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Безценна хроника Безценна хроника 
на българската кинематографияна българската кинематография
На 9 март, в пражката галерия „Шестка“ бе открита уникална изложба, съживяваща една позабравена 
страна на визуалната ни култура – родния филмов плакат. Експозицията бе организирана от Българския 
културен институт в Прага, в партньорство с Националния филмов център и „Студио Плакат 1“. 

В приветствието си на верни-
сажа, г-жа Галина Тодоро-
ва, директор на БКИ, каза: 
„Добре дошли на открива-
нето на изложбата „Авто-

ри и плакати. 100 години българско 
кино“. Честванията на 100-годишни-
ната отшумяха преди две години, но 
тази изложба продължава да буди 
интереса на публиката в България, 

Европа и по света. Колекцията от бли-
зо 60 постера представлява безценна 
хроника на развитието на българска-
та кинематография. От друга страна, 
илюстрира тенденциите на българ-
ския графичен и рекламен дизайн. Ку-
раторите на този проект изваждат от 
анонимност и забрава големите лица 
на българския киноплакат с техните 
артистични възгледи, търсения и по-
стижения. Тази изложба е част от про-
грамата на 10-ия, юбилеен, фестивал 
на Българското кино в Прага, който се 
открива на 15 март тази година в кино 
„Луцерна“. В рамките на една седмица 
ще представим 10 заглавия на новото 
българско кино от различни жанрове. 
Филмите ще ви разсмеят, натъжат, ще 
ви върнат в света на приказките, но 

няма да ви оставят равнодушни...“. 
До 30 март посетителите на гале-

рия „Шестка“ видяха колекция от по-
стери, илюстриращи емблематични за 
българското кино заглавия. Бурните 
промени в структурата на филмово-
то производство и разпространение 
от последните две десетилетия, пре-
връщат създаването на оригинални 
плакати от художествена практика в 

изключение. Същевременно различ-
ни национални и частни архиви са 
съхранили голям брой  забележител-
ни образци – безценна хроника на ки-
ното и съществена част от развитието 
на съвременния български графичен 
и рекламен дизайн, които заслужа-
ват да бъдат споделени с публиката. 
Сред тях са: „Гераците“, „Под игото“, 
„Героите на Шипка“, „Наша земя“, 
„Сиромашка радост“, „Оркестър без 
име“, „Рицар без броня“, „Крадецът на 
праскови“, „13-ата годеница на прин-
ца“, „Бариерата“, „Двойникът“, „Хи-
тър Петър“, „Любимец 13“, „Опасен 
чар“, „Дами канят“ и др. Сред автори-
те са известни български приложни 
графици като Асен Старейшински, 
Вени Кантарджиева, Александър Бал-

кански, Петър Петров, Стефан Бори-
сов, Димитър Серезлиев, Стефан Дес-
подов, Здравко Мавродиев, Симеон 
Кръстев, Ст. Христов, Николай Кова-
чев, Дамян Николов, Х. Алексиев, Бо-
жидар Икономов и др...

Разхождахме се и дълго стояхме 
пред всеки плакат, защото това не са 
просто постери, а произведения на 
изкуството. Голяма част от спомена-

тите творци са създали нещо неве-
роятно в сложна обстановка, когато 
е имало страшно много условности 
едно произведение или автор да се 
изяви. И докато разглеждахме и се 
опитвахме да си припомним съдър-
жанието на някои позабравени род-
ни филми, в галерията влязоха деца 
от Българското училище в Прага – 
така, импровизирано, решили да се 
поразходят в петъчния ден и да ви-
дят нещо стойностно и интересно. 
За нас, възрастните, удоволствието 
от красивата изложба изведнъж ста-
на двойно, защото присъствието на 
младите, ни кара да вярваме, че не 
сме сами в любовта си към родното 
изкуство, а то, самото, уверено си за-
воюва нови почитатели.  ◆


