствена драматургия.

Със следващите проекти ще из-
лезем извън България. „Стъклен 

дом“ се купува навън, на „Под при-
критие“ тепърва му предстои такъв 
живот извън България, но сме си 
поставили за цел всичко, което пра-
вим, да се продава, да не живее само 
на нашия пазар.

А един сериал е и индустрия, той 
създава много работни места. Преди 
години хора, които са правили кино, 
продаваха и бира по сергиите. Сега 
отнова има общност от хора, които 
правят кино, даже стана престижно, 
вече се работи с желание.

През 90-те години американските 
филми и  сапунките заличиха бъл-
гарското кино. Имахме нужда, след 
като турските сериали завзеха ми-
слите на българите и  аудиторията 
пред екрана, да се появят и българ-
ските саги.

Съзнавате ли, че с тези сериали 
създавате идолите на новото по-
коление?

Да, аз бях категоричен, че тряб-
ва да търсим и  да налагаме нови 
лица. Не очаквах, че толкова бър-
зо ще успеем. Но сериалите като 
че ли по-бързо придобиват попу-
лярност. В крайна сметка, добрите 
актьори не трябва да консумират 
славата много бързо. И  затова не 
трябва да се самозабравят и  да 
изгорят бързо. Аз лично гледам 
да ги предпазя и  да им внуша, че 
успехът е дошъл, но той никога не 
е вечен.

Какво става с филма за Христо 
Стоичков, който правите?

Завършен е почти и се надяваме 
да направим интересен пълномет-
ражен филм за един също толкова 
интересен българин. Цяла годи-
на го снимахме, два пъти ходихме 
в  Испания, в  ЮАР. Не е  лесно, но 
той ни съдействаше. Видяхме хора 
като Хосе Карерас, Йохан Кройф, 
които са част от атмосферата, в коя-
то плува Стоичков. Но Стоичков 
е  Стоичков с  всичките си странно-
сти. Искаме да го разпространяваме 
по кината, очакваме да предизвика 
интерес и  в  Барселона. Аз също не 
вярвах за неговата чак такава попу-
лярност там, но наистина е  много 
известен. �

ПРОДУЦЕНТЪТ НА „АВЕ“, ДИМИ-
ТЪР ГОЧЕВ (*1957), Е РОДЕН В СО-
ФИЯ. ОТ 1980 Г. ЗАПОЧВА РАБОТА 
В  КИНОЦЕНТЪРА В  БОЯНА, А  ПО-
КЪСНО СЛЕДВА СПЕЦИАЛНОСТ 
„ОПЕРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО“ 
В  НАТФИЗ. ОПЕРАТОР Е  НА ДОКУ-
МЕНТАЛНИ И  ИГРАЛНИ ФИЛМИ, 
ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАНИЯ 
И РЕКЛАМИ. ЕДИН ОТ СЪЗДАТЕЛИ-
ТЕ НА ПРОДУЦЕНТСКИ КОМПАНИИ 
„СИА“ И „КАМЕРА“ – ПРОДУЦЕНТИ 
НА ХИТОВИТЕ СЕРИАЛИ „СТЪКЛЕН 
ДОМ“ И „ПОД ПРИКРИТИЕ“.

Филми, сериали, 
хитове и идоли

Димитър Гочев, Ованес Торосян, Анжелина Недялкова и Константин Божанов  
заедно с Анджелина Джоли и Брад Пит на фестивала в Сараево
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