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СТАНОВИЩЕ 

за предложените от д-р Нина Цветкова Алтъпармакова материали във връзка с 

участието й в конкурс за академична длъжност „доцент“ във факултет „Екранни 

изкуства“ на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ 

 

Нина Алтъпармакова е един от най-утвърдените режисьори по монтажа в 

българското кино. Тя е уважавана личност, успяла да реализира в максимална степен 

професионалните и човешките си натрупвания и да изгради свой разпознаваем 

творческите профил. 

Приложената от нея филмография респектира. Повече от 25 години активна 

работа. Повече от 100 монтирани филма – игрални, документални, телевизионни 

сериали. От всички тях Нина Алтъпармакова е избрала да се яви на настоящия конкурс 

с три заглавия – игралния „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“ на Стефан 

Командарев, документалния „От Кремона до Кремона“ на Мария Аверина и епизод от 

сериала „Под прикритие“, режисиран от Виктор Божинов. Този избор е добре 

обмислен и дава възможност да бъде преценен както богатия творчески потенциал на 

монтажиста, така и умението му да работи еднакво успешно в различни видове и в 

различни жанрове кино.  

Не бих се впускал в пространни професионални анализи на посочените филми. 

Не е и необходимо. Ще обобщя само, че от монтажна гледна точка и трите са 

изградени убедително и професионално. Монтажната структура е напълно адекватна 

на драматургията.  Белязана е с прецизност и точно владеене на материята. Навсякъде е 

постигнат добре разгърнат разказ, с убедителни акценти и верни емоции. И най-

важното – във всеки един от тях личи оригиналният професионален почерк на Нина 

Алтъпармакова.  

„Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“ се гледа леко, с интерес и пълно 

потъване в иначе тежките и драматични обстоятелства на сюжета. В определена степен 

това се дължи и на монтажното решение – плавно проследяване на действието, без 
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самоцелни ефекти и внезапни синкопи, добри връзки между сцените и кадрите от 

настоящето и от миналото. За мен истински успех на Нина Алтъпармакова в този филм 

е постигането на драматургично единство между двете филмови времена. От опит знам 

колко  е трудно това и каква предварителна работа с материала изисква. Тук 

режисьорът по монтажа се изявява в пълна хармония с режисьора на филма, изгражда 

заедно с него стилистиката на съвременна приказка за човека, който мъчително се 

връща назад – към истината за света и към самия себе си.   

Огромна не само като обем, но и като творческа енергия, работа е вложила Нина 

Алтъпармакова и в сезонния сериал „Под прикритие“. Познавайки характера на 

телевизионното производство, ми се струва, че повечето от монтажните решения тук са 

нейно персонално дело. Майсторско, но и някак самотно, е усилието й да търси стил и 

оригиналност в една телевизионна конфекция, да открива разнообразие и изненада в 

общо взето предвидимите перипетии на сменящите се епизоди, да преследва единство 

в линията на поведението на персонажите, да намира връзки и мотивации, дори там, 

където драматургията не ги е предложила. Работата на Нина Алтъпармакова в този 

сериал е изцяло съобразена със спецификата на телевизионното кино. Зрителят пред 

малкия екран по-лесно се идентифицира с действащите лица от сериала, възприема ги 

като своя лична проекция, заживява с усещането, че воайорства, дори влияе 

посредством емоциите си върху съдбата им. В усилията си като монтажист Нина 

Алтъпармакова изхожда изцяло от тази предпоставеност и гради върху нейната основа 

своите конкретни решения.  

Единственият непознат за мене филм от предложената селекция бе 

документалният „От Кремона до Кремона“. Изгледах го с особен интерес – може би 

защото темата за лютиерството като занаят, превърнат в изкуство, по някакъв начин ми 

е особено близка. Филмът е 90 минутна плетеница от бит и духовност, от земен живот 

и божествена отдаденост на музиката. Фабулното изграждане би следвало да е дело на 

режисьора Мария Аверина, но ключов принос за плътността на разказа и за неговите 

ненатрапени послания има и монтажът.  

Този филм е повод да спомена една от отличителните професионални черти на 

Нина Алтъпармакова – нейната способност да доизгражда с помощта на монтажни 

прийоми филмовите персонажи, да фиксира точните им състояния, да ги съпоставя и 

противопоставя, да търси скрити черти на характерите им. Сигурен съм, че в процеса 
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на работата си, тя се привързва към всеки един екранен образ – все едно игрален ли е 

той или документален – доверява му се, иска да го разбере, да му даде възможност да 

се защити в хода на действието. Харесва й се сложното, противоречивото, конфликтно 

вглеждане в човека, в неговите скрити пориви и състояния.   

По стечение на обстоятелствата бях част от журито на докторската защита на 

Нина Алтъпармакова. Нейният дисертационен труд не е обект на настоящия конкурс, 

но намирам за нужно да споделя впечатлението си от него, защото той допълват по 

опосредстван начин професионалния й образ. В своята дисертация доктор 

Алтъпармакова много успешно очертава основните моменти в развитието на 

професията на монтажиста. Проследява еволюцията на монтажните похвати; изследва 

богатия инструментариум от изразни средства, с които си служи монтажистът в своята 

работа; отделя място на синтеза между образ и звук, на ролята на музиката във 

филмовото произведение; очертава не само правилата, но и възможностите за 

творчески отклонения от тях; изразява своето мнение и по стария спор между 

филмовите школи как трябва да се гради един киноразказ – монтажно или 

вътрешнокадрово.  

Имам лични впечатления от преподавателската работа на Нина Алтъпармакова 

в НАТФИЗ. Общуването й със студентите е деликатно и непосредствено. Тя умее да 

анализира пестеливо и точно техните упражнения, да подкрепя идеите им и да ги 

предпазва от грешки. Учи ги да бъдат конкретни, да търсят истината и решенията си в 

материала, а не извън него – чрез абстрактни експерименти и претенциозни форми. 

Толерира не само новаторството и оригиналността, но и стремежа към простотата като 

най-висш израз на авторската идея.  

В този смисъл, особено внимание заслужават приложените от Нина 

Алтъпармакова авторски програми за обучение на студенти по дисциплините „Монтаж 

на документален филм“ и „Монтаж на игрален филм“. В тях правят впечатление 

интересно формулираните теми и произтичащите от тях практически упражнения. 

Теорията е ориентирана най-вече към смисловото изграждане на филмовия разказ и 

към избора на различни монтажни решения на база на особеностите на заснетия 

материал. Специални лекции са отделени на умението да се избират дубли, на 

монтажните принципи и похвати, на изграждането на монтажния ритъм, на боравенето 

с кинематографичните планове. Взети в своята съвкупност, учебните програми 
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очертават една вярна и последователна преподавателска стратегия в овладяването на 

професията на филмовия монтажист.  

Във връзка с всичко казано до тук смятам, че предложените авторски материали 

(монтажната работа в трите филма и учебните програми) защитават кандидатурата на 

доктор Нина Цветкова Алтъпармакова за заемане на академична длъжност „доцент” в 

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.  

Ще гласувам „да“. 

 

                                                                     проф. д-р Дочо Боджаков 


