
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
Лъки синема 
Пловдив 

 
 
11.03.2010, четвъртък  
 
18:30 
Ако някой те обича… 
If Somebody Loves You… 
България, 2010, 101’  
Реж/Dir: Киран Коларов / Kiran Kolarov 
С Деян Донков, Фани Коларова, Стоянка Мутафова, Йосиф 
Сърчаджиев 
Разказ за несподелената любов на ученичка с учителя ù по пиано. И 
срещата им след години. В пътищата на разминаване лежи съдбовна 
тайна. 
Гости: Киран Коларов, Деян Донков 
 
20:45 
Срещу течението 
Against the Current 
САЩ, 2009, 99 

Реж/Dir: Питър Калахан / Peter Calahan 
С Джоузеф Файнс, Джъстин Кърк, Елизабет Рийзър, Мери Тайлър 
Мур, Мишел Трахтенбър 
В опита си да се примири с трагичен минал инцидент Пол Томпсън 
(Джоузеф Файнс) прави преценка на живота си и решава най-накрая 
да направи нещо значимо и уникално, с което да се отличи от 
останалите. Той винаги е имал желание да преплува 150-те мили на 
долното течение на река Хъдсън и убеждава най-добрия си приятел 
Джеф и познатата си Лиз да го придружат във физическото му и 
емоционално приключение. 
 
 
12.03.2010, петък  
 
18:30 
Пътуващо кино 
Kino Caravan / Caravana Cinematografica 
Румъния-Германия, 2009, 100’ 
Реж/Dir: Титус Мунтеан / Titus Muntean 
С Мирча Дякону, Дориан Богута, Юлия Луманаре 
Началото на 60-те години на XX век. Двама мъже пристигат в 
отдалечено румънско село с каравана, превърната в подвижно кино. В 
караваната има филм с комунистическа пропаганда, който по заръка 
на властта трябва да се покаже на селяните. 
 
20:45 
Незараснали рани 
Triage  
Ирландия-Япония-Белгия-Франция, 2009, 99’ 
Реж/Dir: Данис Танович / Danis Tanovic 
С Колин Фарел, Кристофър Лий, Пас Вега,  
Кели Райли 
Военният фотограф Марк Уолш (Колин Фарел) не може да се пребори 
със спомените си от командировката си в Кюрдистан по време на 
военен конфликт. Съпругата му се принуждава да извика дядо си – 
психиатър, работил по времето на режима на Франко и 
специализирал в лечението на убийци, – за да се опита да му помогне. 
 
 
 
 



 

13.03.2010, събота 
 
16:15 
Град Паника 
A Town Called Panic / Panique au village 
Белгия-Люксембург-Франция, 2009, 75’ 
Реж/Dir: Стефан Обие, Венсан Патар  
Stéphane Aubier, Vincent Patar 
С гласoвете на Стефан Обие, Жан Балибар,  
Никола Бюсе, Брус Елисън, Беноа Поелворд 
Анимационните пластмасови играчки като Каубоя, Индианеца и Коня 
също имат своите проблеми. Планът на Каубоя и Индианеца да 
изненадат Коня с домашно приготвен подарък се проваля, когато 
вместо това те събарят къщата му. Тримата попадат в сюрреалистични 
приключения, докато пътуват към центъра на земята, преминават 
през замръзнала тундра и откриват паралелна подводна вселена, в 
която живеят остроглави (и безчестни!) същества. 
 
18:30 
Младият Джон Ленън 
Nowhere Boy 
Великобритания, 2009, 95’ 
Реж/Dir: Сам Тейлър Ууд / Sam Taylor Wood 
С Арън Джонсън, Кристин Скот Томас,  Ан-Мари Дъф 
Ливърпул през 1955 г. Интелигентният, но объркан 15-годишен Джон 
Ленън е жаден за живот. Две забележителни жени се противопоставят 
една на друга заради него – сдържаната му леля Мими, която го е 
отгледала, и блудната му майка Джулия. Джон жадува за нормално 
семейство, но понеже е лишен от него, бяга във вълнуващия свят на 
рокендрола, където напористият му талант открива сродна душа в 
лицето на тийнейджъра Пол МакКартни. 
 
