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Да послужи, където е необходимо

Вие сте жалки дилетанти и може би дори 
сте корумпирани. Нелоялни сте, защото по-
стоянно променяте мнението си. Хората, 
които сте ангажирали за този филм, харчат 
лични средства, защото знаят, че графикът 
трябва да се спази, а вие нямате представа 
дали изобщо ще се намерят пари, за да засне-
мем „Лудо приключение”. Ужасно несправед-
ливо е да действате по този начин.

Покажете ми парите и тогава ще подпиша 
договора.

Чакам от името на всички, измъчени от ва-
шата неспособност да организирате дори бар 
„Добро настроение”. 

Щом няма пари, няма подпис. И няма да има 
филм. Ще останат само кирливите ви ризи. 

Въпреки това ви пожелавам приятен ден.

За малко да изпратя този имейл. 
Радвам се, че не го направих. Написах го в деня, ко-

гато започна двубоят ми с независимото филмопроиз-
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водство. Защо се озовах на ринга ли? Ето това ще раз-
кажа в тази книга. 

Рядкост е човек на моята възраст (осемдесет и една 
години) с вълнуващ и продуктивен живот (този поне) 
да се вкара във филм, докато участва във филм без поч-
ти никакво финансиране.

Установила съм, че снимането на филм е преживя-
ване, благодарение на което най-добре опознавам себе 
си. Не е задължително обаче човек да е актьор или да 
работи в шоубизнеса, за да преживее подобно нещо. 
Всички ние всекидневно творим живота си. Ние сме 
актьорите, сценаристите, режисьорите, продуцентите 
и финансистите на собственото си съществуване. А 
това според мен означава, че животът ни е изкуство, с 
което сме избрали да се занимаваме. Той е като филм, 
който сме решили да снимаме. И двете начинания се 
нуждаят от финансиране. Обещавал ли ни е някой в 
деня на раждането ни, че ще имаме пари, за да живеем? 
Не. Обещавал ли ми е някой, когато се захванах с „Лудо 
приключение“, че ще има пари за него? Не. Тогава 
защо го направих? От амбиция? От авантюризъм? За 
слава? Защото ме помолиха? Не съм сигурна дали въ-
просното „защо“ изобщо има значение. 

Дали онова, което наричаме реално, наистина е ре-
ално?

Съзнавам, че въпросът е сериозен; хрумна ми мно-
гократно по време на събитията, които ще споделя в 
тази книга. Ето част от отговора: човек трябва да се 
впусне в приключението (все едно дали е животът му 
или филм), за да разбере кое е реално и кое фантазия.

Началото на „Лудо приключение“ беше поставено 
преди пет години. Вечерях в Гринич Вилидж в Ню 
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Йорк с две жени. Не помня много подробности, освен 
че едната беше едра, а другата живееше в Париж през 
голяма част от годината. Носеха сценарий за две прия-
телки, които са се впуснали в приключение... дали пък 
не бяха майка и дъщеря? Или баба и внучка? Варианти-
те бяха толкова много, че съм ги забравила вече. Уж 
беше комедия, но не особено смешна. Държах се учти-
во, но всъщност бях по-заинтригувана от храната – 
френска и вкусна. Някой си разбираше от работата. В 
цялата история участваше и някаква режисьорка. Не 
помня дали беше едната от двете жени на онази вечеря. 
Превъртаме напред една година...

Срещнах се с въпросната режисьорка, която ми 
каза:

– Не знам колко ще струва филмът и не ме интере-
сува. Това не е моя грижа. Ще заснема сценария, който 
написахме.

Не знам откъде произхожда изразът „южняшко ди-
летантство“. Самата аз съм южнячка, но отдавна вече 
не съм дилетантка, поне по отношение на киното. Ко-
гато попитах режисьорката какъв е бюджетът или ка-
къв трябва да бъде, тя отговори: „Не ме интересува“. 
Същия отговор получих и когато ѝ зададох въпроса 
колко време ще продължат снимките и колко ще ми бъ-
де платено. А когато директно попитах: „Имате ли па-
ри да направите филма?“, тя отговори за трети път: „Не 
ме интересува“. Затова в края на срещата отсякох: „И 
мен не ме интересува“. 

