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фестивален бюлетин

Първата пресконференция  на Фестивала на българския игрален 
филм „Златна роза“ започна с екипа на филма „Мрак“. Режисьорът на 
филма Душан Милич разказа за своя избор да работи с български 
оператор -той определи традицията на кинематографията ни в 
тази посока като „феноменална“. Разказа за работата си с 
датската филмова звезда Даница Чурчич, която макар и със сръбски 
произход е имала големи затруднения със словото. Нейните 
родители се местят в Дания, когато тя е била невръстно дете и 
почти е нямала спомен за езика. Актьорът Славко Щимац е 
натурчик, но пък е играл във филми на много изявени сръбски 
режисьори включително и в киното на Емир Кустурица. Малката 
Миона Илов е открита със специален кастинг след като Душан 
Милич посещава три училища. За Душан да се работи с дете в 
киното е сложно, защото децата могат да предизвикат неочаквани 
изненади. Миона буквално е изпълнявала режисьорски задачи без да 
има предварително репетиране на сцените-подходът е бил чисто 
физически. Чист късмет бе работата ми с Миона!“, възкликна Душан 
Милич. Критици и журналисти поздравиха екипа за умелото 
вплитане на метафизични и универсални пластове и пожелаха на 
екипа да съумеят да попаднат в шорт листата на „Оскар“, защото 
филмът е сръбското предложение за престижното отличие.

Пъстра и многобройна бе групата от филма „Случаят Тесла“. 
Режисьорът Андрей Хадживасилев има в своето режисьорско 
чекмедже готови няколко нови предложения за кино, посветено на 
децата. Филмът започва и своите фестивални пътувания извън 
България-в края на октомври филмът ще участва 27-то издание на 
международния фестивал за детски и младежки филми Schlingel – 
Германия. Малките актьори си признаха, че преди филма са знаели 
кой е Тесла и имали подготвена база данни, с която искали да 
впечатлят своя режисьор. В началото  децата от София имали 
своите закачки със скаутите, които участват заедно с тях. След 
финалните снимки всички със сълзи на очи са се разделили. Дали 
Мартин Паунов ще стане актьор бе често задаван въпрос, на който 
той отговори така: „Не знам. Но може би професор!“

Екипите на късометражните предложения от първия фестивален 
ден споделиха общ проблем при осъществяването на 
идеите-необходимост от увеличаването на държавната субсидия за 
този вид кино. Творбите бяха приветствани от кино критиците с 
положителни отзиви.

„За мен бе важно да говорим повече за същността на думата 
„Майка“, отколкото да преповтарям живота на нашето вдъхновение 
за историята ни - Елена Панайотова“, сподели Зорница София. Тя 
разказа вълнуващи случки от далечна Африка и как е заснела за осем 
дни там основната част от филма. „Тези хора живеят бедно, но са 
горди и щастливи. Много по-щастливи от нас, защото оценяват 
смисъла на живота и знаят, че всеки миг е дар!“ Присъстващите 
кино наблюдатели и представители на кино гилдията определиха 
творбата на Зорница София като документален фикшън, 
документален хибриден проект. Документалното обогатява 
художествената фикция. Зорница София получи ласкави оценки и 
поздравления от режисьори на други пълнометражни български 
филми, които са селектирани за конкурсната програма: Петя 
Йосифова й благодари за смелостта да направи подобен филм, а 
Петринел Гочев определи филма „Майка“ като разтърсване – 
емоционално, дълбоко и вдъхновяващо.

Елица Матеева

ПресЦентър
„Златна роза“
2022
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Филмът ,,Последният вампир на София‘‘ ще бъде показан на
27.09.2022 (вторник) от 14.00 ч.

100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА БОРИСЛАВ ШАРАЛИЕВ
Олег Ковачев: „Борислав Шаралиев беше внимателен,
взискателен и педантичен човек“

ЛИНА ПАВЛОВА, РЕЖИСЬОР НА ФИЛМА
„ПОСЛЕДНИЯТ ВАМПИР НА СОФИЯ‘‘

Филмът „Рицар без броня“ ще бъде показан на 27.09.2022
от 17:00 ч., ФКЦ, зала „Европа“

Какви спомени пазите за Борислав Шаралиев?
 
