
БЕЗКРАЙНАТА ГРАДИНА 
игрален, 90 мин., България

Филм на Галин Стоев    

Режисьор Галин Стоев
Сценарий Яна Борисова и Галин Стоев
Оператори Борис Мисирков и Георги Богданов  
Музика Саша Карлсон
Художник Юлиян Табаков
Костюми Людмила Тенекеджиева
Режисьор по монтажа Георги Богданов
Звук Момчил Божков, СБФЗ
Продуцент Мартичка Божилова, АГИТПРОП
 
С участието на: 
Мартин Димитров (Филип)
Елица Матева (Ема)
Димитър Николов (Виктор)
Глория Петкова (Соня)
и
Никола Анастасов (Гарабедян) в последната му роля  

С подкрепата на ИА „Национален филмов център” и програма Творческа
Европа – МЕДИА на ЕС
 
КИНОМАНИЯ 2017 – Откриващ филм
16-ти ноември, 19:00 часа, Зала 1 на НДК

Анотация 
 
Животът на Филип е разпределен между приятелката му Соня, брат му
Виктор и работата му като PR. Но всичко това се променя в деня, в който
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той среща Ема – странно момиче, затворено в свой собствен свят, в който
най-важното нещо е една тайнствена градина.
      
Съвременна  градска  драма  под чиято повърхност се  крият  невидими
светове и се раждат неочаквани чувства. 
„Може би най-нежният български филм.”
 
Синопсис 
 
На  пръв  поглед  Филип  има  всичко:  успешна  кариера,  луксозен  дом  и
красива  приятелка.  Той  продължава  да  се  грижи  за  брат  си  Виктор
години след смъртта на родителите им. Виктор е чувствителен и уязвим и
прекарва времето си, помагайки на Ема в нейния цветарски магазин.
От много време Ема е прекъснала връзката си с външния свят и изцяло се
е  посветила  на  създаването  макет  на  мистична  градина.  Срещайки  я,
Филип интуитивно усеща, че Ема обитава духовни пространства, които са
му непознати и недостъпни. Той се влюбва в нея и осъзнава, че никога
досега  не  се  е  чувствал  толкова  жив  и  истински. Неусетно  животът
му започва да се променя – до момента, в който Виктор не му признава,
че  е  лудо  влюбен  в  същата  тази  Ема.  Изправен  пред  неумолимостта
на избора, Филип ще се сблъска с една отдавна забравена болка. 
 

 
ТВОРЧЕСКИ ЕКИП НА ФИЛМА  

 
Галин СТОЕВ, режисьор  

Галин Стоев  е  сред най-талантливите  театрални режисьори на  своето
поколение, известен с чувствителната си работа с актьорите и интереса
си  към  съвременната  драматургия.  Активно  работи  в  София,  Париж
(Комеди  Франсез,  театър  Колин),  Брюксел,  Москва,  Любляна,
Скопие... Носител е на множество театрални награди у нас и в чужбина.
Творчеството  му  включва  постановки  по  текстове  на  Юкио  Мишима,
Бертолд Брехт, Том Стопард (награда „Аскеер”), Мариво, Софокъл, Ханох
Левин, Пиер Корней, Молиер, Калдерон. Поставя Малка пиеса за детска
стая и Приятнострашно с  автор  Яна  Борисова, с  която  печелят
национaлната  театрална  награда за  най-добра  пиеса  и  за  най-добър
режисьор. От 2018 г. е избран за директор на националния театър в гр.
Тулуза, Франция. „Безкрайната градина” е дебютният му пълнометражен
игрален филм.     
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Яна БОРИСОВА, сценарист

