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ТВОРЧЕСТВОТО НА ЛАРС ФОН ТРИЕР И ТОМАС 

ВИНТЕРБЕРГ – БЪЛГАРСКИ МЕДИЕН ОНЛАЙН 

СПЕКТЪР НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА „ДОГМА 95“ 

Елица Матеева 

 

THE WORK OF LARS VON TRIER AND THOMAS 

VINTERBERG –  BULGARIAN MEDIA ONLINE 

SPECTRUM ON THE PRESENTATION OF ‘DOGMA 95’ 

Elitsa Mateeva 

 

Резюме:  Настоящата статия има за цел да представи как в българските 

онлайн медии се интерпретира творчеството на датските режисьори Ларс фон 

Триер и Томас Винтерберг - създатели на Манифеста „Догма 95“.  За 

емпирична основа са послужили български онлайн  пространства, в които са 

отразени биографии на режисьорите, същността на „Догма 95“, анализират 

се кино творбите им или пък се описват изявите им, свързани с участия в 

международни филмови фестивали, получаване на номинации и отличия за 

определени кино творби.  

Ключови думи: „Догма 95“, Ларс фон Триер, Томас Винтерберг, 

„Идиотите“, „Празненство“ 

 

Abstract:   This article aims to present how the Bulgarian online media interprets 

the work of Danish directors Lars von Trier and Thomas Vinterberg - creators of 

the 'Dogme 95' manifesto.  The empirical basis is Bulgarian online spaces, which 

reflect the biographies of the directors, the essence of 'Dogme 95', analyze their 

films or describe their performances related to participation in international film 

festivals, receiving nominations and awards for  certain cinematic works.   

Keywords: 'Dogme 95', Lars von Trier, Thomas Vinterberg, 'The Idiots', 

'Celebration'. 

 

 

Какъв е хоризонтът на представяне на едно направление в кино 

изкуството, което се развива като манифест с подробно изработена 

концепция и с два програмни филма, които неотлъчно се опитват да 

„изговорят“ кинематографично своя манифест? Какъв е портретът на 

родителите на манифеста „Догма 95“ Ларс фон Триер и Томас 

Винтерберг според българското медийно пространство и не на последно 

място какъв е родният онлайн архив за тях? Как се пише за техните 
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експерименти в киното и какво място заемат творбите на Ларс фон Триер 

и Томас Винтерберг в разбирането на арт журналистите за съвременно 

кино бе ключовият въпрос, който си поставих да развия чрез този текст. 

За мен киното от страните на Северното сияние е европейската версия 

на японско хайку. В киното на тези държави присъства тиха 

монотонност, минимализъм, суровост, но под привидността на тази 

строгост се разгръщат провокативни картини, които съумяват да ни 

покорят и често да ни извадят от зоната на личния комфорт, а 

любопитството ми към „Догма 95“ е продиктувано от възможностите за 

изграждането на кино език, чрез ограниченията, които Ларс фон Триер и 

Томас Винтерберг изповядват в своя „Догма 95“ манифест. 

Опитах се да селектирам автори и медии, които коментират темата 

и след потапянето в различни източници се развиха и определени посоки 

и обобщения. Сред тях има автори, които проследяват биографиите на 

Ларс фон Триер и Томас Винтерберг, и досущ като психоаналитици 

търсят връзка между определени фактически данни от битието им с 

конкретна творба. В определен брой материали коментарите за датските 

режисьори са резултат от тяхна фестивална проява, поведение, 

определена награда, чрез които се стига до припомняне на същността на 

„Догма 95“. Разбира се, има и публикации, които документират 

конкретна изява без да се развиват тези или да се анализират 

характеристиките и качествата на процесите, провокирали подобно 

поведение. Каква представа можем да изградим като публика за 

творчеството им според съдържанието на тези текстове е също възможна 

посока за коментар. 

 

Как кинокритиката отразява  „Догма 95“ и Ларс фон Триер и 

Томас Винтербег? 
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Няколко места в онлайн пространството са пример за публикации 

на текстове, в които автори, изучили и усвоили тънкостите на писането 

за кино общуват със зрителя с внимание и разбиране към материята. В 

сайтовете на вестник „Култура“, Портал „Култура“, както и в 

„Оперативното кино нет“, „Film society.bg“ се натъкнах на различни по 

формат и жанр текстове, които са дело на автори с експертна оценка в 

сферата на изкуството и в частност на киното. Тук бих откроила 

текстовете на Боряна Матеева, Геновева Димитрова, Екатерина 

Лимончева, Борислав Колев, Моника Вакарелова, Мирела Василева, 

Соня Александрова, Атанас Пунев. В един по-късен момент върху тези 

редове ще коментирам и текстове в интернет пространства за кино като 

„Другото кино“, „ kinoto.bg“ и  „prozectia.com“. Не трябва да пропускаме 

и списания от рода на сп. „Кино“ и „Артизанин“, чиито броеве 

разгръщам с вълнение заради качествата им. Уви проектът „Артизанин“ 

бе кратък като живот, но открояващ се, докато списание „Кино“ премина 

в онлайн измерението. Преди десетилетия списание „Лик“ бе двигател 

на любопитството ми към света на киното - и този проект на БТА 

премина в своеобразни трансформации, а в настоящето не мога да 

разгадая алгоритъма му на поява на хартиен носител, защото все пак в 

мрежата на РЕП се среща. 

