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Преkраснuяm хаос, наречен >kuBom 
Xygoжнukъm анuмаmор, 
режисьор u npogyцeнm 
Анрu Куле6 ще nолучu 
Hazpagama на Софuя 
no Време на Софuя Фuлм 
фест. С не20 раз20Варя 
Buoлema Ц6emko6a 

Месецu нареg оkоло Анрu КулеВ неnре
kъснаmо uма ноВuнu. Не само зapagu 
70-uя му po>kgeн gен, koOmo uзBecm
нuяm xygo>kнuk, анuмаmор, pe>kucьop,
npogyцeнm u yнuBepcumemcku npe
nogaBameл посрещна през ляmоmо на
2019 2. С xapakmepнomo cu чуВсmВо за
хумор moO nocBemu на kpo2лama cu 20-
guwнuнa сВояmа nърВа kнu2a - албум
с повече om 300 epomuчнu pucyнku
„Opueнm Sexpress" (uзgaнue на НБУ), u
я nogkpenu с mемаmuчна uзло>kба.

За ga не cu noмucлu няkоО, че Анрu само 
се we2yBa с Възрасmmа, В kрая на 2ogu
нama moO съвсем серuозно npegcmaBu 
В Нароgнuя meamъp ноВuя cu u2рален 
фuлм „Имало еgна Воона" по сценарuО 
на Bлagu KupoB. Иcmopuчeckama gра
ма разkазВа за moBa, koemo се случва В 
gywume на учасmнuцu В Сръбсkо-бъл-
2арсkаmа ВоОна u на хората, koumo 2u 
обuчаm. ГлаВнumе ролu uзnълняВаm 
/\уuза Гpu2opoBa-MakapueB u СеВар 
ИВаноВ, Бен Крос, /\lобомuр Пemka
weB, ИВан Бърнев, Фuлun АВрамоВ, 
Самуел Фuнцu, ЦВеmан AлekcueB, Емuл 
KomeB, ЗgpaBko MockoB u gp. ТоО е cpeg 
akцeнmume В 24-uя Me>kgyнapogeн 
Софuя Фuлм Фесm (12-22 марm). Още 
на omkpuBaнemo Анрu КулеВ ще nолу
чu Ha2pagama на Софuя за цялосmнuя 
cu npuнoc kъм фuлмоВоmо uзkycmBo. 
А 13 марm ще бъgе nocBemeн на не20-
Воmо mBopчecmBo. В Дома на kuнomo 
ще мо2аm ga се Bugяm omkъcu om зна
kоВu фuлмu на КулеВ, а зpumeлume ще 
се срещнат с не20 В mpaguцuoннama 
pyбpuka „Софuя 2pag на kuнomo - uн
mepBlo с аВmо2раф". Ще npucьcmBam u 
на omkpuBaнemo на uзло>kба с uзбранu 
cmpaнuцu om орu2uналнuя cmopuбopg 
на „Имало еgна ВоОна", а слеg moBa ще 
2лegam u фuлма. 

Проgъл жа6аmе лu ga се 6ълну 6а
mе om npucъgeнume оmлuчuя, 2-н 
Куле6? 

Има nepuogu В >kuBoma на Bceku ap
mucm, ko2amo omлuчuяma са очаkВанu 

u >kеланu. Те са Ba>kнu В млagocmma, 

ko2amo чоВеk mрябВа ga се ymBъpgu, 

ko2amo Все още амбuцuозно се Взuра В 
бъgещеmо cu. Ha2pagu mрябВа ga бъ
gаm разgаВанu go 30-ama 2oguwнuнa 

на чоВеkа. Hamamъk слеgВа cnokoOнa 

работа без мuсъл за оценkа u оmлuчuя. 