Превъртаме напред още една-две години...

Агентът ми се казва Джак Гиларди и ме наследи, 
след като предишният ми агент, Морт Вайнър, почина 
на тенискорта. Джак твърди, че е на седемдесет и осем, 
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но е по-възрастен от мен. От Чикаго е и ми има доверие, 
струва ми се, защото навремето казах на Сам Джанкана 
да върви по дяволите. Аз пък му имам доверие, защото 
той ми има. Не съм сменяла агенцията, която ме пред-
ставлява, откакто пристигнах в Холивуд през 1954 г. 
Знам, че е шик непрекъснато да сменяш хората, които 
те представляват, но кариерата на актьора и бездруго 
непрекъснато се променя. Ако няма промяна, няма и 
дълголетие. Що се отнася до агента ми обаче, останах 
при човека, когото познавам и на когото вярвам.

Обичам Джак, той мен също и прекрасно съзнавам, 
че висшето образование на внуците му има нещо общо 
с мен! Не мога да се оттегля и да не правя нищо – искам 
тези младежи да се изучат в престижни колежи. Ето 
защо Джак участваше в разговорите за „Лудо приклю-
чение“ още от самото начало и накрая оформи сделка-
та, свързана с ролята ми. И двамата нямахме представа 
с какво се захващаме. 

Оригиналният сценарий предвиждаше снимките 
да бъдат в Лас Вегас (място, където героините да се от-
дадат на приключения), но когато други щати и градо-
ве взеха да предлагат данъчни облекчения и други по-
добни примамки, филмовите компании и сценаристи-
те започнаха да се стараят да пестят пари, а не да пра-
вят хубави филми.

Първоначално това вършеше работа, но с течение 
на времето бюджетът започна да взема превес над 
всичко останало. Актьорите разбраха, че ще снимат 
там, където са най-съществените данъчни облекчения, 
затова винаги очакваха промяна на сценария във връз-
ка с новото място. Поради което и възможността да 
осигуряваш добри актьори се променяше постоянно. 
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Сценарият на „Лудо приключение“ беше пренапис-
ван за Питсбърг, Лас Вегас, Ню Йорк, Ню Орлиънс, 
Пуерто Рико и накрая за Канарските острови.

Първоначално изпълнителката на другата главна 
роля във филма щеше да бъде Джаки Уийвър. В крайна 
сметка Джаки се ангажира с телевизионен сериал и се 
отказа, а през следващите пет години в състава по раз-
лично време се включваха Кати Бейтс, Джейн Фонда, 
Бет Мидлър и накрая Джесика Ланг.

Това е само част от случилото се през петте години, 
които отне подготовката за снимките. Вследствие на 
дилетантски ходове, необмислени договори и хаотич-
но вземане на решения бяха похарчени петстотин хи-
ляди долара още преди да стъпим на Канарските ост-
рови.

И така, озовах се в един екип с Джесика. Не я позна-
вах, но след като ѝ се обадих, притеснена от неуреди-
ците около продукцията, думите ѝ останаха да отекват 
в ушите ми: „Дори да няма пари и да не снимаме, какво 
толкова? Плащат ми пътуването до Канарските остро-
ви, за да пия мохито на брега“.

Прозвуча ми смислено, освен това ми каза, че ха-
ресва сценария. И двете не знаехме кои са другите ак-
тьори. Бях се отказала да ги следя. По едно или друго 
време се говореше за Алън Аркин, Джеймс Бролин, 
Доналд Съдърланд, Франк Ланджела, Брайън Денехи, 
Джон Войт, Келси Грамър, Джон Литгоу и Кристофър 
Уокън.

