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В очакване на наградите... някога
Четирийсет и деветият фестивал в Карлови Вари (4-12 юли) отново посрещна звезди и филми от цял свят. 
Почетният „Кристален глобус” получи Мел Гибсън, а в чешкия балнеокурорт пристигнаха Фани Ардан, Лора 
Дърн, Андрей Звягинцев, Дейвид Макензи. Прожектирани бяха някои от фаворитите на Кан 2014 – „Чудесата” 
на Алис Рорвахер, спечелил „Гран при”, „Левиатан” на Звягинцев, „Майка” на южнокорееца Чжун-Хо Пон. 
Къде сме ние? 

Бъл г а р с ко -
то кино е 
традицион-
но добре 
дошло в 

Карлови Вари – през 
годините фестивалът е 
награждавал наши фил-
ми като „А сега накъде”, 
„Маймуни през зимата”, 
„Проблемът с комарите 
и други истории”. През 
1976 г. пък Катя Паска-
лева получава приз за 
цялостен принос.

За съжаление, на-
последък присъствие-
то ни в Карлови Вари 
е скромно. В миналогодишното 48-о 
издание беше прожектиран само 
един български филм – „Цветът на 
хамелеона” и то извън основните 
програми. Той бе част от селекция-
та на сп. „Варайъти” – Тen European 
Directors to Watch.

Тази година България се предста-
вя с 2 заглавия, отново извън конкур-
сите – игралната лента „Виктория” 
на Мая Виткова и документалният 
филм „Любов и инженерство” на То-
нислав Христов.

„Виктория”, българо-румъска ко-
продукция, реализира три прожек-
ции като част от секцията Another 
View – несъстезателен раздел за 
„филми, отличаващи се с необичаен 
творчески подход”. Непоказвани-
ят все още пред българска публика 
„Виктория“ се прочу с това, че беше 
първата родна птичка в конкурса на 
„Сънданс” – най-важният американ-
ски фестивал за независимо кино. 
Сюжетът разказва за едноименната 
героиня, родена в края на комунизма 
и обявена за „бебе на десетилетието”, 
тъй като се оказва без пъп. Лентата е с 

продължителност 155 минути и про-
следява как политическите промени 
в България изправят пред изпитание 
отношенията на Виктория с майка й 
Боряна, която преди време се е заре-
кла да не ражда дете, докато в страна-
та властва тоталитарен режим... 

След „Сънданс“ филмът се със-
тезава в конкурсните програми на 
престижни фестивали, като тези в 
Ротердам, Гьотеборг и Сиатъл, пе-
чели Голямата награда (Breaking 
Waves Award) от 21-ото издание 
на кинофестивала „Титаник” (21th 
Titanic International Film Festival) в 
Будапеща, отличен е със Специал-
ната награда на журито на Трансил-
ванския международен кинофес-
тивал в Румъния. Филмът ще има 
премиерни прожекции в България 
през септември. 

След като прави лично изследване 
на ергенството във филма „Правила-
та на ергенския живот”, българският 
режисьор, живеещ във Финландия, 
Тонислав Христов, сега прави друг 
забавен преглед на подобна тема –
нравствените разликите между по-

ловете в документал-
ния проект „Любов и 
инженерство” (Love & 
Engineering).

Лентата е междуна-
родна копродукция на 
Making Movies (Фин-
ландия), Filmtank (Гер-
мания) и АГИТПРОП, 
в копродукция с Бъл-
гарската национална 
телевизия, с подкре-
пата на Финландската 
филмова фондация, 
Програма МЕДИА 
на ЕС, Скандинавски 
кино- и тв- фонд, със 
съдействието на теле-

визиите ZDF, YLE 1, NRK, DBS Satellite 
Service, ERR. Героите на филма тър-
сят истински човешки контакт във 
все по-виртуалното общество, в 
което живеем – петима инженери 
изпробват има ли „научна” формула 
за аналоговата любов в ерата на ди-
гиталната комуникация.

Филмът „Любов и инженерство” 
има световна премиера на кинофес-
тивала Tribeca в Ню Йорк, един от 
най-влиятелните фестивали на не-
зависимото кино, в секцията „Глед-
ни точки”, наред с още 16 игрални и 
6 документални филма от цял свят. 

По същото време лентата е от-
криващ филм на фестивала Visions 
du Reel 2014 в Нион, Швейцария и е 
поканен на Hot Docs 2014 – Торонто. 
Филмът печели наградата на публи-
ката на Doc Point 2014 – Хелзинки, 
след което през юли е представен на 
Фестивала в Карлови Вари.

Престижността на този форум в 
чешкия курортен град не подлежи на 
съмнение – дали съвременното бъл-
гарско кино ще дочака „Кристален 
глобус“ – кой знае!  ◆

Текст: Радост Веселинова 

Кадър от филма „Виктория“