 През 2013 г. и 2017 г. в публикации в operationkino.net е отразена 

работата на младия киновед Мирела Василева, която провежда през 

съответните години цикъл от лекции в София, посветени на 

представители на датското кино като по-специално през 2013 

почитателите на „Догма 95“ имат възможност да видят „Идиотите“- реж. 

Ларс фон Триер, „Празникът“ - реж. Томас Винтерберг и „Отворени 

сърца“ - реж. Сузане Биер. През 2017 г. в този цикъл са включени 

„Субмарино“ на Томас Винтерберг и „Европа“ на Ларс фон Триер. През 

2019 г. във Варна бе последното издание на  „5 и 1/2 скандинавски визии 
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за култура”- с акцент творчеството на Ларс фон Триер-варненските 

зрители успяха да си припомнят филмите му „Европа“, „Танцьорка в 

мрака“, „Антихрист“ и режисираният по негов сценарий от Томас 

Винтерберг „Скъпа Уенди“ (Статулов, kinoto.bg, 2019).  

По повод модулите на Мирела Василева в съответния сайт 

авторката обръща внимание на принципите на „Догма 95“ като те се 

обобщават по следния начин „строги правила, които връщат филмите 

към класическите ценности: сюжет, актьорска игра и смисъл и 

абсолютно изключват специални ефекти и използването на високи 

технологии“ (Василева, operativnokino.net, 2013).   

Разбира се, не бих пропуснала текстовете във в-к „Култура“ на 

авторите Борислав Колев и Боряна Матеева като два различни подхода 

към възприемането на „Догма 95“. 

В свой текст за филма „Идиотите“ (Колев, Култура, 1999) 

киноведът и режисьор на документални и късометражни игрални 

Борислав Колев определя филма на Триер по следния начин: „Заглавието 

е изключително подходящо както за онова, което се случва във филма, 

така и за самия манифест.“ Обобщавайки рецензията му, авторът 

определя манифеста и филма на Триер като тотална безмислица: „когато 

един режисьор, вместо да снима читави филми, седне да пише сковаващи 

фантазията и чувствата манифести, пиши го бегал“ (Колев, Култура, 

1999). 

В друга посока поемат разсъжденията на киноведа Боряна Матеева 

отново на страниците на вестник „Култура“ в  текста й „Догма 95“ - игра 

на кинематографичен фундаментализъм“ (Матеева, Култура, 2001).  

За Боряна Матеева чрез постулатите на „Догма 95“, датската кино 

индустрия успя да намери път към сърцето на зрителя със своите малки 

истории от делника, които на първи прочит заслужават пренебрежение, 

защото са лишени от матриците на екшъна, кървави трупове и корав 
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диалог, но пък датското кино крие други прелести-маргиналното може 

да бъде много по-въздействащо от пищен обир, картечна пукотевица, 

защото „Догма 95“ без да иска се оказа анти холивудско екстази, 

фокусирано върху човека до нас. В своя анализ на същността на „Догма 

95“ по повод няколко прожекции филми от направлението в рамките 

„София филм фест“, Боряна Матеева съпоставя манифеста на Ларс фон 

Триер и Томас Винтерберг с творческите търсения на Дзига Вертов и 

неговите съмишленици „кинооки“, анализира работата на датчаните в 

контекста на неореализма, френската нова вълна, младите немски 

режисьори, които през 1962 г. в Оберхаузен също полагат подписи под 

свой Манифест. Всички тези примери ни показват, че „Догма95“ е 

необикновен опит, който обогатява киното както с филми, така и с 

теория за законите, по които може или трябва да се снима. „Догма 95“ е 

очарователен закон, спазван от създателите му за кратък период, но пък 

последният провокира посоките, вероятните възможности да се снима 

кино - историите сякаш ни връхлитат направо от входната врата -

неочаквано реалистично, в постановката им зрителят попада  в 

непредвидена полифония от нетипични за възприятията му хоризонти на 

ситуиране и снимане. 