Изключително вглъбен в работата си човек. Цяла година се прави 
този филм и нито веднъж не го видях усмихнат или да се шегува. 
„Здравей, пищов! Как си, пищов?” Това бяха обръщенията му към мен. 
Един път Цвятко Николов, който игра баща ми, реши да си направим 
майтап с Шаралиев. Озвучавахме филма, а Шаралиев излезе за малко 
от залата. Цвятко ми обясни какво трябва да направим и като се 
върна режисьорътq му пуснаха озвучения кадър да го види и чуе. С 
„Вартбурга” изпреварвахме някаква кола и Бащата крещеше: „За 
тебе правилник няма ли бе!”, а аз: „Кой ти е дал книжката бе?”. Но 
ние бяхме записали: „За тебе правилник няма ли бе, мамка ти!”, „Кой 
ти е дал книжката бе, дъщеря ти!” Цвятко се заливаше от смях, аз 
се чудех какво смешно има, а Шаралиев мрачно каза: „Хайде сега го 
направете по сценария”. Един път си забрави очилата в една нива и 
се сети след 50 километра на път за София. Седна на шофьорската 
седалка и вдигна 140 км в час с „Вартбурга”. Аз много се кефих, а 
останалите предполагам са стояли на тръни. Очилата така и не се 
намериха.

Как Ви откри за киното и конкретно за „Рицар без броня“?

Не ме откри той, а Никола Рударов. А за това аз да изиграя главната 
роля, заслугата е на Валери Петров. Той е накарал Шаро да обедини 
четирите новели в една (“Екскурзията“, „Учителката“, „Веригата“ и 
„Вуйчото“), за да има един главен герой.

Имаше ли специално отношение към снимачния процес?

Изключително педантичен човек. Внимателен, взискателен. В 
сравнение с веселия Руди ми се струваше сух и скучен. Години 
по-късно го гледах по телевизията. Там разказа, че като дете 
единственото му забавление е било да учи. „Нямах детство като 
другите деца” каза накрая. Тогава разбрах защо е такъв човек.

Деян Статулов

Носталгия или сантимент провокира избора на вампир за 
главен персонаж?

Бих казала, че и двете. Имам силен интерес към мистиката и 
свръхестествените персонажи. Често виждаме вампири на екрана, 
но те са представени по романтизиран начин или като свирепи 
хищници. С персонажа на Спиридон ми се щеше да покажа едно 
различно лице на вампира, който се страхува. Тук той е ранимо 
същество, което не може да се върне към миналото, но не знае и как 
да продължи напред. Въпреки нечовешката си природа, на него са 
присъщи всички човешки слабости и в това отношение е отражение 
на много от хората, които срещаме всеки ден и за които в този 
толкова бързо променящ се свят понякога е трудно да приемат 
настоящето.

Как решихте да снимате мокюментъри?

Мокюментъри е изключително интересен жанр, който позволява на 
актьорите и на творческия екип да импровизират, а на зрителя да 
бъде поставен в позиция на осъзнаване, че филмът е конструкция, 
чиито елементи той може да вижда на екрана. Също така е 
благоприятен, когато се работи с ограничен бюджет, тъй като не 
се изисква същата прецизност при работата с осветление и камера 
например. Като човек, който обича да пише харесвам и това, че на 
преден план излиза драматургията и водещ за създаването на 
цялостното впечатление е текстът. Силно се възхищавам на 
английската и на американската версия на ,,The Office“. 
Интересното при този жанр е, че дава възможност както на 
творческия екип, така и на зрителите да се надсмеят над 
абсурдите и парадоксите около нас по един по-индиректен начин.

Какви световни образци са Ви вдъхновили за естетическото 
решение на „Последният вампир на София‘‘?

