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ШИРИН НЕШАТ

МЕДИИТЕ ИМАТ ДВОЕН СТАНДАРТ ЗА ПОЛИТИЦИТЕ

СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ: КИНО, ЛЮБОВ И ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 

ИЗЧЕЗВАЩИТЕ СТЪПКИ НА АФРИКА



Как италианските медии отразиха сватбата на Саркози с 
Карла Бруни?
Голямото затруднение на сериозните медии беше на кои стра-

ници да отразят сватбата - дали на тези за сериозна политика, 

или на страниците за жълта хроника.

Освен че бяха изровени всички подробности от детството до 

настоящия живот на Карла, сагата Саркози-Бруни послужи 

като поредния повод отношенията Франция - Италия да бъдат 

представени като футболен мач. Независимо за какво става въ-

прос, връзките между французи и италианци се интерпретират 

в Италия винаги като среща, в която съперниците си вкарват го-

лове. Италианката Карла Бруни завладя сърцето на френския 

президент, или с други думи, Италия поведе Франция с 1:0.

По този повод почти всички медии припомниха, че и смятана-

та за най-красива италианка Моника Белучи също е „открад-

нала“ от французойките Венсан Касел, за когото се омъжи. В 

миналото Марчело Мастрояни завладя сърцето на Катрин Де-

ньов.

Вечният дуализъм любов-омраза, който характеризира френ-

ско-италианските отношения, доминираше задълго в медиите и 

заради размяната на обиди между Матераци и Зидан по вре-

ме на финала на Световното.

Можете само да си представите и как в Италия реагираха на 

новината, че адзурите пак са в една група с Франция за след-

ващото световно първенство по футбол...

Или с други думи, сватбата на Саркози с Бруни допринесе за 

написването на още една червена точка в полза на Италия във 

вечната й битка с Франция.

Как беше коментирана сватбата, като се има предвид, че 
италианските медии не се ровят в частния живот на полити-
ците и държавниците?
Това е желязно правило, но то важи само когато става въпрос 

за италиански политици. Но когато говорим за чужди държавни-

ци, там табута няма. Италианските медии, без значение от ка-

къв тип са или каква политическа ориентация имат, не се свенят 

да се ровят в най-интимните подробности от частния живот на 

чуждите лидери. Покрай връзката Саркози-Бруни италианците 

научиха абсолютно всичко за любовния живот на френския 

президент. Никоя медия в Италия обаче нито е публикувала до-

сега, нито пък би публикувала, дори да разполага с информа-

ция, неща за интимния живот на своя президент или премиер. 

Неотдавна папарашки снимки на бившия външен министър и 

лидер на Националния съюз Джанфранко Фини с новата му 

изгора Елизабета Тулиани, която дори му роди дете, предизви-

каха истинска ярост у самия Фини. Нещо повече, говори се, че 

кризата в политическите отношения между Фини и съюзника му 

Силвио Берлускони се е родила именно по този повод, тъй като 

ТВ каналът на Берлускони „Канале 5” беше този, който извади 

за пръв път на показ връзката на Фини с 20-години по-младата 

му приятелка.

В работата си за Би Би Си си интервюирала доста политици. 
Труден ли е достъпът до тях?
В Италия може да представляваш и най-важната медия, но ако 

нямаш личен контакт или човек, който да те представи, нищо 

няма да стане. Личният контакт е задължителен независимо 

от нивото. Само при звездите от киното и шоубизнеса това не 

важи. Може да си бил с тях на една маса, да си говорил най-

приятелски, но стане ли дума за интервю, веднага те препра-

щат към пресагента си. Пълна трагедия.

В това отношение стажът ми в „Република” много ми помогна. 

Много от контактите си на най-високо ниво в политиката, пра-

вото, бизнеса ги дължа именно на приятелите си от „Републи-

ка“. 

Знаем, че в Англия „жълтата преса” е много силна. Напосле-
дък и ние се увличаме по „лекия жанр”. Какво е положението 
в Италия? 
И тук има страшно много жълти издания, предимно седмичници 

и списания. В Италия също се търси „жълтото”. Разликата е, че 

в сериозните издания като „Кориере дела сера”, „Стампа”, 

„Република”, „Джорнале” има точно фиксирана граница. Съ-

ществуват правила и кодекс на журналистите, които трябва да 

се спазват. Не може и да става дума за порно снимки или голи 

момичета.  

А неща от личния живот на политиците въобще не излизат. Не че 

не се знаят, но просто никой не ги публикува. Питала съм много 

колеги каква е причината за това. Отговорът винаги е един и 

същ - традицията в Италия открай време е да не се дискутира 

публично за личния живот на политици или министри. 

Според мен това си е чисто лицемерие. Не може например 

християндемократите, които проповядват семейни ценности, в 

същото време да са разведени или да са с любовници. Личният 

пример е задължителен. Едва миналата година имаше два слу-

чая, при които бяха разголени части от личния живот на двама 

известни политици. Изнасянето на тези факти предизвика фу-

рор по медиите, защото подобно нещо не се бе случвало. 
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текст Мариана Първанова

ВИОЛИНА ХРИСТОВА: 

МЕДИИТЕ ИМАТ ДВОЕН 

СТАНДАРТ ЗА ПОЛИТИЦИТЕ

В ИТАЛИЯ СЕ РОВЯТ В ЛИЧНИЯ ЖИВОТ 

САМО НА ЧУЖДИТЕ ДЪРЖАВНИЦИ

Сватбата на френския президент Никола Саркози с бившия модел и певица от 

италиански произход Карла Бруни предизвика истинска медийна бомба. Събитие-

то отново постави на дневен ред въпроса докъде трябва да стигат сериозните 

медии в отразяване на личния живот на политиците. Именно това коментира Вио-

лина Христова, директор на електронното издание „ProntoSofia.com”, което излиза 

в Италия на български език. Журналистката е позната у нас от страниците на 

вестниците „Репортер 7” и „Стандарт”, работила е за телевизионния канал „Раи 

Нюз 24”, радио РАИ, българската секция на Би Би Си в Рим.
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ПЪРВИЧЕН СТРАХ

Елате в царството на мрака, призовава лондонската галерия Field Gate с изложбата „Готика”. „Няма 

страст, която по-ефективно да събужда силата на човека да реагира от страха!”, пише в далечната 

1757 година философът оратор Едмънд Бърк. Столетия по-късно от силата на страха и реакциите на 

човека се възползва и Холивуд, който започна да бълва хиляди филмови заглавия, оцветени в кърваво-

червено и озвучени от писъци. Арт пространството също се насели с демонични създания, родени от 

мрака на миналото и спомените, и със страховити, сюрреалистични образи, плод на изплъзващото се 

от контрол подсъзнание на авторите си. 

Изложбата „Готика” е закачка и с броя на апостолите - 12 са артистите, поканени от куратора на 

експозицията Ричард Дъкър, да изкарат на светло своите тъмни копнежи и тайни. Сред тях са ходещият 

скандал Франко Би - артистът, който взриви галерията Tate Modern преди три години с ужасяващия си 

арт пърформанс, по време на който в реално време предизвикваше смъртта пред стотици зрители;  Ад-

риан ди Лука, Лиан Ланг, Роуз Мортимър и Матю Ланг. Всеки един от 12-те апостоли на ужаса в съвре-

менното изкуство съживява кошмарите си с идеята да дефинира собственото си усещане за готика. 

Терминът, за чийто официален баща се смята Джорджо Васари, е определение за тъмна и варварска 

култура, която възниква като опозиция на Ренесанса. По време на Просвещението готиката продължа-

ва да се свързва с варварството и необразоваността и е възприемана като опозиция на добрия вкус, 

маниери и рационално мислене. В света на 12-те артистични апостоли, превзели пространството на 

Field Gallery, Лондон, „Готика” е личното пространство, освободено от предразсъдъци и тайни, лишено 

от надежда и населено с променливите форми на Страха като мощна природна стихия.
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Преди 40 години Мирела Ричарди 

предприема фото сафари в Кения и 

Судан. По време на екзотичното си 

пътешествие тя успява да се сближи с 

местните племена и запазва на фото-

графска лента интересните обичаи 

на масаите, самбуру, туркана и гала 

буран, които тогава обитават райо-

ните около езерото Найваша.

Фотографиите съчетават спонтан-

ност и интуиция, зад тяхната докумен-

талност прозира любовта и разбира-

нето на автора към неговия  обект. В 

работата на Ричарди няма воайор-

ство, нито евтино експлоатиране на 

екзотиката; чувства се нежност, съ-

причастност и уважение към благо-

родството, което е видяла през своя 

обектив.

Фотографката е имала близка връзка 

с Кения и уникален достъп до племе-

ната масаи и туркана. Тя е усетила 

уязвимостта на хората, животните и 

земята, които общуват в една магиче-

ска, но обречена хармония. Мирела 

Ричарди запечатва това отлитащо 

време със страст и енергия. 

В новото хилядолетие нейната кни-

га изглежда отдавна забравена, а 

снимките й малко познати. Заличен 

е и светът, който тя рисува пред нас. 

Скромната селекция от портрети, на-

ИЗЧЕЗВАЩИТЕ СТЪПКИ НА АФРИКА 

правени през 1968 г. и днес показа-

ни в мощни формати, е само част от 

пространните репортажи, публикува-

ни преди близо 40 години с находчи-

вото заглавие „Изчезващата Африка” 

(Vanishing Africa). 

Днес тези фотографии изглеждат като 

горчива елегия за изгубения рай. Те 

са и добра метафора на това, което 

има опасност да разрушим напълно 

на нашата планета.  

Фотографската изложба на Мире-

ла Ричарди е в лондонската гале-

рия Michael Hoppen от 22 февруари 

до 5 април 2008 г.
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MEDIABOXX ПРЕДСТАВЯ

Снежа работи в Сатиричния театър „Алеко Константинов”. От 15 години прави театрални костюми, преди това е била 

технолог в предприятие, а после пробва със свое частно ателие. Сега вече е отдадена само на театъра, ушила е кос-

тюмите за повече от 200 представления. Оценките за нейната работа варират от „много е добра” до „най-добрата 

е”. Тя разказва пред Mediaboxx как попада в особения свят на театъра.

