ТРЕТО ИЗДАНИЕ
THIRD EDITION

БЛАГОДАРИМ НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ И СПОНСОРИ

ДИРЕКТОР НА ФЕСТИВАЛА
FESTIVAL DIRECTOR
Уважаеми гости, творци и почитатели на анимацията,
С огромно удоволствие Ви приветствам с „добре дошли“
на третото издание на Международния фестивал на анимационния
филм „Златен Кукер – София“, където отново ще съпреживеем
магията на анимацията.
Тази година ще Ви забавляваме с над 300 анимационни филма от цял
свят на общо 7 екрана в София, както и с интересните съпътстващи събития. Не
пропускайте прожекциите, майсторските класове и уъркшопите със световно-известни
международни аниматори в периода 11 – 17 юни!
Анимацията е вълшебство – ние правим магии всеки ден!
Dear guests, artists and fans of animation,

Надежда Славова

I welcome you with great pleasure to the third edition of the International
Animation Film Festival “Golden Kuker - Sofia”, where we will once again experience the
magic of animation.
This year you will enjoy over 300 animated films from around the world, which
will be shown in seven cinemas around Sofia, and attend the interesting side events. Do
not miss the screenings, the master classes and the workshops with world-renowned
international animators in the period June 11 to 17!
Animation is magic - we create magic every day!
Nadezhda Slavova

ОРГАНИЗАТОР / КООРДИНАТОР НА ФЕСТИВАЛА
FESTIVAL ORGANISER / COORDINATOR
Скъпи аниматори и студенти по анимация,
Третото издание на МФАФ “Златен Кукер – София” тази
година Ви е подготвило срещи с режисьори от Англия, Аржентина,
Италия, Германия, Полша, Сърбия и България! Те ще Ви въведат зад
кулисите на своето творчество, ще Ви дадат съвети и покажат изпитани трикове от
дългогодишния си опит в изкуството и най-вече, ще Ви подскажат как се прави един
филм достоен за награди. Освен това, ще можете да се насладите и на техни филми,
печелили “Оскар” и награди на фестивали като тези в Анеси, Загреб и Отава.
Позволете си да бъдете вдъхновени от това, което ще видите и се впуснете
в креативна надпревара със самите себе си, за да ни изненадате с новия си филм
следващата година!
Катя Василева
Dear animators and animation students,
The third edition of IAFF “Golden Kuker – Sofia” this year has prepared for you
meetings with directors from UK, Argentina, Italy, Germany, Poland, Serbia and Bulgaria!
They will bring you behind the scenes of their work process and will give you tips and tricks
on how to make award-winning films. In addition, you can enjoy and watch their films, which
have won “Oscars” and other awards at film festivals such as Annecy, Zagreb and Ottawa.
Allow yourself to be inspired by what you will see and embark on a creative
competition with yourselves to surprise us with your new films next year!
Katia Vassileva
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ЛОГО НА ФЕСТИВАЛА
FESTIVAL LOGO

ПАТРОН НА ФЕСТИВАЛА
FESTIVAL PATRON
ПРОЙКО ПРОЙКОВ
(1927 – 2000)

PROIKO PROIKOV
(1927 – 2000)

Пройко Пройков е известен български
художник, аниматор и режисьор, въвел
много млади творци в изкуството
на анимацията. Неговите ученици
никога няма да забравят часовете, в
които споделяше професионалните
тайни на занаята, без да крие нищо, с
желание да види подготвени младите си
последователи. За него анимацията беше
всичко, беше целият му живот и неговият
смисъл.
Пройко беше новатор, опростил и
усъвършенствал технологията на
класическата анимация и въвел модерен
подход в работата. Той изучаваше това
изкуство от дете, а Уолт Дисни и Норман
МакЛарен бяха негови кумири. Цял
живот събираше книги за законите на
движението и за техниката на анимацията
и беше щастлив, че успя да предаде
всичките си знания на своите ученици.
Той беше един от първите, комбинирали
във филм движение на живи и рисувани
герои.
Пройко не беше публична личност. Той
получи награди от Съюза на българските
филмови дейци (за цялостно творчество и
за анимация), отличия от международни
фестивали (Лайпциг, Москва, Варна),
имаше и Специален диплом от Фестивала
на фестивалите в Лондон през 1980 г.
Но за него по-важно беше, че филмите
му се харесват от публиката и радват
зрителите.
Нека днес отново да си спомним за човека
и твореца Пройко Пройков.