От визуална гледна точка като вдъхновение мога да посоча 
белгийския ,,A Man Bites Dog“, както и по-ранните филми на Джим 
Джармуш, които носят специфично усещане за меланхолия и самота. 
Със сигурност има и много други примери, които са оказали влияние 
подсъзнателно. Изключително много се вдъхновявам от музика и бих 
посочила саундтрака към „Паднали ангели‘‘ на Уонг Кар-уай като 
отправна точка, когато започнахме да обсъждахме музиката с 
Ан-Софи, както и песента ,,End of the Night‘‘ на The Doors. 
Слушането на подобна музика по време на планирането на кадрите 
ми помага при избора на желаната естетика.

Вие сте режисьор, сценарист, оператор и продуцент на филма. 
Как протича работният процес с поемането на толкова 
функции?

Предизвикателствата са много, тъй като се изисква значителна 
предварителна подготовка. Когато носиш отговорност за толкова 
функции трябват прецизност и внимание. В същото време 
работата е изключително вълнуваща. Още от началото на своето 
обучение съм се интересувала от всички роли в творческия екип, 
тъй като всяка от тях представлява различно предизвикателство и 
разкрива нов творчески потенциал. В случая съчетаването на 
дейностите бе приятно, поради възможността да работя с малък, 
сплотен екип от млади професионалисти – Тодор Илиев и Моника 
Радева, които помагаха за техническата и организационната част. 
Стремежът ни бе да работим по експериментален за нас начин, 
като всеки участва с идеи, за да създадем истински творчески 
колектив. Същото се отнася и за актьорите, които често 
асистираха и зад камера. Разбира се, в бъдеще бих се радвала да 
работя и в по-голям екип с ясно определени професионални роли и 
оператор, който има повече познания в работата с камера и 
осветление от мен.

Студент сте в магистъската програма на НАТФИЗ 
„Мениджмънт в екранните изкуства‘‘, след като сте завършили 
„Филмова и телевизионна режисура‘‘ в Лондон. Как решихте да 
запишете тази магистърската програма?

Записването в Академията стана случайно. През лятото след 
университета бях стажант в продуцентска компания в Лондон и се 
чудех накъде да поема в професионален план. Разболях се тежко от 
Ковид и се прибрах в България, за да се възстановя, когато майка ми 
даде идея да кандидатствам в НАТФИЗ и да остана временно, за да 
се запозная със средата тук и с повече хора от творческата сфера. 
Бакалавърската ми степен е по „Режисура“ и избрах 
„Продуцентство“ за магистратурата, тъй като исках да разширя 
хоризонта си, да получа по-добра представа за начина на работа в 
медийната индустрия у нас и създаването на един проект, което да 
улесни по-нататъшната ми работа.

Боян Ценев
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Филмът ,,Пролетно равноденствие‘‘ ще бъде показан на
27.09.2022 (вторник) от 14.00 ч.

ИВАН ПАВЛОВ, РЕЖИСЬОР НА ФИЛМА
„ПРОЛЕТНО РАВНОДЕНСТВИЕ“

,,Пролетно равноденствие‘‘ е Вашият втори пореден реализиран 
филм по сценарий на Красимир Крумов-Грец (след ,,Спомен за 
страха‘‘ от 2016). Какво Ви провокира творчески в неговите 
текстове?
 
Провокират ме три неща: характера на взаимоотношенията при 
героите, ценностната им система, нормите, определящи тяхното 
съществуване.

Колко дословно е филмиран сценария и колко авторство има от 
Ваша страна? Нека направим една спекулация - какво според Вас 
би се получило, ако друг режисьор филмира този текст?

Аз съм се отказал от дословното филмиране на сценарии още от 
самото начало. Сценарият е основа за работа, той е жив материал, 
подлежи на промени, няма собствен живот докато не стане филм. 
Филмът е онова, което не може да бъде казано, изразено с думи. В 
логиката на възможното сигурното е, че с друг режисьор ще се 
получи по-добър или по-лош филм.

Както в ,,Спомен за страха‘‘ отново работите с млади 
прохождащи актьори, които ,,хвърляте в дълбокото‘‘ с екранни 
партньори като Ивайло Христов, Светлана Янчева, Красимир 
Доков, Иван Савов… Направете сравнение между работата с 
младите и тежката артилерия. Какви са спецификите от 
режисьорска гледна точка?
    
