КЛИКНИ, ЗА ДА
ГЛЕДАШ НАШИЯТ
ТРЕЙЛЪР
THE CIRCLE и VISUALIZE THE AUDIO представят

AT HIS DOORSTEP
Тип продукция -

Късометражен филм

Времетраене -

36 мин

Жанр -

“Found Footage” Хорър

Дата на завършване -

24ти Октомври, 2020

Бюджет на продукцията -

8,000лв

Език -

Български

Субтитри -

Английски

Страна на произход -

България

Страна на заснемане -

България

Съотношение -

1.78:1

Уебсайт -

www.athisdoorstep.com

Фейсбук -

https://www.facebook.com/athisdoorstep

IMDB -

https://www.imdb.com/title/tt13413478/
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Кратко описание
По случай старта на нова онлайн поредица, Ани и две нейни приятелки се отправят
към изоставена хижа в Люлин планина, за която се говори, че е обитавана от злото.

Описание
Ани, популярна влогърка, и двете ѝ най-добри приятелки – Ивета и Милена –
снимат първия епизод на новата ѝ онлайн поредица „Най-страховитите места в
България” в изоставена хижа дълбоко в горите на Люлин планина. Момичетата
решават да пренощуват там, с идеята да заснемат странните феномени, за които
местните говорят от години. С падането на нощта обаче, Милена изчезва, а другите
бързо осъзнават, че каквото и зло да обитава мястото, няма никакви намерения да
ги остави да си тръгнат.
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За филма
Зловеща локация
Дълбоко в горите на Люлин планина се намира стара, изоставена сграда, която до преди
30 години е функционирала като хижа. През 60-те и 70-те години на миналия век, тя е била
предпочитано място за почивка от всички в околията. С течение на времето обаче, на
територията на хижата и прилежащите ѝ гори, започнали да се случват множество
инциденти. До ден днешен в архивите на град Перник може да се открие информация за
тези случаи, като повечето от тях остават неразкрити или непотвърдени. След като
хижата официално затваря врати, множество групи от хора започват да я посещават в
търсене на тръпка и адреналин. Част от тези хора подробно описват преживяното в
Интернет. Именно техните истории са основният ни източник на вдъхновение за филма.

Кукловод в сенките
Идеята за съществуването на спиритуален свят, паралелна вселена, на енергии, които не
разбираме, е била обсъждана, изучавана и описвана още от времето на първите човешки
цивилизации. Нашето желание беше да интегрираме тази концепция във филма. По този
начин Мефисто – демон, споменат за първи път в края на Средновековието – намери
мястото си в „На прага”. Той играе ролята на “кукловода”, който контролира действията на
героите и им предоставя измамното усещане за свобода. Той ги манипулира като пешки
на шахматна дъска, движейки се стратегически към изпълнението на своите цели. За да
може неговият образ да бъде възможно най-автентичен, преминахме през дълъг период
на проучване, а за да го поднесем на зрителя по ненатрапчив и загадъчен начин, във
филма сме използвали предимно символика.

Прагът между два свята
Филмът представя концепцията, че хижата е построена върху земя, която от векове е
своеобразен портал между два свята – място, където човек губи представа за
реалността. Това е представено във филма чрез резки промени в обкръжаващата героите
среда, както и чрез правилната употреба на звукови и визуални ефекти.
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Режисьорска експликация
„На прага” е „found footage” хорър филм, базиран на човешки разкази,
превърнали локацията в своеобразна атракция през последното
десетилетие. Филмът е също така първият български „found footage”
хорър за всички времена.
Основният източник на вдъхновение за филма бяха множеството
истории измежду местните, които разказваха за изоставената сграда
дълбоко в гората, която преди време е функционирала като хижа.
Инциденти, сред които необичайно висок брой самоубийства, се
случили на територията на сградата, което допринесло за нейното
официално затваряне преди близо 30 години.

Комбинирайки зловещата предистория на мястото с моята безусловна любов към жанра, написах на
пръв поглед типичен хорър сценарий, разказващ историята на известна влогърка, която е готова на
всичко в името на качествено съдържание за нейната нова онлайн поредица. Под повърхността
обаче, действията на нашата главна героиня и нейните приятели са контролирани от древно и зло
същество, станало известно през Средните векове като Мефисто. Той е кукловода, играещ си със
страховете им. За да го представим по ненатрапчив и загадъчен начин, интегрирахме единствено
гербът му във филма.
За продукцията, снимахме в реалната, предполагаемо обитавана сграда. Това беше вълнуващо
изживяване за целият екип и определено почувствахме заряда на локацията.
За да представя концепцията за праг между два свята, избрах под-жанра „found footage”, тъй като по
мое мнение той е най-подходящ. Използвайки свободното движение на камерата, целя да провокирам
въображението на зрителя и да поиграя с възприятието им за реалност. Във филма може да видите
също така елементи, които са вдъхновени от модерните „survival horror” видео игри.
Заради начинът, по който сме представили връзката между двата свята, веднъж гледали „На прага”,
никога няма да бъдете същите.
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Биографии
Виолет Панчева
Режисьор
Виолет Манолова Панчева е българска актриса и режисьор, родена в град
Пловдив на 21-ви април 1996 година. Завършва средното си образование в
испанска езикова гимназия „Сесар Вайехо”. От ранна възраст има интерес
към изкуството, наследен от майка й, която е художник. Актьорската дарба
наследява по линия на баща си – неин дядо е актьор и кукловод. В
тинейджърска възраст Виолет решава да започне сериозно своето обучение
и подготовка по актьорско майсторство за кандидатстудентските изпити.
Била е част от театралната трупа на училището си – „Сесар Вайехо”, а едновременно с това посещава и частна
школа по актьорско майсторство към младежки театър „Николай Бинев” с главен ръководител Малин Кръстев.
След завършване на средното си образование е приета да учи в “Нов Български Университет” в специалност
„Актьорско майсторство”. Завършва в класа на доц. Снежина Петрова през 2019 година. Нейни преподаватели
са някои от големите театрални имена като проф. Цветана Манева, проф. Васил Димитров, доц. Възкресия
Вихърова, проф.Виолета Дечева, гост-преподавател Нийл Фарели и други. По време на обучението си в
университета, Виолет паралелно започва да работи в кино и видео продукции като актриса и асистентрежисьор. Така пламва страстта й към киното и решава да запише „Режисура” като допълнително обучение в
университета. След завършване на висшето си образование, тя продължава да работи като асистент-режисьор
и актриса на свободна практика, а малко след това започва работа като режисьор във видео къща „Visualize the
Audio” .

