
   СТАНОВИЩЕ  

от професор доктор Светослав Овчаров 

НАТФИЗ „КР. САРАФОВ” 

  

 за представените хабилитационни материали от д-р Нина Алтъпармакова 

 в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” по Филмов и телевизионен монтаж  

професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство  

обявен от НАТФИЗ „Кр. Сарафов” в ДВ брой 34 от 28 април 2017г. 

 

Като хабилитационен труд д-р Алтъпармакова е предоставила игралния филм „Светът е голям и 

спасение дебне отвсякъде”, документалния филм „От Кремона до Кремона” и епизод от 

телевизионния сериал „Под прикритие”.  Като обем и представителност предоставените 

материали отговарят на изискванията на закона за хабилитационен труд.  

 

На всички в съвременната българска кинообщност д-р Алтърмакова е известна като един от най-

активно работещите филмови монтажисти. Зад гърба й има десетки игрални и документални 

филми, телевизионни сериали. Изборът на тези три филма от огромното й портфолио е 

продиктуван вероятно от желанието да се представи работата й в три различни вида кино: 

игрално, документално и телевизионно.  

Филмът „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде” е с преплитане на няколко времеви пласта. 

Разказът е плавно, повествувателно изграден, с ярки акценти, които способстват за открояване на 

важните за действието моменти. Работата на г-жа Алтъпармакова е ненатрапчива, тя е успяла да 

се вгради в тъканта на филма и да го води „отвътре”, без показност и афиширане. Филмът 

разказва за самопожертвувателността на един възрастен човек в името на внука му, а монтажната 

му структура е като рима на този сюжет: Ефектността е пожертвана в името на спокойното 

разкриване на характерите на героите. Филмът е интересен с детайлите и тяхното 

използване(между другото, г-жа Алтъпърмакова е посветила на детайлите цяла глава в 

докторската си дисертация.) Едва ли има друг филм в света, в който да има толкова много 



детайли на въртящи се, подскачащи, търкалящи и спиращи се зарове. Така епизодите с таблата (а 

те отварят и затварят филмовия разказ) живеят собствения си живот и ни карат, да вярваме, че 

таблата е върха на майсторлъка и от нея зависи животът на парсонажите. Всеки, който е гледал 

тоя филм, трепери да се падне заветният „дюшеш”... 

„От Кремона до Кремона” е документален филм, но също е белязан от използването на 

детайлите. Ръцете, които извайват грифовете на цигулките, пръстите, които внимателно почукват 

дървените късове и слушат звука им, изразяват любовта на лютиерите към професията им 

повече, отколкото каквито и да са думи. На детайлите е противопоставено усещането за 

механизирано производство в голямата фабрика. Детайлът изразява личното, непосредствено 

общуване на човек и инструмент, общите планове са образ на масовостта, на посредствеността, 

която може да погълне човека. Темата на филма се отразява в тези монтажни фрази, чувството за 

съпричастност към съдбата на персонажите във филма се усилва от ясния му монтажен ритъм. И 

в този филм г-жа Алтъпармакова не се опитва да се намесва с крещеящи решения. Тя се потапя в 

документалната структура и умело „се крие” зад героите на филма. Това е едно от най-ценните 

качества на монтажиста – да подхожда индивидуално към всеки филм. Нина Алтъпармакова е 

усвоила този прийом до съвършенство.  

В „Под прикритие” нищо не е „под прикритие”. В този телевизионен сериал за гангстери „по 

български” персонажите са нагли, груби, отблъскващи, противни. Стилът на изграждане на 

филма също е агресивен и стръвен. Монтажните преходи са остри, епизодите са синкопирани. 

Усещането за задъханост се предава от многото кратки и проблясващи за миг кадри, от 

редуването на ярки петна и тъмни дупки. Режисьорът по монтажа Алтъпърмакова препуска с 

шеметна скорост през мрачните души на персонажите. В този филм Нина пак се е „разтворила” в 

начина на разказване, скрила се е зад „ефектните” сюжетни и актьорски прескундаци. Без да съм 

почитател на този сериал не мога да скрия, че монтажистът си е свършил прекрасно работата. 

Той е невинен. А ганстерите са на свобода... 

Представените от г-жа Алтъпармакова като хабилитационни метериали филми са ярко 

доказателство за таланта и умението й на режисьор по монтажа. Тя очевидно се справя блестящо 

със задачи от най-различен естетически порядък.  



Към положителното си впечатление от хабилитационните материали искам да добавя, че г-жа 

Алтъпармакова има огромно количество часове със студентите от Академията. Сред 

възпитаниците си тя се ползва със славата на човек, който не пести времето си и работи рамо до 

рамо с тях над всяка учебна задача. Тази й самоотверженост е пословична и за мнозина от 

студентите тя се е превърнала в синоним на отдаденост на професиите на монтажист и педагог. 

Съчетанието на огромен професионален опит, спокоен характер и търпеливо упорство я прави 

изключително ценен учител. Не напразно много студенти по монтаж, вече завършили 

Академията, се представят като „ученици на Нина Алтъпармакова”. Може би, защото знаят, че 

нейното име е гаранция за професионалната им реализация.     

В заключение искам да кажа, че предоставените хабилитационни материали дават всички 

основания да гласувам с „Да” за кандидатурата на д-р Алтъпърмакова в конкурса за доцент. 

София 5 септември 2017 г   проф. д-р Светослав Овчаров 