Бях поканена от Здравко Гулеков да работя в Сливен-

ския театър и да правя костюми. Аз веднага отидох. 

Поначало много обичам театъра. Правиш неща, които 

винаги са различни, шиеш всякакви епохи и се докос-

ваш до цялата история на костюма.

Много художници от София поставяха в Сливен и те 

всички започнаха: „Ела в София, ела в София...”, и аз 

се преместих заради тази работа.

Първите ми костюми бяха за „Квартет” на Явор Гърдев. 

После работих за „Токов удар”, мюзикъл с много кос-

тюми, нямаше как всички актьори да идват на проби у 

нас. Рашко Младенов, тогава беше директор на Сати-

ричния, ми отстъпи една стая в театъра и така се запо-

чна. Предложиха ми да остана и аз 

приех. 

Правя костюми за определени художници и ако ми ос-

тане време, работим заедно и в други театри. Мария 

Диманова, Петя Стойкова, Даниела Ляхова, Юлиан 

Табаков, Никола Тороманов-Фичо, Марина Додова 

- това са тези, с които много работя. На Фичо и Дани-

ела Ляхова дипломната им работа също беше в Сли-

венския театър.

Ами, нищо не ме е затруднявало. Идва ми друг вид 

енергия, когато правя театрални костюми. Вдъхнове-

ние? Да! Това е. 

Работих 4 години за Дарина Манченко. Когато работя 

за клиенти, много се притеснявам. Някой си е купил 2 

метра плат и аз треперя над тях. В театъра не се при-

теснявам, когато режа.

Да, актьорите са ми клиенти. Нямам никакви пробле-

ми с тях, скандали и недоволни - такова никога не е 

имало.

Конструирането е важното, решаващото. Другото са 

подробности. Събирам информация от книги, отвся-

къде. Художникът идва с една скица. Но когато шиеш 

автентичен костюм, трябва да го изпълниш така, как-

то е бил изработен преди два века. Не може просто 

да изглежда така, няма да е автентичен. В онези дни 

е имало различен начин на шиене, подложки. Не са 

разполагали с подлепващите материали, с които сега 

си помагаме. 

Понякога става истерично. За „Богове” уших 400 ме-

тра плат! После си абсолютно съсипан, има такива 

моменти. 

Сега приключих костюмите на „Радован III” (реж. Ран-

гел Вълчанов), „В очакване на Годо” на Лилия Аба-

джиева и започвам „Укротяване на опърничавата” с 

режисьор Мариус Куркински. Това е предстояща пре-

миера на театъра.

Имала съм три самостоятелни спектакъла - „Виж ми 

окото” е един от тях, веднъж пък ми повериха и сцено-

графията на една пиеса. За тези 15 години в театъра 

съм направила костюмите за вероятно над 200 пред-

ставления.

Но може би най-голямото предизвикателство пред мен 

беше една пиеса на Стриндберг в Гьотеборг, Швеция, 

с художник Юлиан Табаков и актьори, които не бях 

виждала никога. Там в театъра имало шестима шивачи, 

но той изискал мен. Каза ми: „Ето мерките на актьори-

те, ще работиш просто под 

микроскоп”. Нямах нито една корекция. Справих се. 

текст Антоанета Пунчева         фотография Бистра Бошнакова

СНЕЖАНА ПАПАЗОВА - МАЙСТОР НА ТЕАТРАЛНИ КОСТЮМИ 

# 012 март 2008mediaboxx
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Напоследък се наблюдава рядко яв-

ление - в кината зрителите се редят 

на опашка за документален филм. 

Наистина, интересът към лентата 

на Ал Гор за глобалното затопляне, 

която получи „Оскар”, бе все пак 

обясним. Но български филм? Това е 

невъзможно!

През януари малко незабелязано 

за широкия зрител, но не и за кино-

маниаците и хората на изкуството, 

мина премиерата на документал-

ната лента на Атанас Киряков със 

странното име „Голямата любов на 

френския „терорист” Абел Рамб-

лер”. Неголемият салон на Дома на 

киното направо се пръскаше по ше-

вовете. 

Всъщност филмът е за големия ху-

дожник Жул Паскин, с когото много 

се гордеем, защото е роден във Ви-

дин, но за когото толкова малко зна-

ем. „Принцът на Монпарнас”, както 

наричат Паскин заради виртуозното 

му рисуване и бохемски живот, е 

видян през погледа на най-големия 

познавач на живота и творчеството 

му - френския колекционер Абел 

Рамблер. Невероятен интелектуалец 

и сладкодумен разказвач, г-н Рамб-

лер дотолкова е навлязъл в душата 

на художника, че долавя и най-тънкия 

нюанс на настроението му във всяка 

негова рисунка или платно. Той води 

зрителя от една негова картина при 

друга, по парижките улици, където 

е вървял Паскин, в „Кафе дю Дом”, 

където е пиел до зори с приятелите 

си Модилиани, Пикасо и Хемингуей. 

Показва ни още галерията на Берт 

Вейл, салоните „Пиер“ и „Бернем-

Жьон”, където Паскин излага гени-

алните си творби. Истинска находка 

на Атанас Киряков е да попадне на 

такъв човек и да сподели познанията 

му с тези, които обичат изкуството. 

Режисьорът среща случайно в Па-

риж запаления почитател на худож-

ника по време на снимките на пре-

дишния си филм „Летящите хора на 

Жоел”. „Той започна да говори за 

Паскин и четири часа не спря, мо-

жеше да продължи и още - разказва 

Атанас Киряков. - Говореше с такъв 

плам и такава поетичност, на един 

изумителен френски, че аз направо 

се побърках. Реших, че нямам право 

да запазя само за себе си това удо-

волствие, ами трябва да предам като 

пощенски гълъб на други хора думи-

те на Рамблер. Той се е превърнал 

в колекционер и галерист благода-

рение на една рисунка на Паскин, 

която вижда през 1948 г. Харесва я 

и творчеството на художника става 

негова мечта, пламъкът на живота 

му. Като едно малко дете, което е 

влюбено в любимата си играчка, той 

говореше за Паскин - с невероятен 

възторг и светещи очи”. А защо в 

заглавието Рамблер е наречен „те-

рорист”? Защото по този начин на-

цистите по време на Втората светов-

на война наричат такива като него 

- офицерите от Съпротивата.

От филма зрителят научава малко 

известни факти от живота на великия 

художник. Например, че преломен 

момент в детството му във Видин изи-

грава една семейна случка. Баща 

му Пинкас - богат еврейски търговец 

на зърнени храни, се възползва от 

феодалното право на първа брачна 

нощ с булката на негов подчинен. 

Това се превръща в трагедия за мла-

дото семейство и дълбоко засяга 

впечатлителния Юлиус (Жул). В него 

се отключва омраза към баща му, 

но и дарбата да рисува. Заради 

дързостта да поеме по свой собст-

вен път, загърбвайки еврейската 

традиция и задължение да наследи 

СТРАСТ ПО ПАСКИН 
търговията на баща си, художникът 

променя името Пинкас на прочуто-

то днес Паскин. Той е от малцината 

щастливци, които цял живот се издър-

жат доста успешно единствено от 

творчеството си. По ирония на съд-

бата именно това го убива. Съпруга-

та му Люси Крог изисква от него да 

рисува непрекъснато и една нощ 

през 1930 г. художникът слага край 

на живота си. На 45 години, в разцве-

та на своите сили. 

Според Атанас Киряков Рамблер ус-

пява да проникне като никого други-

го в света на художника и е напълно 

завладян от персонажите в огромна-

та галерия, създадена от Паскин. 

„Той е невероятно продуктивен и е 

нарисувал изумително много неща. 

Има, примерно, рисунки, които са с 

50-60 персонажи, няма една фигура, 

която да прилича на друга. Всичко 

е плод на бликащата му фантазия. 

Вижда се от пръв поглед - Жул Пас-

кин е един от големите рисувачи на 

века, от онези, които най-силно ус-

пяват да уловят мига, което е велико 

качество. Живеел е бохемски, не е 

познавал табутата. 

В един от най-хубавите си периоди 

Паскин започва да рисува с мас-

лени бои неща, които приличат на 

пастел и на акварел. Този период е 

наречен „седефен”. Тогава един от 

големите галеристи сключва с него 

десетгодишен договор само за „се-

дефени” неща. Паскин подписва до-

говора под влиянието на Люси Крог 

и ограничението му донася много 

мъка. Той държи да рисува това, ко-

ето в момента е в главата му, което 

вълнува съзнанието му. Това е кап-

ката, която прелива чашата и тласка 

твореца към самоубийство. Както 

казва Абел Рамблер, „изкуството е 

последната свободна територия, в 

която човек като Паскин може да се 

изяви”. 

текст Мариана Първанова



13

МАГИЧЕСКИ РЕАЛИЗЪМ 

текст Жана НиноваАко перото на Габриел Гарсия Маркес се потопи в изостреното 

гражданско чувство на режисьора Оливър Стоун, а комбинаци-

ята от магически реализъм и социален сарказъм се проектира 

върху видео стена, навярно ще получим драматичните мащаби 

на арт инсталация, типична за Ширин Нешат. Парижката гале-

рия De Noirmont представя втората самостоятелна експозиция 

на прочутата с гражданската си позиция иранска артистка. В 

изложбата, която ще продължи до 3 април, са включени двете ви-

део инсталации Munis и Faezeh, както и фотографии от работния 

процес по заснемането на лентите. От много години името на 

Ширин Нешат се свързва с уникален, концептуален подход към 

проблемите на обществото, идентичността, утопията и религиоз-

ните ограничения. Повече от три години Ширин проучва една от 

най-популярните новели в Иран - Women Without Men, на иран-

ския писател Shahrnush Parispur, която проследява живота на пет 

ирански жени през лятото на 1953 г., и разказва историите им 

във видеофилм. Три от тях артистката представи през 2004 г., а 

сега в парижката галерия се въртят останалите две ленти - Munis 

и Faezeh.

