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И Бог създаде... Надав

Телевизия
Звезди
Книги
Изкуства
Ако щете - вярвайте
Роскилде

Еврейка, англичанка, индийка и режисьорка... Но не
съвсем.

Антонио Бандерас и Морган Фрийман ни
идват на крака
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Иначе филмът е прекрасен. Но понеже
решихме, че след като е гледала хиляди
часове от него, няма да й е интересно да го
разкаже, я попитахме за детството,
глобализацията и идентичностите. И тя ни
отговори - да не повярваш.

Спорт Gol.bg
Технологии и наука
Здраве
Крими
Музика

Как решихте да дойдете в България?

Развлечения

Бях поканена за фестивала и веднага приех,
защото бях тук преди една година да
преподавам видео-курс на ромски активисти
във Видин. Беше добра възможност да посетя
всички мои приятели тук.

Автомобили
Извън релси
Ъндърграунд
Ф.A.Q.
По пътя
Джасмин Делал. Снимка: Личен архив

Поименно, колега
Ре(д)акция
Лоботомия
Справочник
Кино програма
ТВ програма
Времето
Хороскопи

Да "засенчиш" Оскарите

И даде на Dnes.bg единственото си интервю
по време на престоя си в България.

Свят

Форум

Да дадеш на късо

Джасмин Делал е режисьорката на филма
"Когато пътят засвири - приказки за цигански
керван"( представен на откриването на
тазгодишната Киномания). Тя е млада,
красива и отзивчива.

НОВИНИТЕ ДНЕС

Как все по-модерните напоследък филми за
националности и културните им осбености,
като "Музиката на Истанбул" на Фатих
Аким, "Фламенко" на Саура, "Buena Vista
Social Club" на Вендерс, се съчетават с
растящата глобализация? Къде стои вашият

ОЩЕ ОТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

филм в този контекст?

Хеликоптери издирват дете, то спи под
леглото

Странно е, че откакто съм в България непрекъснато говоря за глобализация, както и за
бъдещото ви присъединяване към ЕС. Не знам как точно да дефинирам мястото на филма
си. Аз лично се страхувам от глобализацията, от начина, по който тя руши идентичностите
и общностите. Но разбирам, че всеки иска достъп до богатствата на "Глобалното село".

Спасиха бебе, родено 300 грама

Моят филм се отнася към процеса по особен начин. Той се изразява в това как различни
групи роми от различни държави се събират. Може би е възможен паралелът с
глобализацията на цели нации.

Трети си тръгна от Survivor,
близначките въртят любов

Много от ромските общности са запазили идентичността си, езика си, обичаите. Но в
същото време те имат и идентичността на държавата, от която са. Имат общи ритми и
корени, но влиянието на културата на страната, където живеят, се усеща съвсем ясно.

Арестуваха Кийфър Съдърланд

Ако глобализацията може да ползва същия модел, и да съумее да запази идентичността в
контекста на общото живеене, ще бъда много щастлива.

Две племена - още един оцеляващ помалко

От къде идва интересът ви към ромите?
Мисля, че е по особен начин случаен. Четях книга за ромите от един немец, наречен Жан
Йорос (който, съвместно с Иан Ханкок има книга за минаването на ромите през България бел.а.). Тогава бях в самолет, пътувайки от Индия, където живее майка ми, към Сан
Франциско. Замислих се над това, че пътуването ми е 24 часа. И че същото пътуване е
отнело на циганите 1000 години. Което е доста повече. Това ме накара да се замисля дали
има цигани в Калифорния. Естествено, имаше, и направих филм за ромите в Америка. Така
започна всичко.
Сега, след като имам и двата филма, ме интересуват хората, които живеят на ръба на
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Kefir - USD 29.90
Including Worldwide Shipping! Kefir Cultures - Highest
Quality
www.kefir.de

Русское ТВ
Это просто и здорово. Все ресурсы хорошие.
enation.ru/russiantv/
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идентичностите. Например моят произход е много разнообразен.
Какъв е човекът между много идентичности?
За мен лично това означава, че се чувствам все едно съм от всякъде. Никога не се чувствам
като чужденец, който не може да се впише в дадена общност или страна. В същото време
никъде не се чувствам като у дома си напълно. Еврейка съм , но не съм много еврейка,
прекарала съм голям част от живота си в Индия, но не съм индийка, англичанка съм, но не
съм типичната англичанка. И това винаги е било така. Никъде не съм на мястото си.

USD/BGN

1.3822

Кой е най-приятният ви спомен от Индия?

EUR/USD

1.4147

GBP/USD

2.0242

USD/JPY

115.72

USD/CHF

1.1725

От снимането на филма е, свързано с моя оператор. Той за първи път беше в Индия.
Слязохме от самолета и точно един час по-късно бяхме вече в магазин за дрехи, където
Хариш (един от героите на филма) си купуваше плат за танца с въртенето. Два часа покъсно се придвижвахме на една камила. Седяхме си двамата и той ми каза "Супер - и това
се нарича работа!".

SMS Котировки
Поща в Start.bg
Потребителско име:

Gustavo Arias Guitars
Luthier made. All Solid Wood. Parlor 1A: USD 890, 2A:
USD 650
www.ClassicalGuitarra.com

Nashua Kodak KT-1 Toner
300 Cartons Available Will Export 55.00 usd carton of 4
www.gmsupplies.com

А детски спомен?
Имам още един спомен, свързан с пътуване. Всяка година около Коледа, когато е
рожденият ден на сестра ми, майка ни ни водеше в храма. И стигахме там за около 30
минути, яздейки слон. Голямо пътуване, което можехме да вземем и за далеч по-кратко
време, но винаги се придвижвахме така.

Парола:
Всички новини от категорията

Вход
Регистрация
Забравена парола
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Dnes.bg:Специално
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ОЩЕ КИНО
София филм фест се оказа сред 50-те топ кинофестивали
Немски ентусиазъм? Има го!
Всемогъщ, но не смешен
Награди и сънища в Двореца
Вавилон на Балканите
Балкански сенки в Торонто
Иииии - екшън!
Дипломиран дипломат
Предизвикай ме!
Не мигай!
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Учителите упорити, не се
отказват

Почва се! 88 партии в
битка за нашия глас

Инвестират 8 млн. лв. в
плевенско трикотажно
предприятие
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