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Милена Андонова (вляво) получава наградата.
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Съизмерването с нашите родители е естествено

Всяко творчество идва от душата и е посветено на човека, вярва режисьорката Милена Андонова

Мария Митева

-------
Милена Андонова бе отличена с голямата награда "Златна роза" във Варна за филма си "Маймуни
през зимата" - нейния дебют в игралното кино. На кинофеста в Карлови Вари получи наградата в
секцията "На изток от Запад". Филмът представя три различни съдби на жени в различен отрязък
от време. Актрисите във филма пък взеха призове на кинофестивала "Златната роза" във Варна.
-------
- Филмът ви "Маймуни през зимата" е посветен на баща ви Методи Андонов. Какъв беше
мотивът? Израз на творческа дързост ли е, или е преклонение и любов към него?
- Всяко творчество идва от душата и е посветено на човека. То е вид споделяне, проповед. А
почитта към тези, които не са между нас, е по-различно състояние, по-постоянно и необяснимо.
Филмът "Маймуни през зимата" е посветен на зрителя, а преклонението и любовта към баща ми са
моите прекрасни помощници в това посвещение. Съизмерването ни с нашите родители смятам за
нещо съвсем естествено. С каквото и да се занимава човек, каквато и професия да упражнява,
никога не започва от нулата. Затова и традицията, културата, душевността на един народ са
толкова важни условия за неговото развитие.
- Трудно ли е да си дъщеря на такъв режисьор? С какво го помните? 
- Не, не е трудно. Прекрасно е. Като студенти във ВИТИЗ (сега НАТФИЗ) нашите преподаватели
Георги Дюлгеров и Младен Киселов ни срещаха с изявени наши и чужди творци. На срещата ни
със Стефан Мавродиев, който е и един от учениците на Методи Андонов и близък негов приятел,
естествено се стигна и до това как са работили с Методи, с какво го помни. Мавро разказа много
интересни неща и накрая заключи: "Той беше гениален!" Един от слушателите го попита: „ Добре
де, в какво се изразяваше тази неговата гениалност?" Трескаво търсейки думи, Мавро стигна и
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до обяснението: "Той беше... Абе, той обожаваше своите деца!" 
- Заглавието на филма ви е провокиращо: "Маймуни през зимата". Кое кара хората да крият
истинската си природа с маймунджилъци?
- Отговорност за заглавието не нося само аз. Съсценаристката и авторка на разказите Мария
Станкова е в дъното на тази "маймунска провокация". Убедена съм, че когато гледат филма,
хората ще разберат защо той е с такова заглавие. То не е нито провокация, нито присъда, а най-
малко е свързано с маймунджилъци. В много случаи ние, човеците, можем само да се поучим от
поведението на животните. От начина, по който приемат собствената си природа. А колкото до
хората и маймунджилъците, които правят, това е съвсем друга тема. Тя няма нищо общо с
"Маймуни през зимата".
- Хегел има мисъл за свободата като доброволно избрана принуда. Героините ви имат ли право на
избор, право на грешка?
- Разбира се, че имат. И точно тук е проблемът. Не само на героините, а и на всички нас. Какво
значи принуда? В една старозаветна притча две жени спорят, като всяка от тях твърди, че тя е
истинската майка на едно дете. Тогава мъдрият Соломон поставя детето между тях и заповядва
да го разсекат на две - така всяка ще получи своето. Когато мечът е вдигнат над главата на
детето, едната от жените извиква: „...Дайте й това дете живо и го не убивайте!" А другата
казваше: "Нека не бъде ни мое, ни твое, сечете." Така Соломон разбира коя е истинската майка...
Друг е въпросът за нашите оправдания. Често казваме, че сме принудени да постъпим така или
иначе, че нямаме избор, че обстоятелства ни диктуват един или друг избор. Според мен тези
оправдания са израз на човешката ни слабост, на неспособността да поемаме отговорност и на
обърканата ни ценностна система. Не знам дали имаме право на грешки. Знам само, че ги правим.

 

Успешна седмица!

С най-добри пожелания

Мария Митева
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