
 

 
С Т А Н О В И Щ Е 

 

 

 

От доц. Костадин Бонев, Факултет по изкуствата, Югозападен 

университет „Неофит Рилски”, Благоевград, гост – преподавател в 

НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, член на Научно жури за присъждане на д-р 

Нина Алтъпармакова на академичната длъжност „Доцент“. 

 

Нина Алтъпармакова е български режисьор по монтажа със свое място 

в националното кино. Завършила е НАТФИЗ през 1995 год., спец. 

Режисура на монтажа. Монтажист на документални филми от 1992 г. 

Дебютира в игралното кино през 1995 г. с филма „Дан Колов – Царят 

на кеча”. Следващият игрален филм, на който е режисьор по монтажа 

– „Емигранти“, печели „Златна роза“ на Фестивала на игралното кино 

във Варна през 2002 г. Награждавана с множество национални и 

международни награди. От 1999 година преподава в НАТФИЗ. Член на 

СБФД. 

 

Д-р Нина Алтъпармакова представя на конкурса три филма: Игралния 

„Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“, реж. Ст. Командарев, 

телевизионния „Под прикритие“ Сезон 5, еп. 12, реж. Виктор Божинов 

и документалния „От Кремона до Кремона“, реж. Мария Аверина. 

Представени са и програмите на водените от д-р Алтъпармакова 

курсове по „Монтаж на игрален филм“ и „Монтаж на документален 

филм. Акцентът и в двете програми е поставен върху естетическите 

проблеми на монтажа и неговото фундаментално значение за 

цялостното изграждане на филмовия разказ. Особено внимание е 

обърнато върху ритъма като основен компонент на филмовия монтаж. 

Обърнато е внимание и върху съвременните тенденции във филмовия 

монтаж, способността му да компресира времето и да обединява в 
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едно неделимо цяло сцени и епизоди, подчинени на единството на 

филмовото действие. Програмите имат за цел да запознаят студентите 

с принципите на монтажа и тяхната  еволюция през годините.  

 

Д-р Нина Алтъпармакова представя на научното жури три филма, 

които представляват върхови постижения в съвременното българско 

кино. „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“ е единствения 

български игрален филм, попаднал в шортлистата на наградите на 

Американската Академия. Филмовият екип е съумял да реализира 

филм – добре разказан, с актьорски ансамбъл на изключително 

професионално ниво и цялостен в професионалната си реализация.  

 

Съдбата като основен двигател на човешките постъпки пресява живота 

на една фамилия, за да ни поднесе главната теза: Когато видиш, че 

пред теб няма изход, не спирай, не се връщай назад. Смени тактиката 

и продължавай напред. И чудото да хвърлиш повече от дюшеш ще 

бъде възможно. Монтажът, следвайки основната сюжетна линия, 

сгъстява емоционалното напрежение, редувайки кадри, свързани по – 

скоро асоциативно – заровете на таблото на катастрофиралата кола, 

снимката от рождения ден в ръцете на страдащия от амнезия Сашко, 

перките на вятърните генератори. За да дойде излекуването, решено с 

кадри, връщащи историята обратно към нейното начало.  

 

Филмът се отличава със сложна сюжетна структура, в която минало и 

настояще се преплитат, като времевите характеристики на 

историческия период се допълват от субективния разказ на основните 

персонажи. Така филмовият разказ придобива обем и ясни очертания. 

Характерното в случая е, че това е първия филм, в който монтажът 

започва още по време на снимачния период и процесите на снимане и 

монтаж вървят паралелно, което е от полза за цялостния резултат. 
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В документалния филм „От Кремона до Кремона“ монтажът е подчинен 

на бавното, постъпателно разкриване на битието на няколко българи – 

лютиери – в Казанлък и Кремона. Водещ елемент в по – голямата част 

от филма е задкадровия глас на персонажите, онагледен с кадри от 

тяхното ежедневие. Разказът върви гладко, предвидимо и без 

изненади. Нина Алтъпармакова се възползва от пасажните кадри на 

операторската двойка Мисирков/Богданов, за да изгради заедно с 

образите на Ева и Христо Маринови, на Иван и Стоянка образите и на 

двата града – потъналия в тежък посткомунистически застой Казанлък 

и застиналата в сянката на вековната слава на своите лютиери 

Верона.  

 

Филмовата поредица „Под прикритие“ е феномен в телевизионната 

продукция в последните години. Занимателен сюжет и висок 

професионализъм са двете главни причини за успеха на сериала. 

Изначално проектът разчита на динамичен монтаж, в който ефектните 

гледни точки към случващото се на снимачната площадка поддържат 

емоционалното напрежение. Освен редуващите се една след друга 

каскади, камерата е фиксирана върху лицата на актьорите. Това е и 

една от причините за толкова добрите актьорски постижения в 

сериала. Тук д- р Алтъпармакова плува в свои води, показвайки най – 

доброто от многогодишния си творчески опит. 

 

Бих искал да отбележа още няколко български филма, в които Нина 

Алтъпармакова е един от основните двигатели за техния успех: 

документалните „Азбука на надеждата“ на Стефан Командарев, 

„Имигранти“ на Андрей Алтъпармаков, игралните „Светото семейство“ 

на Красимир Крумов, „Миграцията на паламуда“ на Людмил Тодоров, 

„Жажда“ на Светла Цоцоркова. Всеки един от тях има приносни 

елементи, за които може да се говори дълго. 
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В крайна сметка с цялостното си 25 – годишно творчество, д-р Нина 

Алтъпармакова доказва, че няма сериозно филмово произведение, в 

което елементите на изкуство да не са постигнати с помощта на висок 

професионализъм. Филмите й доказват също така, че авторските идеи 

и послания могат да се осъществят само в симбиотично единение с 

основните компоненти, сред които особено важна роля играе монтажа.  

 

 
В заключение ще кажа, че д-р Нина Алтъпармакова притежава 

задълбочени теоретични знания и професионален опит в областта на 

филмовия монтаж, педагогически умения и има поредица от ярки и 

запомнящи се филми в творческата си биография. По тази причина 

подкрепям кандидатурата на д-р Нина Алтъпармакова за 

присъждане на академична длъжност „Доцент“.  

Гласувам с ДА. 

 

 

08.07.9.2017 г. 

София     Рецензент: 

        /доц. Костадин Бонев/ 

 