Не мuсля, че еgна на2раgа ме npaBu 

разлuчен. Може бu защото npu мен 

omлuчuяma goOgoxa mo2aBa, k02amo uм 

беше Времето - В млagocmma, u нuko2a 

мupa>kъm uм не ме е nреслеgВал В зря

ла Възраст (смее се). ЧоВечесmВоmо 
цял >kuBom се е занuмаВало с ugeяma за 

omлuчuяma u Въобще cmpeмe>kъm kъм 

нa2pagu е Bucwa форма на суета. Egнu 
npueмam нa2pagama, gpy2u не я npu

eмam, защото cnopeg mях „нukoO не 

може ga оценu mВореца". Точkа В спора 

mрябВа ga cлo>ku Beлukoлenнama uро

нuя на Валерu ПеmроВ: 

Мечтая ga бьgа признат, отличен, 

на пеgя по-горе от Всичkи kрай мен ... 

Cegeмgecem 2oguнu са gocmoлenнa 
Възраст - npoмeнuxme лu се, започ
нахте лu по gpy2, може бu nо-мъgър 
начuн ga 2лegame на жu6oma? 

Анрu КулеВ, фоmографuя Консmанmuн ВълkоВ 

На moзu сВяm наО-mруgно се проме

ня xapakmepъm чoBewku. Слава бо2у, 

В >kuBoma мu не се случuха cmpawнu 

бурu, koumo рязkо ga ме nрехВърляm 

om млagocmma В gьлбоkаmа cmapocm. 

Послеgнumе gBagecem 2oguнu мuнаха 

раВно, cnokoOнo, няkаk В nog2om0Bka за 

moBa, koemo немuнуемо npegcmou. 

Не мuсля, че съм бuл 2луnаВ u съм 

nомъgрял. 

Не мuсля, че съм бuл мно20 умен u съм 

02луnял. 

Приемам Bъ3pacmma без ucmepuka. 

Не мuсля u че щампата „cmapocmma 

е мъgра" paбomu Buнa2u. HanpomuB -

cmapocmma бu мо2ла ga бъgе uзkлlочu

mелно 2луnаВа u безсмuслена. Bcuчko 

зaBucu om oбcmaнoBkama, om чоВеkа, 

om >kuBoma му, om 2ена ... И ako mрябВа 

ga обВър>kа moBa соцuално, oбcmaнoB

kama u В Бъл2арuя, u В kuнomo нu npo

gьл>kaBa ga е оmчаОВащо uзнерВяща. 

ЗаmоВа чоВеk mрябВа ga uма мно20 20-

лям резерВ om нерВu u самочуВсmВuе, 

за ga nлуВа cnokoOнo В nлumkume Bogu 

на cmapocmma. 
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За6ърш6анеmо на наii-но6uя 6u 
u2рален фuлм „Имало еgна 6oiiнa" 
съ6nаgна с kръ2лаmа 2оguшнuна -
случайно uлu планирано беше mo6a? 

CoBnageнue е mочнаmа gума. Kou В 
бол2арсkоmо kuнo може ga планuра 
фuлмumе cu?! В u2ралноmо kuнo cpeg
нama nepuoguka на работа по npo

ekm е oceм-gecem 2oguнu. Няма kak ga 

реша фuлм ga coBnagнe с 2oguwнuнa. 

Знаете kakoB хаос е >kuBomom u koлko 

неочаkВанu, koлko случаuнu са Bcuчku 

coбumuя. А cu npegcmaBeme kakBo чуgо 

е В uзkycmBomo. Там Bcuчko е moлkoBa 

Внезапно u неkонmролuруемо. Cogбa

ma gенонощно хВорля зароВеmе. Нещо 

kamo „Не се copgu човече". Спомняте 

cu maзu u2pa, налu? Зарчеmаmа Вне

запно me Врощаm на uзxogнu noзuцuu. 

сощо kakmo еgна малkо no-нe2amuBнo 

настроена kом mеб agмuнucmpaцuя 

бu могла ga me Ворне с gecemku 2oguнu 

назаg. Taka, руmuнно. без ga mu желае 

злото ... 

Сюжеmъm на „Имало еgна Война" 
е с6ързан с Важен ucmopuчecku мо
мент за Бъл2арuя. Сценарuяm е 
може бu om nocлegнume mekcmo6e 
на eguн om nocлegнume мoxukaнu 
6 ucmopuчeckomo нu gоkуменmал
но kuнo - Bлagu Kupo6, koiimo cu 
omuge месецu npegu npeмuepama. 
Kak се събрахте, за ga нanpa6ume 
moзu фuлм? 