20:45 
Прешъс 
Preсious: Based on the Novel Push by Saphire 
САЩ, 2009, 110’ 
Реж/Dir: Лий Даниълс / Lee Daniels 
С Габори Сибиде, Мо’ник Имес – Джаксън, Марая Кери, Лени Кравиц 
Прешъс е затворена в себе си. Таи в себе си огромна болка, а също 
така и… нероденото си бебе, заченато при изнасилване. Прешъс е 
дебела. В училище ù се подиграват жестоко. У дома положението е 

още по-лошо. Съсипаната ù от живота си майка си го връща на 
дъщеря си. Когато бащата на Прешъс я изнасилва, майката е ядосана 
не на мъжа си, а на детето заради това, че се е опитало „да ù го 
открадне”. 
Гост: Марио Григоров 
 
 
14.03.2010, неделя  
 
16:15 
Самият Троцки 
The Trotsky  
Канада, 2009, 113’ 
Реж/Dir: Джейкъб Тиърни / Jacob Tierney 
С Джей Барушел, Женевиев Бюжолд, Ан-Мар Кадьо, Колм Фиоре, 
Емили Хемпшир, Сол Рубинек, 
Домини Блайт 
Леон Бронстайн пламенно вярва, че в него се е преродил руският 
революционер Лев Троцки. Той е решен да копира всеки аспект от 
живота на Троцки, включително поне два пъти да бъде изпратен в 
изгнание и да бъде убит заради възгледите си. Но най-спешните му 
задачи са да открие своя Ленин и да си намери по-възрастна от него 
жена за съпруга, която по възможност да се казва Александра. 
 
18:30 
Момичетата от мола 
Mall Girls / Galerianki 
Полша, 2009, 82’ 
Реж/Dir: Катажина Росланйец / Katarzyna Roslanjec 
С Анна Качмарчик, Дагмара Красовска, Доминика Гвит, Магда 
Чюржинска, Франек Пшибилски 
Новото момиче в училище Алиция е абсолютен аутсайдер. Тя е 
незабележима, консервативно облечена тийнейджърка, която става 
обект на подигравки от групата на готините и преждевременно 
развити нейни съученички. Груби, войнствени, наперени и 
безстрашни, тези 14-годишни момичета превръщат живота на Алиция 
в истински ад. С течение на времето обаче те решават да я поканят в 
групата си, но посвещаването никак не е лесно. 
Гост: Катажина Росланйец  
 
 



20:45та к 
Прекършени прегръдкиършени прегръдки 
Broken Embraces / Los abrazos rotos 
Испания, 2009, 127’ 
Реж/Dir: Педро Алмодовар / Pedro Almodovar 
С Пенелопе Крус, Луис Омар, Бланка Портийо,  
Хосе Луис Гомес 
Един мъж живее, обича и пише в тъмнина. В катастрофа преди 14 
години той изгубва не само зрението си, но и любовта на живота си – 
Лена. С псевдонима си Хари Кейн мъжът подписва разказите и сцена-
риите си, а истинското си име – Матео Бланко, поставя под филмите, 
които е режисирал. След фаталния инцидент Матео се превръща 
изцяло в Хари Кейн. Тъй като му е невъзможно вече да режисира, той 
може да продължи да живее само ако приеме, че Матео Бланко е 
загинал с любимата си Лена. 
нта 
 
15.03.2010, понеделник  
 
18:30 
Бялата лента 
The White Ribbon / Das weisse Band – Eine deutsche Kindergeschichte 
Германия-Австрия-Франция-Италия, 2009, 144’ 
Реж/Dir: Михаел Ханеке / Michael Haneke 
С Улрих Тукур, Урсина Ларди, Бургхарт Клауснер, Сузане Лотар, 
Леони Бенеш 
Село в северната част на протестантска Германия, 1913-1914 г. Разказ 
за децата и младежите от хора, ръководен от селския учител, и за 
техните семейства: на барона, на иконома, на доктора, на акушерката, 
на наемните полски работници. Започват да се случват странни инци-
денти, които постепенно придобиват характера на ритуални 
наказания. Кой стои зад тях? 
 