# 012 март 2008mediaboxx12 # 012 март 2008mediaboxx12
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ЛЮБОВ И ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ ПРЕДСТАВЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПУБЛИКА 100 ИГРАЛНИ, 20 ДОКУМЕНТАЛНИ И 60 

КЪСОМЕТРАЖНИ ФИЛМА 

Тези, които обичат киното, добре знаят, че сега е сезонът на 

филмовите фестивали. Сезонът на оскарите, на наградите на 

Британската академия за филмово изкуство, на “Берлинале” - и 

така до кулминацията на шума и светкавиците през май на фес-

тивала в Кан. Извън бляскавата поредица, но съвсем нелишени 

от смисъл и значение са много други малки, локални, независи-

ми, най-различни филмови форуми в Европа и света.

Близък и достъпен за нас си остава София Филм Фест (Sofia 

International Film Festival), който успя за своя 12-годишен живот 

да се развие професионално и да се утвърди като ключово 

международно събитие за региона. Фестивал преди всичко зна-

чи празник, точно това е чувството, което поражда София Филм 

Фест в местната си публика. Тя вече знае, че със сигурност ще 

гледа кино, различно от обичайната селекция на мулти- и си-

неплексите, която доста напомня задължителната за тях кофа с 

кухи и пресолени пуканки. 

От 1997 г. досега на фестивала са показани над 1200 игрални и 

документални филма. В списъка на гостите са били имена като 

Вим Вендерс, Фолкер Шльондорф, Катя Рийман и Карл Баумгарт-

нер, Алън Паркър, Питър Грийнауей, Тери Джоунс, Тони Палмър 

и Дейвид Макензи, Андрей Кончаловски, Карен Шахназаров, 

Иржи Менцел, Ян Сверак, Ян Хржебейк и Петр Зеленка, Емир 

Кустурица, Кшищоф Зануси, Отар Йоселиани, Аньес Варда, 

Асумпта Серна, Бент Хамер и Уни Страуме, Джафар Панахи и 

Бабак Паями, Джери Шацбърг, Мика Каурисмаки, Горан Мар-

кович, Горан Паскалевич, Радивое Андрич и много други.

Дванайсет филма от Македония, Германия, Канада, Полша, Ве-

ликобритания, Латвия, Русия и България ще се борят за Голямата 

награда на тазгодишния филмов фестивал в София. Сред загла-

вията са „Нашият личен живот” на Денис Коте (Канада), „Доно-

ван Слакс” на Кивмарс Боулинг (Великобритания), „Семейни 

правила” (Германия) на Марк Майер със Самуел Финци в глав-

ната роля, „Птицата не може да лети” на Трийс Ана (Холандия) с 

участието на Барбара Хърши, „Аз съм от Титов Велес” на Теона 

Стругар Митевска (Македония), „Любов и други престъпления” 

на Стефан Арсениевич (Сърбия-Германия), „Русалка” на Анна 

Меликян (Русия), „Лудост посред лято” на Александър Хан 

(Латвия-Великобритания-Австрия), „Ягодово вино” на Дариус 

Жаблонски (Полша).

Председател на журито е холандският режисьор Йос Стелинг, 

а сред членовете му са българската актриса Ани Пападопулу и 

режисьорите Сърджан Голубович (Сърбия, носител на Голямата 

награда от 2007) и Алексей Попогребски (Русия, представил в 

София дебюта си „Коктебел”).

Годината на Русия в България ще бъде отбелязана със специа-

лен фокус върху руското кино. Никита Михалков е голямата звез-

да на феста, а неговият последен филм - „12”, който бе удостоен 

със специален „Златен лъв” във Венеция през 2007 г., ще бъде 

„руската гала” в София. В програмата са включени някои от 

най-успешните филми на изминалата година - претендентите за 

„Оскар” за чуждоезичен филм: „12” на Никита Михалков и „Мон-

гол” на Сергей Бодров-старши, „Карго 200” на Алексей Бала-

банов, „Прости неща” на Алексей Попогребски, „Александра” 

на Александър Сокуров и „Пътешествие с домашни животни” на 

Вера Сторожева.

Забележителният филмов сценарист и писател, французинът 

Жан-Клод Кариер, ще пристигне специално на феста, за да бъде 

удостоен с Наградата на София за цялостното си творчество. 

От неговата внушителна филмография с над 130 заглавия ще 

припомним само тези, които са резултат на плодотворното му 

сътрудничество с Луис Бунюел - “Дневникът на една камериер-

ка”, “Този неясен обект на желанието” и “Дневна красавица”.

Сценаристът ще бъде представен с два филма - „Улжан” на Фол-

кер Шльондорф и „Призраците на Гоя” на Милош Форман. Дъл-

гоочакваните „призраци” на Милош Форман и Жан-Клод Кари-

ер ще имат своята гала премиера в София. Историята ни връща 

в Испания на Инквизицията и показва един отрязък от живота на 

прочутия художник Франциско Гоя (Стелан Скарсгард), в който 

неговата муза Инес (Натали Портман) е обвинена в ерес от све-

щеника манипулатор брат Лоренцо (Хавиер Бардем). „Призра-

ците на Гоя” е необичаен филмов поглед, който съчетава  реално 

съществуващия образ на художника с измислени персонажи. 

Зрителят добива  автентичното усещане, че наблюдава заедно 

със самия Гоя какво се случва с неговите „призраци”. 

„Улжан” разказва за опитите на един французин да прогони 

собствените си демони на края на света, това е поредната ис-

тория на легендарния тандем Шльондорф - Кариер. Именно те 

стоят зад една от най-забележителните филмови адаптации - „Те-

некиеният барабан” по романа на Гюнтер Грас. Жан-Клод Ка-

риер ще се срещне със зрителите в кино „Люмиер” и ще пред-

стави съвместния си проект с българския режисьор, живеещ във 

текст Антоанета Пунчева
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Франция, Георги Балабанов - „Досието Петров”. 

Един от най-талантливите съвременни режисьори, творецът 

бунтар, който проправи пътя на емигрантите към големите 

европейски отличия в киното, германецът от турски произход 

Фатих Акин, ще бъде специален гост на феста. Зрителите ще ви-

дят неговия последен филм - „Краят на рая” (The Edge of Heaven, 

2007), показан премиерно, а също и панорама от предишни за-

главия на режисьора, като „Солино”(2002), носителя на „Злат-

на мечка”  „Срещу стената” (2004) и „Музиката на Истанбул” 

(2005). „Краят на рая” е носител на приза за най-добър сцена-

рий Кан’07, на Европейската филмова награда за сценарий и 

на първата награда LUX на Европейския парламент. Във филма 

участва известната актриса Хана Шигула. Той е своеобразно 

продължение на планираната трилогия „Любов, смърт и дявол”, 

започнала със „Срещу стената”. 

Фатих Акин е роден през 1973 г. в Хамбург в семейството на 

турски имигранти. Завършва специалност „Визуални изкуства” 

във Висшето училище за изящни изкуства в родния Хамбург през 

2000 г. Като студент снима документални филми и гастролира 

като актьор в телевизионни продукции и филми на свои колеги, 

най-често в ролята на турски гастарбайтер. Първия си късоме-

тражен филм режисьорът създава през 1995 г. и същата година 

Sensin-You’re The One!  печели наградата на публиката на Хам-

бургския международен фестивал за късометражно кино. През 

1996 г. Фатих Акин снима втория си късометражен филм Weed.

Първият му игрален филм е от 1998 г. и се нарича „Кратко и без-

болезнено” (Short Sharp Shock). Акин представя картината на 

един градски квартал, населен с дребни гангстери, преслед-

ващи големи цели. Филмът е носител на „Бронзов леопард” от 

фестивала в Локарно (1998) и на Баварската филмова награда 

за най-обещаващ млад режисьор (1999). 

Вторият игрален филм на Фатих Акин - „Юли” (2000 г.), е опре-

делен от филмовата критика като road movie. През 2002 г. се 

появява и „Солино”, който е за „чужденците”, живеещи в Герма-

ния. Световната слава идва в живота на Акин с филма „Срещу 

стената” (2004 г.), който наистина неочаквано печели „Златна 

мечка” на международния кинофестивал в Берлин. Триумфално-

то шествие на четвъртия му игрален проект не спира до „Злат-

ната мечка”, а смело продължава напред с 5 национални от-

личия „Лола”, с „Гоя” за най-добър европейски филм и с две 

Европейски филмови награди - за най-добър филм на 2004 г. и за 

фаворит на публиката.

„Срещу стената” е филмово завръщане към изгубените корени. 

Режисьорът разказва яростната и разрушителна история на 

младата Сибел (Сибел Кекили), която се омъжва, за да избяга от 

религиозните и културни ограничения на своята среда и етнос. 

Джахит (Бирол Юнел) е нейното спасение от консерватизма 

на семейството й. Избраникът е грохнал от дрогата и алкохо-

ла рокаджия. Тя говори турски, той - немски. Раздирани между 

миналото на родителите си и настоящето на връстниците си, те 

минават през ярост и любов, отчаяние и сблъсъци. Мъчително 

привлекателен и незабравим остава образът на оркестъра и 

неговата певица в червена рокля на брега на Босфора, чиято 

песен в равни интервали накъсва разказа. Музиката е равнос-

тоен персонаж във филма и в пътуването от Запада към Изтока 

на героите и тяхната публика. „Филмът е двуизмерно същество, 

но когато добавиш музика, то се превръща в триизмерно, чети-

риизмерно, а понякога дори и в петизмерно”, споделя в интервю 

Фатих Акин, режисьорът, който е работил като диджей в хам-

бургските клубове и обожава музиката. От тази любов се ражда 

и документалният „Музиката на Истанбул”. 

Холандският режисьор Йос Стелинг, председател на журито на 

фестивала, ще бъде представен с панорама от 7 филма. За пре-

миерата на новия му филм „Душка” се очаква да пристигнат и 

актьорите Сергей Маковецки и Силвия Хьокс. Холандската про-

грама включва и копродукцията с България „На сляпо” на Тамар 

ван ден Доп.

Начало на феста ще сложи филмът „А днес накъде” на Рангел 

Вълчанов. Продължението на вълнуващия „А сега накъде” ще 

бъде показано в един и същи ден със специалната прожекция 

на създадения преди 20 години филмов хит. „А днес накъде” е 

заснет на High Definition и имаше международна премиера 

през 2007 г. в Карлови Вари. Сценарият на филма е дело на Ран-

гел Вълчанов и Георги Данаилов, оператор е Радослав Спасов, 

композитор - Кирил Дончев. Продуцент на филма е директорът 

на София Филм Фест Стефан Китанов, а копродуценти са Дими-

тър Гочев, Николай Ишков и Петър Одаджиев.

