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“Ние имаме една 
мечта – чрез 
нашите филми 
да ви направим 
поне мъничко 

по-добри.” – може би емоционалните 
думи на известния български актьор 
и режисьор Владислав Карамфилов- 
Въргала – обобщават идейните търсе-
ния на съвременните български фил-
мови творци. 

Дали са сбъднали мечтите си, раз-
минават ли се добрите идеи и намере-
ния с реализацията и какво видяха зри-
телите, станаха ли поне малко по-добри 
след края на Кинопанорамата?

Петият фестивал на българските 

филми беше официално открит на 6 
февруари в Европейския дом. Събити-
ето беше посрещнато с голям интерес, 
както от нашите сънародници, така и от 
чешките киномани. Залата се запълни 
много преди официално обявения час, 
а на организаторите се наложи да връ-
щат гости. При такъв успех, очевидно 
за шестото издание на Фестивала Бъл-
гарският културен институт ще трябва 
да помисли за осигуряването на по-го-
ляма зала. Точно в 19 часа публиката 
беше приветствана от господин Ян Ми-
хал – председател на Председателството 
на Европейската комисия в Чешката 
република, който представи кратка ин-
формация за Европейския дом, дело на 

проект, осъществен от две институции 
– Европейската комисия и Европейския 
парламент. Пожелавайки успех на бъл-
гарското културно събитие, господин 
Михал изрази мнението си, че филмите 
са ключ към ориентация в разнообра-
зието от десетки европейски езици. 
Директорът на БКИ Галина Тодорова 
благодари на Българското посолство 
за съдействието и предостави думата 
на госпожа Горяна Ленкова – временно 
управляващ Посолството ни в Чехия. 
Госпожа Ленкова насочи вниманието 
на публиката към съдържанието на 
тазгодишния афиш, рекламиращ Ки-
нопанорамата. На него могат да бъдат 
открити три позитивни ключови думи: 

Новите български филми...
има надежда!

От 6 до 9 февруари в Прага се проведе петото издание на Фестивала на българските филми. Негов иници-
атор и организатор е Българският културен институт, със съдействието на Българското посолство и Пред-
седателството на Европейската комисия в Чехия. Гостоприемни домакини на прожекциите бяха Европей-
ският дом и кино „Луцерна”. Фестивалната програма бе съставена от четири документални и три игрални 
филма, гости бяха по-голяма част от техните създатели.
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български филми – значи България 
прави филми; Прага – домакин на съ-
битието, на което един от филмите има 
своята световна премиера; пето изда-
ние – Фестивалът вече е традиция. 

След официалното откриване беше 
прожектиран филмът „Слънчево”, 
който е създаден през 2012 г. и още не 
е представян в България, така че това 
беше неговата премиера. Гости бяха 
Илия Костов – сценарист, режисьор 
и продуцент на лентата и актьорът 
Роберт Янакиев, изпълняващ една от 
главните роли. Първоначалното на-
мерение на автора е да направи доку-
ментален филм за село Запълня. Мяс-
тото отдавна е изчезнало от картата на 
България и лежи на дъното на язовир 
„Жребчево”. Някогашният селски храм 

„Свети Иван Рилски” остава на дъното 
и водата го покрива почти напълно. Но 
нито водната стихия, нито ветровете 
и снеговете са успели да го разрушат. 
В сушави години църквата и остров-
чето, на което е построена, се показват 
изцяло. В интервю Илия Костов споде-
ля: „След дъжд, когато се появи дъга, 
сякаш влизаш в едно друго измерение, 
магично и нереално.” Така магията на 
малкия храм променя първоначалната 
идея за документална лента и тя пре-
раства в реализация на игрален филм. 
Участват Лилия Маравиля, Роберт Яна-
киев, Богомил Спиров, Велизар Велич-
ков – Визо, Стефан Попов, Досьо Досев 
и др. Двама души не са артисти и игра-
ят себе си: певецът Кондьо и проф. д-р 
Златамир Коларов. Действието се раз-

