
14 Роден глас

Георги Тошев е филолог и журналист по 
образование. Работил е за в. „24 часа“, 
сп. „Лик“, сред създателите на в. „Днев-
ник“ и сп. „Едно“. Изявява се за БНТ, 
BBC, Радио „Франс Интернасионал“. Бил 
е директор на пресцентъра на театрал-
ния фестивал във Варна. Съветник на 
министъра на културата Емма Мос-
кова. Става популярен с предаването 
„Другата България“, на което е автор 
и водещ в продължение на 8 години. 
Най-пътуващият български журналист, 
посетил 186 страни по света, има над 
20 документални филма. Отново за 
bTV прави научно-популярната поре-
дица „НепознатиТЕ“. Поредицата от 11 
филма разказва неизвестни факти от 
живота на известни личности или лю-
бопитни истории за неизвестни места 
и хора. Епизодите са заснети на четири 
континента в различни градове, сред 
които Хавана, Пловдив, Делхи, Варна, 
Драмсала, София, Париж, Лондон, Фа-
заново. Предаването се вписва в сти-
листиката, наложена от тв канали като 
Discovery Channel и History.
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О Любопитството е това, 
което ме тласка напред
На 22 юни, кино 35 във Френския културен институт в Прага, се превърна в истински Вавилон – френска, 
българска, чешка и сръбска реч се чуваше сред многобройната и разнородна публика, дошла да види до-
кументалния филм „Кустурица. Балкански хулиган“, дело на режисьорите Георги Тошев и Явор Веселинов. 
Приветствия към почитателите на световноизвестния сръбски режисьор отправиха посланик Лъчезар 
Петков, посланикът на Сърбия в Чешката република Вера Маврич и директорът на Българския културен 
институт Галина Тодорова. Специален гост на събитието бе Георги Тошев, който разказа за създаването на 
филма и сподели пред аудиторията впечатления от контактите си с прочутия режисьор.

Сред присъстващите бяха 
и посланици на държави 
от ЕС и региона на Бал-
каните, представители 
на дипломатически ми-

сии, Канцеларията на Президента на 
Чешката република, Министерство-
то на външните работи и Министер-
ството на културата, което само до-
казва твърдението на Георги Тошев, 
че „хората на духа принадлежат на 
света и заедно могат да си партни-
рат“. Пълнометражният докумен-
тален филм „Кустурица. Балкански 
хулиган“, спечелил голямата награда 
„Златен орел“ на Международния 
филмов фестивал „Документ. АРТ“ в 
Румъния, е единствената засега лен-
та за живота на сръбския режисьор, а 
първоначалната идея на авторите за-
почва от малък телевизионен проект, 
изключително ниско бюджетен, част 
от документалната поредица на bTV 
– „НепознатиТЕ“. Срещите с Кусту-
рица се отлагат няколко години, за-
щото „героят е много сложен“ – Геор-
ги Тошев се засича с него в Петербург, 

в Буенос Айрес, а световноизвест-
ният режисьор никога няма време 
за дълъг разговор. Накрая, в Дър-
венград, буквално го изпотяват – не 
само защото срещата се осъществява 
пред камината, но и защото продъл-
жава четири часа. Създаденият филм 
не изчерпва биографията на един от 
най-интересните и самобитни бал-
кански гении. Той по-скоро подреж-
да пъзела на един наистина необик-
новен живот, предвид ситуацията на 
Балканите, която никак не е лесна, 
особено, когато си по-различен, по-
талантлив и „по-откачен“. Вероятно 
никак не е било леко и събирането, и 
подреждането на кадри от различни 
филми, дело на Кустурица, а заедно 
с това в лентата участват световни 
знаменитости като Джони Деп, Иза-
бел Юпер, Марадона; има сцени от 
операта, поставена във Франция. 
Според приятелите му, Кустурица 
се занимава едновременно с поне 12 
неща: построява Дървенград и пла-
нира изграждането на Каменград; 
прави филми; снима се във филми; 

Режисьорът Георги Тошев сред представители на дипломатическите мисии в Прага
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поставя опера; свири като китарист 
в състава „No Smoking Orchestra“, с 
който обикалят света и изнасят кон-
церти под името Emir Kusturica & No 
Smoking Orchestra; прави фестивал 
за млади кинотворци; интересува 
се от политика. За себе си той каз-
ва: „Любопитството е това, което ме 
тласка напред“. 

Кой всъщност е Емир Кустурица? 

