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Здр(.:;ики. Коя е по-трудната работа - да бъдеш актьор или ре
жисьор? 
Важнu са kaчecm6ama на чоВеk, но cnopeg мен ga бъgеw режuсьор е 
nо-С11Ожно, защото нocuw om206opнocm за 6cuчku acnekmu на еgна 
npogykцuя. Не случаОно kaз6am, eguн фuлм на ... 

Съще6ременно с moBa mрябВа ga cu gобър ор2анuзаmор, ga koмyнuku
paw gобре с хората u cmouw наО-gъл20 Време на cнuмku. Разбuра се, 
uма много mpygнu ролu, u akmьopckama nрофесuя също може ga бъgе 
сложна, но не е moлkoBa kомnлеkсна. 

Извън това, че ти си и актьор, и режисьор, ти си и продуцент. Лесно 
ли се прави филм в България? 
Пра6u се много mpygнo. Аз nра6я часmнu фuлмu, koemo е още no-mpyg
нo. Bceku фuлм отнема оkоло gBe 2oguнu работа, kamo блuзо noлoBuнa
ma от mo6a Време мuна6а 6 търсене на napmньopu u cpegcm6a. Слеg 
moBa uма u puck фuлмъm ga не се nолучu. Пазарът нu е малъk u нямаме 
ясен бuзнес моgел, koOmo ga paбomu Но нuе се научuхме ga се aganmu
paмe u сега не се оnлаk6ам. Даже се раg6ам, защото ko2amo е бuло мно-
20 mpygнo u нещата слеg mo6a се nолучаm, се чy6cm6aw много уgо-

6леm6орен. 



Колко време отнема правенето на един филм? Готвиш се през цяло
то това време за час и половина филм ••. И одобрението на хората. 
Не е ли голям залог? 
Kakmo kазах, б/\uзо 2 гoguнu. ЗаАогъm е огромен. За mo6a чо6еk mря66а 

ga го npa6u, защото много обuча kuнomo, а не за napu u nрuзнанuе. Аз 

мuсАя, че за mo6a го nра6я. 

Завръщане 1 - снимахте почти в Пловдив. Продадохте филма на 
Нетфликс. Как го оценяваш като успех? 
Беше u наО-гАеgан БГ фuАма за 2019-ma, npogagoxмe го на NETFLIX, НВО, 

аз /\UЧНО съм gо6оАен. Но наО-много се раg6ам, koгamo сме раз6ъАну6аАu 

зpumeAume. 

Наскоро излезе и втората част на „Завръщане". По-добър ли е от 
първата част? С кое? Ще имаме ли трета част? 
Аз не мога ga ka>ka, но no6eчemo хора kaз6am, че е nо-gобър om nъp6ama 

часm. То6а е супер Не съм мuc/\U/\ за mpema часm, но meзu gнu много ме 

numam за mo6a. Ще 6uguм. 

Често се коментира, че актьорската професия в България не е добре 
платена. Кога ще се промени това? 
Не знам. rv1uc/\я, че mo6a ба6но се nоgобря6а. Но заплащането mря66а ga 

е рецunрочно на пазара. Ako фu/\мume, cepua/\ume u npegcma6Aeнuяma се 


