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РЕЗЮМЕ 

на представените като хабилитационен труд филми 

за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ 

от д-р Нина Цветкова Алтъпармакова  

 

„СВЕТЪТ Е ГОЛЯМ И СПАСЕНИЕ ДЕБНЕ ОТВСЯКЪДЕ” е сред най-

успешните български игрални филми от последно време. Професионалната 

работа на монтажиста е от съществено значение за този успех. Филмът се 

отличава със сложен строеж. В него сегашното действие се преплита с 

историческия разказ, епическите епизоди съседстват със силно 

концентрирани драматични ядра. Монтажът е най-важния компонент в 

изграждането на тази поливремева и полижанрова цялост. 

За пръв път в практиката на българското кино при условията на електронния 

монтаж, двата етапа – снимачният и монтажният – са обединени. 

Това внася новаторски характер в работата на монтажиста, прави я по-

самостоятелна и по-интензивна. 

 

Обединяването на снимачния и монтажния период при реализиране на 

„СВЕТЪТ Е ГОЛЯМ И СПАСЕНИЕ ДЕБНЕ ОТВСЯКЪДЕ” спомогна за 

усъвършенстване на режисьорската работа в търсене на оптималните 

решения при изграждане на кадрите и епизодите, а така също за намиране на 

верния ритъм при актьорската игра. 

 

Особен творчески проблем при работата по монтажа е епизодът с играта на 

табла преди финала на филма. Нейната продължителност е постигната с 

постепенно забързващия се ритъм на кадрите. Задачата се усложнява от 

факта, че главният герой трябва да си възвърне паметта и да си спомни 

миналото. На забавен каданс се редуват кадри от летящите зарчета с близък 

план на героя, на зарчетата в колата, която е катастрофирала, а от тук 

действието се връща назад във времето. Този епизод има събирателно 



 2 

драматургично значение за цялостта на филма. Той е белязан с повишена 

трудност от гледна точка на монтажната работа. Може да се каже, че 

полученият резултат е сред най-добрите примери на българското кино в това 

отношение. 

 

В “ПОД ПРИКРИТИЕ” драматургично са заложени сцени със съспенс и 

екшън, може би едни от най-мащабните заснети в последните двадесет 

години. Принос за изграждането на тези сцени има и монтажът.  

 

 “ОТ КРЕМОНА ДО КРЕМОНА” е филм, който проследява живота на 

няколко човека в продължение на две години и половина -  изборът им, дали 

да останат в България или да емигрират в Италия. Изграждането на 

сюжетната линия се постига чрез паралел между героите. Ева и Христо са 

направили своя избор преди 17 години, а Иван трябва да вземе своето 

решение сега. Така чрез два погледа към проблема от различни страни, по 

различно време се ражда цялостното звучене на филма. Чрез паралелния 

монтаж се изгради структура на сюжета изключително близка до тази в 

игралния филм, без героите да бъдат “режисирани”, а напротив спазвайки 

документалния подход на заснемане. Героите са истински, събитията са 

истински.  