Силен интерес предизвиква премиерата на копродукцията на 

България, Германия, Словения и Унгария „Светът е голям и спа-

сение дебне отвсякъде” на режисьора Стефан Командарев по 

едноименния роман на Илия Троянов. В главните роли са леген-

дата на сръбското кино Мики Манойлович („Баща в команди-

ровка” и „Ъндърграунд”) и немецът от хърватски произход Карло 

Любек, партнират им и български актьори. Оператор на филма е 

Емил Христов, а музиката е на Стефан Вълдобрев. Илия Троянов 

ще представи на българската публика и новия си документален 

филм, заснет за немския ТV канал ZDF.

Общо около 10 български филма, завършени след март 2007 г., 

съставят панорамата на новото българско кино. Сред тях са чу-

десните „Шивачки” на Людмил Тодоров, „Моето мъничко нищо” 

на Дочо Боджаков (със софийска премиера), „Малки разгово-

ри” на Владимир Краев, „Летете с Росинант” на Джеки Стоев. 

Очаква се за първи път да бъдат показани пред публика оконча-

телно завършените „Хиндемит” на Андрей Слабаков и „Авантю-

рата Хамлет” на Грег Роуч и Ивайло Дикански.

Рубриката европейски екран представя традиционно новите 

филми на някои от водещите имена в световното кино. Българ-

ските зрители ще видят абсолютния фестивален хит на 2007 г. 

„4 месеца, 3 седмици, 2 дни” на румънеца Кристиан Мунджиу, 

„Амбалаж” на Ян Сверак, „Ирина Палм” на Сам Гарбаск, „Им-

порт-експорт” на Улрих Зайдел, „Мъжът от Лондон” на Бела Тар, 

„Вие, живите” на Рой Андершон, „Посещението на оркестъра” 

на Еран Колирин.

Със силен интерес са очаквани „Катин” на режисьора Анджей 

Вайда, номинираният за 8 награди „Оскар” „Ще се лее кръв” 

на Пол Томас Андерсън, „Невидими” (гала премиера на Фонда 

за развитие на ООН), сред режисьорите на който са Вим Вен-

дерс и Изабел Коаксе, „Няма ме” (I’m Not There) на Тод Хейнс 

- зашеметяващият биографичен филм за легендата Боб Дилън, 

„11-ият час”, продуциран от Леонардо ди Каприо.

„Поколение: изгубени и намерени” - уникалният омнибус филм, 

който откри Форума на младото кино в Берлин през 2005 г., ще 

събере отново своите автори - този път за преглед на създа-

деното след общия им филм. А то е повече от забележително. 

„Йоана” на Корнел Мундруцо участва в Кан, „Гърбавица” на 

Ясмила Збанич спечели „Златна мечка” в Берлин, „4 месеца, 3 

седмици, 2 дни” на Кристиан Мунджиу отнесе „Златната палма” 

в Кан, а „Любов и други престъпления” на Стефан Арсениевич 

е в Берлин 2008. 

Документалната програма на фестивала е много силна, тя 

включва дългоочаквания от българската публика филм на Андрей 

Паунов „Проблемът с комарите и други истории” и „Коридор № 

8” на Борис Десподов (със световна премиера в Берлин 2008). 

Премиерен е и „Срещу течението” на Златина Русева. Това е 

мащабен музикално-документален проект за река Дунав и му-

зиката по течението й, с участието на емблематични  музиканти 

от държавите, през които минава реката, сред които са и Иво 

Папазов-Ибряма, и Теодоси Спасов.

В програмата са още „Homo Ludens” на Иван Пантелеев за бъл-

гарския театрален режисьор Димитър Гочев, работещ в Герма-

ния, „Дон Елис: Електрическото сърце” на Джон Визуци за един 

от най-значимите новатори в джаза с участието на Милчо Леви-

ев, „Ред Ход Чили Пепърс Untitled Documentary” и мащабният 

документален портрет „Брандо”.

София Филм Фест се провежда от 6 до 16 март 2007 г. в Со-

фия, а допълнителната му програма е от 17 до 23 март в 

София, Пловдив и Бургас.



текст Бистра Петрова
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Домашно видео филмче с хлапе, танцуващо на музика на Принс, 

доведе до съдебна битка в САЩ и постави под въпрос границите 

на авторските права. 

Главният герой е 18-месечният Холдън Линц, който прояви небла-

горазумието да хареса хита oт 80-те години Let’s Go Crazy и да 

се задруса по бебешки в кухнятa у дома в Пенсилвания. А май-

ка му - уж зряла жена - да го запише на видео и да пусне записа 

в YouTube. Нещо, което едва ли би направила, ако можеше да 

предположи какви неприятности я очакват...

Когато вкарва „танца” на сина си в популярния видео портал, 

Стефани Линц не търси популярност - тя иска да развесели не-

колцина роднини и приятели. И наистина за 3-4 месеца филм-

чето е гледано едва от 21 души, главно близки хора. През юни 

изненадващ имейл от YouTube й съобщава, че 29-секундното ви-

део е свалено от сайта по искане на звукозаписната компания 

„Юнивърсъл мюзик” и я предупреждава, че ако продължава да 

пиратства, ще й спрат достъпа до портала.

В началото Стефани решила, че с нея си правят майтап. Когато 

обаче филмът изчезнал от сайта, останала като гръмната. „Пър-

во се уплаших, особено като видях кой ме заплашва. Треперех, 

че музикалната индустрия ще започне да ме преследва, както 

прави с други, които свалят и си разменят музика. Страхувах се, 

макар да не съм направила нищо нередно, че „Юнивърсъл” ще 

заведе дело срещу мен и ще ми вземат къщата, колата... И кол-

кото повече се страхувах, толкова повече побеснявах!”, разказ-

ва майката пред телевизия ABC.

Г-жа Линц пише контра жалба до YouTube и през август връщат 

филмчето й в мрежата. Но Стефани не спира дотук. Тя се свърз-

ва с адвокатите на организацията Electronic Frontier Foundation, 

която следи за правата в киберпространството, и завежда дело. 

Обвинението - от „Юнивърсъл” неоснователно отправят заплахи, 

че авторските права на музикантите са нарушени. Компанията 

отхвърля обвинението. И докато страните спорят, медиите шум-

но подемат темата, а форумите бълват хули по Принс и звукоза-

писния гигант. 

Музикалната индустрия е силно ударена от незаконното тегле-

не и обмен на музика и просто се защитава, казват познавачи 

на проблема. „Държателите на авторски права смятат, че ако 

не ги защитават и при най-дребните и невинни наглед случаи, 

ще отприщят масово пиратство”, обяснява Джиджи Сон от аме-

риканската изследователска организация Public Knowledge. 

„Но зрителите, слушателите, интернет ползвателите също имат 

права и едно от тях е да използват по различни законни начини 

интелектуалната собственост, която са си закупили”, допълва тя. 

Според Джиджи Сон обаче в случая с Let’s Go Crazy „Юнивър-

съл” са се издънили. „Едва ли някой ще свали от YouTube част от 

песен, звучаща в 29-секундно видео, за да си спести парите за 

диск”, аргументира се тя. 

„Юнивърсъл” на свой ред си измива ръцете с Принс. „Дейст-

вахме по волята на нашия клиент, който смята, че в мрежата не 

трябва да звучи негова музика без съгласието му”, обясняват от 

компанията лидер в музикалната индустрия.

„Принс лично прерови интернет за свои песни, така спипа и 

танцуващото бебе”, каза пред ABC информиран източник. Той 

съобщи, че по настояване на певеца, който навремето дълго но-

сеше на бузата си надписа „роб”, за да си възвърне правата 

от компанията „Уорнър”, от YouTube са свалени хиляди видео 

филми, използващи музиката на поппевеца.

Случаят е характерен за зачестилата напоследък агресивна за-

щита на авторските права, която често стига до крайности, каз-

ват от Electronic Frontier Foundation. „Компании като „Юнивър-

съл” нонстоп ровят в интернет, заливат сайтовете с ултиматуми 

да свалят незабавно този или онзи филм, заплашват със съд. Но 

абсурди като този с кухненското видео на домакинята Стефа-

ни Линц досега не сме имали”, казва адвокатът от фондацията 

Джейсън Сулц. Според него защитниците на авторските права 

често злоупотребяват, а провайдърите, които нямат възмож-

ДОМАКИНЯТА СТЕФАНИ ЛИНЦ СРЕЩУ ПРИНС
ИЛИ КАК ЛЮБИТЕЛСКО ФИЛМЧЕ ОТ 29 СЕКУНДИ ПОДПАЛИ ЯРОСТЕН ДЕБАТ ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

ност да проверяват основателна ли е всяка от многобройните 

им жалби, просто свалят от уебсайта набедените видеофилми, 

респектирани от мощни компании като „Юнивърсъл”. „Случаят с 

танцуващото бебе на Стефани Линц е точно такъв. Звукозапис-

ната компания злоупотребява със закона за авторските права, 

като цензурира филмче, което въобще не го нарушава. Затова 

съдим „Юнивърсъл” за щети, обяснява юристът пред в. „Вашинг-

тон пост”.

Самата г-жа Линц има съвсем конкретна претенция: „Искам 

компанията високо да заяви, че не съм пират, и да ми се извини”. 

Тя признава правото на музикалната индустрия да се защитава, 

когато песни се крадат и разпространяват нелегално. „Но моят 

случай не е такъв. Аз не съм крала, а си купих диска законно от 

магазина и го слушахме у дома. Не съм направила филма с цел 

печалба, просто снимах танцуващия си син. И няма да позволя 

животът ми да се превърне в постоянно бдение дали с музиката, 

филмите, дрехите и играчките на децата не съм нарушила нечии 

авторски права”. Наред със съдебните, майката е взела и други 

мерки срещу Принс - вече не го пуска на сина си. Той е минал 

на гръндж и се забавлява с „Нирвана”, заключава ABC.
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ВРЕМЕ ЗА НЕЖНОСТ  
текст Жана Нинова

Бразилската фотографка Мона Кун се завръща с нов интересен 

проект - Evidence, представен от лондонското издателство Steidl. 

