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се превръща в традиция. Дните на наследството - филми и културни събития, намират класическото единство за Място,
Време, Действие и... Език, за да съхраним и да представяме текущата ни памет и креативност в съвременната култура,
чрез документалното, научното и научно-популярното кино, важна част от наследството ни. Дано се впишем в културния
календар на библиотеката, център на променяща се социална среда на гражданите и достъпът им до модерните културни
продукти. Поздравления и благодарности към нашите домакини, както и към Американския център, който ни осигурява
внимание и съпричастие. Нека заедно въздействаме за положителни обществени емоции!
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ОПТИМИСТИЧНО?!
Интересувате ли се от наследство? Не говоря за
парите на баба или къщичката на дядо. Материалното
наследство има и други измерения, които будят всеобщо
възхищение. То има особено място в нашите интереси.
Голямата тема за Наследството са културните ценности
в изкуството и традициите. А археологията и историята
добавят ценни сведения за произхода им. Така, стъпка
по стъпка, градим своите представи за света и мястото
ни в него.
Наследството, за което започнах да ви говоря, си
има свой фестивал у нас. Вече шеста година, през месец
май, около Международния ден на музеите се събираме
в София, сега в американския център на Столична
библиотека. Тази година тук ще уважим темата на този
празник. Тя гласи, че
Музеите (Памет+Креативност)= Социална
промяна. Несъмнено така жадуваната социална
промяна у нас може да ни споходи от смесването на
паметта и креативността. Дано успеем да покажем как
се случва това, чрез филмите за културното наследство
и съпътстващите Фестивалните дни на наследството,
културни събития.
Радваме се на отлични партньори, които се
множат при това, а заедно с тях се увеличава и броя
на качествените филми. Правим филмовата част на
фестивала с изключителното съдействие на културните
институти на Италия, Испания, Македония, Полша,
Унгария и на нашия приятел Рик Петигрю – собственик
на археологически канал в САЩ.
Тази година ролята им е изключително важна.
За пръв път селектираните от тях филми ще участват в
конкурсната програма. Дойде краят на инкубационния
период за филмите посветени на българското
наследство и те ще се изправят в битка за призовите
места на фестивала със своите чуждоземни опоненти.
За справедливостта на отсъжданията отговорността е
на компетентно жури. Нов е и начинът за оценките му,
чрез уникален въпросник за качествата на филма. Те
ще се оценяват според 10 критерии и по десетобална
система. Оставили сме им и място за свободни
коментарии, а всеки участник в конкурса ще получи
своя “оценителен протокол”, за да са ясни критериите, по
които е класиран филма и се опитаме да подпомогнем
бъдещото творчество ня авторите. Публиката също ще
вземе участие в избора на филмите.
*
Намираме се в първата година от новата ни
фестивална петилетка, според лексиката на хваналата
корени у нас планова култура. И за да се донасмеем на
старата практика, ще продължим с клишетата - тя ще
отбележи “нов етап от развитието на демократичното
ни кино” т.е. продължава абдикацията на държавата
от филмите посветени на културното наследство. За
трета година отчитаме пълна суша на археологически
филмови заглавия. Няма ги никъде сред държавните
субсидии.
Контрапункт на тази странна и нерадостна
констатация са титаничните усилия на млади,
неконвенционални творци да овладеят новата
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граматика на киното, водени от желанието да ни покажат
уникалните културни ценности на наследството ни.
Наистина е странна тази диспропорция – непрекъснато
да получаваме удивителни сведения за нашата древна
култура, народът да акумулира напразно самочувствие,
което стои без творчески образи и форми?!
За това ненормално състояние са виновни
всички археолози, които продължават да говорят за
прости неща на свръхкомплициран език и да отчайват
кинотворците, а те са винаги там, където има яснота и
пари (разбирай сюжети).
Плътно до археолозите, са и историците ни. И
те не увличат киното ни, сякаш ни показват, че може да
се мълчи, дори когато се говори... Така ще е, докато се
чудим къде на Източния бряг на Европа да застанем...
Контрапункт на ненормалната ситуация е Мая
Вапцарова и шепа нейни колеги и колежки. Мая бурно
реди филм след филм за Свещените Родопи и не й
трябват никакви археолози, за да прави там свои си
открития. Тя ще бъде наш специален гост, за да разкаже
за откритията на екипа й.
И докато „Залпът на Вапцарова” е обясним и
(дори) очакван, то появата на млади творци си е истинско
явление. Васил Ганев от години търси „Духът на Севт”.
За него това е всичко. То е достатъчно, за да го превърне
в сценарист, режисьор, монтажист, аниматор и какво
ли още не. Заради този отдавна загубен дух, на него
не му трепва окото пред премирани ленти със същото
заглавие, създавани от смесени международни екипи и
за много пари. Срещу тях той е сам – истински Давид,
в защита на великият ни предтеча. Но такава е великата
сила на изкуството и археологията на Свещеното!
Връз „Вековният дъб” и таз „Млада фиданка” в
тазгодишното издание се разположиха още 12 наши и
чужди заглавия за един истински Празник на 18 май, в
Международния ден на музеите.
В негова чест, в името на Паметта и
Креативността приготвихме и премиерата на двуезичния
ми археологически експеримент – второто издание
на книгата „Откъде започва историята на Европа” и
първото й издание на английски.
Пак заради тази Памет и Креативност, с
художникът Динко Ненов готвим една супер колекция от
уникалните чинии, купи, сачове на първата цивилизация
в света, нашата изумителна енеолитна епоха.
Доскоро темите за наследството бяха на
специален режим. Личи по прежното ни отношение
към фолклора. Той бе застинал в своя автентично
контролиран вид, натикан във витрините без фон, без
произход, без среда. А традициите имат друга цена. Те не
плащат данък на конюнктурата, не се кланят на „силните
на деня”, не ги блазнят парите. Те са стилът на живот на
един народ и неговото отношение към вечните културни
ценности.
Сред безбройните теми, които отваря
Наследството, най-щекотлива е тази за Произхода ни.
По странно правило нашия произход е винаги “много
отдалеч”, а съседите ни са все явни или прикрити врагове.
В тази дяволска схема живяхме десетилетия. Уви, тя все
още се разпорежда с масовото ни съзнание. Нейните
жреци все ни плашат с ново завладяване, навлекли
тогата на някаква си тяхна имагинерна универсална
историческа енциклопедичност. Сякаш светът, в

който живеем е същия, сякаш тази „генерална линия за
Произхода ни” е аксиома, която виртуозно ни сродява
все с племена от Азия и е върл душманин на комшиите.
Същата тази генерална линия мачка мислите ни
и по „македонските въпроси”. Колко много негодувание
отнесоха те, самите предълго наплашвани. Докарахме
се дотам да виждаме в братята си нови...поробители(?!).
Толкова е смешно, че даже и нелепо. Трябва ни,
отчаяно ни трябва един нов, съвместен интелигентен
прочит, мускули си имаме в излишък. Прочит в памет
на безбройните жертви за Свободата, които сме дали.
Тяхната смърт е техният завет и... мъдрост. Другото ни
праща в адския кръг на нови безсмислени жертви.
Романтичната трагедия на двата братски народа
може да бъде прочетена и почетена в докторския процес
над мъчениците в Скопие от март 1947 г. Всички го знаем
този процес тук, но и всички гузно мълчим. Българската
държава мълчи за д-р Коста Терзиев – едничката свидна
жертва, водачът на ВМРО, застрелян от титовистите...
заради едно писмо до Великите сили, в което той и
съратниците му обявяват, че Македония не иска да е
член на югославската федерация. Че никой не е питал
народът, дали приема великосръбската тирания. Да,
д-р К. Терзиев, моят дядо, е единственият смъртник
сред осъдените 13 членове на ръководството на ВМРО,
спасени с позакъснялата намеса на великите сили.
Българският народ трябва да знае за тази саможертва
в името на Свободата, най-малкото за да разберем, че
осъзнаването на съвременна Македония не е нито бърз,
нито лесен процес. Факт е, че той е започнал - преди
броени месеци дъщерята на друг осъден в същия процес
– Коста Тренчев, Оливера Тренчева, публикува своя
разказ за баща си. След него македонците вече не са
същите. Ние не можем да продължаваме да им скърцаме
със зъби, да им се сърдим, защото който се кара с брат си,
пропилява наследството си! И то попада в чужди ръце.
Приятели, вярвайте ми, македонците са наши братя и
сестри!
Решихме да открием нашия фестивал на
наследството с два филма - “Свещената планина” на Мая
Вапцарова и “Мир за всички” на Елизабет Конеска. Мая
ще ни подскаже, че причина за тежката днешна съдба на
родопчани е в недопустимо забравеното им минало на
жреци от Свещената планина. Кощунство е Родопите,
които са дали духовността на цяла Европа, които са
осеяни с изумителни древни паметници, да тънат в
мизерия.
Елизабета Конеска ще продължи това откритие
по своему, с модерния си поглед към Вярата и нейното
изповядване днес, демонстриран в нейния „Мир за
всички”! Съзнавайки или не, посланието на Мая и
Елизабета е да се върнем към общите си корени в
Духовността.
Увертюрата на фестивала ще се състои на
17 май, петък, от 18 ч. в Американски център на
Столична библиотека и ще продължи с няколко Дни на
наследството.
Първият е на 18 май (събота) – Международния
ден на музеите и е посветен на археологията и културното
наследство. За новото отношение към културните
паметници ще чуем г-жа Ивелина Кючукова, която ще
представи инициативите на сдружението “Потомци”.
Следва солидна порция от филми описани в