вива в околностите на язовир „Жребче-
во”, в Рим, Виена и Кандахар. Централен 
персонаж е стогодишният селски храм, 
символ на безхаберието на властниците 
през 60-те години на 20 век, които оста-
вят църквата на произвола на природ-
ните стихии. Образът на храма е прите-
гателен център, изплитащ тънки нишки 
към съвременните потомци, които ще се 
върнат при корените си. Около потъна-
лата църква ще видите отец Златан – с 
вярата си в Бога, със скритата болка, че 
някога, в миналото, не е успял да спаси 
живота на брат си, с надеждата за изку-
пление чрез грижата за болен младеж и 
амбицията да организира среща на по-
томците на потопеното село. 

Сюжетът на филма е изграден от 
няколко фрагмента, разказващи съд-

бите на преуспял хирург, чието само-
любие и самонадеяност стават причина 
за смъртта на пациентка, оперетен пе-
вец, който е и пътуващ пастор, журна-
листка – международничка, работеща 
по най-горещите точки на планетата и 
италиански студент с майка българка. 
Общото между четиримата са корените 
им, които водят към потъналото село 
и ги събират заедно в края на филма. 
Лентата рисува реалистична картина на 
живота в България – мизерния живот 
на българските роми, предразсъдъците 
в мисленето на по-старото поколение 
българи-мохамедани, трагикомичните 
ситуации, в които изпада човек, неза-
познат с нашенските нрави. 

От прожекцията на филма си тръг-
нах мълчалива. Мислех си кое пречи на 

една чудесна идея да бъде реализирана 
така, че да предизвика някаква емоцио-
нална реакция у зрителя и дали съчета-
нието на две стилистики – на докумен-
талното и игралното кино ще привлече 
зрителите в залата или ще ги отблъсне. 
Не знам, бъдещето ще покаже.

Следващите дни на фестивала, и 
по-точно следобедните часове, бяха 
избрани за територия на документал-
ното кино, което логично предопреде-
ли по-малкия брой зрители, но затова 
пък любители на този филмов жанр. 
За смешните и тъжни неща в живота 
на един малък български провинциа-
лен град разказва филмът „Самодейци.” 
Създаден е през 2005 година, режисьор 
е Светослав Драганов, сценаристи Све-
тослав Драганов и Иван Чанков. Фил-

мът е носител на наградата „Златен 
ритон” на XV фестивал на българския 
неигрален филм. Лентата ни пренася в 
Тополовград, в типично българска ат-
мосфера и с типично български страс-
ти – животът в малкия град е труден 
– няма работа, няма пари, но затова 
пък има мечти, в местното читалище 
кипи трескава дейност, прави се те-
атър. Главни действащи лица са две 
жени, които осмислят живота си чрез 
самодейността – едната е учителка, 
неудовлетворена от личния си живот, 
намира духовна храна, поле за изява в 
самодейния театър, няма големи амби-
ции, стига й това, което прави. Другата 
жена е директор на Културата – много 
амбициозна, винаги постига целите си, 
работи с любов, вярва, че градът има 
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нужда от самодеен живот, че това е не-
говата идентичност. Камерата прециз-
но и детайлно улавя емоциите на обик-
новените хора, простичко облечени, 
но с желание отиват към читалището, 
за да се обогатят поне духовно. Учас-
тниците преживяват с много чувство 
и успехите, и неуспехите си. Оказва се, 
че една повреда в техниката може да 
накара възрастен мъж да плаче от раз-
очарование и от чувство за вина; плаче 
се и на избори – от радост или мъка. 

Трябва да се признае на организа-
торите от БКИ, че бяха подбрали много 
прецизно репертоара на представяните 
документални филми, включвайки едни 
от най-изявените творци в жанра – Аде-
ла Пеева и Атанас Киряков – и двамата 
присъстваха като гости на Фестивала. 

