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ОНашият „Урок“ 
селектиран в Карлови Вари 
за престижната награда 
на Европейския парламент

Българският филм „Урок“ на 
Кристина Грозева и Петър Въл-
чанов е сред десетте филма, 
селектирани за престижната 
европейска награда LUX PRIZE 
2015 по време на юбилейния 
50-и международен кинофес-
тивал в чешкия курорт Карло-
ви Вари (3-11 юли). В афиша на 
най-значимия кинофестивал 
в Централна и Източна Европа 
присъства и втори роден филм 
– документалният „Мечта по 
Запада“ на режисьора Тонислав 
Христов. В средата на месец 
август пък пристигна добрата 
новина, че „Урок“ е влязъл във 
великолепната тройка за на-
градата LUX PRIZE 2015.

История по действите-
лен случай вдъхновява 
режисьорския тандем 
на Кристина Грозева 
и Петър Вълчанов да 

създаде филма „Урок“. Дебютната 
им пълнометражна игрална лента 
покорява със своите послания пуб-
ликата на редица фестивали и става 
носител на много награди – от фес-
тивалите в Сан Себастиан, Варшава, 
Токио, Солун, Анже, Куенка в Еква-
дор и Гьотеборг. За филма можете да 
намерите доста положителни рецен-
зии в пресата: „Урок“ успява в най-
трудното: да драматизира баналната 
безизходица на анонимния човек 
със силата на киноезика и актьор-
ската автентичност“, „Българският 
филм, който не бива да пропуска-
те“, „Урок“ връща достойнството 
на българското кино. С честността, 
на която вече не вярвахме, че сме 
способни“. С голям интерес филмът 
беше посрещнат и от публиката в 
Карлови Вари. Дано да продължава 
да гради позитивния образ на род-
ната киноидустрия!

 Филмът „Мечта по Запада“, кой-
то е тристранна международна коп-
родукция на ELEMAG (Германия), 
YLE (Финландия) и СОУЛ ФУУД 
(България), участва в състезателната 
документална програма на Между-

народния фестивал в Карлови Вари, 
където се състоя и световната му 
премиера. За втора поредна година 
лента на режисьора Тонислав Хри-
стов се показва в чешкото градче – 
миналата година филмът „Любов и 
инженерство“ отново имаше шанса 
да бъде видян от международната 
публика. Родната публика най-веро-
ятно ще види „Мечта по Запада“ най-
рано през пролетта, защото до края 
на 2015-а документалният разказ ще 
шества по фестивали.

Не можеше да не направи впечат-
ление, че тази година, за юбилейното 
издание, организаторите в Карлови 
Вари бяха заложили предимно на 
млади автори. Официалният кон-
курс с 13 игрални филма (6 светов-
ни и 7 международни премиери) бе 
„най-младият в историята на фести-
вала“, по думите на артистичния му 
директор. В борба за главната награ-
да „Кристален глобус“ се състезаваха 
ленти от Германия, Гърция, САЩ, 
Франция, Румъния, Канада, Дания, 
Австрия, Украйна и за първи път от 
Косово. Домакините участваха с два 
филма – драмата „Змийски братя“ 
на режисьора Ян Прузиновски, кой-
то вече има голям зрителски успех 
в Чехия, и дебюта „Домашни гри-
жи“ на младия Славек Хорак, който 
следва традициите на характерния за 

чешкото кино непретенциозен битов 
разказ с елегантен хумор.

Във втората конкурсна програма 
„На изток от Запад“, която показва 
филми от страните на изток от вече 
несъществуваща „Стена“, са включе-
ни 12 заглавия от Полша, Хърватия, 
Албания, Киргизия, Словения, Ру-
мъния и два филма от възстановя-
ващата международния си авторитет 
Унгария. Чехите също бяха включи-
ли две свои заглавия. В третото със-
тезание „Форум на независимите“ 
картината бе много пъстра: 12 филма 
от: Бразилия, Швеция, Белгия, САЩ, 
Израел, Канада, Великобритания, 
Филипините, Япония, та дори от 
Коста Рика. 

Традиционният фестивален клип 
тази година бе с участието на звезда-
та Мел Гибсън като миналогодишен 
носител на почетния „Кристален гло-
бус“ за цялостен принос към светов-
ното кино.

Ричард Гиър получи почетна на-
града на Кинофестивала в Карлови 
Вари за „изключителен принос към 
световното кино“, американският 
филм „Боб и дърветата“ на френ-
ския режисьор Диего Онгаро спече-
ли голямата награда на 50-ото юби-
лейно издание на Международния 
филмов фестивал в чешкия курорт 
Карлови Вари.  ◆