програмата. Сред тях са традиционните италиански
бисери изтъкани от памет и креативност, които
Италианския културен институт и Анна Амендоладжине
предостави. Денят ще завърши с премиерата на книгата
„Откъде започва историята на Европа” – второ издание
на български и първо на английски. След това ще видим
великолепния испански филм “Атапуерко”, опитващ се
да разбули мистерията на човешката еволюция.
Следващият от Дните на наследството е в неделя,
19 май и е Ден на изкуствата. Нова солидна порция
филми, този път за изкуството, сред които блести филмът
за големия испански кинорежисьор Луис Бунюел, ще
подготви публиката за чудна порция културни събития
– изложба с платна на уникалния ни художник Димитър
Киров ще прави компания на филма, посветен на живота
и творчеството на незабравимия маестро. Вярваме, че
и Русалия Кирова ще сподели с нас спомени за великия
български творец.
И това не е всичко! Вечерта идва със световната
премиера на новия роман на Добри Карабонев, който ще
долети от Чикаго специално за събитието.
Понеделник
(20
май)
предоставяме
на
амбициозния Полски културен център у нас и на
института Адам Мицкевич. Това ще е Денят на Полша,
който ще ни зарадва с цели 7 свръхлюбопитни филми.
Вторник е почивен ден за фестивала. Даваме шанс
на журито да работи.
А в сряда ни чака Денят на Традициите. Тази
категория предизвика в това издание на фестивала найголям интерес сред творците. Чака ни богата селекция от
наши и чужди филми. Връх на този фестивален ден ще
е Изложбата от реплики на уникални енеолитни съдове,
която подготвяме с художника Динко Ненов. Нарекли
сме я “ВЕЛИКОЛЕПНАТА ЕПОХА”. Тя ще бъде открита
още сутринта, в 10, 30 ч. и ще съпътства последните дни
на фестивала. Интересът към нея е огромен.
И сме на финала на фестивала. Тази година не ни
останаха сили за традиционния семинар по проблемите
на културното наследство и новите технологии, може би
защото е крайно време той да прерастне в самостоятелно
събитие. Време е за една научна конференция.
Напоследък българските градове и битката им
за Европа се превърнаха в перманентна, съпътстваща
всяко културно събитие, тема. И с право, те откриват с
изненада, че има какво да разказват на Европа и света.
Чака ги много, много работа. Българските кандидати за
Европейска столица на културата 2019 са в нова ситуация.
Опитват да се измъкнат от покрустовото ложе, в което
ги постави старото “културно-историческо наследство”,
но не им достигат идеи и още повече опит да превърнат
в практически дела, новите хоризонти на обединена
Европа. Все си мисля, че липсата на опит може да бъде
компенсирана с млади и способни българи, които
получиха образование и дори опит в чужбина. Нека ги
привлечем за тази важна кауза.
Да признаем, че в отношението и осмислянето
на културното ни наследство още прохождаме, правим
своите първи самостоятелни стъпки и търсим мястото
си в реалностите на съвременния свят. Всичко започва
с ново отношение към вечните културни ценности с
които е пребогата страната ни. Дано филмите, които
ще покажем в Деня на традициите подскажат как да се
случи това.
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поглед, така както ние сме го почувствали и усетили. Ще
ОТКРИВАНЕ
се помъчим да Ви сприятелем с Родопските сфинксове,
които може би са връзката на земята с космоса. Не ни
17 май, петък, от 18 часа
противоречете, оказва се , че сфинксове са се раждали и
Американски център
на Родопска земя, не само в Египет, Немруд или Мексико.

СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА

Слово за фестивала.
Приветствия от Министерството на културата,
Столична община, Столична библиотека, Американски
център, Национален филмов център и др.
Представяне на официални гости от миналите издания
на фестивала

18, 30 часа
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ - СОФИЯ ПРЕДСТАВЯ
МИР ЗА ВСИЧКИ
Сценарий и режисура - Елизабета Конеска
Камера – Роберт Янкулоски / Монтаж - Блаже Дулев
Производство - FOKUS в HDV формат, цветен
дължина: 26‘
произведен 2007 г.
Всички хора по света могат да живеят в мир, ако
спазват добросъседство с тези, в непосредствена близост
до тях и ако не са враждебни към другите. На Гергьовден,
в храма наричан църквата Св. Никола /тюрбе H‘idir Баба,
се помолиха няколко етнически и религиозни общности
- православни християни, мюсюлмани (бекташи,
халвети и сунити) и всички те отчитат факта, че тя
принадлежи на всички и те могат да го използват заедно.
Някои филмови фестивали, където е бил показан:
Белград и Баня Ковиляча, Сърбия; Кайпур, Индия;
Тренто, Италия; Готинген, Германия, Любляна, Словения;
Москва, Русия; Истанбул, Турция; Сибиу, Румъния;
Будапеща, Унгария; Грац, Австрия; Загреб и Ровиня,
Хърватска; Нанси - Лорейн, Франция; Пловдив, Самоков,
София, България.

19, 00 часа

СВЕЩЕНАТА ПЛАНИНА
ПРЕМИЕРА

Сценарист и режисьор - Мая Вапцарова
Оператор - Евгени Коевски
Продуцент - „ИСИ“ - Евгени Трифонов
дължина: 27‘
произведен: 2012 г.
Всяка култура, за която е важно развитието на
духа, се занимава с връзката между човека и космоса,
звездите и слънцето.В този филм ще предложим разказ
за онези срещи с чудатостите, които се опитват да
извадят човека извън орбитата на обяснимите
явления. Естествено всичко преминава през нашият

18 май, събота, 11.00 часа - Ден на археологията
Ивелина Кючукова представя инициативата
Римски съботник на гражданско сдружение „Потомци“:
Според Венецианската харта за консервация и
реставрация /1964г./ „паметниците на културата като
обществено наследство са послания от миналото, те са
само временно в нашите ръце, а ние сме отговорни да ги
запазим и предадем на бъдещите поколения в тяхната
автентичност и богатство“, откъдето произлиза и целта
на нашата инциатива, наречена Римски Съботник, а
именно да събуди интереса, да увеличи познанията и
желанието за полагане на грижи от страна на самите
граждани за богатото археологическо наследство на
България, приобщавайки ни повече към вече утвърдени
европейски практики. Само така гражданите могат да се
почувстват директно съпричастни и едновременно с това
отговорни към тези културни ценности. Надяваме се, че
нашият призив ще достигне до всички, които милеят
за опазване на недвижимото ни културно наследство и
неговото цивилизовано включване към съвременната
градска среда.
11.15 часа

ЗАПАДНАТА ПОРТА
НА ИЗТОЧНАТА РИМСКА ИМПЕРИЯ

Сценарист и режисьор и продуцент - Степан Поляков
Оператор - Исабела Ернандес, Георги Василев, Никола
Плаков
Организация - ОП „Туристическо обслужване“
дължина: 37‘31“
произведен: 2012 г.
Част от съвместната поредица на БНТ и
продуцентска къща Five Star Media „Световните градове
на България“. Документалният филм проследява в
подробности, но и с мащабни кинопохвати, 2-годишния
период /2011-2012 г./ от консервацията и реставрацията
на Западната порта на Улпия Сердика в София. Това е
първият филм у нас, който проследява цялостния процес
– от първия до последния ден на разкопките. Как Сердика
е щяла да се превърне в столица на Римската империя,
колко римски императори са управлявали империята
от днешна София, къде е бил един от най-големите
амфитеатри в Европа, какво е общото между Западната
порта на Сердика и Шенгенското пространство, кога
и къде бяха поставени идеалите на съвременния
Европейски съюз – това са само част от въпросите,
на които зрителите на филма ще получат отговор.
Водещ е очарователният холивудски актьор Джонас
Толкингтън, който към края на филма заключва:
„Западната порта винаги ще е най-приятното място
за живот в Римската империя”.
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Сред главните герои във филма са известните български
археолози Андрей Аладжов, Илияна Борисова, Милена
Райчева, както и доайенът Магдалина Станчева.
Композитор е основателят на елитарната българска
банда Дуботур Симеон Германов.
11.55 часа

СПАСЕНИЯТ ГРАД

Сценарист - Матей Тодоров
Режисьор - Явор Бобев
Оператор - Бочо Бочев, Стоян Бобев
Продуцент - БНТ

дължина: 56‘
произведен: 2012 г.

