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О Български филми
се представиха в Карлови Вари
По традиция началото на лятната ваканция е времето, когато хиляди млади хора от Чехия и от чужбина 
променят иначе спокойното курортно градче Карлови Вари в неколкодневен празник на радостта, удо-
волствията и насладата от срещата с нови и интересни филми. Тази година от 28 юни до 6 юли се проведе 
48-ото издание на Международния филмов фестивал.

Българската кинематогра-
фия бе представена в две 
секции на фестивалната 

програма, за съжаление, нито 
една от тях не е състезателна. 
В категорията Film Industry – 
Works in Progress беше поканен 
режисьора Стефан Командарев 
за представяне на своя филмов 
проект „Съдилището”. Секция-
та дава възможност на страни 
от Средна и Източна Европа и 
от бившия Съветски съюз да 
презентират работата си пред 
международни дистрибутори, 
копродуценти и инвеститори. 
„Съдилището” е много серио-
зен и амбициозен проект, кой-
то е вдъхновен от действителен 
случай. В него се преплитат ис-
тории от региона на Ивайлов-
град, набляга се на отношенията 
между баща и син, в които е за-
месено престъпление от мина-
лото и се понася наказание за него в 
настоящето. Има и разтърсваща лю-
бовна история, която внася нотка ро-
мантизъм в този драматичен филм, 
и държи зрителите си в напрежение 
от началото до края. Главни дейст-
ващи лица са Асен Блатечки, Ованес 
Торосян, Мики Манойлович, Васил 
Василев-Зуека, Параскева Джукелова 
и Христо Мутафчиев. Композитор на 
музиката е Стефан Вълдобрев, който 
се среща с Командарев отново след 
„Светът е голям и спасение дебне 
отвсякъде”. Вълдобрев смята да за-
пише всички инструментални пар-
чета в Хърватия заедно със Загреб-
ската филхармония. На връщане от 
фестивала режисьорът на филма 
се отби в Прага, в БКИ, и в неофи-
циален разговор сподели, че пред-

ставянето в Карлови Вари е минало 
добре, обнадеждаващо, разказа и 
интересни подробности от „кухня-
та” – някои от кадрите са заснети 
на връх Свети Илия над с. Ягоди-
на. Работата преминала при здрав 
екшън с много каскадьорски сцени. 
Асен Блатечки, един от актьори-
те в „Съдилището”, висял от ръба 
на 700-метрова пропаст. По филма 
има още много да се работи, жела-
ем успех на неговите автори, дано 
стигне скоро и до нас – в Прага. 

В секцията Deset evropských 
režisérů očima Variety беше прожек-
тиран игралният филм „Цветът на 
хамелеона” на режисьора Емил Хри-
стов и на сценариста Владислав Тодо-
ров, адаптация на романа му „Цин-
кограф”. Филмът стигна до Карлови 

Вари, след като е отличен за „от-
критие” в Торонто, със „Златна 
роза” и Награда за операторско 
майсторство на Крум Родригес 
във Варна, фестивални участия 
в София, Монреал, Стокхолм, 
Вашингтон, Чикаго, Белград, 
Вилнюс, Солун, Букурещ, Ис-
танбул. „Цветът на хамелеона” 
е черна комедия-трилър, чието 
действие ни отвежда в страна, 
много напомняща за България 
по времето на нежните рево-
люции в Източна Европа. Ма-
ниакален конспиратор създава 
свой фантомен отдел на тайни-
те служби със собствена аген-
тура и документация. Архивът 
на „частното” ДС става пружина 
на напрегнат сюжет с трагико-
мични обрати, докато мистери-
озният му създател се опитва 
да „ужили” МВР. Това е една 
история без невинни, заплела в 

сложна мрежа интригантстващи ин-
телектуалци и философстващи ченге-
та. Участват: Руши Видинлиев, Ирена 
Милянкова, Руси Чанев, Самуел Фин-
ци, Деян Донков, Христо Гърбов. 

След бляскавото посрещане на 
американската (вече позалязваща) 
звезда Джон Траволта в Карлови 
Вари и удостояването му с Криста-
лен глобус за изключителния му при-
нос към световната кинематография, 
дългите репортажи на Чешката теле-
визия за националните им знамени-
тости, за нас остава удовлетворени-
ето, че малката ни и бедна държава 
прави филми, родната кинематог-
рафия участва във фестивали и кой 
знае, може би някога ще станем сви-
дели на появата на българска звезда 
от светотовна величина.  ◆