КУЛТУРА марm 2020 

Дokoлkomo знам, ucmopuяma на moзu 
сценарuu е gocma gол2а. Hanucaн е 
omgaBнa u са npaBeнu onumu за реалu

зацuя. Мuсля, че по него cцeнapucmom 

е рабоmuл още с Юлuu Стоянов. Taka 
че moзu mekcm не е om nocлegнume, 

нanucaнu om Bлagu KupoB. Разбuра 
се, kakmo Bceku сценарuu, u moзu uма 
сВоя соgба. А u cogбama cu uма cBou 

сценарuu. OmgaBнa бяхме раз20Варялu 
с Bлagu ga наnраВuм нещо заеgно В u2-
ралноmо uлu В gоkуменmалноmо kuнo. 
И 20 наnраВuхме ... В послеgнuя мu2! 

Слаба утеха е, че mou Bugя 2om0Buя 
фuлм u 20 хареса. 

Инmересъm 6u kъм бъл2арсkаmа 
ucmopuя omko2a е? 

Не от Вчера, но за со>kаленuе не мога 
ga 20 нареkа постоянен. За maзu ра
бота cu uма nрофесuоналнu ucmopu
цu. EcmecmBeнo, че сом чел u Сuмеон 
PageB, u БранuслаВ Hywuч, u много 
gpy2u mekcmoBe за Coeguнeнuemo u 
Сробсkо-бол2арсkаmа Воина, за no
Boga, за cuлume, за oбcmaнoBkama u 
aмбuцuume. И cu мuсля koлko сложна 

за uнmepnpemaцuя е ucmopuяma слеg 

2oguнu ... това е нещо kamo оmчаянuе

mо ga нanuwew мемоарu, с koumo ga 
uзлo>kew Bcuчku, Вkлlочumелно u себе 
cu. Получава се сuлно uзkpuBeнa, силно 
uнguBugyaлнa ucmopuчecka „noлyuc
muнa". Знам, че eguн nрофесuонален 

ucmopuk бu мо2ол с ycмuBka ga ме обо
рu, но maka мисля аз. Да не забраВяме. 

че „Имало еgна Воина" е u2рален, а не 
gоkуменmален фuлм. Tyk ucmopuяma 
е само ну>kнuяm gрамаmuчен фон на 

eguн uзмuслен разkаз. 

Пра6ен лu е gpy2 фuлм у нас за moзu 
nepuog? 

Игрален? Мuсля, че не. Има само gо

kуменmалнu фuлмu u mелеВuзuоннu 
npegaBaнuя по meмama за еgно om 
нau-Beлukume coбumuя В ucmopuя

ma на Бол2арuя. Самото Coeguнeнue, 
moзu Всенароgен Возхоg, gyxom, ugeя
ma ga се coзgage еgна обеguнена нацuя 
- малkо моменmu В бол2арсkаmа ucmo
puя са бuлu moлkoBa емоционално npu
n0Bgu2нamu u maka gухоВно uзBuceнu.
KakBu мogpu, а gнес забраВенu хора са
бuлu борцumе за moBa Coeguнeнue!

Hue сме egнu безобразнuцu, koumo cu
мuсляm, че >kuBomom започва u cBopw
Ba с mях u че Bcuчku nоkоленuя npegu
нас са >kuBeeлu В neщepume. Нuщо по
gобно - cBemлume умове, koumo са нa

npaBuлu Beлuku неща за Бол2арuя, са

>kuBeeлu u mBopuлu много npegu нас.

В еgно uнmер6ю kaз6ame, че mpygнo 
се noggъpжa национален 6ъзmор2 
- uмаме лu gнес uзобщо на2ласаmа
ga се 6ъзmор26аме om нацuоналнu
nocmuжeнuя, uлu 6cuчko мuна6а
kamo „чуgо за mpu gнu"?

