
11/23/10 2:07 PMДва български филма с награди от Карлови Вари - Vesti.bg

Page 1 of 3http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=909067

| | Потребител •••••• вход регистрация

ТЪРСИ

   

23/11/10
вторник

СТАТИЯ размер  на шрифта:

11.07.2006 23:59

Два български филма с награди от Карлови Вари
Българският филм "Обърната елха" на Иван Черкелов и Васил Живков

получи специална награда от международното жури на кинофестивала в чешкия курорт
Карлови Вари (KVIFF.com), председателствано от сръбския режисьор Горан Паскалевич
("Буре барут").

Българският филм "Обърната елха" на Иван Черкелов и Васил
Живков получи специална награда от международното жури на
кинофестивала в Карлови Вари, председателствано от сръбския
режисьор Горан Паскалевич ("Буре барут").

Със същия приз бе удостоен и чешкият филм "Красота в опасност"
на Ян Хребейк.

В програмата "На Изток от Запада" бе отличена българско-
германската продукция "Маймуни през зимата" на дебютантката
Милена Андонова, която е и съсценарист заедно с Мария
Станкова.

На 5 юли в чешкия курорт филмът беше показан за първи път пред
публика. Освен за режисьорката, той е дебют и за сестра й Невена
Андонова като независим продуцент, както и за актрисите Диана
Добрева от театрална работилница "Сфумато", Ангелина Славова от
Младежкия театър и фолкпевицата Бонка Илиева, известна като
Бони.

Преди 34 години нашият баща Методи Андонов получи една от
наградите тук за "Козият рог", припомни Невена Андонова, когато

приемаше отличието.

Те пресъздават историите на три млади жени, разделени от своя
социален статус, бит и епоха. Филмът е копродукция на филмова
къща "Провентус" с германската "Татфилм" и вече е откупен за тв
излъчване по ZDF/Аrte.

Празникът в нашия живот - кой както го разбира, пък е най-общо
темата на "Обърната елха", съставен от шест новели: "Телето",
"Дървеният ангел", "Сократ", "Нерезът", "Платноходката" и
"Тъпанът".

И тази лента е копродукция с Германия в лицето на компанията "Filmkombinat", която стана
известна с филма "Шулце свири блус" (наградата "Срещу течението" от фестивала във Венеция
през 2003 г.).

В актьорския екип са Георги Черкелов, Красимир Доков, Александра Василева, Антон Радичев, но
повечето роли се изпълняват от непрофесионалисти. Зад камерата и в двете български заглавия
е операторът Рали Ралчев.

Иначе голямата награда "Кристален глобус" от Карлови Вари 2006 (KVIFF.com) бе за
американската продукция "Sherrybaby" на режисьорката Лори Колиър, а изпълнителката на
главната роля Маги Гиленхаал бе отличена като най-добра актриса.
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Филмът разказва историята на бивша наркоманка, която излиза от затвора и се опитва да намери
дъщеря си, която не е виждала от раждането.

Наградата за най-добър режисьор бе присъдена на норвежеца Йоахим Триер за филма
"Реприза". За изключителен принос в света на киното "Кристален глобус" получиха американският
режисьор Робърт Шей и чешкият му колега Ян Немец.
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