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Рушен Видинлиев (с няко-

гашен артистичен псевдоним 

Руши) е роден на 3 август 1980 

в София. Завършва средното 

си образование в колеж в Шот-

ландия, където се занимава със 

спорт и театър. С ролята си 

на Грегор Самса, в пиесата „Ма-

таморфоза“ на Кафка, Руши 

участва на Единбургския фести-

вал, след което е приет да учи в 

Бристолския университет – спе-

циалност „Драма“. Интересът 

му към изкуството го води към 

ново поприще – музиката. През 

2000-ата година Руши Видинли-

ев се връща в България и започ-

ва записи по първия си албум. 

Дебютът си на българската 

сцена прави през 2002 г. с песен-

та „Всичко се връща“ (за която е 

записан и вариант на английски 

език, наречен „Taking A Breath“), 

заснет е и клип. Следващият му 

сингъл е „Away From You“, който 

е последван от издаването на 

абума „От друга страна“. Друга 

песен, която става популярна, 

е „Il Ritmo Del Mio Cuore“. Поради 

жизнената енергия, която носи, 

песента става летният хит на 

2003 г. В края на същата година 

излиза с клип новата му песен 

„Instead“, която е дует с рапъра 

Устата. Песента е включена в 

новия албум на Видинлиев „Неза-

висим“, който излиза малко след 

това – ноември 2003 г. 

Третият албум на Руши Ви-

динлиев излиза през пролетта 

на 2005 г. и се казва „Онзи“. С 

него певецът прави лек завой 

в стила си, като са използвани 

повече китари – засилва се рок 

звученето, но въпреки това пак 

личи характерният мелодичен 

стил. Песните му влизат в чел-

ните позиции на националните 

класации и той става носител 

на много награди.

Неговият последен албум 

„Post Sleep“ (2008) е по-алтерна-

тивен, получава противоречива 

критика и оттогава Видинлиев 

не се занимава с пеене. Завръща 

се на културната сцена през 

2012 г. като актьор.

на любопитни образи и ситуации. 
Между всичките приключения се 
прокрадват и заглавните обекти: 
пистолет, чийто пълнител пада, но 
„иначе нищо му няма“, куфар, кой-
то бива откраднат, а след това загу-
бен на няколко пъти, както и трите 
смърдящи варела, в които по един 
или друг начин се изгубват различ-
ни ценни предмети. Киноспециа-
листите съветват: „ако развитието 
на действието, специфичната и не 
за всеки вкус комедия или пък раз-
фокусираните от време на време 
кадри ви раздразнят, то поне саунд-
тракът със сигурност хваща ухо. 
Има модерни рап, джаз и фънки из-
пълнения. Сред тях са песни на Део 
и Дичо и неговата група V.O.XX, 100 
кила и Лора Караджова, Братя Ман-
гасариян, младите фънк формации 
Funk Busters и Saint Electrics и рока-
джиите от Nana & The Gang“.

Заслужен финал на Фестивала 

постави филмът „Цветът на хаме-
леона“ (2012), а интересът към него 
предопредели пълната зала. Преди 
това обаче организаторите от Бъл-
гарския културен институт бяха под-
готвили още една изненада, под над-
слов „Българско кино – българско 
вино“, на която можеше да се опитат 
и да се купят различни видове от на-
шенската напитка. 

Още с излизането си на екран 
„Цветът на хамелеона“ печели награ-
дата „Златна роза“, а през 2013 г. лен-
тата взема 8 от единайсетте отличия 
на Националната филмова академия: 
за най-добър пълнометражен игра-
лен филм, за режисьорски дебют на 
оператора Емил Христов, за сцена-
рий – на Владислав Тодоров, глав-
на мъжка роля – Рушен Видинлиев, 
поддържаща женска роля – Светлана 
Янчева, сценография – Пролет Геор-
гиева, костюми – Армавени Стояно-
ва, както и за звукорежисура – Свет-
лозар Георгиев. 