Не обичам да летя на височина от единайсет хиляди 
метра повече от четири-пет часа. А пътуването до Ка-
нарските острови траеше тринайсет часа с авиокомпа-
ния „Иберия“. Досетих се, че „Иберия“ вероятно е 
сключила сделка с продуцентите.

Седалките обаче се оказаха удобни и, за щастие, са-
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молетът не беше от онези, подобни на шушулки, съ-
оръжения, които напомнят на възтесен и евтин апарта-
мент в Ню Йорк, който едва успяваш да си позволиш, 
когато си разорен. Провесих озонатора си на шията, 
намокрих влажната си кърпичка допълнително, пъх-
нах я под очната маска и покрих с нея носа си. Вдъхнах 
влажния въздух. Така решавам проблема с изсъхване-
то на носа, когато летя.

С нас пътуваше представителка на продуцентската 
компания. Ще я нарека Миранда. Изглеждаше мила, 
внимателна и мълчалива. Последното ми допадаше 
най-много.

Мястото на Джесика беше няколко реда зад мен и не 
можехме да си говорим. Което радваше и двете ни.

Четях, отказвах алкохола, който ми предлагаха, 
пиех вода и размишлявах защо съм на борда на този 
самолет. Оказа се, че след като от компанията научили, 
че не съм успяла да хвана първия полет, определен за 
мен, хората от екипа, които вече бяха на Гран Канария 
и очакваха началото на снимките, се обзаложили дали 
ще успея да се кача на този.

Докато отивах до тоалетната, забелязах, че Джеси-
ка чете сценария и си води бележки. Аз не го бях чела, 
откакто предложих да не е за две жени, поели на при-
ключение, а по-скоро за майка и дъщеря или за баба и 
внучка. Мислех, че две приятелки ще напомнят твърде 
много на „Телма и Луиз“. Особено вторият вариант да-
ваше възможност за забавна илюстрация на пропастта 
между поколенията, тъй като жените бяха тръгнали на 
приключение. Предполагах, че идеята за баба и внучка 
ще привлече повече инвеститори и млада публика. 
Продуцентката Тайн обаче предпочете да се придържа 
към първоначалната идея. Поне аз мислех, че е първо-
началната. Не помнех на кой сценарий съм се съгласи-
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ла. Такава драма се разигра около това дали съм подпи-
сала договора си, че пропуснах да разбера причината 
да се снима филмът. Не знаех кой го финансира, нито 
кои са отделните инвеститори. Моите колеги в Холи-
вуд ме съветваха да не тръгвам, докато всички пари не 
са налице. Допитах се до приятелите си медиуми, кои-
то обикновено се оказват прави. До един казаха: „Не 
тръгвай, докато не видиш парите в банката“.

Но ето че започнах да получавам умолителни имей-
ли и отчаяни обаждания от режисьора Анди Тенант. 
„Моля те, ела, моля те, моля те! Чакаме те. Без теб всич-
ките ни усилия, финансови вложения и творческо вре-
ме и енергия са напразни“.

Единственият друг участник, който ми беше извес-
тен, бе Джесика Ланг. Питах се дали знае, че ще изпъл-
нява роля, предложена не само на Джаки Уийвър, но и 
на Кати Бейтс и Бет Мидлър! Звъннах на Джесика, от-
ново изразих тревогите си и я попитах какво я съветват 
нейните хора. 

– Всички ме увещават да не тръгвам – отговори тя. – 
Но както ти казах, ако пристигна и се окаже, че нищо не 
се получава, просто ще пия мохито на брега. Между 
другото, имаш ли някаква представа кой финансира 
всичко?