Режисьорът-документалист Адела 
Пеева е удостоена през 2012 година с от-
личието „Златен век”, връчено й от Веж-
ди Рашидов, министър на културата. 
„Чия е тази песен?” е първият българ-
ски документален филм, номиниран от 
Европейската филмова академия (2003 
г.), това е „комично-драматичен разказ 
за търсенето на истината за една песен.” 
Една песен на всички езици. 60 фести-
вала, 16 награди...

Адела Пеева следва пътя на пе-
сента, която винаги е мислила за бъл-
гарска, докато един ден в Истанбул 
разбира, че е гръцка от грък, сръбска 
от сърбин и турска от турчин. Тя про-
следява мелодията в Гърция, Турция 
и навсякъде на Балканите...

„В малък ресторант в Истанбул ве-

черях с приятели от различни балкан-
ски страни – грък, македонец, турчин, 
сърбин и аз, българката”, разказва ре-
жисьорката. „Там чух песента, чиято ис-
тория представям в този филм. Веднага 
след това, всеки от нас започна да си я 
тананика на своя собствен език. И все-
ки настояваше, че песента е от родната 
му страна. Така възникна спорът - чия 
е тази песен? Знаех още от детството 
си, че песента е българска. Исках да уз-
ная защо и другите претендираха, че е 
тяхна.” Последвалият спор дава идеята 
за филма, в който Адела Пеева търси 
корените на песента. Обикаляйки поч-
ти всички балкански страни - Турция, 
Гърция, Албания, Босна, Сърбия и Бъл-
гария, навсякъде режисьорката намира 
хора, уверени, че мелодията им принад-

лежи, че произлиза от тяхната страна, 
че е автентична и неделима от тяхната 
идентичност и наследство и че е била 
открадната от другите.

Някои изследователи твърдят, че 
песента е от времето на Руско-турската 
война през периода 1686-1700 г., напи-
сана от шотландски композитор в Ис-
танбул, който искал да посвети специ-
ална песен (военен марш) на султана. 
Други претендират, че е еврейска. Пе-
сента има и много имена. В България се 
нарича „Ясен месец веч изгрява”, в Бос-
на – „Погледай ме Анадолко”, в Сърбия 
– „Руси коси”, в Македония – „Ој девој-
че, девојче”, в Гърция – „От чужда земя”, 
в Турция – „На път за Ускудар”, еврей-
ското заглавие е „Красивата девойка” 
и т.н. Може да се открие и на арабски, 

испански, френски, италиански, дори и 
на английски. Едва ли има друга такава 
песен в света, която всички хора да оби-
чат толкова много като своя собствена. 
Самата история е поучителна картина 
на балканските народи, които винаги 
намират нещо да делят, обявявайки го 
за свое, без да осъзнават колко са си 
близки, не само на външен вид, но и 
по душевност. Песента го доказва... Ге-
рои във филма са както звезди на бал-
канската музика – Зеки Мюрен, Селма 
Карловец, Омер Побрич, така и обик-
новени жители на Турция, Гърция, Ал-
бания, Босна и Херцеговина, Сърбия, 
Македония и България.

Филмът „Развод по албански” е съз-
даден през 2007 и още същата година е 
номиниран от Европейската филмова 
академия за най-добър документален 
филм – 2007 г. Носител на специал-
ната награда на журито на фестивала 
„Златен ритон”, участва в много наши и 
международни конкурси. Кое е разков-
ничето за успеха на филма? Може би 

това, че Адела Пеева не търси показно 
представяне на събитията от близкото 
минало, а многообразието на човешки-
те съдби. Документалната лента е запе-
чатала покъртителна история за любов 
и раздяла. Случва се в сюрреалистична-
та действителност на комунистическа 
Албания през 60-те години на миналия 
век. През очите на оцелелите филмът 
разкрива преживяванията на хилядите 
семейства, насилствено разделени от 
тоталитарния режим. През 1961 г., дос-
тигайки връхната точка на манията си, 
Енвер Ходжа скъсва дипломатически 
отношения със Съветския съюз, вслед-
ствие на което албански мъже, женени 
за чужденки, са насилствено принуде-
ни да се разделят със съпругите си. Те са 
жени от източноевропейски държави, 
които по-късно са изгонени от страна-
та. Официално посочената причина е 
шпионаж. Лентата повежда зрителя по 
стъпките на три семейни двойки, пла-
тили жестока цена за единствената си 