„От онанизъма до епилепсията 
има само една крачка“ – залата из-
бухва в смях още на първата сцена и 
не губи интерес до финалните надпи-
си. Кинокритиците определят филма 
като черна комедия, трилър, драма, 
пародия – благодатният сюжет е 

създаден по романа „Цинкограф“ на 
Владислав Тодоров. Времето и място-
то на действието са универсализира-
ни, така че биха могли да се отнасят 
за която и да е държава от бившия 
социалистически блок, същото важи 
и за абсурдните ситуации, детайлно 
изпипани. Главен герой и движеща 
сила на действието е Батко Стаменов 
(в чудесното изпълнение на Рушен 
Видинлиев), който се оказва идеал-
ният таен агент. Останал сирак като 
много малък, той е осиновен от леля 
си, която по-късно признава, че е ис-
тинската му майка. Но когато тя уми-
ра, Батко разбира от един лекар, че е 
била девствена и осъзнава, че да си 
лъжец, е семейна черта. Тогава агент 
от тайната полиция се опитва да го 
вербува за шпионин и Батко отклик-
ва с ентусиазъм. Когато Батко Стаме-
нов бива дезактивиран, той решава 
да продължи дейността си, като съз-
дава свой паралелен отдел на Дър-
жавна сигурност. Кръщава го ПОЛ и 
го превръща в инструмента, с който 
да служи на системите – и рухнала-
та, и триумфиралата. След демокра-
тичните промени Батко успява да се 
приспособи и дори да „осребри“ ар-
хива си от доноси – с една дума – съ-
щински хамелеон. Рушен Видинлиев 
успява успешно да се превъплъти в 
ролята на главния герой, която никак 
не е лека, движи добре действието и 
според мен заслужено си спечелва 
наградата за главна мъжка роля. 

 Няма как да отминем и играта на 
втори план. Там са цяла плеяда ак-
тьори, чиито роли са с малко екран-
но време, но имената зад тях ( Миха-
ил Мутафов, Леонид Йовчев, Касиел 
Ноа Ашер, Руси Чанев, Деян Дон-
ков, Христо Гърбов, Самуел Финци, 
Светлана Янчева, Михаил Билалов) 
са толкова добри, че създават запом-
нящи се образи. 

На излизане от залата публиката е 
доволна, почитателите на Рушен Ви-
динлиев се редят за автографи, пра-
вят се снимки, много снимки, среща-
та продължава с разговори на чаша 
бира или вино. Вечерта е към края 
си, организаторите от Българския 
културен институт са удовлетворе-
ни от свършеното, а умората видимо 
тегне на клепачите им. Време е да се 
разделим – до следващия път.  ◆ 
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Когато публиката 
симпатизира на антигероя

Може би днешните двадесет и две-тригодишни младежи си спомнят 
хитовете „Ritmo del Mio Cuore“, „Ти беше“, „Всичко се връща“ и „Лъжи 
ме“ и вероятно са се чудили къде се изгуби техният любимец Руши 
Видинлиев. По-възрастните пък вероятно не са чували тези заглавия 
или не са проявявали интерес. Със сигурност обаче и двете групи с лю-
бопитство са гледали българския филм „Цветът на хамелеона“, в кой-
то можем да видим Рушен Видинлиев в различна сфера на изкуството 
и в съвсем различна светлина – като изпълнител на главната роля.

Господин Видинлиев, разкаже-
те как започна всичко, т.е. как се 
стигна до участието Ви в „Цветът 
на хамелеона“

Емил Христов ме покани на кастинг.
Това ли е първата Ви роля в киното?
Играл съм и в други филми, но 

това ми е първата по-обемна роля. 
Вие играете убедително ролята 

си на социопатичен персонаж, ли-
цето Ви е почти каменно, пестеливо 
откъм гримаси – кое беше най-голя-

мото предизвикателство за Вас при 
реализацията на образа?

Батко Стаменов е по-интровер-
тен от мен. При него водещото е 
това, което се случва на заден план и 
въпросът беше как се играе това, без 
да дистанцираш героя. Искахме зри-
теля да е на негова страна. Текстът 
на Владислав Тодоров също беше 
предизвикателство, тъй като е доста 
литературен. 

Реакциите на зрителите в залата 
бяха различни, което означава, че 
филмът дава много възможности за 
интерпретация. Как Вие бихте фор-
мулирали идеята на творбата?

Черна комедия, която ползва го-
дините около така наречения „пре-
ход” като извор за въпроси, засяга-
щи нашата идентичност и склонност 
към воайорство и конспирация. 

Въпросът, който най-често Ви 
задава публиката?

Свързан е с финала, тъй като 
той остава някак отворен. Чисто 
жанрово, краят на един антигерой би 
трябвало да е точно този. Но в слу-
чая, имайки предвид въображението 
на героя и минаването в черно-бели 
кадри, може да се интерпретира, като 
последната инсценировка, с която да 
заличи изцяло миналото си. 

Професионалните Ви ангажимен-
ти в момента свързани ли са с киното?

Да.
Разделихте ли се с музиката?
Не знам това дали е възможно. 

Ако ме питате дали се изявявам като 
певец – отдавна не.  ◆