Отговорих, че не знам. Агентът ми Джак също не 
знаеше, нито режисьорът или някой друг от участни-
ците. Спомних си отговора на първата режисьорка, ко-
гато я попитах дали има пари. „Не ме интересува“, от-
сече тя. И аз ли правех същото? Говореше се за някакъв 
милионер, който май притежавал един-два острова. В 
писмо се твърдеше, че парите, които ще вложи, са до-
ста... към 3,5 милиона долара. Един от продуцентите 
на име Микелос пък беше успял да договори с Канар-
ските острови сделка за данъчно облекчение в размер 
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на 2,5 милиона долара. Имаше и по-малки инвестито-
ри с по трийсет хиляди на човек.

Докато снимахме филма, установих, че характерът 
на един инвеститор е най-важното нещо, което трябва 
да знаеш за него. След шейсет години в този бизнес ни-
кога не съм си давала сметка, че нравът на инвеститора 
е от също толкова голямо значение за филмовия резул-
тат, колкото и образите на героите. Независимото фил-
мопроизводство се бе превърнало точно в това – в уме-
ние да набираш инвеститори.

На света има два вида бизнес – шоубизнес и всичко 
останало. Кой не иска да бъде в шоубизнеса поне вед-
нъж? И точно тук се намесват личните ценности и ха-
рактерът на инвеститорите. Да не избързвам обаче.

Кацнахме в Мадрид. Тамошното летище е копие на 
Родео Драйв в „Бевърли Хилс“. Само прочути марки, 
скъпи дизайнери, представени с луксозни бутици, кои-
то ни подмамваха просто да поразгледаме.

Никой от продукцията не ни посрещна в Мадрид, за 
да ни преведе през следващия етап от пътуването – три 
и половина часа полет до Канарските острови. Миран-
да обаче говореше испански, така че се оправихме.

Забелязах, че много от спътниците ми са германци, 
и се замислих над връзката между Хитлер и Франко по 
време на Гражданската война в Испания – репетиция 
за Втората световна. За мен всяко пътуване е урок по 
история и превръща в реалност страниците на истори-
ческите книги. Бях изтощена, но въпреки това се зачу-
дих защо не преминаваме през митническа проверка 
или през испанския еквивалент на американската Ад-
министрация за транспортна сигурност. Осезаемо до-
лових, че в Испания славата и властта освобождават 
човек от подобно нахлуване в личното пространство. 
Допусках, че времената на кралското и на диктатор-
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ското управление все още оказват съществено влияние 
над онова, което преживява обикновеният човек.

В самолета на „Иберия“ за Канарските острови се-
далките в първа класа бяха по три, но средната на всеки 
ред беше празна. По-късно установих, че е така, „за да 
се подсигури удобството на пътниците на другите две 
седалки“. А на летището връщаха хора, защото само-
летът бил пълен.

Забелязах следната реклама на авиокомпанията: 
„Само „Иберия“ може да ви превози до останките на 
изчезналия континент Атлантида“. Интригуващо. На-
строих се метафизично. Преди да предприема това 
приключение, бях проучила мястото и бях установила, 
че според мнозина Канарските острови са реликти от 
Атлантида. Предполагаше се, че части от митичния 
континент са потънали в океана, който виждах през 
прозореца на самолета. 

Когато кацнахме в Гран Канария, се изумих от по-
срещането – чакаха ме с инвалиден стол и лекар! По-
късно научих, че се провело оживено обсъждане от-
носно големината и марката на стола. Освен това ми 
казаха, че са ми предвидили редовни следобедни по-
чивки по време на престоя ми. Честно казано, засмях 
се, но от неудобство. Бяха ми извадили душата, настоя-
вайки да пристигна на снимачната площадка точно в 
този момент, за да се успокоят инвеститорите относно 
началната дата на снимките, а планираха да се появя в 
инвалиден стол и придружена от лекар! Това ли озна-
чаваше според тези хора да си на осемдесет?

Пътуването от летището до хотела беше една от  
важните сцени във филма. Очаквах да видя наоколо 
палми и да усетя океански полъх. Да, палми наистина 
имаше, но те стърчаха от издълбани и насечени възви-
шения. Канарските острови са испанска територия, но 