„Човешката история 
е истинският документ

 на времето”.
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вина – че са обичали. Режисьорът Аде-
ла Пеева предава историята без при-
страстие, съчетавайки безмилостната 
историческа действителност с домини-
ращата тема за любовта.

Много известен и интересен творец 
е и режисьорът Атанас Киряков, който 
беше представен на Кинопанорамата 
с новия си филм „Голямата манипула-
ция”, също премиера. Кинодокумента-
листът е автор на повече от 100 филма, 
сред тях са лентите за лагерите в Белене 
и Ловеч, за художника Иван Кирков, 
България през погледа на писателя 
Стефан Груев, няколко творби за еколо-
гични проблеми още от 1977 г., които са 
били наградени, но затворени под ключ 
години наред. За филма „Голямата ма-
нипулация” (2013 г.) авторът споделя: 
„Той е за прехода, за това, което се случи 
у нас в България и в другите страни, къ-
дето ние отидохме (Германия, Румъния, 
Естония, Македония). Срещнахме се с 
най-различни хора – интелектуалци, 
политици, обикновени граждани и раз-
говаряхме за различните манипулации 
по време на прехода, за използването на 
досиетата, за шантажиране на хората от 
партии и правителства. За манипулаци-
ите на пресата, която обслужва в голя-
мата си част наследниците на бившата 
номенклатура и Държавна сигурност.” 

В неповторимата колоритна атмос-
фера на кино „Луцерна” бяха предста-
вени два игрални филма – първият, 
„Чужденецът”, е дебютна творба на 
прохождащия сценарист, режисьор и 
продуцент Ники Илиев. Младият тво-
рец споделя, че това е нискобюджетен 
филм, направен с много любов, вдъхно-
вен от френските комедии, филмите на 
70-те и 80-те години, но пречупени през 
българската действителност. Лентата е 
снимана в село Лещен, София, Париж, 
Монфор, Шато Ле Милмон, Кавала и 
Солун. Участват: Любомир Ковачев, 
Саня Борисова, Ники Илиев, Вален-
тин Гошев, Елен Колева, Асен Блатечки, 
Катрин Готие, със специалното участие 
на Кристоф Ламбер. Филмът е опреде-
лян като романтична комедия, но пе-
рото на сценариста е уловило и редица 
нелицеприятни черти на нашенския 
манталитет, като ги иронизира и пред-
ставя в сатирична светлина. Лентата 
разказва историята на младия францу-
зин Жерар, който пристига в команди-
ровка в България. Тук съдбата си прави 

с него шега, като случайно го среща с 
красивата Магдалена – селско момиче 
с буен нрав, не дотам изискани обнос-
ки и говорещо на колоритен български 
диалект. Воден от порива на сърцето си, 
Жерар решава да открие родното село 
на красавицата..., без да познава езика, 
нашенските нрави и привички. Следва 
грандиозен сблъсък на култури и по-
редица от комични ситуации, в които 
младият французин става жертва на 
две безскрупулни семейства, едното, от 
които е готово на всичко, за да омъжи 
дъщеря си за чужденец. Пътуването на 
бащата на момичето до Париж в тър-
сене на избрания жених твърде много 
напомня странстването на Бай Ганьо 
из Европа. Естествено, в духа на до-
брата традиция, историята завършва с 
хепиенд. Филмът предизвика емоцио-
налната реакция на публиката, която 
избухваше в смях и ръкопляскаше поч-
ти през цялото време на прожекцията. 
„Чужденецът” е спечелил вече няколко 

престижни награди за дебют и продъл-
жава да участва във фестивали – по-
следният на 9 февруари в Берлин – да 
му пожелаем успех!