За кинокритика и режисьор Борислав Колев Ларс фон Триер се е 

провалил с филма си „Идиотите“ и с „Догма 95“- любопитно е, че не 

споменава другия съратник на Ларс фон Триер – Томас Винтерберг при 

създаването на Манифеста. Борислав Колев употребява определени 

изрази, които излизат от добрия тон на кинокритиката, а и на сериозното 

издание, което винаги е пространство за аргументирани анализи. За 

автора на текста „Догма 95“, както и филмът на „Идиотите“ е тотален 

инфантилизъм, а правилата на режисьорите „изцепка“ на студенти-

първи курс. Критическият текст е негативен, краен като разбиране за 

киното и предсказващ творческия крах на Ларс фон Триер. Авторът 
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обаче не се оказва прав, защото след „Идиотите“ Ларс фон Триер снима 

едни от най-силните си проекти като: „Танцьорка в мрака“, „Антихрист“ 

„Нимфоманката“, „Догвил“, а Томас Винтерберг спечели своите 

заслужени чуждоезични Оскар-и с „Ловът“ и „Още по едно“. Борислав 

Колев се оказва лош пророк по отношение на творческата кариера на 

режисьорите – може би е добре да осъществи упражнение за филм по 

принципите на Манифеста и ще усети магията на този род снимки-

ограниченията създават нови възможности. 

Докато София филм фест през 2001 г. изкушава зрителите с датско 

кино, в „Литературен Форум“, Васил Прасков и Александър Порталски 

са направили интересен обзор на селектираните заглавия, сътворен с 

езика на правилата „Догма 95“ (Порталски, Прасков,  Литературен 

форум, 2001). Един от акцентите на текста са няколко заглавия, които са 

прожектирани по време на изданието с „Догма 95“ отпечатък: „Европа“, 

„Идиотите“, „Танцьорка в мрака“ и нещо малко по-различно-дава се 

оценка на два филма от направлението, включени в панорамата на 

„София филм фест“: „Последната песен на Мифуне“ на  Сьорен Краг-

Якобсен и „Италиански за начинаещи“ на Льоне Шерфиг. Прави 

впечатление, че авторът в ироничен, но с добра енергия съпоставя 

„Идиотите“ на Триер и „Последната песен на Мифуне“- между двата 

филма има нещо общо – персонаж с ментални отклонения, авторът е 

оценил по достойнства манифестния филм на Триер и определя филма 

на Якобсен като вторичен спрямо творбата на Триер. Що се отнася до 

„Италиански за начинаещи“ Прасков е много точен в оценката си: 

Шерфиг е заснела топъл филм, който ще се хареса на всеки зрител, 

защото е лишен от превзетост (Порталски, Прасков, Литературен форум, 

2001).  

Екатерина Лимончева и Геновева Димитрова пишат изключително 

интересни статии през 2013 г. за „Ловът“ на Томас Винтерберг.  Те  могат 



Изкуство. Журналистика. Критика Елица Матеева. Творчеството на Ларс фон Триер 

и Томас Винтерберг – български медиен онлайн 

спектър  

с. 117-138 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 11/2022  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

 

 

123 

да се открият в пространството на „Портал Култура“ и в онлайн архива 

на вестник „Култура“. Какво обаче е специфично за съдържанието им? 

В кратка, но пък емоционална аналитична анотация Г. Димитрова 

подрежда пъзела на „Ловът“ (Димитрова, Култура, 2013) като ни 

подтиква да потърсим повече данни за личния живот на Т.Винтерберг - 

особен е периодът, в който е заснета поредната му специална творба. 

Другият поглед е насочен към невероятния актьор Мадс Микелсен, 

който в съответната панорама на „София филм фест“ участва в няколко 

филма и във всеки от тях е забележителен като присъствие. В материала 

на Екатерина Лимончева (Лимончева, Портал Култура, 2013) читателят 

открива повече факти, т.е. тук познавателният кръгозор се разширява. 

Анализите са с разширени посоки: сценарий, социум, съпоставяне с 

работите на Ларс фон Триер, с дебюта на Винтерберг. Екатерина 

Лимончева дори ни предлага едно завръщане към киното на Фриц Ланг 

и криминалните истории или ако трябва да оценим отношението й към 

филма в контекста на потъването в теория и история на киното - получил 

се е онзи широк хоризонт, който би възнаградил читателя с 

необходимата доза аналитичност и фактология. 

Във Filmsociety  Анастас Пунев (Пунев, Filmsociety 2016) и Соня 

Александрова (Александрова, Filmsociety, 2021 ) са публикували 

рецензии за „Комуната“ и „Още по едно“. Авторите споменават в 

текстовете си за „Догма 95“, като при Атанас Пунев „Комуната“ е с 

„банален“ резултат по отношение на „Догма 95“ - т.е. филмът според 

кино рецензията не притежава качества и висота на експеримента, 

докато пък Соня Александрова сравнява някои от похватите в 

техническа реализация на „Още по едно“ с постиженията на 

направлението, в този аспект можем да развием определен дискурс и да 

не се съгласим докрай с нейните констатации за преоткрити правила във 

филма: “: няма осветителни уреди, има само ръчна камера, не се снима в 
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декор, а сред естествена природа. Режисьорът и операторът правят 

напълно реалистичен филм с ежедневни сцени.“ (Александрова, 

Filmsociety, 2021). Ако „Още по едно“ бе заснет сред естествената 

природа щеше да е продължение на „Идиотите“, а последната творба на 

Винтерберг е изключително отседнала в декорите на училище, 

физкултурен салон, домове и ресторанти. 