Яна Борисова е  писател,  драматург и  сценарист.  Пише пиеси,  книги  и
разкази. Води  курсове  по  творческо  писане.  Най-известните  й
драматургични  текстове  са  „Малка  пиеса  за  детска  стая”,
„Приятнострашно" и  „Хората  от  ОЗ”.  Носителка  е  на  наградите Икар,
Аскеер,  Наградата  на  независимата  критика,  Наградата  за  камерна
пиеса, наградата „Златно перо", наградата Нова европейска драма и др.
Многократно  е  номинирана  за  различни  европейски  отличия  за
драматургия и литература.  Участва във всички театрални фестивали в
Европа. През  2008 г. министерството на културата на Франция,  Еditions
Théâtrales, Тheatre Odeon и Avignon Theatre Festival избират Яна Борисова
да  бъде  представител  на  България  в  проекта  „27  пиеси  от  Европа”.
Текстовете  й  са  поставени  и  издадени  в  България,  Белгия,  Франция,
Сърбия, Русия,  Аржентина,  САЩ, Италия и Германия.  Автор на книгата
„Да бъдеш Христо  Мутафчиев” и  редактор на  документален филм със
същото  заглавие. Консултант  по  диалозите   и редактор  на  кино-  и
телевизионни сценарии.

  
Борис МИСИРКОВ и Георги БОГДАНОВ, оператори  

Мисирков  и  Богданов  са  кинематографисти,  фотографи,  автори  на
визуални  кампании,  режисьори  и  оператори  на  документални  филми,
видеа и късометражни филми, идеолози и основатели на продуцентска
компания  АГИТПРОП  и  съучредители  на  Българско  Фотографско
Сдружение  и  Балкански  документален  център.  Оператори  на
пълнометражни  документални  филми,  носители  на  множество
международни награди, сред които: „Момчето, което беше цар” (Торонто
Интернешънъл),  „Георги  и  пеперудите”  („Сребърен  вълк”  –  IDFA  -
Амстердам),  „Проблемът  с  комарите  и  други  истории”  (Кан,  награда
„Гриърсън”  за  най-добър  документален  филм  от  кинофестивала  в
Лондон;  „Златен  ритон”  за  операторско  майсторство  –  Фестивал  на
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българския неигрален филм "Златен ритон",  Пловдив 2007) и „Коридор
Nо.8” (Берлинале–Форум, Награда на независимото екуменическо жури).
http  ://  missirkovbogdanov  .  com

Мартичка БОЖИЛОВА, продуцент

Продуцент  на  АГИТПРОП.  Копродуцирала  е  с  Германия,  Финландия,
Швейцария,  Швеция,  Италия,  САЩ, Гърция,  Кипър,  Хърватия,  Румъния.
Документалните й филми са  представяни и награждавани в Кан, Берлин,
IDFA - Амстердам, Торонто, Сънданс, Трайбека, Пусан и много други, и са
показвани в цял свят. Филмографията й включва: „Георги и пеперудите”
(Сребърен вълк,  IDFA), „Проблемът с  комарите и други истории” (Кан),
„Коридор №8” (Берлинале), „Момчето, което беше цар”  (МФФ Торонто),
„Последните черноморски пирати” (Визионс дю реел, ХотДокс), „Любов и
инженерство” (Трайбека), „Софийският ладино клуб” (IDFA), „От Кремона
до  Кремона”  (Най-добър  документален  филм  –  Българска  филмова
академия 2017). Продуцент на първите оригинални български продукции
за  HBO,  както  и  за National  Geographic  Channel. В  момента продуцира
документалния  сериал  за телевизия  MDR  Arte „Дворците  на  народа”,
както и дългоочаквания игрален филм „Не ме докосвай”  (награди АРТЕ,
Синемарт  и  Торино  Филм  Лаб).  Основател  и  директор  на  Балканския
документален  център  (БДЦ)  за  обучение  на  документалисти  от
Балканите.  В  рамките  на  БДЦ  организира  с  подкрепата  на  Програма
Творческа  Европа  –  МЕДИА  ежегодната  обучителна  програма  „БДЦ
Открития”, както и прогрaмата за филми в напреднала фаза на монтаж
Documentary Rough Cut Boutique  съвместно с кинофестивала в Сараево.
Член на изпълнителния комитет на Европейската документална мрежа
(EDN) и на Докуфест - Призрен.  Член на журито на кинофестивалите IDFA
–  Амстердам,  ДокЛайпциг,  Docudays  –  Киев,  CineDOC  -  Тбилиси. В
селекционните  комитети  на  фондовете  за  подкрепа  на  документални
кинопроекти  Re-Act Co-Development и фонд „Малик”. Лектор на различни
уъркшопове в областта на документалното кино.  Мартичка е носител на
наградата  International  Trailblazer  от  MIPDOC  в  Кан  за  креативност,
новаторство, оригиналност и пробив в документалното кино. 
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Продуцентска компания АГИТПРОП 