KakBo значu ga се noggop>ka нацио
нален Возmор2, gopu не Возmор2, а 
няkаkВа постоянна емоцuя. Изkлlочu
mелно сложно е. Изхабява ... CBemom 

стана много нерВно място, особено 

през nocлegнume 50 2oguнu. Hukou 
не нu е обещавал cnokoucmBue u нор
мален >kuBom, но xaocom, В koumo се 
gBu>kuм, uзBegнo>k npugoбu неВеро
яmнu uзмеренuя. Всяkа cekyнga - maka 
mBopgяm noлumuцume - сме на роба на 
nponacmma. 

Пoлumukama, за ga може ga onpaBgae 
чygoBuщнume cpegcmBa, за koumo се 
борu u с koumo разполага. нu gop>ku 
В нenpekocнam шах, В еgно неr1рес
mанно насmорВено насmроенuе eguн 
срещу gpy2. И moBa е ужасно gocagнo. 
Пpegu mpuucemuнa 2oguнu щяха ga 
нu yбuBam се2ашнumе нu npuяmeлu, 
а mo2aBawнume нu npuяmeлu са нawu
Вра20Ве ... В цялата maзu noлumuчecka 
nuecka uма нещо, koemo оборkВа ума



чoBewku. За kakьB Возmор2 може ga 
cmaBa gума, ko2amo gyxom нu Bceku
gнeBнo е мачkан. това нenpekocнamo 
n0Bgu2aнe на npocmu, за ga нu забе
лежат, uзхабяВа gухоВно. Доkарахме 
20 gomaм, че цялата нu нацuя uзnag
нa ВоВ Возmор2 om разВяно бол2арсkо 
знаменце на фuлмоВu нa2pagu. Казахме 
cu: Боже! Забелязаха нu ... Значu нu uма. 

Bue обаче uмame u gpy2 xog 6 kapue
pama -pucy6aнemo на epomuчнu сю
жеmu, koemo е на npomu6onoлoжнuя 
полюс om gpy2ume 6u занuманuя. 

БаВно, Внuмаmелно u постоянно mряб
Ва ga се 20Bopu за cekca. Нямам спомен 
pogumeлume мu ga са мu сообщuлu 
meзu ucmuнu, нumo nok аз сом 2u kа
зал на geцama cu. Прорабоmuло е еgно 
фалwuВо чуВсmВо за неуgобсmВо u ge
цama 2u omkpuBam самu, npu moBa В 
мрачната uнmepnpemaцuя на улuчнu 
ВсезнаОkоВцu. А ko2amo meмama е nоg
несена Внuмаmелно u с хумор - защото 
moBa е epomuka, а не парно - mo2aBa 
нещата npugoбuBam gpy20 зВучене. 

По cBema moBa не се cчuma за ekcne
puмeнm. ЧоВечесmВоmо се занuма
Ва сос cekca cu още om сВояmа поява. 
Kapmuнkume В Магурата kakBo са? 
Bcuчku Beлuku мaOcmopu pucyBaчu са 
се занuмаВала с meмama. ПраВелu са 
2енuалнumе cu pucyнku u са 2u kpueлu 
om caмume себе cu, защото са Bu>kga

лu, че общесmВоmо не е nog2omBeнo ga 

2u npueмe. BpoщaOku се kом Bonpoca 
Bu - В mBopчecmBomo на Bceku aBmop 
няма npomuBonoлo>keн noлloc. Bcuчko е 

преплетено u заmоВа 2олемumе aBmo

pu често gaBam „наkосо". 

А npueмame лu gyмume на Геор2u 
Лозано6, koiimo kаза по moзu no-
609, че cme noeлu „npeguз6ukameл
cm6omo ga лeky6ame общесm6оmо 
om koмnлekcume му на maзu mема"? 

Беше мu смешно ga 2u прочета. Не 
мога ga не 2u npueмa, защото са на 
npuяmeл u са точен аналuз. Имаше u 
още по-смешна фраза - че сом g>keн
gop xygo>kнuk, защото се занuмаВам 
сос соцuума В cekca. Прuемам u оgоб
ренuя, u неоgобренuя - kpacomama на 
>kuBoma е ga npueмew мно2ообразuе
mо. ИзВон злобата, разбuра се. Когато

uма злоба, ko2amo uма ненаВuсm, 
ko2amo uма ненужна cmpacm, cmaBa 
nomuckaщo. Boзgyxom mu cBopwBa, а 
с него cu omuBa u аmмосфераmа ... Не 
само mBopчeckama ... 