Анастас Пунев пък подсказва, че „Комуната“ е отстъпление от 

яркостта на „Догма 95“, дори си позволява шегата, че това е филм на 

Сузане Биер, отколкото на Винтерберг (Пунев, Filmsociety, 2016).   

В пространството на сайта prozekcia.com. Розалина Темелкова, 

хуманитарист по образование - възпитаник на СУ „Свети Климент 

Охридски“ в ревю за филма „Курск“ на Т. Винтерберг, посочва 

правилата на „Догма 95“, тя коректно се насочва към имената на Ларс 

фон Триер, Т.Винтербег като ядрото на Манифеста. Описва „Идиотите“ 

като филм, създаден по правилата, макар, че трябва да бъдем педантични 

„Празненството“ на Винтерберг е същинският образец (Темелкова, 

prozekcia.com, 2018). След това авторката се насочва към съдържанието 

на „Курск“- за нея това е компромисен филм за Винтерберг, макар и със 

смисъл. Авторката аналитично извежда в текста си различни визуални 

конструкции и топосни за филма, дава оценки за историческата 

действителност като въвежда зрителя в атмосферата на времето и как 

трагедията с подводницата рефлектира в наши дни. Текстът на Розалина 

Темелкова е добър пример за това как един почитател на киното може да 

напише текст, показващ познания и разбиране за изкуството като 

визуална провокация. По-късно същият текст е публикуван в 

пространството на сайта „Площад Славейков“. 

Сред сайтовете за кино, които се поддържат от своите главни 

редактори-киноведи по образование, изследователи на киното са 

споменатите в началото на този текст drugoto kino и kinoto.bg. За първия 
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сайт отговаря Красимир Кастелов, а за втория Деян Статулов в 

качеството на адниминстратори и редактори. Познавам работата отвътре 

и на двата сайта, защото съм била автор на всеки от тях, а в момента 

младежите от кино школа „Братя Люмиер“, която имам удоволствието 

да ръководя правят своите  първи опити за кино реценцзии в kinoto.bg-

има и резултати-награди от национални конкурси по журналистика, 

организирани от Министерството на образованието. Кои са 

положителните страни в работата на тези сайтове? Информацията е 

редактирана или съставена от хора-специалисти в своята област с грижа 

за киното. Редакторите се опитват да актуализират панелите на своите 

онлайн пространства с новини за събития, фестивали, рецензии върху 

нови филми. За разлика от сайта на Красимир Кастелов, в kinoto.bg 

погледът към заглавията може да бъде много по-различен, защото освен 

редакторът, регулярно при интересни кино събития се включвам като 

автор на текстове, но пък най-интересното е, когато най-малките пишат 

своите първи текстове за кино. През 2019 г. в рамките на „София филм 

фест“ във Варна, възпитаничка на школата бе наградена от 

разпространителите на филма „Къщата, която Джак построи“ за текста й 

в kinoto.bg „Къщата, която Джак построи“ – в какво се превръщат 

мечтите?“ (Кръстева, kinoto.bg, 2019), посветен на последния засега 

филм на Ларс фон Триер.  

С вълнение открих свои стари рецензии за „Нимфоманка“ – един 

от най-екстремните филми в две части на Ларс Фон Триер, писани за 

сайта drugoto kino: „НИМФОМАНКА“ – Част 1 (Философски аскези за 

отсъстващия хедонизъм) и „НИМФОМАНКА“ – Част 2 (За трудните 

оргазми, звучащи като опера на Вагнер). Текстовете съдържат 

препратки, съпоставки, теория и интересна фактология. През 

дистанцията на времето установявам, че все по-рядко пиша с подобна 

възбуда и възхита за режисьор. Преминавайки през панелите на drugoto 
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kino, бих пожелала на редактора на сайта Красимир Кастелов подобни 

текстове, защото кинокритиката е преди всичко пространство за 

усърдни, качествени наблюдения, а не за преразказване на филми 

(Матеева, drugoto kino, 2014 ).     

Списание „Кино“ се локализира в онлайн пространството. В 

настоящия си формат списание „Кино“ разтваря гостоприемно своите 

страници за автори, които не идват единствено от редиците на кино 

гилдията. Тук може да се прочетат текстове на театрални изследователи, 

преводачи, писатели, поети, които носят своя усет за актуалност с 

рефлексия към кино изкуството. В априлското издание на списание 

„Кино“ в раздел „Извън броя“ направих опит (Матеева, Кино, 2022) в 

рамките на 5-6 страници да запозная читателите със същностните 

параметри на „Догма 95“ като припомних в аналитичен план 

характеристиките на „Идиотите“ на Ларс фон Триер и „Празненството“ 

на Томас Винтерберг. В опит да напусна територията на сюжетните 

постижения на филмовите творби, диалогизирах същността и качествата 

на филмите, в контекста на визуалния език и правилата на Манифеста. 