Световната морска история грижливо пази
спомена за тежки корабокрушения и катастрофи
с неподозирани последствия. Посвещаваме този
разказ на шепата български смелчаци от екипажа на
парахода „Княгиня Мария-Луиза”, останали завинаги в
прегръдките на морето при изпълнение на моряшкия си
дълг на 30 май 1941 година, за да я има Пирея…
14.00 часа

ДУХЪТ НА СЕВТ III-ти
Сценарист, режисьор и продуцент - Васил Ганев
дължина: 38‘
произведен: 2012 г.
Земи божествени, преобърнати в култ от
племената наричани Траки. Народ уважавал природата
и нейните дарове, койнто с бойните си умения всявал
страх у съседите си. През 232 г. пр.н. в царството на
Одрисите се родил върховен главнокомандващ, който
обединил племената и създал мощна държава със столица
Севтополис. Градът бил кръстен на самия владетел - Севт
III-ти. Развивал културата, занаятите, Севтополис бил в
своя възход. От юг се появила нова империя, която се
насочила към плодородните земи на Траките. Севт водил
не малко битки с македонските царе Филип и Александър.
През 323 г. държавата на Траките рухнала. Севтополис
изживял своите дни на античната сцена, а по-късно
руините му потопили във водите на язовир Копринка.
14.40 часа

ХЛЯБ ОТ БОГА, БОГОВЕ ОТ ГЛИНА

Сценарист - Красимир Стефанов
Режисьор, оператор и продуцент - Искрен Красимиров
Организация - NeW SchooL ProductionZ
дължина: 17‘
произведен: 2012 г.
Първобитен хляб и глинени гърнета от каменната
ера изпекоха археолозите от Врачанския Исторически
Музей и студенти от Нов Български Университет.
Експериментът на археолозите се основава на
проучванията край село Оходен, където екипът на
Георги Ганецовски откри праисторическо селище на
първата земеделска цивилизация в Европа. В гипсов
саркофаг бяха извадени и експонирани в музея
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отлично запазените скелети на мъж, жена и дете от
каменната ера. Експериментална археология е начин да се
привличат туристи в проучването на зората на човешката
цивилизация, смятат инициаторите на проекта.
15.00 часа
ЗЛАТОУСТИЯТ - ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
ЗА ЙОАН ЕКЗАРХ
ПРЕМИЕРА
Сценарист и продуцент - Елена Димитрова
Режисьор и оператор - Румен Смилевски
Организация - Продуцентска къща „Интернешънъл
филм сървиз-София”
дължина: 50‘
произведен: 2012 г.
„Златоустият” осветлява чрез нови доказателства
личността на големия български просветител и духовник
Йоан Екзарх Български, авторът на „Шестоднев”. Делото
на светите братя Кирил и Методий, на техните ученици,
на цар Симеон Велики и на Йоан Екзарх Български е изследвано много обстойно. Десетки са трудовете и публикациите на авторитети от България, Русия, Сърбия,
Гърция, Италия, Германия и други европейски страни.
Какво ново може да бъде открито? Филмът застъпва една
хипотеза, която разкрива в нова светлина и по-обстойно
огромната рола на Йоан Екзарх за утвърждаване на българската писменост и култура. Доц. Трендафил Кръстанов доказва ролята на младия Йоан за радушното посрещане на св.св. Кирил и Методий в Рим и благослова на
папата. Участват видните български учени: доц.Трендафил Кръстанов, проф.Христо Трендафилов, проф. Тотю
Тотев, доц.Пламен Георгиев. Филмовото повествование
е във Велики Преслав (дворцовия комплекс и музея),
Плиска (Голямата базилика и музея), град Шумен. Уникален е разказът на проф. Тотю Тотев, който се води пред
откритото от него Преславско златно съкровище. Във
филма участва и художникът Благовест Зерлиев.
16.15 часа

КАМЕННОТО СЪКРОВИЩЕ ОТ МЕЗДРА

Сценарист - Красимир Стефанов
Режисьор, оператор и продуцент - Искрен Красимиров
Организация - NeW SchooL ProductionZ
дължина: 26‘
произведен: 2012 г.
Съкровищата на миналото и съвременните
технологии се съюзяват, за да превърнат древната крепост
Калето край гр. Мездра в привлекателна атракция и извор
на познание за малки и големи. Бъдещите туристи от
страната и чужбина ще открият тук нещо, което го няма
другаде. Тук подобно на машината на времето действа
така нареченият „асансьор на историята“ - на едно място,
етаж върху етаж, са събрани останки от цялата човешка
история – отпреди 7000 години, та до ден днешен. От
каменната ера до средновековието. От миналото към
бъдещето.

16.42 часа
СЕЛЕКЦИЯ НА ИТАЛИАНСКИ КУЛТУРЕН
ИНСТИТУТ - СОФИЯ
АНТИЧЕН РИМ, ВИРТУАЛНА КАРТА: РИМСКИ
ФОРУМ И КОЛИЗЕУМ
дължина: 25‘

11.25 часа
ПРОФЕСОР ТОМА ВЪРБАНОВ
ПРЕМИЕРА
Сценарист и продуцент - Елена Димитрова
Режисьор и оператор - Славчо Димитров
Организация - Продуцентска къща „Интернешънъл
филм сървиз-София”

ПОГЛЕДЪТ НА МИКЕЛАНДЖЕЛО

дължина: 33‘
произведен: 2012 г.

дължина: 10‘
СИЦИЛИЯ
дължина: 08‘
РИМ 90
дължина: 13‘
ИТАЛИАНСКИТЕ ОБЕКТИ НА ЮНЕСКО
дължина: 05‘
18.15 часа
ПРЕМИЕРА НА ВТОРО, ДВУЕЗИЧНО ИЗДАНИЕ
„ОТКЪДЕ ЗАПОЧВА ИСТОРИЯТА НА ЕВРОПА“
автор Йордан Детев
СЕЛЕКЦИЯ НА ПОСОЛСТВОТО НА КРАЛСТВО
ИСПАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Документалният
филм
„Професор
Тома
Върбанов” е за творчеството на изявения български
художник. Освен яркото му присъствие в българското
изобразително изкуство, проф. Върбанов свърза своето
име с живописването на православния храм в курорта
Пампорово „Успение на Пресвета Богородица”. Заедно
с дъщеря си Вера Томова, в продължение на шест
години (2002-2008), създават стенописите в църквата с
изключително познаване на канона. Бил е дългогодишен
преподавател по стенопис и живопис в Националната
художествена академия.
12.00 часа
ХУДОЖНИКЪТ И ВРЕМЕТО
ПРЕМИЕРА
Сценарист - Даниела Лазарова
Режисьор - Иван Трайков
Оператор - Емил Пенев
Продуцент - Станимир Трифонов
Организация - Тристан филм
дължина: 40‘
произведен: 2013 г.