Една красива лятна ваканция в южна Франция в компанията на 

приятели е представена в типичната за Мона поетична еротика. 

„Голяма част от фотографиите в проекта са смело завръщане 

към желанието да останем верни на първичните си инстинкти и 

завръщане към природата на човека! Хората винаги са били лю-

бопитни един към друг и от столетия насам се опитваме да пре-

създадем живота си в картини по толкова много различни начи-

ни. Фотографиите ми са просто още един пореден опит на тази 

любознателност да защити красотата и чистотата на човешката 

природа, такава каквато е, а не адаптирала се към модерния 

начин на живот!”, разказва за търсенията си фотографката, ко-

ято сега живее в Лос Анджелис. Фокусът на Мона отново пада 

върху голото човешко тяло и с умела игра със светлината и пози-

ционирането на героите си тя успява да се доближи максимал-

но до романтизма на старите майстори Рембранд и Вермеер. 

„С хората, които участваха в проекта Evidence, си имахме голя-

мо доверие - основата на една красива интимност!”



ДУХ И МАТЕРИЯ
UNDER MY SKIN е интересно артис-

тично предложение, което идва от 

Париж. В една от най-прочутите в 

града галерии за модерно изкуство, 

Galerie Magda Danysz, артисти от 

цял свят представят концептуалните 

си видео инсталации, които изслед-

ват връзката на артиста с тялото му. 

Младият германски артист Щефан 

Рингелшвандтер представя изключи-

телно интимно видео, в което изгова-

ря тайната на своята болест на фона 

на красивата музика на Autechre. 

Елоди Понг пък, която вече спечели 

голямата награда на Швейцария за 

съвременен артист, изненадва с лю-

бопитен проект - преоблича се като 

панда и прави стриптийз на парчето 

I am a bomb, поставяйки зрителите 

пред дилемата дали става въпрос за 

сексбомба или за истински взрив.

23
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В началото на февруари  регионалният вестник  l’Est Rеpublicain цитира „сериозен  източник”, близък до 

някого, който бил присъствал на тайната цивилна сватбена церемония в Елисейския дворец. Карла Бруни 

и Никола Саркози нито отрекоха, нито потвърдиха, а майката на булката отклони въпросите на пресата 

с думите: „Не ми е разрешено да коментирам”. Веднага изгря на свой ред темата за медения месец на 

двойката в Италия, в града на Ромео и Жулиета. Заговори се за бебе. Кичът стана пълен.  

Постепенно сапунената опера на Сарко започна да тревожи неговия собствен антураж. Премиер-

министърът  Франсоа Фийон бил чут да се оплаква: “Той се шегува с всичко. Иска само да разказва вицо-

ве или да говори за гуляи и веселби. Когато говорим на президента, той невинаги слуша. Анулира срещи, 

което не е типично за него. Как ще свърши това?” 

Тревогата се пренесе в Европейския парламент, главата на неговата Социалистическа партия - Мартин 

Шулц, коментира така: “Три решаващи теми са сложени на масата по време на словенското президент-

ство на Европейския съюз за следващите 6 месеца: климатичните промени, Косово и ратифицирането на 

Лисабонския договор”. И продължава: „Но вместо да се концентрира върху тези сериозни политически 

предизвикателства, ЕС заседна в личния живот на Саркози”. 

“Президентът Саркози излага на показ своя пламенен личен живот в момент, в който французите очакват 

от него да спази обещанията си да подобри икономиката на страната”, казва в интервю Стефан Розе, ди-

ректор на социологическата агенция CSA, която регистрира поредния спад на доверието към наследника 

на Ширак и легендарния Де Гол.

Капан за мъже, серийна разбивачка на сърца, фотогенична пресметливка, арогантна наследница - пър-

вата дама на Франция бе наричана как ли не от пресата в последните дни. 

Едва три месеца след развода си със Сесилия опитният в играта с медиите френски президент Саркози 

стана главен герой в публично оповестен любовен роман, клюките и подробностите около който сe обсъж-

дат в духа на таблоидите дори от по-съзнателните и високомерни френски издания.

Вижте любовниците около пирамидите и в „Евро Дисни”! Дали индийските официални власти ще променят 

протокола, за да настанят дамата, която ще преспи в стаята на президента? Ще приеме ли френската 

общественост жената, която прокламира полиандрията, а зад гърба й са множество романтични връзки, 

сред които и с рок легендите Ерик Клептън и Мик Джагър? Дали светкавичното сближаване и бракът ще 

повдигнат спадащия рейтинг на Саркози? 

Въпросът за рейтинга получи категоричен отговор - одобрението за президента намаля с рекордни тем-

пове. Тъй като манекенките често биват използвани като синоним за кръгли идиотки, Бруни изглежда добре 

подготвена за грубичките шеги в Елисейския дворец и в медиите, написа в. New York Times.

За малцината, останали незапознати с историята на Карла, тя е дъщеря на италианския магнат (на авто-

мобилни гуми) и класически композитор Алберто Бруни Тедески и на Мариса Борини, концертираща пиа-

нистка. Карла Бруни е богата и добре образована - във Франция, където семейството се премества през 

70-те, за да избегне вълната от отвличания в Италия. Тя говори свободно три езика.

След като приключва кариерата си на един от най-скъпо платените модели на 90-те години, с кампании 

за „Диор” и „Шанел” и около 250 корици с нейния образ, Карла става музикант, промяна, която не е чак 

толкова изненадваща за тези, които са запознати с произхода и връзките й. Нейният първи албум със за-

дъхана, чувствена музика, акомпанирана предимно от акустична китара, излиза на пазара през 2003 г. и 

отбелязва бърз успех.  Quelqu’un m’a dit („Някой ми каза”) продава повече от милион копия във Франция, 

още 300 000 извън страната, а през 2004 г. донася на Карла Бруни френския еквивалент на наградите 

„Грами” за най-добра певица.

По-късно тя успя да направи и от своя следващ албум сериозно постижение - така поне го определя Джо 

Леви, редактор на Blender magazine. Защо? „Защото е претенциозен и секси в същото време”, казва Леви 

и задава реторичния въпрос: „Не е ли повече от подходящо жена, която въплъщава тези качества, да е съ-

пруга на френския президент?”.

Разбира се, много хора са на противоположното мнение, а чувствата на бившата мадам Саркози оставя-

ме на въображението. В няколкото току-що издадени нейни биографии тя се прицелва в бившия си съпруг, 

описвайки го като неверен и мъж, на когото не можеш да се опреш. Но твърдо отказва да коментира сво-

ята заместничка. 

Карла Бруни показа изключителен рефлекс. Само три месеца след като среща президента на някаква ве-

черя, жената, която току-що се бе представила пред едно френско списание като „дресьорка на мъже”, 

е забелязана да носи годежен пръстен с розов диамант, изработен по поръчка от дизайнерката на бижута 

за „Диор” Виктоар де Кастелан. Бруни вече успя да трансформира един салон на Елисейския дворец в 

нещо, което пресата определи като „попмюзик стая”.

„Карла действа много бързо”, казва близък с нея френски моден редактор, който моли да не бъде цити-

ран. Това мнение споделя и Жустин Леви, писателка и дъщеря на философа Бернар-Анри Леви, която е 

омъжена за философа Рафаел Ентовен, в когото за зла участ се влюбва и Бруни, след като вече е имала 

връзка с неговия баща Жан Пол. Заплетеният сценарий е описан от Жустин Леви в новела, героинята на 

която е наречена „Терминатора”. Прототип на образа е г-ца Бруни, жена „красива, някак извънземна, с 

вид на килър”.

На тези неща не се гледа с добро око на политическата арена. Още по-зле е приеман фактът, че жената 

на френския президент е снимана само по бельо. Какво толкова, пита Пол Кавако, криейтив директор на 

списание Allure. „Защо Карла да не е достойна за вечерята на елита? Тя е умна, начетена, произхожда 

от богата фамилия, добре осведомена е за литературата, изкуството и актуалните неща. Сърдечна е като 

човек, макар че е популярна красавица. Е, добре, защо това ви дразни толкова много?”.

Красавицата не срещна пречки от бившата мадам Саркози, с която президентът се разведе миналия 

октомври и от която има десетгодишен син. Сесилия изглежда малко далечна и незаинтересована, но 

преди да се оттегли в Ню Йорк, тя успя да омагьоса пресата на два континента със своята външност и 

поведение, които малцина устояха да не сравнят с тези на Жаклин Кенеди. Очевидци разказват как при 

нейната скорошна случайна поява в парижки ресторант посетителите станали спонтанно на крака и шум-

но я аплодирали.  

Всъщност въпреки разликата във възрастта от десет години между двете дами има много прилики: музикал-

ни традиции в семейството и тесни връзки със света на модата (Сесилия е бивш любим модел на Скиапа-

рели).                                                                                               

Съвсем между другото, въпреки разнищения от пресата развод католикът Саркози вярва в институцията на 

брака. Жената, от която е привлечен - не.

„От време на време съм моногамна”, заявява Бруни пред Le Figaro Madame. „Но предпочитам полигамията 

и полиандрията”.

„Хората винаги тайно мразят богатите и красивите”, казва Лонг Нгуен, редактор на Flaunt magazine. „Те 

биха я приели по-лесно дори ако е наркоманка. Въпросът не е в това, че бивша манекенка е първа дама 

на Франция”, добавя той. „Просто никой не може да понася персона, която има наистина всичко”.