При работа с младите за мен е важно не толкова да ме разберат, а 
да ми повярват. Преди снимки разговарям с актьорите какво ще  
правят във филма, защо ще го правят и как ще го правят. Говорим 
за мотивите, подбудите на поведение - истинските, а не 
привидните. По време на снимки правя 3-4 дубъла и спирам. 
Неглижирам несполучливите, търся нещата, които им пречат, 
изчистваме проблемите и им вдъхвам увереност в новия дубъл. 
Накрая задължително им се радвам.

С „тежката артилерия“  много лесно и бързо открихме общ език, 
общи вкусове още през 1994 („Всичко от нула“ 1995, „Съдбата като 
плъх“ 2001, „Спомен за страха“ 2016).  Независимо, че се събираме да 
работим през 5 или 15 години запазихме емоционална връзка. Те са 
умни, много талантливи и най-важното имат „тънкост“ на кожата 
и като в джаза - имаме темите в сценария, можем да импровизираме 
и само чакаме началото. Важно е по време на снимки да се 
забавляваме и удоволствието да е най- същественият елемент от 
процеса. Не изключвам и купоните.

Направихте ли кастинг за ролите на по-младите персонажи?

Кастинг правя в градинки, кафенета, в НАТФИЗ. В разговорите 
наблюдавам движения, жестове, израз на лице, интонация, пози, дали 
са естествени, непринудени, без усилие.

Могат да се направят още много паралели между двата филма 
- дългите статични кадри, в които привидно не се случва нищо, 
но всъщност непрекъснато извира някакъв подтекст; 
черно-бялото изображение; персонажите… Имате ли намерение 
да направите още един филм по текст на Красимир 
Крумов-Грец, с което да завършите една тематична трилогия?

Щастлив съм, че Елена (жената на Грец) ми даде сценарий, който 
той е написал за себе си и се е готвил да го реализира преди 
смъртта си.

Росен Спасов



бр. 4 понеделник, 26 септември 2022   4 40 фестивал на българския игрален филм •ЗЛАТНА РОЗА•

ЛЪЧЕЗАР АВРАМОВ, РЕЖИСЬОР НА ФИЛМА
„ЖЪЛТ ОЛЕАНДЪР“:
„ПРИ НАС ПОЛИТИКАТА Е ЗАСЕГНАТА ПО-СКОРО АРХЕТИПНО.“

След екзистенциалната драма и ваш дебют на големия екран 
„Снимка с Юки“ сменяте жанра и посоката. Защо?

„Снимка с Юки“ в никакъв случай не беше плод на дългогодишни 
търсения, дълбока лична изповед или методично навлизане в 
конкретна проблематика и среда. Просто историята, написана от 
Мирослав Пенков, искрено ме развълнува, написахме сценарий, след 
което Господ беше добър и ни се случи да заснемем филм. Посока със 
сигурност не е имало, а мисля си и конкретен жанр, макар 
определението „екзистенциална драма“ доста да ми допада. 
Всъщност за жанр в традиционния за киното на ХХ в. смисъл в 
последните години е почти невъзможно да се говори.

Сега продължавате с оригинален сценарий.

За мен литературната основа в киното е изключително важна. 
Обичам кино, което има желязна драматургична структура. Разбира 
се, харесвам и много други неща, които са чисто интуитивни, 
дълбоко лични и дори случайни, но истинско удоволствие ми доставя 
драматургичното кино – разказът, следващ по-скоро правилата на 
литературата, които визията впоследствие надгражда. Разликите 
при екранизацията и написването на оригинален сценарий са много, 
но в крайна сметка изграждането на цялостната структура на 
историята, характеристиката и мотивацията на героите и 
създаването на закономерна причинно-следствена среда си остават 
същите.

„Жълт олеандър“ е черна комедия. Ако се върнем назад в 
историята на родното ни кино, ще видим, че нямаме много 
заглавия в този жанр. Може би изключение е „Адио, Рио“ на Иван 
Андонов. Защо социалистическото ни кино, пък и съвременното 
нямат интерес към него?