АТАПУЕРКА
ОТКРИТИЯ ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЧОВЕКА
дължина: 53‘
19 май, неделя /ДЕН НА ИЗКУСТВАТА/
11.00 часа
ТАЛАНТ И ЧОВЕКОЛЮБИЕ
ПРЕМИЕРА
Сценарист,режисьор и продуцент - Елена Димитрова
Оператор - Славчо Димитров
Организация - Продуцентска къща „Интернешънъл
филм сървиз-София”
дължина: 25‘
произведен: 2013 г.
Творчески портрет на художничката Даниела
Дочева-Крежевич. Филмът проследява творчеството
ù във всичките му проявления. Художничката създава
произведения в областта на акварелната живопис,
православната икона и театралната маска. Във филма са
включени изявите на Дочева: самостоятелна изложба
в Белград - Сърбия, изложба в зала България, при
откриването на залата, след обновяването ù, изложба на
икони в София, изложби в Пловдив, Ловеч и други. Участва
изкуствоведката Пламена Димитрова, която анализира
творчеството на художничката, изтъква благотворната
насока, дадена от родителите ù -художниците Мая и
Цвятко Дочеви, но и самостоятелния художествен
почерк и творческа амбиция на Дочева-Кнежевич.

Документален филм за художника Харалампи
Тачев – роден в Пловдив, но свързал живота и
творчеството си неразривно със София. Чрез неговата
непозната за широката общественост лична история,
се “обрисува” едно “филмово платно” разказващо за
връщането на България в Европа в началото на ХХ век
и за преливането на напредналата европейска култура
обратно към Балканите; за преобразяването на града
ни от разкаляно, османско село в “Малката Виена”; за
създаването и съдбата на столичния герб; за борбата
на младите ни тогава творци срещу академизма и
консерватизма; за “проводниците” на “модерното
европейско изкуство” у нас преди 100 години и за
престижните участия на младоосвободената ни държава
на първите световни изложения...
14.00 часа
АРТ МОСКВИЧ
Сценарист, режисьор и оператор - Смилен Савов
Продуцент - ASEGA Dream
дължина: 12‘28“
произведен: 2012 г.
Стар Москвич „за скрап” е закупен от жена, която
след като почива съпруга й го продава. Москвича се
озовава в НБУ, където група ентусиасти решават да
го облепят с парчета плочки, тип колажна техника
„а ла ГАУДИ”. Москвичът заживява НОВ живот
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и сега пътува из страната по изложби, семинари и АРТ
събития…
14.10 часа
ПЪРВИЯТ ТЕАТЪР

Сценарист - Пенка Калинкова
Режисьор - Пенка Калинкова и Владислав Севов
Оператор - Борислав Василев
Продуцент - Георги Гергов, Паулина Търновалийска
Организация - Нова българска телевизия

дължина: 3 х 27‘
произведен: 2011- 2012 г.
Филм за историята на Пловдивския драматичен
театър. Промените в нашето общество позволяват понов поглед към всички предишни и най-ранни събития,
белязали 130-годишната история на първия български
професионален театър. Филмовото пътуване през тези
епохи е поредният значим труд на театроведа Пенка
Калинкова, посветен на историята на Пловдивския
театър. Дългогодишните й изследвания и неизброимите
й отзиви за емблематични постановки са в основата
на сценария. Заедно с Калинкова, журналистът от
НБТ Владислав Севов и операторът Борислав Василев
надникват и в съвременната атмосфера, задкулисните
тръпки и в спомените на различните поколения артисти.
15.30 часа
ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА С КАРТИНИ НА
ДИМИТЪР КИРОВ И ФИЛМ ЗА ХУДОЖНИКА
Сценарист - Пепа Славчева
Режисьор - Варта Марукян
Оператор - Николай Пенчев
Продуцент - РТВЦ Пловдив

ДЕН НА ПОЛСКОТО КИНО
ПОЛСКИ ИНСТИТУТ - СОФИЯ
И ИНСТИТУТ „АДАМ МИЦКЕЕВИЧ” - ВАРШАВА
Филми от цикъла „Пътеводител за поляците”:
ЗОВ ЗА СВОБОДА
Сценарий и режисура: Войчех Слота
и Лешек Гноински
дължина: 72‘
произведен: 2010 г.
Как рок музиката може да промени политическия
строй? Дали с помощта на рока може да се запази личната
свобода в една тоталитарна държава? Как цензурата
влияе върху качеството на музиката и текстовете на
рок парчетата? Разказ за полския рок като явление в
европейската култура от 80-те години. Тази история е
представена от гледна точка на английския журналист
от полски произход – Крис Салевич, едно вълнуващо
пътуване в бъдещето. През 80-те години алтернативният
рок в Полша се изплъзва от контрол и избухва с
невиждана досега в комунистическия блок мощ. Това
е независим свят, над който властта и цензурата нямат
контрол.
Проектът е осъществен в сътрудничество с
Института „Адам Мицкевич“ във Варшава.
Повече информация на интернет страниците
www.iam.pl и www.culture.pl
12.15 часа
POLITICAL DRESS

дължина: 27‘

Режисьор: Юдита Фибигер, сценарий: Юдита Фибигер,
Ева Олбрихска

16.15 часа

дължина: 61‘
произведен: 2011 г.

СЕЛЕКЦИЯ НА ПОСОЛСТВОТО НА КРАЛСТВО
ИСПАНИЯ В БЪЛГАРИЯ
ПОСЛЕДНИЯТ СЦЕНАРИЙ. СПОМЕН ЗА БУНЮЕЛ
Биографичен филм за големия испански режисьор Луис
Бунюел
дължина: 112‘
произведен: 2008 г.
18.00 часа
“НА ЧАША ШАМПАНСКО С АВТОРА”
ПРЕМИЕРА НА РОМАНА
“ШАМПАНСКО И СЪЛЗИ”
ОТ ДОБРИ КАРАБОНЕВ
19.00 часа
ПОСОЛСТВО НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ
ПРЕДСТАВЯ
КИНО КАТО ТЕБ, В СТРАНА КАТО ТАЗИ
дължина: 70‘
произведен: 2010 г.
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20 май, понеделник, 11.00 часа

Може ли облеклото да бъде политическа
демонстрация? Може ли да си модерен във време, когато
на рафтовете в магазините има само работни дрехи?
Може ли външният вид да символизира свобода? По
време на комунизма ярките цветове и модният външен
вид са защита срещу сивотата на всекидневието. Модата
става идеологически израз, несъгласие с полското „тук
и сега“. Филмът показва как се променя разбирането
за мода - от епохата на сталинизма, когато носенето
на цветни чорапи е равнозначно на арест, през 60те и лекото отваряне на Полша за френската мода,
„пропагандата на успеха“ през 70-те и вълнуващата мода
на „децата-цветя“, чак до военното положение през 80-те
години, когато властва пънк модата.
Проектът е осъществен в сътрудничество с Института
„Адам Мицкевич“ във Варшава.
Повече информация на интернет страниците
www.iam.pl и www.culture.pl

14.00 часа
ИГРАЧКИ
Сценарист и режисьор Анджей Волски
дължина: 52‘
произведен: 2011 г.
Люлеещо се конче, пушка, топчета за пинг
понг, внесени от Запада – с това играят и за това
мечтаят като малки момчетата от филма „Играчки“
на Анджей Волски. По време на реалния социализъм
полските играчки са по-различни от тези на Запад. Попрости, от по-некачествен материал, понякога копия
на западни играчки, изработени от полски майстори.
Много често децата или техните близки сами правят
играчките. Режисьорът използва филмови архиви и
спомени от детството на такива известни хора като
Лех Валенса, Томаш Яструн и Дорота Масловска.
Проектът е осъществен в сътрудничество
с Института „Адам Мицкевич“ във Варшава.
Повече информация на интернет страниците
www.iam.pl и www.culture.pl
14.55 часа
ЕЛБЛОНГ - РАЗКАЗЪТ НА ВЕКОВЕТЕ
Режисьор - Славомир В. Малиновски
дължина: 35‘
произведен: 2005 г.
Документален филм с възстановки за
1000-годишната история на Елблонг – от поселението
Трусо при езерото Друзно до наши дни. Заснетия
материал допълват кадри с виртуална действителност
(3D), представящи европейския емпорион от епохата на
ранното средновековие, както и възстановки на живота
в поселението и пътуването на Вулфстан от Хедеба.
Средновековният монах Арман от Беловис, историческа
личност, живяла в Елблонг в края на XIII и началото
на XIV век, ще ни води през десетвековната история на
града.
15.30 часа
ЗАБРАВЕНИЯТ НЕКРОПОЛ
Режисьор - Славомир В. Малиновски
дължина: 52‘
произведен: 2002 г.
Филмът отърсва праха на вековете от древен
некропол в Сакар, Египет, води ни в скрития на няколко
десетки метри под земята необикновен дворец на
фараон и разкрива най-големите тайни на везира
Мереф-небеф, най-могъщия след фараона управник в
държавата. Проследява работата на полските археолози,
благодарение на които филмът успя да разкаже поголямата част от множеството необикновени истории.
16.20 часа
СТАРАТА ДОНГОЛА
Филм от цикъла за Судан
“СУДАН - пътуване във времето”.
Режисьор - Славомир В. Малиновски