Финалната вечер на Фестивала пре-
мина под знака „Операция Шменти ка-
пели” и последна среща с гостуващите 
филмови творци, а пълната зала крас-
норечиво показваше любопитството 
към нашумялата в България лента. 
Филмът с създаден през 2011 г., плод на 
седемгодишните усилия на продуцен-
та му Владислав Карамфилов, свърза-
ни най-вече с финансирането на про-
дукцията. Режисьори са Иван Митов 
и Владислав Карамфилов, сценарист 
– Владислав Карамфилов. В ролите: 
Владислав Карамфилов (Цеко Цеков), 
Хари Аничкин (Генерала), Христо Шо-
пов (Любев), Малин Кръстев (Надеж-
дев) и др. На премиерата си в София 
филмът събира над 4000 зрители, а по 
гледаемост е на трето място за послед-
ните 20 години. Посветен е на прехода 
в България; едновременно смешен и 
тъжен; история за самотата на човека, 
за нашето време и неговите престъпле-
ния. Една трагикомедия за това, което 
ставаше пред очите ни, без ние да го 
разберем. Една кримка с елементи на 
екшън, в която малкият човек остава 
неразбран и самотен в страданието 
си. Абсурден престъпник извършва 
абсурдни престъпления, а елементите 
се подреждат един след друг: залож-
ници, откуп, корупция, престрелки, 
експлозии, убити. И когато всичко 
свършва, се оказва, че събитията са 
изградили такъв лабиринт, по който е 
невъзможно да се проследи нишката 
на истината. Това ли е нашата родна 
действителност?... Страшно! 

Петият фестивал на българските 
филми е вече история и ще се запомни 
с големия си успех, както по отноше-
ние на посещаемостта, така и с отлич-
ния подбор на участващите творби. 
Зад гърба ни са видяното, съпрежи-
вяното, емоциите. В съзнанието ни 
обаче продължава да дълбае червей-
чето на съмнението – нормално ли 
е филмите, които пълнят салоните и 
са харесвани от публиката, да се фи-
нансират със собствени средства и от 
спонсори и по какви критерии държа-
вата отпуска пари за правене на кино? 
Зрителският интерес има ли изобщо 
някакво значение? ◆
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„У нас е жива
надеждата, че някога и 
в България ще се появи 
богат бизнесмен, който 
да построи такова кино, 

каквото е „Луцерна”.
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- Господин Илиев, определят Ва-
шия филм като романтична коме-
дия, но в него се съдържат и не мал-
ко сатирични елементи.

- Да така е, това беше идеята на 
филма, по тази причина някои доста 
ни критикуват и нападат, всъщност 
филмът е леко пародиен, уважително 
пародиен, с леки намигвания спрямо 
българската култура, в духа на стари-
те френски комедийни филми от 60-
те и 70-те години, уестърните, трилъ-
рите с Ален Делон, ако щете. 

- Как Ви хрумна самото заплита-
не на сюжета?

- По този въпрос винаги имаме 
леки противоречия, но историята е 
такава: преди години пътувахме с те-
атъра и някъде край Шумен се заблу-
дихме в едно тамошно село. Тогава се 
замислих, че ако някой чужденец се 
обърка по тези наши пътища и с тези 
наши табели, може да стане голяма 
поразия. А и един мой приятел ми 
разказваше за подобна случка с него 
в Австрия и така... лека-полека се оф-
орми идеята. 

- А как избрахте селото, в което 
да снимате?

Ники: Нека Саня да каже, тя го 
избра.

Саня: Прецених, че село Лещен е 
много подходящо, защото е красиво, 
автентично българско и жителите му 
се стараят да го поддържат в този вид. 
От него лъха селска идилия, архитек-
турата му е типично българска, въз-
рожденска, няма големи къщи, няма 
сателитни чинии, не са го развалили. 
Мисля си, че Лещен е по-красиво от 
Париж. 