20:45П 
Пророк 
A Prophet / Un prophète 
Франция-Италия, 2009, 150’ 
Реж/Dir: Жак Одиар / Jauques Audiard 
С Тахар Рахим, Нилс Ареструп, Адел Беншериф  
Филмът проследява затворническата кариера на Малик ал Джебена, 
19-годишен мъж от западноафрикански произход. Осъден на 6 години 

затвор, Малик е избран от Сезар Лучиани, всяващия страх бос на 
управляващия затвора корсикански мафиотски клан, да убие друг 
затворник. Малик извършва кървавото убийство и става лейтенант в 
корсиканския затворнически клан. 
 
 
16.03.2010,  втортник 
 
17:00 
Късометражна прогрома 
Вход свободен 
 
18:30 
Според размера 
А Matter of Size / Sippur gadol 
Израел-Франция-Германия, 2009, 90’ 
Реж/Dir: Шарон Маймон, Ерез Тадмор / Sharon Maymon, Erez Tadmor 
С Ицик Коен, Ирит Каплан, Двир Бенедек, Левана Финкелстейн, Того 
Игава 
Любов, смях и сумо. Защо да се тормозите с диети, ако вместо това 
можете да излезете на ринга? Четирима приятели стигат до същото 
заключение, а то от своя страна води до безброй комични ситуации и 
насочва вниманието ни към социалния натиск върху хората с 
наднормено тегло. 
 
20:45П 
С куршум в главатаум в главата 
Micmacs / Micmacs à tire-larigot 
Франция, 2009, 105’ 
Реж/Dir: Жан-Пиер Жоне / Jean-Pierre Jeunet 
С Дани Буун, Андре Дюсолие, Никола Мари, Жан-Пиер Марей, Жюли 
Ферие, Доминик Пиньон 
Един ден Базил е уцелен от куршум като случаен свидетел на 
преследване с коли и престрелка. След изписването си от болницата 
Базил се оказва безработен и безпаричен, но късметът му проработва, 
когато пред него се появява бившият затворник Tire-Larigot. 
Изобретателният нов познат на Базил е усъвършенствал изкуството 
на преработването на отпадъци и води маргинално съществуване на 
бунището заедно с находчива група от неудачници, неизменно в 
добро настроение. 
 



 
17.03.2010, сряда 
Покани ме да вляза 
18:30 
Шепа прах: Младите Дали, Лорка и Бонюел 
Let the Right One in / Låt den rätte komma in 
Швеция, 2008, 114’ 
Реж/Dir: Томас Алфредсон / Thomas Alfredson 
С Каре Хедербранд, Лина Леандершон, Пер Рагнар 
Това сияйно шведско арт съкровище, адаптирано за голям екран от 
Джон Айвиде Лидквист по собствения му роман и режисирано с 
въображение и сдържаност от Томас Алфредсон, освобождава вам-
пирските филми от изхабените клишета като близки планове на 
трептяща гръд и кръвясали зъби и вместо това ни предлага 
хладнокръвно балансиран и напълно покоряващ разказ за самотата и 
любовта. Филмът проследява напъпващата обич между бледия 12-
годишен Оскар, тормозен от съучениците си и пренебрегван от 
възрастните, и новата му съседка Ели, която е „горе-долу” негова 
връстничка и въпреки че е по-малко бледа, е вампирка. 
 