За да стигнем до жанровото кино в родната ни кинематография, 
първо трябва да си отговорим на въпроса дали изобщо някога сме 
имали такава, в истинския смисъл на думата. Тук е изключително 
важно да кажа, че не влагам абсолютно никакъв, дори бегъл обиден 
нюанс в това определение. Има наистина много великолепни 
български филми! Изключителни режисьори, сценаристи, актьори, 
оператори... но това не означава национална кинематография в 
истинския смисъл на понятието. Няма ясно изразена смислова или 
стилистична линия, обща посока, проблематика или жанр. Реално 
няма дори група автори, обединени в обща среда, като изключим 
чисто механичните удобства на почивните бази и клубове на 
творческите съюзи. Затова е и ужасно трудно да се говори за 
приемственост в нашето кино, а още по-малко за жанрово 
припознаване, натрупване или надграждане.

Жанровото кино е нож с две остриета – благодатно e за 
работа и за общуване с публиката, но изисква умения и познания. 
Имахте ли референции не толкова по отношение на сценария, 
колкото на жанра?

Гледахме страшно много филми, преди да почнем да пишем сценария, 
или по-точно припомнихме си много филми. Колко от тях попадат под 
дефиницията „черна комедия“, ми е трудно да кажа, но със сигурност 

Филмът „Жълт олеандър“ ще бъде показан на 27.09.2022 
(вторник) от 16:00 ч.  

влиянието им върху нашия филм е силно осезаемо. Аз обожавам 
класическата американска комедия – Ернст Любич, Били Уайлдър, 
братя Маркс. Разбира се, Уди Алън, Джон Ландис и Айвън Райтман. Но 
гледахме и доста филми на братя Коен, на Данелия и най-вече Майк 
Никълс. Удивителен режисьор... дай боже всеки да има таланта, 
интелекта и късмета да направи поне един филм от подобна класа, 
каквито са неговите.

Как със сценариста Димитър Стоянович изградихте 
конструкцията на историята, какво ви провокира?

Ако трябва да сме съвсем честни, „Жълт олеандър“ не е плод на 
истинско, безкористно вдъхновение. Подходът ни беше тъжно 
прагматичен – от производствената част към идеята и реалната 
история. Просто решихме да напишем много камерна история, която 
да е събрана практически в един основен терен и да е възможно да 
се реализира за не повече от три снимачни седмици. Сигурен съм, че 
за доста хора това ще прозвучи обидно и не особено вдъхновяващо, 
но истината е такава – реалната провокация е възможната 
реализация в днешните условия на българското кино.

Освен черна комедия филмът е и политическа сатира. Къде 
според вас е границата между двете?

Не бих категоризирал историята като политическа сатира. Особено 
пък българска съвсем няма как да е, защото тогава жанрът 
неизбежно щеше да хорър! А и сатирата по презумция е злободневна. 
При нас политиката е засегната по-скоро архетипно, в нейната 
дълбоко цинична и престорена хуманност. Много повече ни вълнуваше 
разпадът на ценностите и обезличаването на понятията, нормите и 
артефактите, които са изградили света на нашите родители, а днес 
са сведени до някакво странно карнавално украшение. Но да не 
стряскаме читателите с подобни дълбоки размисли... все пак 
основната цел на филма е да забавлява.

Мислите ли, че през годините на прехода загубихме афинитет 
към сатирата, абсурда, гротеската и ярките средства на 
антиконформизма в изкуството?

Според мен българският зрител не е изгубил афинитет към 
абсолютно нищо. Комедията в различните � форми е много искрен 
израз на нашето вродено национално чувство за ирония. Доказват го 
всички вечни и временни класации за любими, най-любими и още 
по-любими български филми. Аз съм много краен противник на 
ширещата се теория, че българският зрител е безнадеждно оглупял 
и на върха на ценностната му система гордо се възкачила „Малката 
булка“... По-скоро предлагането е на учудващо ниско и страхливо 
ниво, което води до доста отблъскващ парадокс, който обаче 
смятам, че господата Дънинг и Крюгер ще обяснят доста по-добре 
от мен.