АГИТПРОП  е  създадена  през  1997  г.  от  Борис  Мисирков  и  Георги
Богданов, оператори и фотографи, за реализация на творчески проекти в
областта  на  кино-,  телевизионно  и  видеопроизводството. Мартичка
Божилова е продуцент на АГИТПРОП от 1999 г. 
Компанията е продуцирала множество авторски документални филми за
световния кино- и телевизионен пазар, сред които: „Георги и пеперудите”
(„Сребърен вълк” от IDFA-Амстердам и 15 световни награди; в Топ 20 на
най-добрите  документални  филми  на  IDFA за  всички  времена),
„Проблемът с  комарите и други истории” (Кан,  награда „Гриърсън” за
най-добър документален филм на ФФ Лондон), „Коридор No.8” (световна
премиера и награда на екуменическото жури на Берлинале), както и „15”
-  първият БГ филм омнибус - 15 късометражни филма за последните 15
години от живота в България на 15 от най-известните български имена в
областта на киното, театъра и съвременното изкуство. Филмът „Омлет”,
част от „15”, е първият български филм в състезание на най-престижния
фестивал на независимото кино в света Сънданс  (Специална награда).
АГИТПРОП е продуцент и на първите оригинални български продукции за
HBO,  както  и  на  успешната  документална  приключенска  риалити
поредица  Explore  България, Сезон  1-4  (2014-2017) за  National Geographic
Channel. Сред  филмите  на  компанията  са  още  „Татко  снима  мръсни
филми” (продаден на повече от 50 световни телевизии) и „Момчето, което
беше  цар”  (Торонто  Интернешънъл),  „Балканска  мелодия”  (IDFA –
Амстердам,  Киномания  2012  –  Откриващ  филм),  „Цветанка”  (8
международни  и  2  национални  награди), „Последните  черноморски
пирати”  (Хот  Докс  и  Визионс  дю  реел, Награда  на  международната
филмова критика ФИПРЕСИ, Краков); „Любов и инженерство” (Трайбека –
Ню Йорк, Карлови Вари), „От Кремона до Кремона” (Награда за най-добър
документален филм на Българската филмова академия 2017). АГИТПРОП
е  една  от  малкото  независими  продуцентски  компании  в  България  с
трайно  присъствие  на  европейския  филмов  пазар.  През  последните
години повечето от проектите на компанията са в копродукция с водещи
телевизии, сред които: Channel 4, Sundance Channel, ITVS, ARTE, RAI, CBC,
SVT,  YLE,  NRK,  HOS. АГИТПРОП  е  съорганизатор  на  Балкански
документален център за подпомагане на документалисти от Балканите.
Компанията  е  продуцент  на  множество  социални,  образователни  и
рекламни кампании. 
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w: www.agitprop.bg
w: www.bdcwebsite.com  
f: https://www.facebook.com/agitpropcompany/
f: Balkan-Documentary-Center  
f: https://www.facebook.com/DOCURCB/

                                  Ема (Елица Матева)  

                                  Филип (Мартин Димитров) 

                                  Виктор (Димитър Николов)
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                  Соня (Глория Петкова)
www.theinfinitegarden.info

www.facebook.com/theinfinitegarden
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