20:45По 
Последният танцьор на Маотанцьор на Мао 
Mao’s Last Dancer 
Австралия, 2009, 117’ 
Реж/Dir: Брус Бересфорд / Bruce Beresford 
С Брус Грийнууд, Кайл Маклоклън, Джоан Чен,  
Чи Као, Аманда Шул 
Ли е роден през 1961 г. и израства заедно с шестте си братя и сестри и 
бедните си родители в провинция Шандонг. Когато в малкото селско 
училище идват представители на Балетната академия на мадам Мао 
от Пекин в търсене на самороден талант, който да шлифоват и 
поставят в първите редици на Културната революция, те се спират на 
11-годишния Ли и го подлагат на необичаен нов живот, изпълнен със 
строги тренировки в залата и с идеологическите доктрини извън нея. 
 
 
18.03.2010, четвъртък 
 
18:30 
Анна Каренина 
Anna Karenina  

Русия, 2009, 142’, цветен  
Реж/Dir: Сергей Соловьов / Sergei Solovyov  
С Татяна Друбич, Олег Янковски, Ярослав Бойко, Александър 
Абдулов, Сергей Гармаш  
Анна Каренина е класическа екранизация по едноименния роман на 
Лев Толстой – разказ за трагична любов и предателство, за съдбата на 
една жена, която, обзета от силна страст, решава да промени изцяло 
живота си. Анна Каренина не може да се пребори с чувствата си към 
Вронски и за да съхрани правото си да обича, отхвърля моралните 
норми на висшето общество. Но присъдата е безкомпромисна – 
съпругът на Анна ù забранява да вижда сина им, а познатите и 
приятелите им ù обръщат гръб. 
Гост: Сергей Соловьов 
 
 
20:45По  
Сън 
Dream / Bi-mong 
Южна Корея, 2008, 95’ 
Реж/Dir: Ким Ки Дук / Kim Ki Duk 
С Джоу Одагири, На-йеонг Лий, Ми-хие Джан,  
Джи-а Парк 
Една нощ Джин се събужда, след като е сънувал, че предизвиква 
катастрофа на път за бившата си приятелка. Той отива на мястото от 
съня, където наистина се е случила такава катастрофа. Джин 
проследява полицаите до дома на заподозряната Ран, която отрича да 
е блъснала другата кола и да е избягала, защото по това време е спяла. 
Скоро Джин открива, че всички негови сънища се въплъщават в 
живота ù, но… докато тя самата ходи на сън. 
 
 
19.03.2010, петък 
 
18:30 
Шепа прах: младите Дали, Лорка, Бунюел 
Little Ashes 
Великобритания, 2008, 112’ 
Реж/Dir: Пол Морисън / Paul Morrison 
С Хавиер Белтран, Робърт Патинсън,  
Матю Макнълти 



Салвадор Дали, Федерико Гарсия Лорка и Луис Бунюел са студенти в 
един университет в Мадрид. Тримата се сприятеляват, но скоро Дали 
и Лорка стават доста близки… 
 
20:45 
Запечатани мигове 
Everlasting Moments / Maria Larsson eviga ögonblick 
Швеция-Дания-Норвегия-Финландия-Германия, 2008, 131’ 
Реж/Dir: Ян Трoел / Jan Troel 
С Мария Хейсканен, Джеспер Кристенсен, Микаел Персбранд, Гита 
Ньорби 
Швеция, началото на XX век – време на социални промени и 
вълнения, войни и бедност. Младата Мария – жена от работническата 
класа, печели фотоапарат от лотарията. Тя започва да вижда света 
през обектива му и благодарение на него дори успява да припечелва 
допълнително за издръжката на шестте си деца и алкохолизирания 
Зигфрид – понякога войнствен и женкар, но в крайна сметка обичлив 
неин съпруг. 
 