дължина: 50‘
произведен: 2009г.
Филм за работата на полските археолози в
Старата Донгола в Судан, където преди векове възниква
първото християнско кралство в средновековна
Африка – Макурия, чийто владетел е покръстен от
византийски мисионери. На това място работи група
археолози, ръководена от проф. Влоджимеж Годлевски
от Варшавския университет. След като се запознава с
филма, той казва: „... Преливащ от цветове филм, много
автентичен и в същото време достъпен, с прекрасен
музикален фон, универсално звучене и добре премерен
текст, който само прецизира филмовия материал...”
22 май, сряда, 10, 30 ч.
ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА
„ВЕЛИКОЛЕПНАТА ЕПОХА“
Реплики на богато орнаментирани енеолитни съдове на
художника Динко Ненов по проект на Й. Детев
11.00 часа
БЕСАРАБСКИ МЕЧТИ
ПРЕМИЕРА
Сценарист и режисьор - Ефемия Фард
Оператор - Веселин Христов
Продуцент - „ДЖИ ЕНД ДЖИ 55” ООД , Йорам
Йосифов, с пълномощник Ефемия Фард
Организация - „ДЖИ ЕНД ДЖИ 55”ООД
дължина: 28‘
произведен: 2012 г.
Филмът започва със сцени на въртележка “земно
кълбо” с деца, които си играят. Кадърът преминава
към затъмняване и се изписва текст от Георги Марков:
”ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД „,чува се
тихо пеене-плач с мотиви от народната песен “Притури
се планината”. Дете от катерушката приближава
към пейка, където е седнало младо момиче, което
пее-въвеждаме Юстина Люелинова. Историята й
започва с това, че е българка от бесарабски произход.
Пристигнала е в България, когато била на 18 години,
като първенец на българското училище в Кишинев, с
право да си избере университет и специалност, които
да завърши тук. Юстина е завършила в класа на Янка
Рупкина по народно пеене в Софийски университет
“Климент Охридски”. Тя
има много приятели в
”новата си-стара родина”, но семейството й липсва, то
се е противопоставило на оставането й тук. Въпреки
самобитният си глас, Юстина не е намерила в пълнота
своята артистична изява, мечтата й е да пее в съпровод
с Теодоси Спасов и така да бъде чута от цяла България.
Алберт Обручков е в процес на миграция от Русия
към България. Четиридесет и четири годишен, съхранил
архаичен български език, на който го е научила баба
му /бесарабска българка/, докато й е гостувал в Одеса.
Оказва се, че език, който не е използвал повече от
тридесет години, се възкресява като родова памет
в процеса на адаптацията му в България. Алберт е
художник и финансист. Създал е своя собствена
теория издадена като книга в Русия -”Азбука на
личните финанси”. Една от тайните за своя успех
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споделена в книгата, е принципа на позитивното
мислене, както във финансирането, така и във всеки един
аспект на човешкия живот. Успешното си начало още от
пристигането си в България, той свързва с молитвата,
която е направил в храм “Св. Серафим” в София и
молбата, която е написал в криптата на Св. Серафим.
Светлана Филипова е създател на фондация”Бесарабски
българи-98”. Нейната история е историята на една
институция. Нуждата от културно-информационен
център, който да помага за интеграцията на бесарабските
българи от Молдова или Украйна, които имигрират в
България е принудила Светлана да работи сама като
цяла институция. Тя е бесарабски българка преминала
през бежански лагер в България по време на военните
действия в Молдова. Със стария си компютър и един
тефтер тя осъществява и културно-просветна дейност,
като организира концерти и празнични чествания
на деня на бесарабските българи - 29 октомври.
Алексей Поглубко. Млад мъж на около 28 години.
Той е едно от доказателствата, че най-бързото вписване
в едно общество е смесения брак. Разбира се Алексей по
гражданско-правен статут е български гражданин, но
именно женитбата му с българка прави живота му много
по-лесен, защото тук той вече има истински родниниродителите на съпругата му. Алексей е завършил
висшето си образование в университет в Благоевград.
Пътува и до Съединените щати, за да пробва от
“американската мечта”, но се връща в България, за
да реализира своите български мечти. Разказът му
за родното село в Молдова е пълен със спомени не
само за липсващите му тук родители и близки, но и
за любовта на българите, извън България, към нея.
Руслан Мъйнов е символ за успелия бесарабски българин
в цялото бесарабско общество в Молдова и Украйна.
Събираме пете човешките истории в група
заедно на една маса. Народните представители
Красимир Чукарски и Тодор Великов считат, че
интеграцията на бесарабски българи може да реши
демографските проблеми и обезлюдяването на селата.
Психологът Захарина Савова-доцент във факултета
по обществено здраве към Медицински университет
София. Мнението й на специалист относно проблемите
на обществата при миграция, на отделния човек,
на семейството и на групата затвърждава идеята
за създаване на информационен център, в който
тя обещава професионална помощ като психолог.
Становище и на председателя на БЧК Христо Григоров.
Зам. министърката на труда и социалната политика
Зорница Русинова – в същото министерство е един от
най-успешните примери за добра кариера е на българка
от бесарабски произход.
11.30 часа
ШИЩЕВЕЦКО ПОЛЕ
Сценарист - Владислав Севов, Лука Станчев
Режисьор - Владислав Севов
Оператор - Борислав Василев
Продуцент - Георги Гергов, Паулина Търновалийска
Организация - Нова българска телевизия
дължина: 31”00
произведен: 2012 г.
Шищевец е най-голямото горанско село в Албания.
Гораните са славяноезична мюсюлманска общност,
живееща в бедни райони в Шар планина. Жителите
на Шищевец често звучат отчаяно и вярват,
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че всеки, отбил се там, може да е месия или че един
обикновен български паспорт може да ги измъкне
от бедността. Бавното претопяване на тази общност
изглежда логично, но от друга страна гораните от
векове пазят своята самобитност, съхранена и от
патриархалните порядки. А гурбетчийството е част от
битието им не от вчера, което показват и покъртителните
им народни песни.
12.00 часа
№1 ТУРИЗМЪТ. МИСТИКА,
СЛЪНЦЕ И ДРУЖБА МЕЖДУ НАРОДИТЕ
ПРЕМИЕРА
Сценарист - Бистра Варнева
Режисьор - инж. Светлана Николова
Оператор - Деян Овчаров
Продуцент - Мариета Бобева
Организация - РТВЦ - Варна при БНТ
дължина: 27‘
произведен: 2012 г.
Филм за създаването на първия български морски
курорт, при социализма познат като „Дружба“, а днес
„Св. св. Константин и Елена“. Историята преплита
легенда за корабокрушение, за чудотворна спасителна
икона и вълшебен извор. По-късно варненските
управници решават да вдигнат модерен европейски
курорт край манастира, като впрягат за това финансови
средства и лично обаяние. Разказът за курорта
манастир лъкатуши през перипетиите на новата
българска държава след Освобожданието; показва
как царската благотворителност може да подкрепи
усилията на лекарите и защо климатът край Варна
се слави и до днес в Европа. И още - за тайните на
морелечението и гроздолечението с почти вековна
давност, за развитието на летовището при социализма
и за неговия днешен блясък... Вижте как курортът
„Дружба“ е сприятелявал хората и променял живота
им, и как днес „Свети свети Константин и Елена“ е
едно от най-търсените туристически места в България!
12.30 часа
ХОРОТО НА МЪРТВИТЕ
ПРЕМИЕРА
Сценарист - Стефан Джамбазов
Режисьор - Давид Джамбазов, Стефан Джамбазов
Оператор - Цветан Недков
Продуцент - Давид Джамбазов, Анна Стоева – tanuki
films Станимир Трифонов – Филмова студия ВРЕМЕ
Организация - tanuki films, Филмова студия ВРЕМЕ
дължина: 25‘
произведен: 2009 г.
В някои села на запад от Видин има един особен
ритуал, който не се среща другаде. В първия ден на
Великден на площадите се извиват хора. Но необикновени.
Всички, които имат покойник в последната година,
излизат с портрета му. Музиката свири, селяните играят
весело, по средата има огън, а мъртвите присъстват
заедно с живите. Всъщност това е хорото на съдби и
лични истории – разказ за очакванията и надеждите,

за проблемите и драмите, за живота и смъртта.

