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Светли мисли и добро настроение
с празника на родното кино
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Текст: Камелия Илиева | Снимки: БКИ, гр. Прага

Спомням си своето първо посещение на Панорамата на българското 
кино през 2013 г. Оттогава не пропускам този форум, защото той се 
превърна в празник за мен, в празник, който всяка година очаквам 
с нетърпение – заради красивите срещи с филмовите екипи, заради 
удоволствието да видя родните филмови плакати тук, в Прага. Годи-
ните отлетяха неусетно и ето, че от 15 до 22 март, в Прага се проведе 
юбилейното, 10-то издание на Фестивала на българското кино. Съ-
битието протече под патронажа на Министерствата на културата на 
Чешката република и на Република България, а негови организатори 
бяха Посолството на Република България в Чехия и Българският кул-
турен институт

Част от съпътстващата 
фестивала програма 
беше изложбата „Ав-
тори и плакати. 100 го-
дини българско кино“, 

организирана в партньорство с На-
ционалния филмов център и „Студио 
Плакат 1“. Тъй като експозицията е 
наистина уникална, за нея можете да 
прочетете в отделен материал.

Официалното откриване се състоя 
на 15 март в кино „Луцерна“, където 
публиката имаше възможност да види 
всички нови филми, представени на 
кино форума. Според д-р Ангел Мари-
нов от БКИ, гр. Прага, водещо в селек-
цията на организаторите тази година, е 
желанието да включат само съвремен-
но българско игрално кино. Тъй като 
родният ни Културен институт работи 
много добре с кино „Пилоту“, в рам-
ките на Кинопанорамата, в него бяха 
прожектирани вече показвани, но рад-
ващи се на голям интерес български 
филми: „Урок“ и „Слава“ на Кристина 
Грозева и Петър Вълчанов, „Живи ле-
генди“ на Ники Илиев и др.

Първата филмова вечер протече 
при пълна зала и разнородна публика, 
а присъствието на български кукер – 
символ на тазгодишния Фестивал, 
предизвика у нас, българите, мили 
спомени за дома, а у останалите – лю-
бопитство и радост от срещата с нещо 
различно и уникално. 

В поздравителното си слово г-жа 
Галина Тодорова, директор на Българ-
ския културен институт, подчерта, че 
„за поредна година организаторите са 
подбрали най-стойностните, харесва-
ни и награждавани български фил-
ми“, като не пропусна да благодари 
на съорганизаторите на форума: На-
ционалния филмов център и праж-
ките кина „Луцерна“ и „Пилоту“; на 
подкрепата на туристическа агенция 
„Александрия“ и на партньорството с 
разпространителската компания Film 
Europe. Посланик Лъчезар Петков из-
тъкна, че „Фестивалът навършва 10 
години, а това са най-силните години 
за българското кино. През това време 
българските филми участват в над 120 
фестивала и печелят над 120 награди. 
Благодарение на нашите режисьори, 
сценаристи, оператори и актьори, 
родните филми са на първата линия 
на европейското кино“.

Фестивалът стартира с „Вездесъ-
щият“, а публиката имаше възмож-
ност да се срещне с режисьора на 
лентата, Илиян Джевелеков, със сце-
нариста Матей Константинов и про-
дуцента Георги Димитров. Лентата е 
носител на Голямата награда „Златна 
роза“ за най-добър пълнометражен 
филм през 2017 г.

Скъпи читатели, аз не съм кино-
критик и съм наясно, че е твърде въз-
можно много от Вас да не бъдат съ-

Кукерът, емблема на юбилейния Фестивал
(снимка: absenth.eu за БКИ)
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гласни с размислите ми за филмите, 
които успях да видя. Тъй като всеки 
човек има право на лично мнение, в 
следващите редове си позволявам да 
споделя своето.