ЖЕНАТА НА ФРЕНСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ
ТИХАТА СВАТБА НА САРКОЗИ И БРУНИ ВДИГНА МАКСИМАЛЕН ШУМ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПРЕСА

текст Антоанета Пунчева
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Саймън Коуел е най-богатият продуцент в телевизионния бизнес на Великобритания според 

класацията, публикувана от сп. „Уикенд”. Богатството на 47-годишния собственик на звукоза-

писната компания SyCo се оценява на 100 млн. лири, заради което заслужено е коронован 

с прозвището „мистър Мидас” (по името на баснословно богатия митичен цар Мидас). Той 

изкачва стълбицата на успеха с британското Got Talent и разбира се, с най-популярното те-

левизионно риалити шоу Х Factor, което успешно пренася през океана под името American 

Idol. Шоуто е гледано всяка седмица от 41 млн. зрители в САЩ, което напомпва доходите на 

продуцента и го прави втория по богатство след Опра Уинфри. От американската версия 

на Х Factor Коуел печели по 15 млн. долара на серия, а освен това държи правата да наема 

победителите и да тиражира изпълненията им чрез SyCo, която е част от Sony BMG. Преди 

година Саймън Коуел продава за 45 млн. лири своя дял от 50% от Simco Ltd (продуцентската 

компания, която държи половината права на Х Factor). Късметът се усмихва на продуцента 

през 2001 г., когато за първи път е поканен в журито на Pop Idol (първообраз на нашия „Мю-

зик айдъл”). Успехът на шоуто го вдъхновява да продуцира собствено предаване с името 

Х Factor, а идеята му е открадната без излишни скрупули от Pop Idol. Впоследствие Коуел 

разширява бизнеса си чрез подобни риалити програми - America’s Got Talent, Celebrity 

Duets (обикновени хора пеят със звезди), Britain’s Got Talent и други. В САЩ той подписва 

споразумение с “Фокс”, което му осигурява 30 млн. долара на година, друг източник на 

доходи са рекламните и спонсорските договори.

Своите пари Саймън Коуел влага освен в бизнеса, в къщи и в много коли, които са голямата 

му слабост. Обича да има по два рейнджроувъра, ролсройса, ягуара, поршета и ферари 

F430 Spider, така както обича да ходи небрежно облечен. Обичайното му облекло са дънки 

и фланелка. Богаташ като него има няколко къщи - една в Лондон за 7,5 млн. лири, вила в Ма-

лага, а в САЩ отсяда в огромната си къща в Бевърли Хилс (оценявана след подобренията 

на около 20 млн. долара), която разполага с басейн с олимпийски размер и водопад. Коуел 

притежава и други имоти, като няколко къщи и апартаменти в Лондон за 25 млн. лири, а не-

отдавна прибавя към тях и две къщи в Барбадос. Не е лошо за човек, тръгнал от пощенската 

служба на EMI Record!

Втори по богатство в Англия са шантавото семейство Озбърн с техните 100 милиона паунда. 

Стълб и финансов мениджър на фамилията е 54-годишната съпруга на вокалиста на метъл 

групата Black Sabbath - Шарън Озбърн. Може да се каже, че след брака си с Ози тя насле-

дява този важен пост от своя баща Дон - мениджър на прочутата група.

Преди 7 години по американската MTV стартира риалити шоуто със сериен формат „Се-

мейство Озбърн”, което отразява живота на прочутото семейство. Операторски екип след-

ва всяка стъпка на членовете му - Ози Озбърн, съпругата Шарън, дъщерята Кели и сина 

НАЙ-БОГАТИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ ЗВЕЗДИ НА АНГЛИЯ

ПРОДУЦЕНТ, ГОТВАЧИ И МЕТЪЛ СЕМЕЙСТВОТО ОЗБЪРН СЕ СЪСТЕЗАВАТ ПО СЪСТОЯНИЯ В МИЛИОНИ ПАУНДИ

Джак, в продължение на месеци. Предаването става едно от най-рейтинговите в историята 

на музикалния канал и получава престижната награда „Еми”. Когато семейството научава, 

че Саймън Коуел се кани да стане техен съсед в Бевърли Хилс, набързо решава да прода-

де имота си. Причината е в хапливия език на нашумелия продуцент, който често взема на 

прицел Шарън. Той сe заяжда с прическата й, с дрехите и грима й, дори с това какво готви 

в риалити шоуто. Въпреки това, когато е поканена да стане член на журито на Х Factor, тя 

забравя обидите и приема, тъй като „се нуждае от пари”. 

След отделянето от групата си, като самостоятелен певец, 58-годишният  Ози Озбърн е про-

дал повече от 27 млн. соло албума само в САЩ, а 70 милиона албума като част от Black 

Sabbath. Шарън на свой ред сключва договор за 12 млн. лири с MTV за сериите на „Се-

мейство Озбърн”, а също така и изгодна сделка за своята автобиография и договор за 7 

млн. лири за промотирането на Аsda. Да добавим към това и скромните два милиона за чат 

шоуто й по ITV. 

Сумата от 62 милиона лири отрежда трето място по богатство на Острова на малко позна-

тата у нас телевизионна звезда Ан Робинсън. Тя е журналистка на 63 години, популярна най-

вече с острите си забележки, иронията и ехидните подмятания. Ан Робинсън не се прочува 

с разследващи материали, а с играта „Най-слабата връзка”, на която е водеща. Тя сключва 

двугодишен договор с ВВС за 6 млн. лири, за да представя играта, и още толкова за нейната 

версия в САЩ по TV канала NBC. Ан сменя жилищата си 18 пъти за 25 години, но сега може 

да се похвали с къщи в Лондон и в Лонг Айлънд, Ню Йорк.

В ранглистата на английските телевизионни звезди четвърто място заема готвачът Гордън 

Рамзи. Най-значителната част от неговите 60 милиона лири не идват от телевизионното му 

готварско риалити шоу „Кухненски кошмари”, което има, разбира се, и американска вер-

сия. Основната част от паричните постъпления са от 9-те му ресторанта в Лондон и двата 

пъба, Рамзи е собственик на ресторант и в Ню Йорк. Добри приходи идват и от консултаци-

ите на Сингапурските авиолинии, както и от продажбите на 18 книги. Гордън Рамзи планира 

да открие тази година нови ресторанти във Флорида, Лос Анджелис, Париж, Ирландия. 

Буквално във врата на Рамзи диша младокът Джейми Оливър. Чаровният 31-годишен готвач 

вече спечели 40 млн. лири с телевизионното си шоу „Голият готвач” (The Nacked Chef), от 

което тръгва и верига от 15 ресторанта. Той е познат на българските зрители от „Евроком”, 

където върви готварското предаване „Вкусотиите на Оливър”. Готвачът живее в Лондон в 

къща за 3,5 млн. лири, а кухнята му е обзаведена съответно за 200 хиляди лири.

В челната десятка на най-заможните телевизонни звезди влизат още дългогодишният радио- 

и телевизионен водещ, продуцентът на „Петъчното нощно шоу” Джонатан Рос (35 млн. лири) 

и водещият на английската игра „Стани богат” Крис Тарант (30 млн. лири).

текст Мери Цветкова

ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ НА SEEME ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 
5 ДО 7 ЮНИ В СОФИЯ
От самото си създаване през май 2006 г. South-East European 

Music Event (SeeMe) се позиционира като най-голямото съ-

битие за професионалисти в денс музикалната индустрия и 

за феновете в региона. Събитието e платформа за взаимна 

обмяна на идеи и предоставя възможност на всички участни-

ци да бъдат в течение с най-новите тенденции в музикалната 

индустрия.

SeeMe 3 ще се проведе от 5 до 7 юни 2008 г. в Централния 

военен клуб, София. За три дни и три нощи градът ще отвори 

вратите си за диджеи, продуценти, клубни промоутъри, мени-

джъри на лейбъли, професионалисти от музикалната индус-

трия и многобройни фенове на електронната музика. 

До момента събитието е привлякло вниманието на някои от най-

добрите местни и световни артисти като Killa Kella, Pendulum, 

Satoshi Tomiie, James Zabiela, Lee Buridge, M.A.N.D.Y, Lottie, 

Misstress Barbara, Fergie, Laidback Luke, Barbara Tucker. Спи-

съкът с имената на артистите и участниците в тазгодишното 

издание скоро ще бъде официално обявен.

SeeMe цели създаването на контакти между професионали-

стите от музикалната индустрия в Югоизточна Европа и осъ-

ществява една уникална идея в подкрепа на регионалната 

музикална индустрия.

„SeeMe беше първото по рода си събитие в региона и бе 

създадено, за да подпомогне промотирането на нови и за-

владяващи таланти в Югоизточна Европа. През изминалите 

две години SeeMe се утвърди като най-голямото и най-важно 

събитие за музикална култура в региона. То стартира с голям 

успех и ние вярваме, че ще се превърне в най-значимото за 

клубната сцена в Югоизточна Европа изобщо”, казва осно-

вателят и директор на проекта Мария Гергова.

Тази година SeeMe има подкрепата и на може би най-успеш-

ната изпълнителка  на съвременната музикална сцена в Бъл-

гария - Мария Илиева.

„Много съм щастлива, че имам възможност да бъда част 

от едно музикално събитие, което вече е от международно 

значение - музикалната конференция SeeMe, единствена по 

рода си за Балканите. Вълнението ми е още по-голямо, защо-

то именно на сцената на SeeMe заедно с Keith Thompson ще 

изпълним за първи път пред публика нашия съвместен сингъл 

Truly.”

SeeMe се състои от три основни компонента - конференция, 

изложение и фестивал. Конферентният пакет струва 90 евро, 

ако се регистрирате преди 1 май, и 130 евро след обявената 

дата. Той осгурява достъп до конференцията, зоната за кон-

такти, базата с данни за всички участници, изложбената зона 

и официалната SeeMe парти вечер.
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ТЕЛЕВИЗИОННА МРЕЖА

Руският пазар през погледа на експертите от 
Broadband TV News
Tелевизионната индустрия на Русия е най-голя-

мата и без съмнение най-динамичната в Цен-

трална и Източна Европа. Въпреки че е домини-

рана от здраво установилите се броудкастъри 

като Канал 1, Русия TV, NTV и CTC, страната има 

също така три DTH платформи, кабелна индус-

трия, обслужваща 13,5 милиона домакинства, 

и стремително развиващ се IPTV сектор. Нещо 

повече, HDTV и VOD вече са реалност, същест-

вува и план за дигитализация. Това показва чет-

въртият поред доклад на Broadband TV News за 

бързо променящата се TV индустрия в Русия. 

Анализът предлага надеждна информация и 

съвети за всеки, който се интересува от перс-

пективите на този пазар.

Най-сетне и българи във „Форт Бояр” 
Популярната телевизионната игра „Форт Бояр” 

започва по bTV в средата на март и ще се из-

лъчва един път седмично в 90-минутни епизоди. 