Снимахте между две вълни на пандемия. Как това се отрази на 
работата на терен?

Бяхме извън София, екипът беше настанен на място и достъпът на 
външни лица беше доста строго контролиран. Тук основна заслуга 
има продуцентът Николай Мутафчиев. Бяхме щастливи, че работим, 
и даже заснехме филма леко напук на всичко, което ни се случи в 
последно време.

Виждам екип, с който работите от дълги години – Дими 
Стоянович, Китодар Тодоров, Калоян Божилов. Важни ли са за 
вас опитът и изграденото доверие през годините?

Няма нищо по-важно в киното, поне за мен. Киното е масово 
изкуство, с напълно равностойни автори, поставени на равностойни 
позиции. В нашето кинопроизводство има една много странна и 
вредна представа, наследена от съветската кинематография, че 
режисьорът е някакво полубожество, което взима всички решения на 
всички нива. От това какъв цвят ще е лакът за нокти на 
момичетата от масовката, до това под какъв ъгъл ще застанат 
облаците в общия план на екстериорите. Ако искаш да се занимаваш 
с това професионално и да снимаш истинско кино – екипът е 
единственото и най-важно условие. Безкрайно щастлив съм, че през 
годините успях да се срещна с хора, с които мислим в една посока, 
вълнуват ни едни и същи проблеми и разбираме устройството на 
вселената по сходен начин. Още по-щастлив съм, че работим заедно 
от много години, че продължаваме да се провокираме взаимно, да се 
забавляваме и да се учим един друг. А наистина най-хубавото е, че 
мога да нарека всички тях истински приятели.

Деян Статулов
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Филмът ,,Блок‘‘ ще бъде показан на 27.09.2022 (вторник)
от 18.00 ч.

Никога не съм се съобразявал с жанра, може би не разбирам рамките 
му. Мисля, че понякога несъзнателно се вкарваме в различни 
определения. За Блок определено има проблеми с дефиницията. Най- 
близо е "Дарк романтик", ...поне звучи добре на английски. 

Какво Ви провокира да разкажете точно тази историяи как се 
пише в съавторство (с Франческо Фратини)?

Събра ни случая, така става по време на криза, хората се търсят. 
Писахме сценария на италиански и на български и накрая събрахме 
парчетата. Не беше лесно, но филма се роди в процеса - сценарий, 
снимки, монтаж ..изобщо не беше това което мислехме и сигурно 
няма да бъде това. Казвам го защото все още не съм го гледал 
завършен.. 

Можеше ли тази история да бъде разказана, ако я нямаше 
пандемията от Covid-19?

Разбира се че може. Пандемията е само фон, на който живеехме и 
снимахме. Надявам се  все по-малко да ни влияе! Наистина мисля, че 
трябва много внимателно да  се търси във филма, ..за да бъде 
открита.

Така ли изглежда събирателния образ на нашето общество, в 
нашия блок?

Не, това изобщо не е събирателен образ на нашето общество и не 
сме имали такива намерения. Опитахме се да работим и да правим 
кино, и за съжаление във филма могат да се намерят много повече 
цитати от киното отколкото от живота. 

След „Христо“ отново работите с Димитър Николов и 
Димитър Крумов, също и Любо Нейков. Как подбрахте 
актьорите?

Подбора на актьорите не беше труден. Да, имам предимството да 
познавам много от актьорите, разбира се всички минаха през 
кастинг и се доказаха. Но истинската изненада дойде от младите, 
непознати и участващи за първи път в по-голям проект лица! Така 
беше и с екипа на филма, за по-голяма част от основните фигури 
това беше първи ..пълнометражен филм. Аз бях вдъхновен от екипа на 
филма и това помогна много. 

Кои са границите, които ако хората пресекат, могат до 
доведат до разпад и бунт в обществото?