А мakcuмama, че cekcъm npoga6a, 
npueмame лu? 

В момента не сом много наясно с moзu 
om20Bop, защото kamo че лu се зaga
ge еgно gpy20, kарmонено nokoлeнue, 
koemo поне Вонwно не се занuмаВа 
мно20-мно20 с meмama. Волнообраз
но се gBu>ku uнmepecom kом cekca, но 
kamo 2леgам случВащоmо се В Заnаgна 
EBpona u Aмepuka, мu се uзnpaBяm ko
cume. Цялата maзu m.нар. noлumuчec

ka kopekmнocm е еgно безумuе. Да зa
gpackaw 2opgume на Спящата Венера 

на Д>kopg>koнe?!?! Безумuе на moлna 
02луnелu nypumaнu, koumo не знаят за 
kakBo cmaBa gума. Дано не 20 gokapam 
оmноВо go CBemama uнkBuзuцuя. 

Hяkou мъже cmu2нaxa gomaм ga не 
смеят ga наnра6яm kомnлuменm 
на жена ... 

Bcuчko зaBucu om kомnлuменmа ... Раз
бuра се, че epomukama е часm om u2-
pama, часm om kuнomo, часm om uз
kycmBomo. И mo много kpacuBa часm. 
Не мuсля, че akmpucume В XoлuByg 
са cBema Boga нeнanuma. Нещата 
са no-cлo>kнu. Bcuчku сме чacmuцu, 

ILn 

фра2менmu om проблема. Omнoweнuя
ma мe>kgy можа u >keнama са ... амu ga, В 
mях е цялата kpacoma на cmpacmma ... 

Плоg на meзu оmношенuя са geцa
ma, koumo Bue не заобukаляmе 6 
m6opчecm6omo cu - заснехте u2-
рален фuлм u nocma6uxme gemcka 
опера по „Пуk" на Валери Пеmро6, 
nре6ърнахmе разkазu на Хофман 6 
kuносюжеm, nомнuм u „Г-жа Дuно
за6ър" ... Дру2u режuсьорu бя2аm 
om gemckomo u ceмeiiнomo, а 6ue, 
нanpomu6. Защо? 

По еgно Време осознах - ВоВ Bcuчkume 
мu фuлмu uма по еgно geme. Но moBa не 
е моя заслуга - mя е u на cцeнapucmu
me. ВоВ фuлмumе на Борuс XpucmoB 
(,,Cмopmma на заеkа", ,,Бащата на яо
цеmо") Bu>kgaмe случВащоmо се през 
oчume на gememo. Прu Paga MockoBa 
В (,,Г->kа ДuнозаВор") geцama се лymam 
В cBema на Boзpacmнume. Да не 20Воря 
за Валерu ПеmроВ, цялото mBopчecm
Bo на ko2omo е cmpaxomнo nосланuе 
kом geцama, moлkoBa мuло, moлkoBa 
чoBewko ... 

-----···· 

-------
------

\ 

-�------

Анрu КулеВ, .,Имало еgна Воuна" 

Оkаза се, че без ga uckaм, сом Bompe 
В gemckama mема. Друг е Bonpocom, 
че Buнa2u сом се onumBaл фuлмumе 
ga nogeOcmBam u на pogumeлume. За 
geцama Buнa2u kamo за Boзpacmнume 
- с разбuране u yBa>keнue kом mехнuя
moлkoBa mpygeн за npoнukBaнe сВяm.
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Анрu КулеВ е роgен на 21 loлu 

1949г. 8 Шумен. През 1974г. се gu

nлoмupa kamo xygo>kнuk-nocma

нoBчuk на анuмацuоннu фuлмu 8 

Дьр>kаВнuя uнcmumym по kuне

маmографuя В MockBa. Сьщаmа 

гоguна nocmьnBa В Cmyguяma 

за анuмацuоннu фuлмu „Софuя" 

В Бояна. През 1992 г. сьзgа8а 

с8оя npogyцeнmcka kьща „Ку

леВ фuлм npogykцuя". Om 1993 г.