Шест години след „Love.net“, ре-
жисьорът Илиян Джевелеков про-
дължава да изследва взаимоотноше-
нията и проблемите на модерното 
ни общество в контекста на все по-
развиващите се, все по-агресивни 
технологии, проникващи във всички 
сфери на живота ни. Създателите на 
„Вездесъщият“ (2017) се опитват да 
хвърлят светлина върху това има ли 
граница, която не бива да бъде пре-
минавана? Къде е балансът? Кога 
трябва да спрем да се доверяваме на 
техниката и да започнем да разчита-
ме на сетивата, интуицията и чув-
ствата си? Историята е за манията 
на Емил Борилов (Велислав Павлов), 
писател и собственик на рекламна 
агенция „Сноб“, който превръща сле-
денето с камери в смисъл на битието 
си, в страст, която е неспособен да 
контролира. Прониквайки в личния 
живот на много хора, той разгадава 
техните тайни, ревниво пазени от 
чужди погледи. Героят престава да 
бъде свободен, живее, оплетен в па-
яжината на камери, записи и тяхното 

проследяване. Търсейки вдъхнове-
ние за новата си книга, той прекрачва 
всички нравствени граници, които 
хората съблюдават, които самият той 
е уважавал преди, а поведението му 
се превръща в разрушителна стихия. 
Само в един от случаите камерата му 
помага да спаси човешки живот, в 
останалите – проваля не само своята, 
но и множество чужди човешки съд-
би. Но не само Емил наблюдава свое-
то обкръжение. Всъщност всички са 
наблюдавани. Това обстоятелство е 
загатнато с интересно режисьорско-
операторско решение. Част от фил-
мовото действие е показано през уеб 
камерите – в интериорите и на ули-
цата. Това не само раздвижва визуал-
но повествованието, но говори сим-
волично и задава въпроси... Кой стои 
зад тези камери? Прави ли записи и 
кога би ги използвал? С какви цели?

И така – идеята на филма, спо-
ред мен, е интересна и актуална, и 
предизвиква зрителя към разми-
съл върху поставените проблеми, 
използвани са модерни технически 
средства, но… действието е прека-
лено разтеглено, на места доскуча-
ващо. Явно си личи комерсиалната 
насоченост на лентата, с изобилие 
от продуктово позициониране, кое-

то вероятно в бъдеще ще нараства, 
за да могат хората на киноизкуст-
вото да финансират своите филми 
– друг е въпросът, доколко ще им 
позволи да бъдат свободни. 

Втората филмова вечер премина 
под знака на романтична, красива и 
тъжна любовна история, разказана ни 
от големия български режисьор Ни-
колай Волев и неговата лента „Извън 
пътя“. Николай Волев, който е също 
сценарист и продуцент на филма, бе 
гост на Фестивала, а преди прожек-
цията сподели пред публиката, че се 
чувства свързан емоционално с Че-
хия (през 1985 г. неговият филм „Да 
обичаш на инат“ печели Специалната 
награда на журито и наградата „Дон 
Кихот“ в Карлови Вари). Самото за-
главие на най-новия филм на Волев 
– „Извън пътя“ вече насочва зрителя 
към предчувствието, че това, което 
ще види е извън общоприетите нор-
ми, извън руслото на битието, което 
водим, често по навик дори, без да се 
замисляме. Историята разказва за ве-
чния любовен триъгълник, за пробле-
мите на дългогодишния брак, за нуж-
дата от вдъхновение, от промяна, от 
муза в живота. Историята е и за про-
блемите, които възникват, когато това 
се случи – целият разказ – на фона на 

Тържествено откриване на празника на българското кино (снимка: absenth.eu за БКИ)
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убийствено красиви гледки от бъл-
гарската природа. Както сам споделя 
в едно интервю режисьорът, „Всич-
ките ми филми имат сериозен авто-
биографичен елемент. Не се научих 
да правя филми за неща, които не съм 
преживял лично“. В ролите видяхме 
Деян Донков, Аня Пенчева и Сали 
Ибрахим. Последната, по мое мнение, 
не беше особено убедителна в роля-
та си. От години харесвам актрисата 
Аня Пенчева, но не знам защо ми се 
стори, че тук играта й беше някак 
прекалено истерична. По-късно ве-
черта, зрителите имаха възможност 
да видят „Събирач на трупове“ на ре-
жисьора Димитър Димитров. „Лили 
Рибката“ и „Маймуна“ бяха остана-
лите филми, включени във фестивал-
ната програма, за съжаление, не ми 
стигнаха силите да видя всичко, но 
живот и здраве,… друг път. 