Едва ли ни трябва точно бунт. Не харесвам тази дума, но като хора 
занимаващи се ..със смисъла, не е лошо по-често да го провокираме.  
Липсва ни точно бунта, трудно е да го постигнем... само негодуваме, 

ПЕНКО ГОСПОДИНОВ, АКТЬОР ВЪВ ФИЛМА
„СЛЕД СЕЗОНА‘‘

Творческият екип на „След сезона‘‘ до голяма степен е съставен 
от колеги преподаватели в НАТФИЗ ,,Кръстьо Сарафов‘‘. Как се 
работи в такава среда?

По сценарий на Марин Дамянов заснех скоро още един филм, 
българо-украински - „Краят на реката“, чиято премиера предстои. На 
снимачната площадка ролите са съвсем различни. Там не мисля какво 
съм извън кожата на персонажа. В „След сезона‘‘ не беше трудно, 
защото живяхме и снимахме на уникални и автентични места – море, 
пещери, бунгала… А и с Иван много добре се сработихме и се 
надявам да се е получил добър филм.

Освен, че водите актьорски клас в НАТФИЗ, сте и декан на 
Факултет „Сценични изкуства‘‘. Какво трябва да усвоят 
студентите в актьорските специалности за професията и 
нейната роля в съвременния свят?
 
Това е въпрос за двутомно изследване. Актьорската професия е 
толкова многолика и комплексна, че се учи цял живот и пак, като че 
ли, не се научава докрай. Но точно в това е нейната прелест. В 
НАТФИЗ се опитваме да дадем стабилна основа на младите актьори, 
а след това всичко е в техните ръце.

Какво остава на персонажите след „края на сезона‘‘?

Надявам се, приятни срещи с публиката. А лично за мен – споменът 
за един много хубав, почти любовен работен период.

Как една любовна история може да бъде специална и да докосне 
публиката?

Естествено, че няма рецепта. Много зависи от сценария, точния 
подбор на актьорите… Любовта е най-сложното и противоречиво 
чувство. Трудно се претворява на екран, без да е спекулативно, 
защото става дума за нещо невидимо и мощно.

Боян Ценев

Филмът ,,След сезона‘‘ ще бъде показан на
27.09.2022 (вторник) от 20.15 ч.

това не е бунт,  живота трябва да е истински, да се усеща, мисля 
че киното трябва преди всичко да предизвиква и да бъде откровено. 

Деян Статулов

ТОДОР МАЦАНОВ, РЕЖИСЬОР НА ФИЛМА ЗА „БЛОК“:
„БЯХ ВДЪХНОВЕН ОТ ЕКИПА НА ФИЛМА И ТОВА
ПОМОГНА МНОГО.“
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ДИСКУСИЯ
,,ЖЕНИТЕ РЕЖИСЬОРКИ В БЪЛГАРСКОТО КИНО‘‘

На 25.09.2022 (неделя) в пресцентъра на ФКЦ Варна се проведе 
тематична дискусия за жените режисьорки в българското кино. В нея 
взеха участие Майя Виткова-Косев (,,Виктория‘‘), Зорница София 
Попганчева (,,Майка‘‘), Петя Йосифова (,,Жири‘‘), Гергана Даковска 
(НФЦ, национален представител на фонд ,,ЕВРОИМАЖ‘‘), Милена 
Фучеджиева – сценарист и режисьор, Калина Вагенщайн – културен 
мениджър, и др. Дискусията беше модерирана от Петър Тодоров и 
Кремена Димитрова от Националния филмов център и засегна 
най-различни аспекти на темата.

Гергана Даковска сподели своя опит от работата си с 
,,ЕВРОИМАЖ‘‘. Фондът е създал специална клауза в условията си за 
финансиране на проекти. Клаузата увеличава процента на 
субсидията от 17 на 25, ако режисьорът е жена.

