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ПИСМО ДО АМЕРИКА 
 
 
Здравейте, Рита Уилсън и Том Ханкс, 
 
Преди известно време светът научи, че в домашни условия се лекувате след 
заболяване с коронавирус COVID-19. Пандемията обхвана планетата Земя, не 
пропусна и България. Животът и особено културните дейности се парализират. 
Това не отмина киноиндустрията и фестивалите. Ние правим международен 
кинофестивал в София, едно от големите културни събития на България, и бяхме 
принудени да го отложим 3 дни преди откриването. Така се случи и с други много 
по-големи културни и спортни форуми по света, включително фестивалът в Кан и 
Олимпиадата в Токио. 
 
Преди няколко дни получих мейл от Мария Кауфман, дъщеря на изтъкнатия 
български фолклорист акад. Николай Кауфман, самата съосновател с майка си на 
етномузикалния Кауфман Проджект.  
 
В мейла си Мария споделя: „Една от нашите певици, Марияна Павлова, е 
носител на световен рекорд на Гинес за най-нисък женски глас на планетата 
Земя. Тя е певица от Родопите като нейната известна майка Христина 
Лютова. Прочетох преди няколко дни, че Рита Уилсън (чийто баща е от 
Родопите) търси музика, която да слуша в дома си по време на изолацията. 
Има ли начин да й изпратим нашата песен „Родопска легенда“?“. 
 
Много се развълнувах.  Припомних си великолепния български филм, направен в 
зората на 21 век, „Писмо до Америка“. Филмът разказва за нереализиран писател, 
живеещ в София. Един ден научава, че приятелят му, театрален режисьор, 
емигрирал в Америка през 90-те, е претърпял тежка автомобилна катастрофа в 
Ню Йорк и лекарите се борят за живота му. Писателят си спомня за българска 
народна песен, която бабата на режисьора е знаела, и която имала силата да 
вдигне към живот дори мъртвите. Писателят поема към планината да търси 
песента, която може да лекува и върне към живота неговият приятел. 
 
 



Бихме искали в дните на изолация да споделим с вас: 
 
* Филмът ПИСМО ДО АМЕРИКА на сценаристът и режисьор Иглика 
Трифонова. 
 
* Песента от филма „Писмо до Америка“ – ПУСТА МЛАДОСТ – изпълнена 
специално за вас от Марияна Павлова.  
 
* Песента РОДОПСКА ЛЕГЕНДА, която създателите на Кауфман Проджект 
Мария Кауфман и проф. Димитрина Кауфман споделят с вас заедно с лично 
послание. 
 
* Информация за филма, както и за Кауфман Проджект, може да намерите във 
въображаемия дневник на 24-тия София Филм Фест, с който решихме да 
разкажем повече за един фестивал, който предстои. 
 
Пожелаваме Ви скорошно оздравяване и отново да можете да радвате Америка и 
света с Вашата креативност.  
 
Използвам повода да Ви поканя на откриването на отложения София Филм Фест, 
когато ще можем да чуем заедно песента „Пуста младост“, изпълнена от сборен 
хор от най-известните гласове на България. Някой ден на 2020. 
 
 
 
С най-добри пожелания: 
 
Стефан Китанов 
Директор на София Филм Фест 
 