Роден в Сараево, още като ученик 
в средното училище снима късоме-
тражни филми, за които е награж-
даван. Завършва филмова режису-
ра в известната Филмова академия 
(FAMU) в Прага. Неговият студентски 
филм „Герника“, сниман по новелата 
на сръбския писател Антоние Исако-
вич, печели награда на Фестивала на 
студентския филм в Карлови Вари 

през 1978 г. По време на следването си 
режисира и два късометражни фил-
ма: „Една част от истината“ и „Есен“.

След дипломирането си Кустури-
ца се връща в Босна и Херцеговина, 
където започва професионална ка-
риера в Телевизия Сараево. Първи-
ят му филм „Невестите пристигат“ 
(1979), предизвиква доста проти-
воречия, след което бива забранен, 
поради „неприкрито третиране на 
сексуални табута“. По-голям късмет 

има със следващия 
телевизионен филм 
„Бюфет Титаник“ 
(1980) по еднои-
менния разказ на 
нобелиста Иво Ан-
дрич, като с този 
филм печели награ-
дата за режисура 
на Телевизионния 
фестивал в Порто-
рож (Словения). В 
областта на дълго-
метражния игрален 
филм дебютира със 
„Спомняш ли си 
Доли Бел“ (1981), 
по сценарий на 
Абдулах Сидран. 
За тази лента Кус-
турица е награден 
със „Златен лъв“ 
на Филмовия фес-
тивал във Венеция, 
както и с награди-
те FIPRECI, AGIS 
и CIDLAC на Фес-
тивала на югослав-
ския игрален филм 
в Пула (1981). Своя 
талант показва и в 
следващия си филм 
„Баща в команди-
ровка“ (1985), също 
по сценарий на Аб-
дулах Сидран. Тази 
творба донася на 
Кустурица „Златна 

палма“ на Филмовия фестивал в Кан 
и номинация за наградите на Амери-
канската филмова академия „Оскар“ 
за най-добър филм от неанглоезична 
страна. Награден е и на фестивали в 
бивша Югославия: на Фестивала на 
югославския игрален филм в Пула 
– със „Златна арена“ за режисура и 
наградата „Елен“ (1985), а междуна-
родната критика му дава Голямата 

награда за най-добър филм за 1985 г. 
Следват „Дом за окачване“, „Аризон-
ска мечта“ с Фей Дънауей, Джони Деп 
и Джери Луис в главните роли, а „Ън-
дърграунд“ му донася втора „Златна 
палма“ на Филмовия фестивал в Кан. 
През 1998 г. Емир Кустурица създава 
романтичната комедия из живота на 
циганите „Черна котка, бял котарак, 
за която получава „Сребърен лъв“ 
на фестивала във Венеция. Във фил-
мографията на балканския режисьор 
се редят още „Когато животът беше 
чудо“, документален филм за Марадо-
на, в момента се очаква излизането на 
новия му филм, в който главната роля 
се изпълнява от Моника Белучи. 

„Кустурица. Балкански хулиган“ 
е показван в много държави, по-
следната, преди Чехия, е Бразилия. 
Режисьорът Георги Тошев сподели 
пред публиката, че понякога е по-
лучавал упреци от сърби за това, че 
много идеализира образа на Кусту-
рица. „Трябва да Ви кажа, подчерта 
г-н Тошев, че аз не давам оценка на 
личността му, оставих него, и дру-
гите, да говорят, защото смятам, че 
така е правилно. Има негови фил-
ми, които харесвам, и други, които 
не харесвам, и той знае това. Бяха 
ми казали, че Кустурица е хулиган и 
бие журналистите, че има три такива 
случая в Кан, но аз изпитвам огромен 
респект към хората, които правят, а 
сръбският режисьор е точно такъв. 
Той е от авторите, които оставят зри-
телите да си допишат филма, да при-
добият усещането за съпричастност. 
Когато нашият филм стана готов, го 
занесохме на Кустурица да го види, 
за да даде разрешението си за негово-
то излъчване. През цялото време той 
гледа мрачно, както умее много добре, 
пуфтя, влиза, излиза, но накрая каза: 
„Разрешавам това да бъде официален 
документален филм за живота ми“. За 
мен, като режисьор, това бе една най-
високите оценки, които съм получа-
вал за работата си“, призна г-н Тошев. 

Вълнуващата вечер на гостопри-
емната територия на Френския кул-
турен институт, срещата с един от 
режисьорите на филма и неговата 
визия за Емир Кустурица завърши 
със... селфи, обещано на балканския 
режисьор, за да придобие представа 
как е протекло събитието, за да види 
още една част от своите почитатели, 
макар и индиректно.  ◆