Денислав Николов
Отговорен оператор
Денислав Роберт Николов е кинематограф, роден на 4-ти януари 1993 година, в
град София. Завършва езикова гимназия, а след това продължава своето
обучение в „Нов Български Университет”, където получава бакалавърска
степен по „Операторско майсторство”. В трети курс решава да остави
обучението си в университета на заден план и започва работа като камера
асистент. Първата снимачна площадка, на която стъпва като трейни в
киноцентър “Бояна”, е на филмовата продукция „The Expendables”.

Продължава на същата позиция и в „London has Fallen”, след което работи няколко години като трети камера
асистент в чужди продукции като „The Island”, „Ali Baba and the Seven Dwarfs” и други. През 2015 година започва
работа като отговорен оператор в „Bloomberg TV Bulgaria”, но бързо достига лимита на телевизията и решава да
напусне, за да създаде своя видео къща – „Visualize the Audio”. През 2018 година заснема първият си
късометражен филм на ужасите, а до 2020 вече има редица късометражни филми, реклами и музикални
клипове зад гърба си. В момента работи върху нов български сериал в ролята на отговорен оператор.
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Актьорски състав

Виолина Доцева

Ралица Нейкова

Надежда Рашева

в ролята на Ани

в ролята на Ивета

в ролята на Милена

Радостин Стойчев

Светлана Смолева

Елица Стойчева

в ролята на Андрей

в ролята на Лидия

в ролята на призрачно дете
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Често задавани въпроси

Как финансирахте проекта и с какъв бюджет разполагахте?
“Филмът беше осъществен с бюджет от около 8,000 лева, които бяха предоставени от Радостин Стойчев, който
изпълнява ролята на продуцент в „На прага”.”

Какво ви вдъхнови?
“През последното десетилетие изоставената хижа в Люлин планина беше заклеймена като обитавана и й беше
дадено името „Лудницата”. Множество групи търсачи на силни усещания започнаха да посещават мястото в
търсене на тръпка и адреналин. Техните истории, разказани в интернет, бяха основният ни източник на
вдъхновение.”

Колко време ви отне да завършите проекта?
“Пред-продукцията отне около 2 месеца. Заснехме филма в период от 4 дни, а пост-продукцията добави още около
4 месеца. Имахме завършен продукт след 6 месеца.”

Какво се надявате да постигнете с филма?
“Целта ни е да вдъхновим други млади творци и да стимулираме развитието на „хорър” жанра в България.”

Коя беше любимата ви част от продукцията?
“Да прекараме две нощи дълбоко в горите, в изоставена сграда, за която се говори, че е обитавана, беше
наелектризиращо преживяване за целия екип.”
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За екипа
Режисьор

Виолет Панчева

Сценаристи

Радостин Стойчев, Виолет Панчева

Продуцент

Радостин Стойчев

Изпълнителни Продуценти

Радостин Стойчев, Виолет Панчева

АКТЬОРСКИ СЪСТАВ
Ани

Виолина Доцева

Ивета

Ралица Нейкова

Милена

Надежда Рашева

Андрей

Радостин Стойчев

Майката на Ани

Светлана Смолева

Видение

Елица Стойчева

ЕКИП
Отговорен Оператор

Денислав Николов

Дизайнер Продукция

Даниел Иванов

1ви Асистент Режисьор

Дико Бочуков

Звук

Стоян Анов

1ви Камера Асистент

Цветомир Петровски

2ри Камера Асистент

Лъчезар Инджиев

Грим и Прически

Теодора Божинова

Трейни

Ема Денева

Монтаж

Visualize the Audio

Композитор

Андрей Чолаков

Дизайнер Звук

Денислав Николов

Студио Запис

Божко Божков

Превод

Деница Будинова

АСИСТЕНТИ ПРОДУКЦИЯ
Асистент Продукция

Станислав Владимиров

Асистент Продукция

Адриан Любенов

Асистент Продукция

Владимир Будинов

Асистент Продукция

Стефан Иванов

Транспорт

Симеон Симеонов

Специални благодарности на Димитър Розов
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