15.05 часа
ЧИПРОВСКИТЕ КИЛИМИ
ПРЕМИЕРА

14.00 часа
КРАТКА ИСТОРИЯ
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ РЕАЛИЗЪМ
Сценарист и Режисьор - проф. Иван Георгиев - ГЕЦ
Оператор - Ивайло Пенчев
Продуцент - Ивайло Пенчев, Стоян Стоянов, Иван
Георгиев
Организация - СИНЕМАК ООД
дължина: 65‘
произведен: 2012 г.
Една смешна и тъжна филмова разходка в търсене на
отговор на въпроса: „Какво е соцреализмът?”. Естествено
всичко започва в Москва. През 1932 г. вестник
„Литературная газета“ за пръв път използва термина
„социалистически реализъм”. Появата на понятието е
свързана и с целенасоченото обезличаване, унифициране
и обличане в комунистически униформи на цялото
изкуство. Лично Сталин е „кръстник” на „Метода”. Ще
проследим механизмите на наставничество на Брежнев,
Кастро, Мао Дзедун, Ким Ир Сен над писатели, артисти,
художници. Ще видим как Сталин открива паметника
„Работник и колхозничка” в Москва. Какви са принципите
на соцреализма според партийните идеолози и според
анализите на теоретици и изследователи на изкуството.
Как Тодор Живков манипулира, поощрява и наказва
творците.
Какви произведения се раждат, когато всички творци
са задължени да прилагат така наречения класов подход
в изграждането на сюжетите, героите, конфликтите в
своите произведения. Как е построена пирамидалната
система за идеологически натиск и контрол отгоре до
долу. Сърдечните срещи на Тодор Живков с творчески
съюзи, автори и изпълнители. Конгресите на културата
и на творческите съюзи, фестивалите на игралното кино,
общите художествени изложби. Обсъждане на„важните”
театрални премиери, книги, концерти, филми в тесен
кръг от членове на Политбюро и ръководители на
творчески съюзи. Как вождът дава наставления за
бъдещото развитие на изкуството.
Соцреализмът има и една друга страна- съдбата на
творците, които не са съгласни с този метод и са имали
куража да го заявят открито. Спрямо тях теорията
на социалистическия реализъм чрез механизмите
на тоталитарната държава се превръща в репресия.
Тук не става въпрос за деформации на соцреализма,
за изкривяване на соцреализма както казват самите
социалисти. За съжаление социалистическият реализъм
е създаден точно заради възможностите за контрол и
репресия.
С рухването на социализма през 1989 година
социалистическият реализъм изчезва внезапно, тихо
и неусетно, сякаш хората и творците се събуждат след
дълъг и кошмарен сън.

Сценарист - Ивайло Пенчев
Режисьор - проф. Иван Георгиев Гец
Оператор - Ивайло Пенчев
Продуцент - СИНЕМАК ООД
Организация - СИНЕМАК ООД
дължина: 32‘
произведен: 2013 г.
От незапомнени времена в Чипровци процъфтява
килимарството. Народният гений е създал стотици
неповторими модели килими, изразяващи естетическите
виждания на поколения неизвестни текстилни
художници, които дори не съзнават ценността на своите
постижения. Чрез разговорите с възрастни и млади
килимарки, чрез вглеждане в ежедневния труд на тези
майсторки на багрите и формите, чрез изследване на
историческите източници, авторите на филма проникват
в интимния свят на чипровски килими. Майки и баби
предават на деца и внуци майсторлъка на ръчнотъканите
вълнени килими. Сред красивите планински вериги на
Балкана, в миниатюрния градец, когато през есента
приключи събирането на реколтата, започва сезонът
на тъкачеството. Класическите вертикални станове
се намират в домовете на килимарките, където през
кратките дни и дългите есенно-зимни нощи се раждат
прекрасните шарки на неповторимите чипровски килими.
Филмът показва трудния днешен ден на чипровското
килимарство, което е притиснато от евтините и бързи
индустриални производства на килими. Имат ли бъдеще
прекрасните неповторими чипровски килими в днешния
свят, съвсем различен от времето, когато те са били
известни и ценени в цялата Османска империя, Европа
и Америка? Или този уникален феномен на народното
изкуство тихо ще изчезне от картата на утрешния свят.
15.40 часа

ДЖАМАЛАРИ

ПРЕМИЕРА
Сценарист, режисьор - Иван Трайков
Оператор - Ваньо Георгиев
Продуцент - Станимир Трифонов
Организация - Филмова студия ВРЕМЕ
дължина: 24‘
произведен: 2006 г.
Всяка година, след празниците по случай Рождество
Христово, според вярванията на българския народ
започват Мръсните или Черните дни, когато „по късна
доба“ сред хората излизат всички вампири, демони,
караконджоли и таласъми. За прогонването на тези
демонични създания, древните българи измислили
ритуални шествия с обредни маски и костюми. Смята
се, че тези карнавални игри имат корен още от траките,
по времето на древна Елада. Тези обреди се играят от
народа и до ден днешен. Докато не настъпят Великите
пости – време за размисъл и смирение...
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16.05 часа
БЛИЗО
Сценарист и режисьор - Даниел Симеонов
Оператор - Милена Стойкова
Продуцент - Даниел Симеонов и Милена Стойкова
Организация - BITIETO
дължина: 28‘
произведен: 2012 г.
Филмът отразява емоциите на режисьора,
който след дълго отсъствие от дома, се връща при
майка си, в изоставено село. Визуално и стилизирано
кинематографично пътуване през знаците на времето
и пространството в човешкия живот. Алегорично
наблюдение за диалектиката на близостта, която имаме
с нашите родители, но и с всичко във Вселената.
16.35 часа
КОПНЕНИЯ

18.00 часа
УНГАРСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ - СОФИЯ
СЕЛЕКЦИЯ
ЖАРКА ЕСЕН ПРЕЗ СТУДЕНАТА ВОЙНА.
УНГАРИЯ ПРЕЗ 1956 Г.
Сценарист - Янош Райнер М.
Режисьор - Юдит Коти и Юдит Топич
Продуцент - Река Шаркьози

Сценарист - Диляна Мичева
Режисьор - Димитър Шарков
Оператор - Пламен Герасимов
Продуцент - БНТ
дължина: 30‘
произведен: 2013 г.
Музикален филм за вокална формация „АКВА
ДЕЛИЯ” с ръководител проф. Деляна Мичева, музиканти
от ансамбъл „Филип Кутев”, студенти от Националното
хореографско училище. Снимките са от старинния храм
„Света София”. Филмът включва исторически, хайдушки,
възрожденски песни и църковно-славянски песнопения.
Израз е на нов поглед към традицията и преводът й на
съвременен език.
17.05 часа
ИЗЛЕЛ Е ДЕЛЮ ХАЙДУТИН
ПРЕМИЕРА
Сценарист и режисьор - Мартин Петров
Оператор - Богомил Големанов
Продуцент - Мартин Петров
дължина: 37‘
произведен: 2012 г.
Разказ за живота и премеждията на златоградския
герой – Делю войвода. Започва с общи сведения за града
в който е роден, живял и се е подвизавал войводата.
Показваме възстановки от живота му, като почваме от
детските му години на „абаджия” на чичо му. Става ясна
причината младия юнак да стане Войвода. Делю е обичан
от народа, заради проявите му срещу разбойниците, които
обирали мирното население. Извикан при Кюрд Ага, да
работи ато главнокомандващ свитата му, а след това и при
Алемин бей на същия пост. Докато работи за тях, събира
много пари и оръжие, които дава на населението за защита
от разбойници и поробителя. Помага на българите не само
в Златоград, а обхваща и югоизточните Родопи. Има
последователи навсякъде по селата, които въоръжава.
Във филма е вмъкнат и епизод с любимата на
Делю – Гюлсуме, мохамеданка и невъзможната
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любов помежду им. В Османската империя цари пълна
анархия и новият Султан Селим III праща редовна
турска войска в размирните райони, както и в Златоград.
Младият юнак напуска вторият си работодател и наема
дружина „арнаути” от Призрен. Кулминацията във филма
е битката на арнаутите с редовната турска войска. Делю
показва на бюлюкбашията (командира на османската
войска), че няма да да го залови и да потурчи останалите
българи в Златоград и околността. И успява, до ден
днешен благодарение на Делю, в Златоград е запазено
христианството. Но от засада Делю пада смъртно
ранен и умира в ръцете на Гюлсуме. За финал на филма
използваме „Делюви празници” – провеждащи се
ежегодно в Златоград, хората продължават да почитат
паметта на героя.