 
20.03.2010, събота 
 
16:15 
Ливан 
Lebanon / Levanon 
Германия-Израел-Франция-Ливан, 2009, 90’ 
Реж/Dir: Самуел Маоз / Samuel Maoz 
С Йоав Донат, Ошри Коен, Михаил Мошонов,  
Итай Тиран, Зохар Щраус  
Четирима войници са изпратени на рутинна мисия да прочистят 
ливански град, който вече е изравнен със земята от израелските 
въздушни сили, но нещата тотално се объркват. Те се оказват зак-
лещени в търкалящия се железен ковчег насред вражеска територия. 
Паниката им прераства в лоша комуникация, а тя води до смърт и 
разрушения. 
 
18:30 
В търсене на Ерик 
Looking for Eric 
Великобритания-Франция-Италия-Белгия-Испания, 2009, 119’ 
Реж/Dir: Кен Лоуч / Ken Loach 

Със Стийв Евътс, Ерик Кантона, Стефани Бишъп, Джон Хеншоу 
Една вечер, докато пуши трева в стаята си, прехвърлилият 
четиридесетте пощаджия и голям фен на „Манчестър Юнайтед” Ерик 
Бишъп е „посетен” от своя съименник и идол Кантона… 
 
20:45 
Тайсън 
Tyson  
САЩ, 2008, 90’ 
Реж/Dir: Джеймс Тобак / James Toback 
С Майк Тайсън, Робин Гивънс, Ивендър Холифийлд, Дон Кинг 
Биографичен документален филм за живота на боксьора Майк 
Тайсън. 
 
 
21.03.2010, неделя 
 
14:00 
Светът е голям и спасение дебне отвсякъде 
The World is Big and Salvation Lurks around the Corner 
България-Германия-Словения-Унгария, 2008, 105’ 
Реж/Dir: Стефан Командарев / Stephan Komandarev 
Светът е голям… е историята на Алекс, който с помощта на 
харизматичния си дядо Бай Дан предприема пътешествие с тандем и 
табла в търсене на самия себе си. 
 
16:00 
Млякото на скръбта 
The Milk of Sorrow / La teta asustada 
Испания-Перу, 2009, 95’ 
Реж/Dir: Клаудия Льоса / Claudia Llosa 
С Магали Солиер, Сузи Санчес, Ефраин Солис, Марино Байон 
Чрез историята на красивата, но затворена в себе си Фауста филмът 
разказва ненатрапчиво, но убедително за военновременните травми 
на много перуански жени (за които се твърди, че са ги прехвърлили и 
на дъщерите си чрез кърмата си). Парализирана от страх, младата 
жена е втъкнала картоф във вагината си, за да се защити от съдбата на 
майка си. Филмът така и не ни показва престъпленията срещу жените, 
извършени преди смяната на режима от 1990 г., но въпреки това 
насилието, изнасилванията и изтезанията, които те са преживели, 
насищат всеки кадър. 



Филм за семейството и приятелите, любовта, доверието и верността… 
както и за трудностите да запазиш мястото, което чувстваш като свой 
дом в днешния все по-непредсказуем свят. 

С Адам Бусдукос, Мориц Блайбтрой, Бирол Юнел, Фелине Роган 
Реж/Dir: Фатих Акин / Fatih Akin 
Германия, 2009, 99’ 

Храна за душата 
Soul Kitchen 

20:00 

 
 
 
 

Краят на 70-те години на миналия век. Филмовият оператор Антон 
Кръстев и съпругата му Диана са разделени от Желязната завеса – тя е 
избягала с детето им в Западен Берлин, а той е останал в България. Тя 
вярва, че само там детето им ще бъде здраво. Той не може без 
любимата си работа и затова пътищата им се разделят. 

С Иван Бърнев, Касиел Ноа Ашер, Ясен Атанасов, Цветана Манева, 
Валентин Ганев 

Гости: Светослав Овчаров, Иван Бърнев, Красимир Доков 

Реж/Dir: Светослав Овчаров / Svetoslav Ovcharov 

Bulgarian Language / English Subtitles 

България, 2010, 107’ 

Зад кадър 
Voice Over 

18:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


