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Едно такова кино е пражкото 
„Аеро“ в квартал „Жижков“ –
със славата на арт-кино и един 
от най-старите киноклубове 
в Чехия. И затова неслучаен 

е бил изборът на „Аеро“ за премиерната 
прожекция и освещаването на DVD-то 
на серията от филми „Легендите на стара 
Прага“ на 21-и ноември от 20:30 ч. Трис-
та и шейсетте места, от които двеста бяха 
отделени за спонсори, журналисти и ре-
жисьори, се оказаха малко да поберат 
зрителите и новодошлите останаха право-
стоящи. Публиката бе предимно от млади 
хора между 25- 35 години, и не бе трудно 
да се забележи, че мнозина от тях се зани-
мават с изкуство.

„Легендите на стара Прага“ е колекция 
от необикновени истории – някои позна-
ти, други не, за обвити в мистерии пражки 
забележителности. Създателите на уникал-
ния анимационен проект са комбинирали 
различни техники – силуетна анимация, 
класическа анимация и реалистични еле-
менти. Резултатът – осем невероятно впе-
чатляващи като сценарий, образ и звуково 
офомление кратки филма, разказващи ув-
лекателно легенди за Карловия мост, Старо-
местката часовникова кула, еврейските гро-
бища, Чернинския дворец, Вишехрад, Голем, 
Фаустовия дом и старите стълби на замъка 
към Храдчани. Целта на инициатора и про-
дуцента на проекта Мирек Весели е изпъл-
нена, поне що се отнася до показаните осем 
филма – зрителите реагираха възторжено на 
всяка част, завладени от нетрадиционния 

разказ за тези познати обекти в Прага и из-
ключително прецизната работа на авторите, 
като се започне от сценария и режисурата на 
Ондржей Жатечка и Мирек Бергер, звуково-
то оформление, гласът зад кадър, и не на по-
следно място – художниците аниматори. Те 
са общо трима и сред тях е и едно българско 
име – Даниел Станчев. Младият и невероят-
но талантлив аниматор е завършил БСОУ 
„Д-р Петър Берон“, град Прага и е възпита-
ник на Филмовата школа и Университета в 
Злин. Има няколко авторски филма и други, 
при които работи в екип, като призведени-
ята му започват вече да му носят награди и 
популярност. В някой от следващите броеве 
ще ви представим по-подробно младия ав-
тор, който има заложби за големи постиже-
ния в областта на анимационното кино.

А за мащабите на проекта и негово-
то значение говори фактът, че за „кръст-
ник“ на DVD-то (което можете да си 
купите в Музея на пражките духове и ле-
генди (Muzeum pražských pověstí a strašidel), 
Mostecká 18, Praha 1) беше поканен един 
творец, самият той легенда – фотографът 
Ян Саудек. Артистичен и провокативен, 
той разля смело шампанското по диска, по-
жела успех на проекта, след което... скочи 
директно от сцената и си замина!

А вие можете да гледате някои от не-
имоверно завладяващите серии на сайта 
на проекта: http://www.legendystareprahy.
cz/ или на facebook страницата им. И нека 
стискаме палци да успеят да съберат фи-
нанси за направата на следващите седем 
филма, с чиито истории са вече готови!   ◆

Забелязали ли сте как изключително се чувства човек в старите киносалони? 
В противовес на модерните студени мултиплекс зали, където като на кон-
вейер зрителите сядат, ядат и пият, гледайки поредния касов блокбъстър, 
те са съхранили спомени от отминали епохи и култови филми, създадени с 
любов към изкуството и детайлите, и с уважение към интелигентността 
на зрителя. В тях витае неповторима атмосфера, защото са прожектирани 
филми, станали част от историята на киноизкуството и са посрещали тво-
рци, чиито имена се произнасят с респект към творчеството им.
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