Proiko Proikov is a famous Bulgarian artist,
animator and director who has introduced
a multitude of young artists in the art of
animation. His students will never forget
the classes during which he has shared the
professional secrets of the craft without
concealing anything, cherishing the wish to
see his young disciples prepared. Animation
was everything to him, it was his whole life
and its meaning
Proiko was an innovator who simplified
and perfected the technology of classical
animation and introduced a modern
approach to the work. He had been studying
this art ever since his childhood years,
his idols being Walt Disney and Norman
McLaren. Throughout his lifetime he
collected books on the laws of movement
and was happy that he succeeded in
transferring all his knowledge to his
students. He was one of the first who
integrated the movement of live action and
animated characters in a single film.
Proiko was not a public personality. He was
awarded by the Union of Bulgarian Film
Makers (for his overall performance and for
animation in particular) received awards at
international festivals (Leipzig, Moscow,
Varna) as well as a Special Diploma granted
at the Festival of Festivals in London in
1980. An yet, what was most important to
him was that his films were liked by the
audience and viewers enjoyed them.
Let us recall Proiko Proikov one more time,
the man and the artist.
Let us honor you, Proiko!

Поклон от нас, Пройко!
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Кукерството

Koukeri

е един от символите на страната ни.
Най-често кукерите с ритуалите си целят да
изгонят злите сили и да донесат здраве и
добра реколта на съселяните си.
Съществуват много разновидности
на този обичай в различните краища на
България. Но общовалидно за всички е, че
участие в него взимат само млади неженени
мъже. Един от тях, който се избира за цар
или водач на групата и който води ритуала,
е женен, като се подбира най-знатният мъж
в селото с първо мъжко дете или баща на
близнаци.
В някои краища на страната не се
избира цар, а двама мъже играят ролята на
младоженци, предрешени в мъжки и женски
сватбени дрехи. Останалите от кукерите
носят кожуси с козината навън, препасали
са колани, на които висят звънци, а на
главата си носят големи маски или просто са
изрисували лицата си с въглени.
Кукерските маски са най-различни
– от малки и символични до много големи,
изработени от кожа, пера, козина и найразлични мъниста и звънци. Най-често
маските символизират различни видове
животни, или изобразяват човешки фигури –
жени, баби и старци.
В кукерската дружина всеки член си
има роля и функция. Най-разпространеният
кукерски обичай е
кукеруването на Нова година.
След настъпването на Новата
година, дружината тръгва
от къща на къща и подобно
на коледарите, са чакани и
желани гости. В къщата те
играят различни комични или
битови сценки, а домакините ги
даряват с храна и вино.
Ритуалът най-често
завършва на селския мегдан с
молитви за здраве, плодовитост
и добра реколта. Подобни
обичаи могат да се срещнат
в някои части на Италия и
Испания, като се наблюдава
голяма прилика в ритуалите и
костюмите на участниците.

dances are one of Bulgaria’s symbols. The
ritual dates back to the pagan past of the
country and served various purposes. Most
often, koukeri chased away the evil and
brought health and wealth.
The ritual varies from one part of
Bulgaria to another. One thing never changes,
only young and single men participate. A man
is chosen to lead the group and he has to be
married. People used to choose the wealthiest
man in the village, or the father of twins.
Some parts of the country lack a
leading dancer. Two men act as a couple and
one dresses as a braid and the other as a
groom. All others wear furry coats and belts
that have bells hanging from them. All of the
men wear masks or paint their faces.
Koukeri masks differ. Some are tiny,
others are large. Leather, feathers, fur and
bells are used in the preparation. The masks
symbolize animals or people, most often old
men and women.
Each dancer has a specific role.
Koukeri dance on New Year’s Eve. They present
various scenes from everyday life and hosts
usually give the dancers food and wine in
return.
The ritual usually ends on the main
village square. Italy and Spain have similar
traditions and the resemblance is striking.