  

Когато почитателите на киното пишат в онлайн 

пространството… 

В писането за режисьори, явления, творби съществува една група 

от автори, които не са тесни експерти, т.е. тяхното писане за кино в най-

общия смисъл на тази дейност се основава на любовта им към 

изкуството. Това, което прави впечатление е, че тези автори са 

всеотдайни в опознаването на творчеството, биографиите, творбите и 

дори в някои отношения са много по-педантични при интерпретирането 

на информацията, фактите, филмите в сравнение с професионално 

заинтересованите коментатори. В тази посока бих искала да подкрепя 

съждението си с няколко примера.  
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Попаднах на сайт, който е свързан с Федерация на Анархистите в 

България (ФАБ). В „Анархопортал“ открих много подробна статия за 

работата на Ларс фон Триер и Томас Винтерберг, свързана с филма на 

Томас Винтерберг „Скъпа Уенди“. Авторът с псевдоним „Чичката“ с 

вещина коментира работата „Догма 95“ на съзаклятниците Ларс фон 

Триер и Томас Винтерберг и дори оставам с впечатление, че е гледал в 

ютюб документалния филм „Jamie Bell & Letters to DEAR WENDY - a 

behind the scenes documentary“. Авторът пише подробно за работата на 

Ларс фон Триер и предлага на аудиторията превод на интервю с Томас 

Винтерберг за снимките над филма „Скъпа Уенди“, направено при 

участието на филма в програмата на фестивала в Карлови Вари. В 

интервюто има една мисъл на Винтерберг, която отговаря на въпроса 

защо след първите опити в „Догма 95“, режисьорите се отказват да 

следват своите правила: „ „Догма” е най-смелото, най-силното и най-

въодушевяващо нещо, което съм правил досега. „Празникът” наистина 

имаше огромен световен успех. Течението „Догма” стана библия за 

много млади режисьори по света. Но тя не можеше да продължава вечно. 

Особено когато за няколко години се превърна в мода и мнозина 

подражаваха, без да разбират нейните първоначални идеи, търсейки 

само комерсиален успех върху вълната на популярността. „Догма” я 

писахме като на шега, това беше своеобразна артистична провокация, 

имаше и много ирония в нея. А само след няколко седмици нашата 

игрива декларация стана истинска сензация, всички говореха за нея, 

публикуваха я навсякъде по света. Сега обаче, след 10 години, би било 

наивно повторение или демонстрация на артистичен егоизъм, ако 

публикуваме някакъв нов манифест. Ние, нейните автори, разбрахме, че 

нашата „Догма” е практически мъртва. Особено в Дания тя стана 

отблъскваща мода – можете дори да си купите мебели в стил „Догма”. 

Затова я обявих за приключена. За моя изненада обаче много млади 
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режисьори реагираха агресивно и ме обвиниха в предателство“ (Чичката, 

Анархо портал, 2008). 

След интервюто се изреждат правилата, като авторът обобщава по 

следния начин своите наблюдения за „Скъпа Уенди“: „Филмът е от най-

добрите образци на т. нар. постмодернизъм. Монтажът е фрагментарен 

– създава динамика и елемент на комиксност, която, съчетана с 

бутафорните костюми, допълва усещането за нереалност на ситуацията, 

като същевременно вярваме на всичко, което виждаме, понеже темите са 

наистина човешки, познати, а насилието и борбата против него, 

разгледани по този откровен анархистки начин, са донякъде все още 

табу. Тук можем да видим познати образи, което създава странно 

приятно усещане за “дежа вю”, комбинирано с неочакван обрат.“  

Тъй като не е публикуван източникът на интервюто, предполагам, 

че авторът е коректен в превода му и съвсем логични са доводите на 

Томас Винтерберг в него: когато определени идеали се експлоатират 

безсмислено, отказът да се следват е реален финал за всеки 

МАНИФЕСТ-идеал. Упоритото себедоказване  на всеки нов кино език 

води до неговата смърт. 

Ще откроя още един текст от онлайн медията rakurs.bg на 

журналистката Вилизара Анталавичева. Материалът е от 13 март 2015 и 

съвпада със 20 годишнината от публичното обявяване в Париж на новия 

тогава кино манифест. Тя анализира правилата в контекста на 

натрупаната авторска традиция през годините. Съпоставя „Догма 95“ с 

френската нова вълна, споменава освен първите творби на Ларс Фон 

Триер и Томас Винтерберг и програмните за техните последователи: 

Сьорен Крах–Якобсон - „Последната песен на Мифуне” (1999), 

Кристиян Левринг - „Кралят е жив” (2000). Сред значимите „Догма“ 

ленти се числят още „Италиански за начинаещи“ (2000) на Лоне 

Шерфиг, „Reunion“ (2001) на Лейф Тилдън, „Обичам те завинаги“ (2002) 

http://www.rakurs.bg/
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на Сузане Биер. По този начин материалът се обогатява и всеки, който 

за първи път се запознава с „Догма 95“ има базисните за направлението 

параметри, а оттам при интерес може да надгради своите представи 

(Анталавичева, rakurs.bg, 2015).  