дължина: 56‘
произведен: 2006 г.
Филмът
представя
историята
на
унгарската
революция от 1956 г. от световнополитически
аспект. Разглежда създаването на статуквото след
ВСВ, специфичните черти на епохата на Студената
война, предисторията на унгарската революция
в Централна и Източна Европа и Унгария.
Документи от епохата обрисуват отзвука за събитията
в чужбина и за провала на революцията, политическите
съображения на великите сили и тяхното поведение.
Не пропуска жертвите и бегълците от последвалите
репресии. Документалният филм представя наскоро
открити архивни кадри от епохата от американския,
френския, немския, английския и руския архив.
БУДАПЕЩА РЕТРО 1.
КАРТИНИ ОТ 60-ТЕ И 70-ТЕ ГОДИНИ
Сценарист - Миклош Тамаши
Оператор - Атила Кекеши
Режисьор - Габор Жигмонд Пал
Продуцент - Река Шаркьози
Музикален редактор - Ищван Палоши
дължина: 80‘
произведен: 1998 г.
В този филм ще видите само архивни кадри.
Кинореклами, реклами, откъси от късометражни филми.
Но не за историческите събития свързани със столицата,
а за това как са живели хората в Будапеща през тези 20
години. Къде са се хранили, как са се обличали, къде са
се забавлявали. По-възрастните ще си припомнят, а
младите ще се запознаят с прочути веществени спомени
от епохата.
„Подборът, състоящ се от пет самостоятелни епизода
(Пещенската улица; Пещенското бистро; Пещенската
мода; Пещенската кола)

ЧИПРОВСКИТЕ
КИЛИМИ

ДЖАМАЛАРИ

Режисьор
Иван Георгиев - ГЕЦ

Режисьор
Иван Трайков
БЛИЗО

Режисьор
Даниел Симеонов
ДЕН НА АРХЕОЛОГИЯТА

ДЕН НА ИЗКУСТВАТА

Премиера на книгата
“Откъде започва историята
на Европа” от Йордан Детев
(второ издание) на български
и английски в Американски
център
на
Столична
библиотека, 18 май, събота от
18 часа.

Премиера на новия
роман “Шампанско и сълзи”
от Добри Карабонев в
присъствието на автора,
който живее в Америка Американски център на
Столична библиотека,
19 май, неделя от 18 часа.

ДЕН НА ТРАДИЦИИТЕ
Изложба от реплики
на праисторически съдове
“ВЕЛИКОЛЕПНАТА
ЕПОХА” в
Американски център на
Столична библиотека,
22 май, сряда от 10, 30 ч.

ДЕН НА ИЗКУСТВАТА
Изложба с картини на гениалния художник
Димитър Киров и филм за живота и творчеството
му в Американски център на Столична библиотека.
Откриване на 19 май, в неделя от 15, 30 ч.
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ПЪРВИЯТ ТЕАТЪР У НАС – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ
Интервю с театроведката Пенка Калинкова,
автор на сценария за филма „Първият театър”
Защо създадохте този трисериен документален филм?
Въпросите на познаването/познанието и на
паметта винаги са ме вълнували. Филмът „Първият
театър” на Нова българска телевизия, е един отговор на
подобни въпроси и желание да бъдат запълнени празнини
в познанието на новите публики, преграда пред забравата.
Поводът е 130-годишнината на първия професионален
театър в България. Преди години написах „100+20 сезона
Пловдивски театър”, като продължение на книгата
на театроведите Атанас Бояджиев, Богомил Стоилов,
Кремена Бабачева, Стефан Янков „Сто сезона”/1981/...
Сега вече със средствата на видеоизображението и
възможностите на телевизията заснехме с журналиста и
режисьор Владислав Севов и оператора Борислав Василев,
филм по мой сценарий. Той не е повторение на книгата,
но съдържа факти и събития, интерпретирани в нея.
Първата серия на филма е разказ за далечната история,
за първите десетилетия, когато театърът трудно е търсел
своето място и публика в Пловдив, разказ за първите
театрални топоси, някои днес твърде променени и дори
несъществуващи, какъвто е случаят с първата театрална
сграда – театър „Люксембург”. Този разказ се преплита
и със събития от днешния ден – честване на доайена на
трупата, актьора Георги Василев, на 150-то представление
на спектакъла „Бай Ганьо”, пресича се с оценки за Нора на
Цветана Манева и 30 години по-късно, с Нора на Веселина
Конакчийска.
Защо разказът се води от няколко души?
Погледнали сме на театъра отвън навътре и
отвътре навън, чрез различни гледни точки. Във филма
участват представители на всички театрални професии.
В първата серия за създателите на Пловдивския театър,
много ни помогна изключителната стенопис на големия
художник-монументалист Йоан Левиев. Първата част
е страмителна, динамична и стегната. После водещ е
дългогодишния директор на театъра и негов драматург,
театроведа Богомил Стоилов. В неговите спомени за 60те, 70-те и 80-те години на ХХ век картината се оживява
от автентичните преживявания на актрисите Цветана
Манева и Гергана Кофарджиева – те говорят за театъра,
за себе си, за режисьора Любен Гройс. Чрез спомените на
няколко души е изграден неговият портрет. Важна част от
автентиката на миналото е и споделеното от режисьора
Иван Добчев, творчеството на Христо Христов, Пантелей
Пантелеев, Юлия Огнянова, Николай Ламбрев, Руси
Карабалиев...Тази втора част е по-аналитична, тя се спира
върху театралните факти и събития и търси обяснение
за появата им и за възприемането им. Освен силното
присъствие в нея, както и в целия филм на актрисата
Цветана Манева, трябва да отбележим и оригиналния
принос на сценографа Веселин Ковачев, на драматурга
Петър Анастасов, актьора Стоян Алексиев. В тази серия
на филма Пловдивският театър е представен и в контекста
на общия творчески подем през 60-те и 70-те години на
пловдивската интелигенция – групата на художниците, на
писателите, новосъздадената опера...
За кого е интересен „Първият театър”?
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За много широка зрителска аудитория. Жива и
разнообразна е третата част на филма, която обхваща
кризисното и драматично последно десетилетие на ХХ век
с прелома в общественото развитие на България и първото
десетилетие на новия век, когато се забелязва едно своего
рода възраждане на интереса към театъра.Изграждането
на образа на театралната институция и на отношението
към Първия театър става чрез споделеното от Мариус
Куркински и Камен Донев, в първата серия и от Николай
Урумов, на представители на различни поколения в
Пловдивския театър – от Стоян Миндов, Стефан Бобадов,
Стефан Попов, Стоян Сърданов, Анелия Ташева, Симеон
Алексиев, Русалина Чапликова, Мария Генчева до помладите Ивайло Христов, Троян Гогов, Любен Кънев.
Мозайката се гради и от режисьора Петър Кауков, бившия
и настоящия директор на Пловдивския театър Емил Бонев
и Кръстю Кръстев, от помощник режисьорката Албена
Пенева, от сценичния работник Роберт и от бай Иван
Костадинов, преживял и част от историята на театъра от
средата на миналия век до наши дни. Времето в театъра се
отмерва по различен начин, но любопитен е и погледът на
човека, който вечер посреща публиката, а денем се грижи
за безупречния ритъм на градския часовник на Сахат
тепе (Часовниковия хълм). Смесени за жанровете във
филмовото повествувание – има и хроника, и репортажи,
и интервюта, и кратки рецензии или оценки за театралния
момент и личности, има шеги и имитации, но и много
съкровени изповеди. Филмът се излъчва в три кратки
серии, но заснетия материал е повече от 6 часа.
Как оценявате влиянието на Пловдивския театър
върху публиката?
Ще отговоря със споделено от режисьора Иван
Добчев за 70-те години – „Пловдивският театър беше
провокация, нещо като революция, пловдивската публика
– будна и разглезена от добър театър...” По това време
в театъра работят Любен Гройс и Иван Добчев, Юлия
Огнянова и Уляна Матева, малко по-рано и Пантелей
Пантелеев... Преди тях биографията на Пловдивския
театър се гради от режисьорите Христо Христов и Кръстю
Дойнов, драматурзи са Атанас Бояджиев и Богомил
Стоилов, сценографи – Светослав Генев и Веселин Ковачев.
Някои от тях оглавяват театъра в различни периоди от
време. Отговорът е повече от категоричен, тук през 60те, 70-те и 80-те години се прави висока проба театър, тук
идват на крака да гледат добър театър интелектуалците
на България, трупата печели най-високите отличия на
многобройните по онова време национални и различни
тематични прегледи на театралната продукция. Разкрива
се и се обиграва Античния театър. Има подчертан интерес
и целенасочена работа с млади български автори.
Разцветът на театъра е и в един великолепен
контекст – Пловдив се утвърждава като град на
художниците, тук дирижира Добрин Петков, случват се
значими музикални и литературни събития. През 60-те,
70-те и дори 80-те години, казвам дори, защото ремонтът
на сградата продължава 5 години и трупата играе извън
традиционната си сцена и в камерни пространства, тук се
твори театрален авангард. И не само спрямо българските
стандарти и процес. В началото на 90-те години гласът на
улицата беше по-силен и пленителен от този на театралната
сцена, но днес ситуацията е променена – публиката се
завърна.