е професор по анuмацuонна pe

>kucypa, основава Kamegpama 

по анuмацuя В НБУ. Дupekmop 

е на СВеmоВнuя анuмацuонен 

фесmuВал ВьВ Варна. Член е на 

>kypumo на много мe>kgyнapogнu 

фecmuBaлu. ПраВu самосmоя

mелнu uзло>kбu - графukа, анu

мацuоннu eckuзu u >kuBonuc - В 

Анесu, Xupowuмa, Софuя, Обер

хаузен, KpakoB, Берлuн, Mock8a, 

Браmuсла8а, ПлоВgu8, Варна. 

КулеВ е u сценограф на meam

paлнu cnekmakлu на pe>kucьo

pa Дuмumьр Гочев В Германuя. 

Сьзgаmел на uгралнumе фuлмu 

„Смьрmmа на заеkа", ,,Бащата на 

яоцеmо", .,Г->kа ДuнозаВьр", ,,Враб

цumе през okmoмBpu" u „Цахес", 

на gokyмeнmaлнume фuлмu за 

йьлgьз ИбрахuмоВа u ИВо Па

пазов - Ибряма, на анuмацuон

нumе „Xunomeзa", ,,ПосmаноВ

kа", ,,Парцальm", .,Горгонаmа", 

„Сламенuяm чоВеk" u ,,Пуk", на 

gemckama оперна nocmaнoB

ka ,,/\uлu u Вьлwебноmо бu

серче", на мно>kесmВо uлloc

mpaцuu, kapukamypu, koмukcu. 

Снuмаmе анuмацuонно, gоkумен
mално u u�рално kuнo, pucy8ame u 
npenoga8ame, omkpu8ame uзложбu 
u opiaнuзupame фecmu8aлu - kak 
ycnя8ame ga съчеmа8аmе moлko8a 
мно20 ан�ажuменmu? 

КYA'IWPA марm 2020 

Не е maka страшно, kakmo uз2лe>kga 
omcmpaнu. Имам еgна meopuя, koяmo 
наричам meopuя на мempomo. Кога
то mрябВа ga минеш разсmоянuеmо 
om moчka А go moчka Б u ga не omka
чuw om ckyka, mu се оmkлlочВаш. Не 
мuслuш за nomя. Тазu meopuя npomu
Bopeчu на moBa, че nomяm е Bcuчko, а 
целта - нuщо. ЗаmоВа номероm е ga 
се omkлloчuw. И ako nomяm е >kuBom. 
почнеш лu ga оброщаш Внuманuе на 
фра2менmu om него, cu загубен. Из
Веgнь>k оглупяваш u ocmapяBaw за 
cekyнgu. Huko2a не сом обрьщал Внu
манuе на nomя, за мен moBa nomyBaнe 
В мempomo е няkаkоВ сьн. Изmьрnя
Ваш 20 мe>kgy gBeme moчku - pa>kga
нe u смьрm. И В moзu смuсьл Bcuчko 
cmaBa много npueмлuBo. Особено ako 
не борзаw. ЗанuмаВаw се с анuмацuя 
u Внезапно се nояВяВа gоkуменmал
ноmо kuнo. То pa>kga 2epou, koumo 
npocmo „nлачаm" за u2рален сценарuо. 
Paбomuw по сценария u uзBegнo>k ус
mаноВяВаш, малkо kamo В „Театрален 
роман" на Бул2аkоВ, че kamo omBopuw 
чekмeg>kemo, Bu>kgaw, че фu2ypume 
mu са uзлезлu om mekcma, разnьлзелu 
са се В kymuяma на сцената, u разби
раш, че moBa е meamop. Tyk kamo om 
npukaзkume се nояВяВа Mumko Гочев 
u kазВа: ,,ИgВао В Германия, ще npaBuм 
meamop ... ". 

