
 

 

 

Проф. Франсиско Менендес е американски режисьор и сценарист роден в Ел Салвадор. 
Художествен ръководител в Невадския университет, Лас Вегас, Факултет по Филмово 
изкуство, където е и преподавател. През 2017 г., проф. Менендес е удостоен с 
почетната награда „Regents’ Creative Activities“ от щата Невада за игралния си филм 
“Stealing Las Vegas”, с участието на Ерик Робъртс. 
 

Проф. Менендес е носител на няколко престижни награди за преподаване от 

Невадския университет, Лас Вегас и две награди „Charles Vanda“ за специални отличия 
в изкуствата. Като декан, получава повече от 1 милион долара субсидии за продукции 
за програмите от факултета. Освен режисурата, неговите научни интереси включват: 

кинодраматургия, виртуална реалност и нови технологии.   
 

Франсиско Менендес започва да се интересува от кино и да създава филми още на 9 
годишна възраст в родината си, Ел Салвадор. През 1985 г., проф. Менендес е удостоен 
с наградата „Dore Schary“ за документалния си филм „Los Niños: Thinking About Others“, 

разказващ за трудния живот на мексиканските деца, живеещи покрай границата на 
Мексико със САЩ.  
 

Завършва университета Puget Sound със специално отличие през 1985 г. Магистър по 
Кино и телевизия от Калифорнийския университет за изкуства, 1989 г. В същия 
университет, в продължение на три години, е асистент на номинирания за Оскар 
режисьор, Александър Макендрик, който е негов ментор. В Калифорнийския 
университет изучава режисура за театър, телевизия и кино. Режисира няколко 
театрални продукции. Дипломният му проект е първият му игрален филм като 
режисьор, озаглавен „Backstage“. 

 

В последствие проф. Менендес работи като кастинг сътрудник за агенцията 
Pagano/Bialy Casting. Бил е редактор-сътрудник на Kris Malkiewicz за преработеното 
издание на книгата „Cinematography“. Проф. Менендес става щатен преподавател в 

Невадския университет, Лас Вегас през 1990 г. и до 2000 г. е декан на факултета по 
Филмово изкуство. Там създава програмата „Professional Film Crew Training“.  

 

През 2001 г., филмът му „Medio Tiempo“ бива избран в селекцията Showtime Latino 

Filmmaker. Същата година филмът е представен на Латиноамериканския кино фестивал 
в Лос Анджелес .  
 

В последствие, легендарният продуцент и носител на наградата „Оскар“ за цялостен 
принос, Роджър Корман, кани Менендес да режисира филма „Stealing Las Vegas“, с 
участието на Ерик Робъртс, Антонио Фаргас и Майкъл Тайлоу. Проф. Менендес 
представя проекта в Невадския университет, Лас Вегас, в полза на студентите, 
програмата и общността. Премиерата на филма се състои в „Egyptian Theatre“, Холивуд, 
през 2012 г. Международната му премиера е в Кан през 2013 г.  
 

Повече информация относно филма „Stealing Las Vegas“ може да намерите тук - 

http://stealinglasvegas.com/ 

 

Франсиско Менендес е бивш председател, в момента член, на асоциацията „University 

Film and Video Association“. Член на изпълнителния съвет на CILECT за Северна Америка.  

http://stealinglasvegas.com/