ШАМПАНСКО И СЪЛЗИ
Премиера на нов роман от Добри Карабонев

19 май, 18 ч. Американски център на Столична библиотека
Добри Карабонев продължава да смесва
спомените за Родината с особеностите на американската
култура, от които се раждат сравненията. Продължава да
го прави уж на битово ниво, вечно скрит в ежедневието,
но всъщност преследва други, общочовешки значения.
Авторът, чийто платна описват българските страсти
и неволи в американския пейзаж ни убеждава, че
Българинът в Америка не е куфар прелитащ над океана,
а живо същество с динамично местоположение, за
откриването на което е необходим специален нашенски
модел „Емоционален GPS”.
В първия си роман, Добри документира за
поколенията капана, в който бяхме попаднали в
началото на 90-те. Бяха години на прокуждане. Помня
еуфорията на началото, когато с Румен Бояджиев от ФСБ
се заклехме да останем, да не даваме хубавата си родина
на комунистите... Години по-късно, в „Да намериш себе
си” разбрах, че сме били на обречената страна. Какъв бе
смисълът на подобно оцеляване? Каква е цената, която
плащаме? Някой трябва да полива корените!
А Добри подготвял боите за нова картина.
Сюжетът е пак между Америка и България. Пак красива
българка ни увлича с разказа за патилата си. Но България
стои сякаш малко по-далеч от предната картина, вече е
мил, носталгичен фон. Защо? Мизерията продължава да
ни обезкръвява. Тежката ни бедност буди само мъка и
съжаление. Липсата на икономика ни съсипва. Родината
в сърцата ни остава силна, мъдра, вечна, но хората са
слаби и немощни за подобни ценности. Осъдени на
вечния „стремеж към щастие”, който храни мечтите ни, не
ни плаши трудния емигрантски път на приспособяване и
налагане. Искаме си НАШ стандарт, в бедност може да
живеем навсякъде.
Добри е мъжкар, погледът му остава заровен
в жените на България. Той продължава да изследва
женската душевност. Добронамерен е, умее да внушава
женски добродетели. Кой знае, може би с него българите
получават още един шанс за нов път на развитие, за
едно пречисгващо възпитание на чувствата. Нужен
ни е такъв път, погубихме поколения в джунглата на
социалистическия реализъм, в отглеждане на бройлери,
в липса на култивираност. В една биткаджийска
първичност, в която има мощ, сила, потентност, но
благородството, фините неща в живота са далечни,
болезнено чужди. Шанс да се доближат, да се докоснат до
тези блага на цивилизацията, не само според Карабонев,
ни дават българките.
Авторът остава грубо критичен към българските
мъже, познал ги в условията на истинска свобода и
реална демокрация. Затова са така свежи и реалистични
образите, които вае с театрален замах. В психологията
им, в портретуването и „сценичното поведение” на
неговите герои е силата и растящото му майсторство.

За нас този чешит българи, емигрантите, са
прелетни птици. Иска ни се да ги разберем, да влезем
в природата на техния ритъм, в посоките на тяхното
движение. Но уви, в объркалия се в последно време
глобален свят, на наш’те прелетни птици им липсва
каквато и да е ритмичност в полетите. Това ги прави
особен род прелетни птици. Сърцата им са заровени
завинаги в Родината, в нейните прелестни кътчета,
доброта и отзивчивост към споделяне, но телата им са
здраво залепени за... американската мечта.
Класическата прелетна птица е от друг сой – тя не
иска да оцелява в сурови условия. Готова е да лети с дни,
само и само да се радва на топлина и вкусна храна. С това
ли се изчерпва нейната мисия?
Всеки неин полет предизвива океан от вълнения.
За тези, които остават, нищо не се променя, страдат
повече от раздялата и очакват с месеци завръщането. Те
са нейната родина. Но птицата волна се носи на крилете
на други измерения – нея я утешава мисълта, че ще
срещне нови хора, ще види нови места, че някъде (може
би) е чакана и желана. Тя намира удобство и философия
в това да живее в... две родини?! Тя сякаш осъществява
невъобразимото – да е местна на две места едновременно.
И оттук започва голямото изследване,
житейското и творческо пътешествие на нашия автор.
Оттук-насетне той ще определи кой къде е между тези
две крайности. Тогава Добри поставя диагноза със своя
знаменит „грехомер”. Той е неговия емоционален GPS,
с него открива местонахождението на всеки българин,
независимо къде по света (и у нас) се намира.
Избрал е да сблъска две жени за теза и антитеза
– на Интелектуалката изкушена от кариеризма и на
Емоционалната, изкушавана от мечтаната Любов.
Виктория е на върха, реализирана над 100-те процента
българка в Америка. Но съдбата наказва жестоко
готовността й да пожертва любимия в името на успеха.
С нейната участ Добри казва, че ние, българите, не сме
американци и няма да бъдем. Ние сме много, много
(по-) консервативни, ние сме склонни на сериозни
компромиси в името на семейството. Който пренебрегне
таз изконна българска нагласа – страда. Осъзнава що е
надробил, от какво е лишил себе си, че и децата си, но
уви, твърде късно. Трагедията вече го е посетила, факт.
Авторът не крие симпатиите си към красивата
органика на главната героиня Недин. Тя е мис Емоция.
Всичките й други качества са подчинени на Любовта. На
нейната класическа формула, на която са чужди сметки и
извращения. Дори в затвора! Недин не философства, тя
Знае. Любовта ще я спаси. Та само нея ли?
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Международният фестивал за
наследство - София 2013
се провежда благодарение на

Ръководството на Столична библиотека г-н Михаил Белчев - Директор и Спаска Тарандова зам. директор, г-жа Снежана Янева - директор на ИРЦ към посолството на САЩ, Американски център,
Управителен съвет на Международна фондация за българско наследство „професор Петър Детев“, г-жа Мария Детева Председател на УС и членове на Фондацията. Министерство на културата на РБ; Изпълнителна
агенция Национален Филмов Център, ръководители и представители на чуждестранни културни институти
и организации: Г-жа Анна Амендоладжине - Директор на Италиански културен институт - София; д-р Тошо
Дончев - директор на Унгарския културен институт; Американския археологически канал и филмов фестивал в
Орегон- представлявани от д-р Рик Петигрю, шеф на Американски археологически институт и собственик
на сайта, г-жа Агнешка Кошчиушко - Директор на Полски институт - София, Институт Адам Мицкеевич Варшава, Луис Кановас дел Кастийо Муньос - зам. - ръководител на мисията и съветник по културните въпроси
към Посолство на кралство Испания в България, г-н Васко Шутаров - Директор на Културно-информационния
център на Р. Македония в София
С помощта на Девин АД; маестро Ставри Калинов; Хотел Арте; Хотел Кемпински Зографски;
Медийни партньори: БНТ; БТА; БНР; вестник „Стандарт“; списание „За Хората“; културен гайд „Програмата“; Кафене БГ - сайт за изкуство, култура и свободно време, Общинска телевизия „Културата на София“
www.sofiaculture.com; официални гости на юбилейното издание на фестивала и виртуални участници.
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