Достигам до последния, гледан 
от мен филм, който ме доведе до 
най-сериозни противоречия – „Въз-
вишение“. На прожекцията в Прага 
присъстваше режисьорът на лентата 
Виктор Божинов и актьорът Филип 
Аврамов. „Възвишение“ е създаден 
по едноименния роман на Милен 
Русков – книга, за която през 2012 г. 
писателят е отличен с награда „Зла-
тен век“ на Министерството на кул-
турата и с Националната награда за 
литература „Христо Г. Данов“, а през 
2014 г. – с Наградата за литература 
на Европейския съюз. Признавам си, 
че не съм чела романа, макар вече да 
съм с твърдото намерение, че ще го 
направя в най-близко бъдеще. 

Филмът разказва за двама „по-
лу-революционери, полу-разбойни-
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ци“ Гичо (Александър Алексиев) и 
Асенчо (Стоян Дойчев), които през 
1872 г. взимат участие в Арабаконаш-
кия обир на Димитър Общи (Филип 
Аврамов), след което търсят Левски, 
за да му предадат важно писмо. Два-
мата се озовават в природата и поемат 
по пътя на трагикомично приключе-
ние, изпълнено с интриги, подлост 
и предателства, което ще ги отведе 
до… възвишение, където хуморът и 
шегата отстъпват място на героич-
но-драматичното. Прочетох някъде, 
че филмът не е исторически, макар 
че в същото време се възхваляваше 
подбора на костюмите и перфектно 
пресъздадената автентична среда, в 
която се развива действието. Пър-
вият детайл, който привлече внима-
нието ми в началото, бе костюмът на 
Димитър Общи – нещо средно между 
облеклото на Джак Спароу от „Ка-

рибски пирати“ и на гарибалдистите. 
Независимо от тази ми забележка, 
няма спор, че филмът е красив – с 
обаянието на българската природа, с 
картини на българското възрожден-
ско селище, с романтичните образи 
на нашите революционери. Призна-
вам си, че не съм мислила за тях по 
този начин – като че ли по-скоро съм 
търсила само героичната им извисе-
ност, което, в крайна сметка, прео-
бърна стройно изградената ми пред-
става за цяла една епоха. Особено ми 
допадна сцената с Левски, както и 
режисьорското решение за срещата 
с него – героят е в сянка и зрителят 
само може да предполага дали това е 
Апостолът или не – точно, както сме 
свикнали да възприемаме неговия 
образ: като легенда, идеал и мечта. 

Във филма има само една сцена на 
поробителите, вероятно, защото не 
те са във фокуса на действието, а и 
защото погледът на екипа е съсредо-
точен по-скоро върху нас, съвремен-
ниците, и нашата визия за миналото 
ни. Мисля си, че лентата би могла да 
бъде по-кратка, 120 минути действи-
ето представя подробно всяка стъпка 
на героите, съчетана с много комич-
ни ситуации и битовизми, докато се 
стигне до финалната сцена с героич-
ната смърт, която обхваща около по-
ловин час. Преходът към тази сцена 
не е обоснован логически, а самият 
филм, според мен, трудно може да 
бъде разбран от чуждестранния зри-
тел, не познаващ нашата история. За 
съжаление, явно по този причина, 
седящите зад мен чехи си тръгнаха 
по средата на прожекцията. 

И, за да бъда докрай честна към 

теб, читателю, си позволявам да цити-
рам и едно чуждо мнение – на журна-
листа Георги Неделчев, представящо 
съвсем различна гледна точка от мо-
ята: „Възвишение“ е не просто нео-
чаквано добър български филм – той 
е немислимо добър. Екранизация по 
книга-шедьовър, която органично я 
визуализира, създавайки запомняща 
се и вълнуваща галерия от образи. Са-
мият факт, че у нас има хора, способ-
ни да създадат такъв продукт, означа-
ва, че българското кино има бъдеще“.

Мисля си, че тези думи са под-
ходящ оптимистичен финал, защо-
то, независимо от всички резерви и 
размяна на мнения, празникът на 
родните филми радва зрителите в 
Прага вече 10 години – дай, Боже, 
да го има и занапред!  ◆

Георги Димитров, д-р Ангел Маринов, 
Матей Константинов, Илиян Джевелеков Итка Троянова, Виктор Божинов, Филип Аврамов

Анна Ангелова, журналист от БНТ, взима интервю 
с чешки зрител и неговата българска приятелка 

след края на филма „Възвишение