- Господин Илиев, трудно ли се 
работи със световноизвестна звезда 
от ранга на Кристоф Ламбер?

- Много е лесно. Дойде напълно 
подготвен. Имаше много текст, но го 
знаеше безупречно. Аз просто му по-
говорих малко за образа, за отноше-
нията ми с баща ми, откъдето съм се 
вдъхновил за неговите сцени. Той ме 
разбра и всеки негов дубъл беше иде-
ален. Каза, че ролята го е докоснала 
лично и това си личеше.

- А със Саня?
- Саня е много голям перфекцио-

нист, но мисля, че така се допълваме, 
защото аз гледам по-генерално на 
нещата, а тя ми обръща повече вни-
мание на детайлите. Имахме леки 
търкания на моменти, но те винаги са 
били в името на това филмът да стане 
по-добре.

Публиката в Прага ни зареждаше
И двамата млади, красиви, ус-
михнати и естествени. И два-
мата се трудят упорито, защо-
то искат да правят филми – в 
България! Заедно са в работата 
и в живота: Ники Илиев и Саня 
Борисова-Илиева. Той – сцена-
рист, режисьор и продуцент на 
филма „Чужденецът”, тя – ак-
триса, изпълняваща главна-
та женска роля. Пристигнаха 
в Прага като гости на петото 
издание на Кинопанорамата, 
разказаха повече за филма и 
бъдещите си проекти, специ-
ално за читателите на списа-
ние „Роден глас”. 

Николай Илиев
Роден е през 1981 г. в София. Завър-

шил е Френската гимназия и Нов бъл-
гарски университет, специалност кино 
и телевизионна режисура. Като ученик 
в XI клас става водещ на „Мело ТВ ма-
ния” на Канал 1, играл е в повече от 10 
продукции. Съвместява актьорството 
с успешна кариера на модел в модна 
агенция „Ексграунд”. „Чужденецът” е 
неговият дебютен филм, в който ясно 
заявява амбицията си да се развива 
като режисьор и нежеланието си да 
продължават да го поставят в „някак-
во захаросано клише.” Ники Илиев и Саня 
Борисова се запознават през 2008 г., ко-
гато участват в сериала „Забранена 
любов”, където играят роля на брат и 
сестра. Влюбват се почти от пръв по-
глед и от август 2012 г. са съпрузи. 

Саня Борисова-Илиева 
е родена през 1983 г. във Видин, тя 

е чаровна, има уникално излъчване. 
Записва се в НАТФИЗ, но изкарва една 
година и заминава при семействово 
си в Италия. По-късно се завръща и се 
записва в театралния колеж „Любен 
Гройс”. Била е модел в Ivet Fashion, но 
след участието си в сериала по Нова 
телевизия, решава да продължи с ак-
тьорството.

Интервю: Камелия Илиева | Снимки: БКИ
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Референдумът е протекъл без 
инциденти. Данните сочат 
съотношение 60,66 на сто 

гласоподаватели, отговорили с 
„Да”, и 37,93 на сто, отговорили с 
„Не”. Недействителните бюлетини 
са 1,4 на сто. Най-големият про-
цент на гласоподаватели, дали от-
говор „Да” на референдума, са в 
област Плевен – 82,55 на сто, и в 
Търговище – 72,05 на сто.

Изискването на ЦИК за открива-
не на избирателна секция зад грани-
ца е било писмено заявление от най-
малко двайсет желаещи да заявят 
мнението си. На тази база са били 
отворени 44 изборни секции в бъл-
гарски дипломатически и консулски 
представителства зад граница.

Най-голяма е била избирател-
ната активност в Германия, където 

в трите секции – в Берлин, Мюнхен 
и Франкфурт, са гласували общо 
650 българи. Най-ниска е била ак-
тивността на българите в съседна 
Турция, където са били открити 
две избирателни секции – в Анкара 
и в Бурса, с общ брой гласове 140.