За първи път в историята на предаването три 

нации ще премерят сили в състезанието. То ще 

подложи на изпитание волята и издръжливостта 

на 48 участници, сред които 16 българи. Про-

дукцията е реализирана съвместно от bTV, FOX 

Турция и FOX Сърбия, които са част от ефир-

ните телевизии на News Corp. в Европа. Спо-

ред правилата заветната цел на участниците 

в балканското състезание е съкровищницата 

на форта, от която те трябва да измъкнат въз-

можно най-много златни монети. В предвари-

телния кръг 4 български, 4 сръбски и 4 турски 

отбора, съставени от по четирима състезатели, 

ще играят на принципа „всеки срещу всеки” в 

своята група. На финала ще отидат най-силни-

ят български, сръбски и турски отбор, които са 

събрали най-много злато в предварителните 

кръгове. 

Кристина Патрашкова със свое предаване по 
ТВ2
„Истории с Патрашкова” е новото магазинно 

телевизионно предаване, което ще представя 

известните хора по нестандартен начин и ще 

се излъчва на живо всяка събота от 12:00 часа 

и всяка неделя от 17:00 часа. Отговорен редак-

тор и продуцент на „Истории” е Георги Тошев. 

Автор и водещ на предаването е Кристина 

Патрашкова, която доскоро оглавяваше кул-

турния отдел на вестник „24 часа”. „В преда-

ването ще представяме любопитни истории с 

коментари, сблъсък на различни гледни точки, 

конфликти, културни и лайфстайл събития, ън-

дърграунд, отвъд политиката, неочаквана глед-

на точка към известните личности и събития”, 

обяснява Кристина Патрашкова. „Ще имаме 

постоянни рубрики, снимани в стила на доку-

менталните филми, които ще разкриват непо-

дозирани истини за популярни личности и ще 

се дискутират нетрадиционни истории, които 

вълнуват обществото”, допълва Георги Тошев. 

„Истории с Патрашкова” е поредното ново 

предаване в ефира на ТВ2. Стремежът на те-

левизията на този етап е да наблегне на своята 

програма през уикенда. 

Георги Любенов прави медиа клуб по ТВ2
През март ТВ2 стартира със сериозна публици-

стика в лицето на Георги Любенов, съобщиха от 

телевизията. Всяка събота на живо в студиото 

ще гостуват главни редактори и влиятелни жур-

налисти, които ще анализират най-интересни-

те теми от изминалата седмица. Предаването е 

с работно заглавие „Параграф BG” и ще бъде 

седмичният обзор на ТВ2, където освен журна-

листи в ефир ще звучат и зрителите. „Отдавна 

подготвям това предаване, знам, че е много 

различно от всичко, което съм правил, но съм 

убеден в успеха му. Прието е, че журналистите 

и особено главните редактори са хората, кои-

то знаят всичко или поне „нещо тайно”. 

Затова ние ще ги провокираме да го кажат. 

Нещо повече, за първи път в ефир и зрителите 

ще имат достъп до тези хора, да разговарят с 

тях или да зададат своите въпроси”, 

разяснява концепцията на предаването 

Георги Любенов.

bTV стартира уникално риалити шоу за ясно-
видци 

В края на март стартира най-новото риалити 

предаване на bTV - „Ясновидци”. В него десет 

участници с претенции за свръхестествени 

способности ще са  подложени на серия от 

предизвикателства, които ще тестват техните 

умения. В продължение на 10 епизода учас-

тниците трябва да докажат, че успехът им се 

дължи на талант, а не на находчивост, късмет 

и налучкване. Независимо дали трябва да от-

крият местонахождението на човек, да разга-

даят тайните на едно престъпление, да усетят 

енергията на живо същество, или пък да раз-

берат кой е притежателят на даден предмет, 

ясновидците ще се изправят пред нови и нови 

изпитания, докато не бъде избран най-добрият 

сред тях. Предаването ще се излъчва два пъти 

седмично в праймтайм. За изпълнителен проду-

цент bTV е избрала „Глобал филмс”. Водещ ще 

е Николай Георгиев. 

БНТ се допитва за любимите романи на бъл-
гарите
БНТ е в усилена треска по подготовката на най-

продължителното си шоу, което тръгва през 

септември.  Грандиозното начинание ще бъде 

с размаха на „Великите българи” и ще продъл-

жи цяла година. Предаването се казва „Голя-

мото четене” и следва шаблона на английско-

то The Big Read на Би Би Си 2. Още заглавието 

подсказва, че става дума за най-четените кни-

ги, които ще се посочват чрез SMS от зрите-

лите. Оригиналното издание бе излъчвано във 

Великобритания през 2003 г. в продължение на 

два месеца. Тогава в Топ 21 на любимите книги 

на читателите попаднаха такива автори като 

Джоан Роулинг, Джордж Оруел, Емили Бронте, 

Маргарет Мичъл и Лев Толстой, а номер 1 в кла-

сацията бе трилогията „Властелинът на пръсте-

ните” на Толкин.

Българският формат също няма да се ограничи 

само до наши автори, а ще включи и светов-

ноизвестни писатели. Предстои кампания из 

градовете на страната, в резултат на която ще 

бъдат посочени 100 романа. От тях ще бъдат 

отсети 10. Чак тогава с предаване на живо ще 

бъде излъчена и книгата-победител. 

„Часът на Манчестър сити” тръгва по ТВ7
Новото седмично спортно предаване на ТВ7 е 

с продължителност 60 минути и ще се излъчва 

всеки петък от 23:30 часа. Предаването съдър-

жа най-интересното от специализирания теле-

визионен канал на английския футболен клуб, в 

който играят българите Мартин Петров и Вале-

ри Божинов. В програмата са включени карти-

на и отзиви от последния мач на тима, интервю-

та с играчи, треньори, клубни легенди, както и 

ретроспектива с паметни мигове от историята 

на „Манчестър сити”. 

МУЗИКА

Ди Ди Бриджуотър представя своя нов музи-
кален проект 

Една от най-големите джаз певици в света, Ди 

Ди Бриджуотър, носителка на две награди 

„Грами”, ще представи в София най-новия си 

проект Red Earth - A Malian Journey. На 18 март 

в зала 1 на НДК Ди Ди ще пее с едни от най-

добрите африкански музиканти - Кабине Куяте 

и Мамани Кейта, Муса Сисоко, Якуба Сисоко, 

Лансине Куяте и Шериф Сумано, с които бъл-

гарската публика ще се запознае за първи път. 

Ди Ди Бриджуотър смесва гласовете, музиката 

и традиционните инструменти на Мали със се-

вероамериканския джаз език. Първият концерт 

на певицата в България през 2006 г. беше пред 

препълнена зала.

Радио Z-Rock съобщи големи новини за фено-
вете на рока
KISS и Metallica ще имат концерти в София, обя-

виха от Болкън Ентъртеймънт Къмпани. Първата 

дата е отредена за шоуто на KISS - 16 май, на 

стадион „Академик” от 19:00 часа. Цените на 

билетите са 50 и 60 лв.

Ето какво казва Пол Стенли за 35-годишнината 

на групата: „KISS започна с вяра в силата на 

рокендрола и с това, че не се връзвахме на 

нищо. За мен нищо не се е променило и тази 

година ще го докажем отново!”

Metallica ще направят първия си концерт в Бъл-

гария от 9 години насам. Всички помним не-

забравимата тръпка от концерта през 1999 г., 

усещане, продължило с месеци! Новата сре-

ща с Metallica е на 25 юли на стадион „Васил 

Левски” от 21:00 часа. Цените на билетите за 

голямото събитие ще бъдат от 40 до 70 лв.

Пролетният „София Джаз Пик” започна
Първият концерт в програмата е на немския 

бигбенд BuJazzО. Групата събира младите та-

ланти на Германия от 1987 година насам. Един 

от основните принципи при подбора на музи-

канти е те да не надвишават 24-годишна въз-

раст. След като се присъединят към BuJazzO, 

младите изпълнители имат шанса да развият 

таланта си в следващите две години. В BuJazzO 

до момента са свирили почти 400 млади музи-

канти, а желаещите за това са над 3000.

Младите таланти са изнесли повече от 300 кон-

церта, осъществили са над 15 международни 

турнета и имат многобройни записи 

за радиото.

„София Джаз Пик” ще продължи със силното 

присъствие на бразилската звезда Елиане Ели-

ас на 11 април от 19:30 часа в зала 1 на НДК. 

Елиане е пианистка, певица и автор на пес-

ни, известна със своя специфичен и лесен за 

разпознаване музикален стил, който съчета-

ва бразилски корени и чувствен, завладяващ 

глас. Родена е в Сао Паулу, Бразилия. Започва 

да учи пиано, когато е на седем години, а на 

дванайсет преработва сола на виртуозите в 

джаза. На 15 години вече преподава пиано и 

импровизация в едно от най-престижните му-

зикални училища в Бразилия. Кариерата й на 

изпълнител започва две години по-късно с бра-

зилския вокалист и автор на песни Токиньо и го-

лемия поет Винисиус де Мораес, писал музика 

и текстове в съавторство с Антонио Карлос 

Жобим. През 1981 г. Елиане заминава за Ню 

Йорк и година по-късно се присъединява към 

популярната група Steps Ahead.

За дуета си с Хърби Хенкок в Solos and Duets 

през 1995 г. е номинирана за награда „Грами” 

в категорията „Най-добро солово джаз изпълне-

ние”. Списанието Musician описва възторжено 

записа като „едно от най-забележителните съ-

бития в историята на пиано дуетите”. През 1998 

г. компактдискът Eliane Elias Sings Jobim заема 

първото място в музикалните класации в Япония 

в продължение на три месеца, а през 1999 г. е 

посочен за най-добър бразилски албум на го-

дината в проведената от Jazziz анкета.

Като признание за качеството на музиката на 

Елиане Елиас, известният Биг бенд на Датското 

радио записва композиции на Елиас под дири-

генството на легендарния Боб Брукмайер. През 

2001 г. този компактдиск, наречен „Impulsive”, е 

номиниран за „Грами” в категорията “Най-до-

бър албум на голям джаз оркестър”. През съ-

щата година Елиас отново получава номинация 

за „Грами”, този път за Samba Triste в известния 

документален филм „Улица 54” на испанския 

режисьор и носител на „Оскар” Фернандо 

Труеба.