International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2012
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ЖУРИ
JURYximoluption cusdantiunt.
ФИЛ МЪЛОЙ
PHIL MULLOY
ХУАН ПАБЛО САРАМЕЛЯ
JUAN PABLO ZARAMELLA
СИМЕОН СОКЕРОВ
SIMEON SOKEROV

ФИЛ МЪЛОЙ
PHIL MULLOY
Фил Мълой е роден в Уолъси, Мърсисайд. Учи
Живопис в Колежа по изкуствата Рейвънсборн
и след това Филмово изкуство в Кралския колеж
по филмово изкуство. След като завършва
Кралския колеж, десет години работи на
свободна практика като писател и режисьор
на фантастични филми. Започва да прави
анимация през 1989 година. От тогава насам
е направил повече от петдесет късометражни
филми, много от които са били наградени на кино
фестивали по цял свят. В момента Фил завършва
втората част на трилогията за семейство
Кристи, наречена “Мъртъв, но не погребан”.

Първата част от трилогията спечели наградата за Най-добър пълнометражен
анимационен филм на Международния фестивал за анимационно кино в Отава
през 2011 година.

Хуан Пабло Сарамеля е независим режисьор
и аниматор от Буенос Айрес, Аржентина.
След дипломирането си от Института за
филмово изкуство Авелянеда като режисьор
на анимационни филми, той започва да
пише сценария на, режисира и анимира
собствените си филми. Всичките му независими
късометражни филми са награждавани на
най-престижните фестивали по света. Найскорошният му късометражен филм “Луминарис”
печели Наградата на публиката и наградата на
ФИПРЕССИ в Анеси през 2011 г., както и Найдобър късометражен филм до 10 минути на МФАФ

Златен Кукер – София. “Луминарис” бе включен в краткия списък на Академията и
е един от 10-анимирани късометражни филми номинирани за “Оскар” през 2012 г.

Симеон Сокеров е роден през 1977 г. в гр.
Ловеч, България. През 1991 г. той започва
обучението си в Художествената Гимназия в
София. През 1996 г. учи специалност “Живопис”
в
Националната
художествена
академия
“Николай Павлович”. Една година по-късно
обаче, се прехвърля в Националната академия
за театрално и филмово изкуство “Кръстьо
Сарафов”, за да учи режисура на анимационни
филми, където се дипломира с магистърска
степен през 2009 г. В момента той е режисьор
на късометражни филми и реклами, както и
ръководител на отдел “Анимация и специални

ефекти” в едно от водещите студия за реклама в България. Филмът му “5 пъти”
спечели наградата за Най-добър български филм на МФАФ Златен Кукер – София
2011.

Phil Mulloy was born in Wallasey, Merseyside. He studied painting at Ravensbourne
College of Art and then film making at the Royal College of Art Film School. Leaving
the Royal College, he worked for the next ten years as a freelance writer/director of
fiction films. He began making animation in 1989. Since that time, he has made over
fifty short films, many of which have been awarded in festivals throughout the world.
At present, he is completing the second part of trilogy about the Christie family called
‘Dead but not Buried’. Part one won the Best Animated Feature Film Award at the
2011 Ottawa International Animation Festival.
www.philmulloy.com

ХУАН ПАБЛО САРАМЕЛЯ
JUAN PABLO ZARAMELLA

Juan Pablo Zaramella (Buenos Aires, Argentina) is an independent director and
animator. After his graduation at the Instituto de Arte Cinematografico de Avellaneda
as an Animation Director, he started writing, directing and animating his own films.
All his independent shorts have been awarded at the most prestigious festivals around
the world. His most recent short film “Luminaris” has won the Audience Award and
Fipresci Award at Annecy 2011, as well as Best short film up to 10 min at IAFF Golden
Kuker 2011. “Luminaris” was included in the Academy Shortlist, being one of the 10
animated shorts to be nominated for the Oscars in 2012.
www.zaramella.com.ar

СИМЕОН СОКЕРОВ
SIMEON SOKEROV
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Simeon Sokerov was born in 1977 in Lovetch, Bulgaria. In 1991, he began his studies
at the High School of Fine Arts in Sofia. In 1996, he majored in Painting at the National
Academy of Arts. However, a year later, he transferred to the National Academy of
Theatre & Film Arts to study Animation film direction, where he graduated with a Master
degree in 2009. He is currently a director of short films and commercials and head of the
Animation and Special Effects department in a leading advertising studio in Bulgaria. His
film “5 times” won the Best Bulgarian film award at IAFF Golden Kuker 2011.
www.sokerov.com
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2012
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cinema LUMIERE, NDK
1 Bulgaria Sqr., National Palace of Cultur e
ART SPACE outdoor cinem a
the corner of “Frityof Nansen” and “Patriarch Evtimiy”
National Academy of Theatre and Film Arts

СЕЛЕКЦИОННА КОМИСИЯ
SELECTION COMMITTEEximoluption
ГОСПОДИН НЕДЕЛЧЕВ – ДИДО
GOSPODIN NEDELCHEV – DIDO

108A, G.S. Rakovski Str.
КАРОЛИН ГРЕАР
CAROLINE GREARD

Art centre PHOTOSYNTESIS
57, Vasil Levski Blvd.
Art club PRIESTS OF THE MUSE S
Students’ Town, 8A Yordan Yosifov stree t

HUNGARIAN Cultural Institute
16, Aksakov Str.