От българите в чужбина най-мно-
го са привържениците на ядрената 
енергетика, живеещи в Москва – 
86,76 процента. Най-много гласували 
„Не” е имало в Сеул – 77,78 на сто и в 
Копенхаген – 76 процента.

От българите в чужбина, пове-
чето са отговорили с „Не”. Според 
резултатите за гласуването, с „Да” са 
гласували 47.263 % или 2055 гласа, а 
с „Не” – 50.828 % или 2210 гласа. Не-
действителни са 1.909 % или 83 гласа.

В Чехия, изборна секция беше 
открита в Прага, на базата на 22-ма 

заявили желание за участие в рефе-
рендума. Общо гласувалите са били 
84 гласоподаватели, от които с „Не” 
са отговорили 44, с „Да” – 39. Имало 
е една невалидна бюлетина.

Онова, което не влиза в данните 
на ЦИК е, че в Прага гласуваха много 
млади хора. Успокояващо е, че макар 
и напуснали страната, те се интере-
суват от онова, което става в нея и 
дойдоха да заявят мнението си въ-
преки януарския студ.

По данни на ЦИК, в България 
и зад граница, общо, са гласували 
20,22% от гласоподавателите. Пора-
ди ниската избирателна активност 
резултатите няма да имат задължи-
телен характер. Това означава, че 
въпросът се връща за обсъждане 
обратно в Народното събрание и по-
следна дума ще имат депутатите. ◆

Българите в чужбина са против
На 27 януари се състоя националният референдум, който даде възможност на всеки гражданин да изрази 
становището си трябва ли да се развива ядрената енергетика в България чрез изграждането на нова ядре-
на централа. По данни на Централната избирателна комисия, с „Да” са отговорили 60,6%, а „против” 37,96 
на сто. Недействителните бюлетини са 1,44%.

- Госпожо Илиева, лесно ли беше 
да изиграете ролята на селянка?

- Да, най-лесното ми беше да иг-
рая. Тъй като това е първият филм 
на Ники, ние имахме и много други 
задължения, отговарях за организа-
цията, за гримирането, така че ролята 
беше най-лесната част. 

- Да, но все пак Вие говорите на 
много труден диалект.

- За езика, който се говори в този 
край на България, се подгот-
вях няколко месеца, гостува-
хме за известно време у родни-
ни на Ники, специално, за да 
запишем репликите на бански 
диалект. 

- В края на филма видях 
реклама на много фирми, 
това спонсорите ли са?

Ники: Да, филмът стана по 
трудния начин, много хора да-
доха различни суми, за да до-
вършим продукцията и затова 

сложихме рекламите, като благодар-
ност. 

Саня: Държавата подкрепя фи-
нансово само филми, които да не бъ-
дат гледани от зрителите. 

- Какво според вас означава един 
филм да бъде успешен? 

- Дали филмът е успешен или не, 
определят зрителите – ако ги е докос-
нал, развълнувал, породил е някакви 
емоции, ако публиката в залата реаги-

ра, значи сме успели. 
- Хареса ли ви реакцията на пуб-

ликата в Прага? 
- Много ни хареса, гледали сме 

филма много пъти, особено при 
монтажа, но тази вечер страшно се 
забавлявахме, защото публиката ни 
зареждаше – реагираше спонтанно, 
смееше се, ръкопляскаше, така че се 
чувстваме удовлетворени. 

- Господин Илиев, планирате ли в 
бъдеще по-мащабна продук-
ция?

- Да, в момента се подготвя, 
преговаряме със спонсори, с 
актьори, евентуално за някак-
ва копродукция и ако всичко е 
наред, през месец май ще запо-
чнат снимките. Този филм ще 
бъде една идея по-сериозен, 
но пак ще е комедия, пак ще е 
забавен. Ще снимаме в София, 
основно по нашето Черномо-
рие и в Монако.  ◆
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Текст: Ели Мандажиева