Общата nлacmuka, цялата амалгама 
на moBa нещо е еgнороgна u сьщносm
на u не е moлkoBa страшно >kанроВо 
ga nресkачаш 02pagu. Ko2amo чоВеk е 
Взрян В paбomama cu, обемumе ugBam 
самu. Познавам много makuBa хора. 
ИВан АнgоноВ - фанmасmuчен xygo>k
нuk, анuмаmор, блестящ akmьop, ре
жисьор, Bcuчko, за koemo 20Ворuм, moo 
20 имаше u 20 имаше В goзu, gocmoOнu 
за yBa>keнue. 

Но kъм Bcuчko mo8a gоба8яmе u 
8ъзсmано8я8анеmо на фесmu8ала 
на анuмацuонноmо kuнo ... 

ТоО u ИВан АнgоноВ бu ВозсmаноВuл 
анuмацuоннuя фесmuВал (смее се). 
Иначе, ga, ugeяma беше gобра. Аз мога 
ga сом uнuцuamop на нещо, но оkоло 
мен uма много kaчecmBeнu хора, 2omo
Bu за работа. Bcuчku 2леgаме В еgна 

nocoka u фecmuBaлom 808 Варна е часm 
om ycuлuяma нu. 

Бъл�арсkоmо kuнo оцеля, маkар 
с мно20 мъku, oбugu, paзnpa8uu, 
зa8ucm, разеguненuе - kak8o npo
nycнaxme ga нanpa8ume kamo iuл
guя, за ga iu няма gнес nopegнume 
kopekцuu 8 заkона, nopegнuя бунm 
зapagu неgофuнансuранеmо u m.н.? 

Нuщо не сме пропуснали. СлеgВахме 
cogбama cu. А mя решu, че Времето 
е на npuBamuзamopume u ... Bkycнama 
xanka kuноценmор „Бояна" беше сер
Вuрана. Разбира се, cepBumьopume 
maka u не разбраха kakoB nечелuВш 
бизнес може ga боgе kuнomo. Но ga 
uзmрезнеем u ga се 81:>рнем kом gнеш
наmа geOcmBumeлнocm. /\uncBa фонg 
„Кuно", няма оmчuсленuя om бuлemu за 
aмepukaнcku kомерсuалнu фuлмu, няма 
заkон за меценаmсmВоmо! /\uncama на 
agekBamнo фuнансuране на2неmя8а 
uзkycmBeнa омраза. насmроОВа млаgu 
срещу cmapu. 

Грешkа лu беше, че npegu блuзо 30 
ioguнu цялата iuлguя напусна gоб
ро8олно Кuноценmъра? 

HukoO не напусна gоброВолно Кuноцен
mора, npocmo нu уВолнuха. И помен не 
остана om Cmyguя за анuмацuоннu 
фuлмu „София". Но moBa се оkаза малkо, 
mрябВаше ga се разруши u сnоменоm. 
ТоВа е >kuBomom, npekpaceн хаос. Om 
mеб се ucka само ga се борuчkаш. 

Знаеше лu kakъ8 ще бъgе слеg8ащu
яm Bu фuлм? 

В момента работя nолномеmра>kен 
анuмацuонен ЗD фuлм по npukaзka
ma „Meko kазано" на Валери ПеmроВ. 
ПраВuм 20 с малkо napu, бла2оgаре
нuе на Нацuоналнuя фuлмоВ ценmор 
u Б1:>л2арсkаmа национална mелеВu
зuя, mpygнo u баВно. За makoB фuлм 
бlog>kemom В EBpona е мuнuмум 10-12 
мuлuона еВро, а В САЩ - 400-500 мu
лuона gолара. Не numaOme за нашия. 
Aмepukaнцume npaBяm makuBa фuлмu с 
xuляgu aнuмamopu по целия сВяm, а нuе 
сме gecemuнa чоВеkа u аз сом npuнygeн 
неnреkьснаmо ga nuwa nucмa: ,,Моля
вu ga уgъл>kuм cpoka". ТоВа е. Абсурgна
работа. Без kоменmар ... 