12, Veslets Str.
CZECH Centre
100, G.S. Rakovski Str.
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БЛАГОЯ КУНОВСКИ – ДОРЕ
BLAGOJA KUNOVSKI – DORE

ГОСПОДИН НЕДЕЛЧЕВ – ДИДО
GOSPODIN NEDELCHEV – DIDO
Господин Неделчев е роден през 1958 г.
Защитил магистърска степен по анимационна
филмова режисура в НАТФИЗ „Кр. Сарафов”,
София. Режисьор, сценарист и художник на
свободна практика с реализирани повече от 30
анимационни, документални и телевизионни
филми, а също и множество рекламни и
музикални
клипове.
Независим
филмов
продуцент. Член на Съюза на българските
филмови дейци и на Съюза на българските
журналисти. Участник и носител на награди от
български и международни филмови фестивали.
Преподавател по специалността Анимационна

режисура в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, София.

Каролин Греар е мениджър аудиовизуални
проекти към Френския институт, отговарящ
за популяризирането на френското кино в
България. Тя също помага с аудиовизуалното
сътрудничеството между двете страни и пообщо с популяризирането на френската култура
тук. Завършила е бизнес училище в Реймс,
Франция, а след това магистърска степен по
Аудиовизуални изкуства в Сорбоната в Париж.
След това работи като дистрибутор на филми,
към уеб сайтове за “филми по заявка” и в
производство на филми на DVD.

Caroline Gréard is an audiovisual project manager at the French Institute, in charge
of promotion of French cinema in Bulgaria. She is also helping with the audiovisual
cooperation between the two countries and more generally, with the promotion of the
French culture here. She has graduated a business school in Reims, France, and then a
master in audiovisual at La Sorbonne, Paris. Then she worked in movie distribution, on
video-on-demand websites and in DVD publishing.

Следвал e “Право” и “Психология и философия”
в Университета “Св. Св. Кирил и Методий” в
Скопие. Един от водещите екс-югославски и
македонски филмовите критици, с огромен
международен опит, работи като професионален
филмов критик и публицист през последните 40
години. Дългогодишен Селектор на Конкурсната
програмата и Художествен директор на
Международния
филмов
фестивал
на
кинематографистите “Братя Манаки” в Битоля,
Република Македония. Член на Федерацията
на световните критици на ФИПРЕССИ и
председател
на
македонския
ФИПРЕССИ.

Studied Law and Psyhology & Philosophy at the University St. Kiril & Methodius in Skopje.
One of the leading ex-Yugoslav and Macedonian film critics, with huge ex-Yugoslav and
present International experience, working as a professional film critic and publicist in the
past 40 years. Long standing, since 1995, program selector of the Main Competition and
Artistic Director of the International Cinematographers Film Festival “Manaki Brothers” in
Bitola, Republic of Macedonia. Mr. Kunovski is a member of the world critics’ Federation
of FIPRESCI/Federation Internationale de la Press Cinematographic, and President of
Macedonian FIPRESCI.

Mr. Nedelchev was born in 1958. He holds a Master’s degree in film directing of
animated films from the National Academy of Theatre & Film Arts “Krustyo Sarafov”,
Sofia. Director, writer and freelance artist who has completed more than 30 animated,
documentary and TV films, as well as numerous commercials and music videos. He
is also an independent film producer and a member of the Union of Bulgarian Film
Makers and the Union of Bulgarian Journalists. Participant and winner of awards from
Bulgarian and international film festivals. Teaches Animation directing at the National
Academy of Theatre & Film Arts “Krustyo Sarafov”, Sofia.
www.infireiamcoming.com/nedelchev.html

КАРОЛИН ГРЕАР
CAROLINE GREARD

www.institutfrance.bg

БЛАГОЯ КУНОВСКИ – ДОРЕ
BLAGOJA KUNOVSKI – DORE
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www.animaxskopjefest.mk
www.manaki.com.mk
www.mkc.mk

International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2012

13

30, Solunska str.

