На 9 декември в конферентната зала на Дома на националните общности в рамките на
Дните на българската култура, реализирани от сдружение „Възраждане“, се проведе среща с писателя, режисьора и сценариста Людмил Тодоров и с преводачката и журналистката Златна Костова. Зрителите имаха възможност да видят и филма „Емигранти“ на режисьорите Людмил Тодоров и Ивайло Христов.
поетична книга на Златна Костова
„Врабче в черупка“. Авторката ни
пренесе в света на поетичната
лирика със своите краткостишия.
В края на срещата присъстващите имаха възможност да си купят
„Врабче в черупка“ на Златна
Костова и новия роман на Людмил
Тодоров „Разглобено лято“.

БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ

Среща с Людмил Тодоров и Златна Костова
Представяне на филма „Емигранти“

Мария Захариева

Филмът „Емигранти“ е спечелил
редица отличия: награда на публиката за най-популярен български
игрален филм и Специалната награда на ФИПРЕССИ за изпълнителите
на трите главни мъжки роли – Деян
Донков, Иван Радоев и Валери Йорданов от Международния София
филм фест /2003/; наградите за:
най-добър актьор на Деян Донков
и най-добър български филм от Съюза на българските филмови дейци
(СБФД) през периода 1999 – 2002;
както и Голямата награда „Златна
роза“ – от Фестивала на българския филм, Варна /2002/. Ролите
изпълняват: Деян Донков, Валери
Йорданов, Иван Радоев, Параскева
Джукелова, Нона Йотова, Антоанета Добрева, Искра Радева, Атанас
Атанасов и др. Оператор на филма
е Стефан Иванов, музиката е написана от Дони.

Темата за духовната емиграция, за
безпътицата на младото поколение
е болезнено актуална и днес. Историята на тримата приятели Мъро,
Шпера и Юри не е никак весела,
макар и да е разказана с чувство
за хумор. Другата основна тема,
която филмът засяга – за произвола, беззаконието и за властващата
мафия – е не по-малко актуална за
България 12 години след създаването на филма.
По време на срещата със зрителите,
режисьорът и сценаристът Людмил
Тодоров говори за нетърпимостта спрямо несправедливостта,
която го е подтикнала да напише
сценария. Режисьорката Светлана
Лазарова изтъкна качествата на
филма, добрите режисьорски находки и впечатляващите актьорски
постижения.
Людмил Тодоров представи първата

Людмил Тодоров
(Горна Оряховица, 1955) е завършил английската езикова гимназия
в Русе през 1974 и кинорежисура
във ВИТИЗ „Кръстю Сарафов“ през
1982 г. Сценарист и режисьор на
игралните филми „Бягащи кучета“
(1987), „Любовното лято на един
льохман“ (1990), „Приятелите
на Емилия“ (1996), „Емигранти“
(2001), „Шивачки“ (2006), „Миграцията на паламуда“ (2011). Автор
на книгите „Да изгубиш Мечо Пух“
(1988), „Хроника на една любов“
(1993), „Хроника на едно пропадане“ и „Разкази“ (2012), „Шлеп в пустинята“, роман (2013), „Разглобено
лято“ (2014), роман.
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Снимки: Мария Захариева

Людмил Тодоров и Златна Костова

Златна Костова
е преводачка от и на английски,
радиоводеща, журналистка,
поетеса. Завършила е Английската гимназия в Русе и Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „Английска
филология“. Тя е преводачката на
култовия телевизионен сериал
„Ало, ало“, на „Приятели“, „Женени с деца“, „Напълно непознати“
и много други. Превежда поезия,
проза и драматургия. Работи в БТА,
завежда „Международна дейност
и протокол“.
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