В началото на 2007 г. Елиане подписа договор 

с Blue Note Records/EMI и тази година издаде 

новия си албум Something For You: Eliane Elias 

Sings And Plays Bill Evans. 

Пролетният „София Джаз Пик” ще бъде закрит 

подобаващо, с много енергия от легендите 

Kool & The Gang. Концертът е на 4 юни, в зала 

1 на НДК, от 19:30 часа. Kool & The Gang са 

продали повече от 70 милиона албума по це-

лия свят, оказвайки влияние върху музиката на 

три поколения. Благодарение на песни като 

Celebration, Cherish и Jungle Boogie, те печелят 

две награди „Грами” и седем Американски 

музикални награди, 25 пъти оглавяват топ 10 

класациите в категорията ритъм енд блус, имат 

31 златни и платинени албума.

Още информация - на обновения сайт на фес-

тивала: www.sofiajazzpeak.org/.

Ministry ще посетят България по покана на 
„Тангра Мега Рок” 
В края на март Ministry ще стартират последно-

то в историята си световно турне - т. нар. C U 

LaTouR, което ще обиколи цяла Северна Аме-

рика до май, след което ще се прехвърли на 

Стария континент и ще продължи до средата 

на юли, завършвайки в Източна Европа. Соче-
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МЕДИИТЕ В ИТАЛИЯ
ПОПАРТЪТ ПРЕДСКАЗА КУЛТA КЪМ СЛАВАТА
БЕРНАРДО КАЩАНЬО
ГОЛИ И КРАСИВИ

# 006 ЮНИ  2007

МИНА-АНХЕЛА ИГНАТОВА:  МОДНАТА ФОТОГРАФИЯ Е И БИЗНЕС
СЪНЯТ НА ВОЕННИЯ КОРЕСПОНДЕНТ
ТИПОГРАФИЯТА НА ФОЛЧ
ЕВРОПЕЙСКИ НАГРАДИ ЗА ДИЗАЙН
GO FEST!

Joe di Marco реге, хип-хоп, соул – китарист от Fugees Camp, Ню Йорк.
Предстоящо излизане на албум – октомври 2007.
Фотография Мина-Анхела Игнатова

ни за родоначалници на така популярния през 

последните две десетилетия индъстриъл метъл, 

тексаските живи легенди Ministry най-сетне ще 

посетят България по покана на „Тангра Мега 

Рок” в рамките на организирания от Sofia Music 

Enterprises фестивал Arena Muzika 2008. Датата 

е 12 юли 2008 г., a мястото: зала „Христо Ботев”. 

РАДИО ЕФИР

Слушателите на БГ Радио номинират своите 
любимци за „Годишните музикални награди 
2008” 
По традиция БГ Радио отбелязва рождения си 

ден с церемония по връчването на Годишни му-

зикални награди на БГ Радио. Най-добрите от 

българската поп и рок музика през изминалата 

година се определят от слушателите на ради-

ото. Вотът на слушателите достига над 15 000 

гласа, като гласуването е ограничено до едно-

кратен достъп в сайта на БГ Радио.   Категори-

ите, за които слушателите могат да гласуват, са 

девет: дебют, песен и текст, изпълнител и изпъл-

нителка, група, дует/трио, албум и видеоклип. 

На 5 март БГ Радио ще обяви официално номи-

нациите в отделните категории. Церемонията 

по връчването на 7-те годишни награди на БГ 

Радио ще е на 6 април 2008 г. в зала 1 на НДК.

БНР връчи традиционните годишни награди 
„Сирак Скитник” 
За седми пореден път Българското национално 

радио връчи традиционните годишни награди 

„Сирак Скитник” за принос в развитието на 

радиото като обществена институция. Номина-

циите включват всички области, които превръ-

щат радиото в сериозен културен, образова-

телен и обществен институт. Предложенията се 

правят от трите програми на БНР - „Хоризонт”, 

„Христо Ботев” и „Радио България”, и от шест-

те регионални радиостанции. Общественият 

съвет на БНР журира отличията. Наградата 

„Сирак Скитник” е плакет с образа на Сирак 

Скитник и грамота. Специална награда за за-

бележителен принос в развитието на култура-

та и медиите получи посолството на Япония в 

България, което оказа финансова помощ за 

закупуването на инструменти за Симфоничния 

оркестър на БНР. Награда за утвърждаването 

на регионалните програми на БНР получи „Ра-

дио Благоевград”, а за принос в музикалното 

изкуство - Йордан Георгиев и предаването му 

„Музикална стълбица”. 

... И ДРУГИ

ВГБ е официален представител на най-големия 
рекламен фестивал CANNES LIONS 
От тази година „Вестникарска група България” 

е официален представител за нашата страна 

на известния рекламен фестивал Cannes Lions 

- Франция. ВГБ ще организират няколко промо-

ционални мероприятия, за да запознаят ауди-

торията по-отблизо и в детайли с това какво се 

е случвало през последните години на това ва-

жно за всички рекламисти събитие. Новини за 

предстоящия Cannes Lions 2008 могат да бъдат 

намерени на интернет адреса на фестивала: 

www.canneslions.com/. 

Списание JOY ще награди най-модерните 
продукти в света на красотата и лайфстайла 
В началото на 2008 г. списание JOY ще орга-

низира JOY TREND AWARDS 2008, където ще 

номинира и награди най-новите, модерните 

и известните продукти в света на красотата, мо-

дата и лайфстайла. Конкурсът ще бъде отразен 

в четири броя на сп. JOY. Експертно жури и чи-

тателски вот ще определят победителите в раз-

личните категории, на които  ще бъдат връчени 

статуетки, специално изработени за конкурса. 

Списанието е предвидило и бляскава церемо-

ния - JOY TREND NIGHT, за края на април.

Излезе първият брой на списание PANACEA 
То е най-новият проект на HiEnd Publishing. 

PANACEA е безплатен здравен дайджест и се 

разпространява безплатно в аптеките Pharma 

Expert. PANACEA е списание за здравето, 

здравословния начин на живот и всичко, което 

ни кара да се чувстваме във форма и с добро 

самочувствие. Всеки брой ще е посветен на 

конкретна тема от здравеопазването, която 

засяга широк кръг от хора. Материалите се 

подготвят от лекари, специалисти в съответната 

област, и информират за последните тенден-

ции и методи за лечение. От пилотния му брой 

ще научите как да влезем във форма бързо и 

здравословно, какви са основните правила на 

здравословното хранене, свалят ли се кило-

грами с хомеопатия и др.

Министрите на информацията от Арабската 
лига приеха нови регулативи за сателитните 
предаватели, ограничават свободата на ме-
диите, пише DW - world.de 
„Истината”, така се казва токшоуто на еги-

петския частен радио-телевизионен канал 

„Дрийм”. В токшоуто журналистът Ваел Ибра-

ши всяка седмица представя темите, които 

изглеждат важни за египтяните. Преди две го-

дини такава тема беше тежката катастрофа с 

ферибота в Червено море, сега е масовата 

стачка на текстилните работници. Влязат ли в 

сила новите регулативи, приети от министрите 

на информацията на Арабската лига, Ибраши 

вероятно ще си има проблеми. Защото регу-

лативите забраняват например критика срещу 

политическото ръководство на дадена страна. 

Според египетския министър на информация-

та някои сателитни предаватели застрашават 

арабското общество и то трябва да бъде пред-

пазено от „вредните влияния на глобализация-

та”. 

„Арабските министри на информацията няма 

да допуснат нарастващият брой сателитни 

предаватели да се превърнат в ново поле за 

професионална изява на хора без професи-

онална квалификация. Министрите на инфор-

мацията са против сателитните предаватели 

да се използват като оръдие, което разрушава 

арабските общества и търгува с техните про-

блеми”.

В регулативите се сочи, че сателитните прием-

ници „не бива да разрушават обществената 

хармония, националното единство, обществе-

ния ред и традиционните структури” на дадена 

страна. Обратното, те трябва да се съобразя-

ват с  „религиозните и етически ценности на 

арабското общество”.   Това са разтегливи по-

нятия според журналиста Ибраши: „Абсолют-

но невъзможно е даден телевизионен преда-

вател да работи с подобни понятия. Казва се: 

„принципите на едно общество”, но кой всъщ-

ност определя какви са тези принципи? Всеки 

ги разбира по своему. Според мен тази харта 

напомня на текстовете на Гьобелс или пък на 

социалистическите публикации през 60-те го-

дини в Египет. Казват „защита на обществото” 

и „гаранции за мира”, а в действителност имат 

предвид защитата на политическата система”. 

Ибраши вече е бил съден за критични матери-

али срещу президента Мубарак.

С П И С А Н И Е  З А  М Е Д И Я  Б И З Н Е С  И  Р Е К Л А М А

# 004 МАРТ 2007

MOLLOV PICTURES

СВЕТЪТ ПРЕЗ MONOCLE

КАБЕЛИ 1
ФЕСТИВАЛ КАТЕГОРИЯ LUKS

фотография Александър Моллов

# 005 АПРИЛ  2007

М ОТ МАДОНА
ВАСИЛ ГЕРМАНОВ: СПИСАНИЯТА СА ГОЛЯМАТА МИ СТРАСТ

КАБЕЛИ 2
АНЮТА КАЧЕВА: ВРЕМЕ Е ЗА КУЛТУРА

фотография Васил Германов
модел Таня Илиева

# 008 СЕПТЕМВРИ 2007

ФАРА 2007 - 
В ПОДКРЕПА НА ДОБРИТЕ ИДЕИ В РЕКЛАМАТА
РЕЖИСЬОРЪТ ДИМИТЪР МИТОВСКИ ПРЕД MEDIABOXX

TREND: БЕЗПЛАТНИТЕ СПИСАНИЯ
НАН ГОЛДИН И „БАЛАДА ЗА СЕКСУАЛНАТА ЗАВИСИМОСТ”

ФОТОГРАФИЯ ПИТЪР ЛИНДБЪРГ

direct mail
door to door drop

inserts
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# 012 МАРТ 2008

ШИРИН НЕШАТ

МЕДИИТЕ ИМАТ ДВОЕН СТАНДАРТ ЗА ПОЛИТИЦИТЕ

СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ: КИНО, ЛЮБОВ И ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 

ИЗЧЕЗВАЩИТЕ СТЪПКИ НА АФРИКА