Обсъдена беше възможността за създаване на награда за проекти 
на жени режисьори под формата на финансова помощ. Практическото 
измерение на идеята предстои да бъде намерено, но всички се 
съгласиха, че това би бил един полезен ход. Даковска също засегна и 
проблема за липсата на статистически данни не само за жените 
режисьорки, но и за жените, работещи в киното в България изобщо. 
Създаването на такъв масив от информация би допринесъл много за 
демократизирането на кинопроцеса и навлизането на повече жени 
във всички кинопрофесии. Беше обсъдена и възможността за 
по-широко участие на жени професионалисти в процеса на оценяване 
на проектите, както и включването на международни експерти. За 
целта трябва да се направят промени в Правилника за прилагане на 
Закона за филмовата индустрия, които да осигурят по-голяма квота 
за жени при жребиите за съответните комисии. Бяха дадени и 
конкретни примери за добри европейски практики в тази посока. 
Петър Тодоров отбеляза, че НФЦ вече полага усилия в сферата и 
тази година Комисията по подбора на българската номинация за 
участие в състезанието за чуждестранен пълнометражен филм на 
93-тите награди „Оскар“ на Американската филмова академия, както 
и журитата към фестивала на българското игрално кино ,,Златна 
роза‘‘ са с преобладаващо дамско присъствие.

Всички се съгласиха, че споменатите предложения са малки стъпки, 
които трябва да се предприемат на първо време, но трябва да се 
мисли по-мащабно за цялостна и дългосрочна стратегия.

Росен Спасов  

РАЗГОВОР С КАМЕН БАЛКАНСКИ, РЪКОВОДИТЕЛ НА БЮРО
„ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“ МЕДИА – БЪЛГАРИЯ ЗА
ПРЕДСТОЯЩАТА ДИСКУСИЯ
„КИНОТО ДНЕС – ПРИВЛИЧАНЕ И ОБРАЗОВАНЕ
НА НОВИ ПУБЛИКИ“ 

Във времена, в които публиката в кината все повече намалява, 
си даваме сметка, и за негативните аспекти на технологиите. 
„Киното днес – привличане и образоване на нови публики“ е 
фокусът на дискусията, която предстои. Защо е важно да 
говорим по темата?

Идеята да организираме тази дискусия се роди по време на форума 
CineDays, който преди малко повече от месец се проведе в Скопие. С 
колеги коментирахме кината. Какви кино мрежи са изградени в 
различните страни и как въобще тези кина съществуват. Говорихме 
и за различни практики в кино салони, подкрепени от програма 
„Медиа“, и в хода на разговора се появи и акцентът, който е фокусна 
точка на предстоящата във вторник дискусия - а именно къде е 
мястото на кино салона във веригите показ - аудитория и показ - 
образоване на аудиторията. Бюро „Творческа Европа“, програма 
„Медиа“ подпомага реализирането на такива проекти на 
територията на ЕС. България също е участник в някои от тях. 
Затова и решихме в рамките на националния форум „Златна роза“ да 
направим отворена дискусия, която да не е наративна или още 
по-малко назидателна, а просто да поговорим и да обменим опит. 
Като основният фокус е най-вече по-младото поколение. 

Разкажете ни малко повече за българските проекти, които 
споменахте?

В България имаме поне два проекта, подкрепени от програма „Медиа“. 
Това са кино „Резонанс“ и CineEd. Като проектът кино „Резонанс – 
място за култура и търсещи умове“ е създаден с цел оформяне на 
пространства за културен обмен. Четири европейски киносалона 
участват в тази инициатива и „Дом на киното“ е българският 
представител. Другите три пространства са позиционирани в 
Соенок (Унгария), Птуж (Словения) и Осиек (Хърватия). По 
отношение на CineEd България не е водеща страна, но е страна 
съучастник. Проектът е ръководен от Ралица Асенова и е насочен 
главно към по-малки зрители и най-вече към деца в училищна възраст. 
А основната задача е въвеждането на киното като част от учебния 
процес. 

Кои ще бъдат участниците в дискусията?

Сред българските участници ще споделят добри практики Мира 
Сталева, която работи по проекта кино „Резонанс“ съвместно с 
Христо Христозов, който е програмният директор на „Дом на 
киното“ в София. Ралица Асенова също ще разкаже своя личен опит. 
Имаме и гости от чужбина. Това са Анна Касимова от Гърция, Ивана 
Мирчевска от Северна Македония и Мартина Петрович от Хърватия.

Галя Жекова
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