Сред интересните материали за „Догма 95“ искам да откроя 

непременно сайта cinefish.bg, който е изградил сравнително добра и 

богата база данни за творчеството на Ларс Фонт Триер и Томас 

Винтерберг. Под името на всеки има статии с анализи на филми, както и 

новини за тях - участия във фестивали, награди и съответен списък с 

филмите им, който за съжаление не е обновяван през последните 6-7 

години. За проекта на Триер „Нимфоманка“ са публикували и от прес 

информацията на българския разпространител „Арт Фест”  – с интересен 

и задълбочен анализ на творбите на Триер. По отношение на текстовете, 

свързани с филмите на Томас Винтерберг – сайтът е по-скромен, до този 

момент са включени три пространства с линк към тях. Последната 

информация е трейлърът на „Още по едно“.  

Изключително съм респектирана и от анализите на българската 

поетеса и арт журналистка Белослава Димитрова в seen.bg, чиято работа 

върху творчеството на Ларс фон Триер заслужава адмирации. В „Ларс 

фон Триер – плашещо истинският талант“ има емоция, има познаване на 

тъканта на филмите му, има от онези словесни „подправки“, които ми се 

иска да открия сред материалите на колегите ми - има любов към киното. 

Белослава Димитрова е една от малкото авторки, която е успяла да влезе 

навътре в личността на Триер, да извади всички негови грехове на показ 

и въпреки това текстът и завършва така: „Бъди, Ларс, не се давай 

демоните!“ ( Димитрова, seen.bg, 2019). 

В сайта bul.worldtourismgroup.com има публикация на текст, който 

е посветен на най-значимите „Догма 95“ филми. Според приложението 

10-те най-добри филми-отражения на принципите на „Догма 95“ са 

http://www.cinefish.bg/
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„Празникът“, „Идиотите“, „Последната песен на Мифуне“, „Кралят е 

жив“, „Италиански за начинаещи“, „Отворени сърца“, „Приказка на 

Кира: Любовна история“, “В твоите ръце“, „Наистина Човек“, „Джулиън 

момчето-магаре.“ След всеки филм има кратък анонс и е отбелязано 

името на режисьора. 

 

Новините, които (НЕ) предизвикват страшни събития 

През 2012 г. Ларс фон Триер обявява началото на проект, насочен 

към кинематографистите под названието “Gesamt“. Проектът има пряка 

връзка с термина “Gesamtkunstwerk”, въведен от Рихард Вагнер, 

означаващ универсално произведение на изкуството – компилация от 

изобразително изкуство, архитектура, музика, театър, танц и литература. 

В най-общ план такъв Gesamtkunstwerk представлява киното и именно в 

това се състои предизвикателството. Произведенията, които Триер е 

задал като предизвикателства, са картината на Пол Гоген „Where Do We 

Come From?”, трибуна, построена в Нюрнберг от главния архитект на 

Третия Райх Алберт Шпеер, соната от композитора Сезар Франк, откъс 

от пиесата “Бащата” на Аугуст Стриндберг, песен и танцов етюд, 

изпълнени от Сами Дейвис Младши и финалната глава от „Одисей“ на 

Джеймс Джойс “Пенелопа”. Самите произведения не бива да присъстват 

директно в късометражните филми, но трябва осезаемо да са вдъхновили 

авторите. Финалният Kunstwerk (между един или четири филма, в 

зависимост от получените материали) ще бъде компилиран от 

режисьорката Женл Халунд (Jenle Hallund) Условията за предаването на 

проекти, които се конкурират по между си са публикувани в сайта 

operationkino.net и съвсем естествено авторът на тази информация е 

Мирела Василева, за която казахме, че е запленена от датската вълна 

(Василева, operationkino.net, 2012). 
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През 2009 г. в Кан, когато Тарантино се състезава с „Гадни 

копилета“, Ларс фон Триер предлага своето хорор–пътешествие 

„Антихрист“, отдаващо почит на Тарковски. Въпреки очакванията за 

победа на Тарантино, австриецът Михаел Ханеке печели първата си 

„Златна палма“ със зловещия си „Бялата лента“. И все пак „Антихрист“ 

е дузина пъти по-краен от минимализма на Ханеке. През 2011 г. по време 

на пресконференцията на филма „Меланхолия“ в Кан след шега на 

Триер, свързана с нацизма, той става персона нон грата за фестивала и 

така до 2015 г., когато провежда двучасов уъркшоп със специален клас 

и периодът съвпада с представяне на пълната версия на „Нимфоманка“. 

Подобна информация в сайтовете, показва хаотичните извивки в живота 

на Триер. В други онлайн медии са отразени фобиите му, зависимостта 

му от алкохола. Алкохолът според Триер помага, за да превъзмогне 

тревожността си. 

„Работата по който и да е филм е тежка и затова човек обикновено 

пие повече – казва фон Триер. – Взимал съм наркотици, които също са 

ми помагали – така работех преди. Но алкохолът просто ми помага да 

превъзмогна тревожността“, пише редакторът на сайта (Редактор, 

Cinefish.bg, 2015). В същия сайт в друга публикация (Редактор, 

Cinefish.bg, 2016) четем, че режисьорът Николас Уиндинг Рефн не 

харесва Ларс Фон Триер и по време на пресконференция за филма му 

„Неоновият демон“ в Кан, Николас Уиндинг Рефн коментира 

сънародника си Ларс Фон Триер така: „Той се дрогираше доста. 

Последният път, когато го видях, се опита да спи с жена ми, но се 

задоволи с някаква друга кучка“. Ларс фон Триер е режисьор, който 

определено знае как да скандализира публиката. Той успя да надмине 

себе си в това поприще с последния си проект - "Къщата, която Джак 

построи". Над 100 души са си тръгнали по време на премиерата на филма 

по време на фестивала в Кан. Оттеглилите се са били възмутени и 
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"отвратени" от видяното, което е довело и до решението им да не стоят 

до финалните надписи.  

В  

webcafe.bg е поместена новина, че авторски филм като 

"Нимфоманка" е водещ по продажба на билети в рамките на София Филм 

Фест. Всички места в софийските молове са били изкупени, а интересът 

към т.нар. нощни прожекции е невероятен. Следват интересни ситуации 

от една прожекция в киносалон, предадени духовито от авторката на 

материала Ема Иванова „Когато отидох на първата част преди две 

седмици, още в началото на прожекцията сред зрителите се заформи 

спор. Докато на екрана главната героиня (аплодисменти за смелата 

актриса Шарлот Генсбур в ролята на Джо) лежеше пребита на улицата, 

някакви зрители в салона се скараха. Започнаха да си крещят. Очевидно 

някой закъснял е трябвало да стигне до мястото си, като мине едва ли не 

през главите на хората (закъсняващите в кината действително са 

изнервящи). Това вбеси друг и скандалът избухна с пълна сила. По стара 

традиция високо-интелигентната публика започна да се обижда на 

"селяни". Една част от салона се зае да шътка. Друга - да хихика. С една 

дума: имаше атмосфера. Можеше да се стигне до бой, ако не беше 

извънредно адекватната намеса на служителите на киното“. Извън 

анекдотичността на ситуацията, може би е по-интересно финалното 

изречение от текста й „оказва, че рекламната истерия около 

"Нимфоманка" е повече от необходимото. В крайна сметка сюжетът е 

феминистки, самият режисьор е феминист, самото послание е за защита 

на жените и за тяхната изява. И като знам колко страшно звучи думата 

"феминизъм" за повечето българи, още повече се учудвам, че залите бяха 

пълни“ (Иванова, webcafe.bg,  2014). 

В същия сайт, четем, че „Нимфоманка“ е забранена за прожекции 

в Турция поради „прекалено много голота и нецензурирани секс  

https://webcafe.bg/obshtestvo/680386737-isteriyata-nimfomanka.html%20%D0%BE%D1%822014
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сцени.“. А през декември 2014 в сайта е поместен текст на Шарлот 

Генсбур, която споделя, че по време на снимките на „Антихрист“ се е 

наложило в две секс сцени да се потърси порно актьор, който да предаде 

на някои атрибути на Уилям Дефо визия, отговаряща на екстремното 

виждане на Ларс. Разбира се с цялата си героичност Шарлот е успяла да 

издържи на неукротимия характер на Ларс фон Триер, за разлика от 

Бьорк в „Танцьорка с мрака“  

 И все пак, нека отрезвим зрителя с онова, пагубно изказване по 

време на пресконференцията на „Меланхолия“ в Кан, заради която 

Триер се прояви като невъздържан и с лош вкус, а в същината си 

изказването му е нито нехуманно, нито прогресивно, а пропито с ирония, 

която е присъща за чувствителни и интелигентни хора, изпълнени с 

известна доза скепсис по повод нещата, които правят. "Какво да ви кажа? 

Разбирам Хитлер. Мисля, че е направил някои грешни неща, абсолютно, 

но си го представям как седи накрая в бункера си. Мисля, че разбирам 

човека. Не е това, което бихте нарекли "добро момче", но разбирам 

много неща за него и мъничко му симпатизирам. Но не преувеличавайте 

- не съм за Втората световна война и не съм срещу евреите. Разбира се, 

че съм за евреите, но не прекалено много, защото Израел е трън в 

задника... Как да приключа това изречение?". (Редактор, webcafe, 2011). 

 

Томас Винтерберг 

Що се касае до изявите на Томас Винтерберг, той е по-тихият или 

може да се каже по-възпитаният режисьор. Присъствието му на 

пресконференции не води до скандали и забрани. Той не предизвиква 

бури след себе си. Пикантното в биографията му е, че като дете живее в 

комуна, защото родителите му са били хипита. Не е случайно 

обстоятелството, че филмът му „Комуната“ е вид художествен отговор 

на възприятията от детството. Смъртта на 19 годишната му дъщеря в 
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катастрофа на 4-тия ден от започването на снимките на „Още по едно“ е 

друг важен акцент в публичното му присъствие-при получаването на 

номинации и награди за филма Винтерберг споделя, че благодарение на 

работата по този филм, съумява да заглуши безпределната си мъка. 

Провеждането на процеса, простпродукцията, премиерата на „Още по 

едно“ са белязани с духа на дъщеря му Ида, която му е помагала за 

проекта и е била предвидена да участва като актриса в него. От друга 

страна, все пак той е режисьорът с двата чуждоезични Оскар-а за 

филмите му „Ловът“ и „Още по едно“, в които Мадс Микелсон е във 

вихъра на играта си. Докато Ларс фон Триер „лекува“ тревожността си с 

алкохол, Томас Винтерберг прави филм за играта с алкохола и 

възможните житейски последици. С „Още по едно“ той търси празника 

в живота, който по време на Пандемията ни отдалечи, противопостави и 

раздели. Документалните кадри с развеселени политици (Брежнев, 

Елцин, Саркози, Борис Джонсън, Клинтън, Меркел) дават повод за 

паралел с “Къщата която Джак построи” на Триер. „Another Round“ 

обаче звучи твърде балансирано, без умишлени пози за оригиналност и 

дори в него има нотка позитивност, поради това този наратив ми е личен 

фаворит, в сравнение с дългите философско-кинаджийски канонади на 

Триер, макар, че точно тези заигравания с формата във визуално 

отношение намирам за забавни и типично по триерски палави-те са 

запазената марка „ТРИЕР“. 

 

Изводи – обобщения 

„Догма 95“ има своите познавачи, разбирачи, почитатели и 

отрицатели, последните не са мнозинство и Слава Богу. В родното 

онлайн пространство творчеството на Ларс фон Триер и Томас 

Витенберг – авторите на Манифеста се отразява редовно при наличие на 

нова тяхна творба, фестивално участие, получаване на награда. Разбира 
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се аналитичните текстове, в които се правят съпоставки между филми, 

творчески намерения, авторско кредо, технически постижения са по-

малко като количество. Добрата новина е, че се увеличава броя на 

хората, които се изкушават да пишат за кино без да са експерти в тесния 

смисъл на думата при това тяхното изкушение не води до 

т.нар.графомания.  Определено у нас има и публика, която търси и се 

интересува от творчеството на Ларс фон Триер и Томас Винтерберг-

режисьорите не са ъндърграунд, а доказали се автори с мисия. Това че, 

зрителят, който предпочита блокбастърите с холивудски произход пред 

„Догма 95“ не е проблем на датчаните, а на аудиторията ни. 

Европейското кино се предпочита отвъд Океана, така че ако преди 

повече от 20 години филмите със запазена марка „Догма 95“ са били 

екзотика за публиката там, то днес всеки филм, който иска да ни вкара в 

тунела на реалността се снима по модела на „Догма 95“ – клатушкаща се 

ръчна камера, в чиито кадри улавяме шума на делника. 

 Оформя се следната представа: съществуват медии, за които 

работят автори-професионални кинокритици. Второто звено са арт 

журналисти, които заради сантимент към изкуствата се занимават с 

отразяването на кино събития, филми и пр.Макар и в работата им 

познаването на творчеството на режисьорите-т.е. да са видели всичките 

им филми, за да имат възможност да коментират аргументирано, да не е 

най-силният момент, тази гилдия работи с хъс за появата на интересни 

материали, които обогатяват и информират публиката. Има и такива 

автори, които обикновено работят на принципа „копи – пейст“ – без да 

развиват критично мислене, без да навлизат в дълбокото:  съпоставяне, 

анализиране, търсене на начала в контекста на теорията на киното, 

историята на киното-т.е. тази група според мен допринася за кризата на 

зрителски вкус. И обратно има ценители на изкуството, които въпреки 

че не практикуват професията критик създават добри текстове за „Догма 
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95“-тези автори ми се струва, че трябва да имат по-широк прием сред 

медиите и последните да ги привличат в своите пространства. 

Определено „Догма 95“ не е тера инкогнита за българския зрител и арт 

журналист и това е добрата новина. 
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