КОНКУРСНА ПРОГРАМА
COMPETITION PROGRAMMEx
27, Vassil Levski Blvd.

in front of cinema LUMIER E

3, Khan Asparuh str.

1

ултра кратки филми
super short films

16

2

филми до 10 минути
shorts up to 10 min

26

3

филми от 10 до 50 минути
shorts from 10 to 50 min
40

4

пълнометражни филми
feature films

46

5

еко филми
eco films

48

6

студентски филми
student films

56

7

музикални филми
music videos

70

8

детски филми
films for kids

76

9

национален конкурс
national competition

86

SCUBA BAR bar & dinner
184, Rakovski str.

Всеки гост на фестивала закупил билет или
притежаващ пас за всички прожекции, получава
10% отстъпка от консумация на храна и напитки в
ресторантите ПИЦАРЕЛА, КОХИНОР и СКУБА БАР!
Every festival guest who has purchased a ticket or who
owns a pass for all screenings, receives 10% off any
food and beverages at the restaurants PIZZARELA,
KOHINOOR and SCUBA BAR bar & dinner!
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БУЛЕВАРД “ПРОЛЕТ’
SPRING BOULEVARD

ГУГЪЛ ХРОМ
GOOGLE CHROME

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2011 | 1’00’’

ИНДИЯ/INDIA
2011 | 1’30’’

категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS

категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS

режисьор: СОФИЯ ИЛИЕВА
director: SOFIA ILIEVA

режисьор: Е. СУРЕШ
director: E. SURESH

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

техника: пиксилация, стоп-моушън
technique: pixilation, stop-motion

синопсис

синопсис

Заваля дъжд в сивия град и той разцъфна с цветовете на пъстри чадъри.

Вдъхновен от истинската история на Г. Раджендран, един художник от Тамил Наду
(Южна Индия), който използва интернет мрежата, за да съживи изкуството на
“танджоре” картините и се превръща в успешен бизнесмен.

synopsis
There came rain in a town of gray and the town blossomed colored by the motley
umbrellas.

synopsis
Inspired by the real story of G. Rajendran, an artist from Tamil Nadu (Southern India)
who used the web to bring the dying art of “tanjore” paintings back to life and became
a successful businessman in the process.

ВЪЛШЕБНИЯТ ЦИРК
MAGICAL CIRCUS

ЕДУАРД НОЖИЦАТА
EDWARD SCISSORHANDS

ГЕРМАНИЯ/GERMANY
2011 | 1’00’’

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2011 | 1’00’’
категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS

категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS

directors: ROSSEN ILIEV, LORA DIMITROVA, MELINAELINA BONDOKOVA
режисьори: РОСЕН ИЛИЕВ, ЛОРА ДИМИТРОВА,
МЕЛИНА-ЕЛИНА БОНДОКОВА

режисьор: ВИОЛА БАЙЕР
director: VIOLA BAIER
техника: 2D компютърна анимация
technique: 2D computer

техника: рисунка в/у хартия, изрезки
technique: pencil on paper, cut-outs

синопсис

синопсис

В зад кулисите на цирк “Вълшебна Въртележка”, един леко разсеян диригент,
случайно обърква палката си с вълшебната пръчица на магьосника на цирка и
неволно превръща целия цирк в един вълшебен подводен свят.

Нецензурираната версия на Едуард Ножицата!

synopsis

Edward Scissorhands in his own, uncut version!

synopsis

In the backstage area of circus “Manège Magique”, a little absent-minded conductor
accidentally mixes up his baton with the magic wand of the circus’ magician and
inadvertently turns the whole circus into a magical underwater world.
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КАК СЕ ЯДЕ ЯБЪЛКА
HOW TO EAT YOUR APPLE

ЖЕНАТА
LA FEMME
ТАЙВАН/TAIWAN
2011 | 1’03”

САЩ, ЮЖНА КОРЕЯ/USA, SOUTH KOREA
2011 | 1’30”

категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS

категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS

режисьор: ШИН-НИ ШИЕ
director: HSIN-NI HSIEH

режисьор: ЕРИК ОУ
director: ERIK OH

техника: 2D компютърна анимация
technique: 2D computer

техника: 2D компютърна анимация
technique: 2D computer

синопсис

синопсис

Този филм представя начина, по който една жена се облича.Тя постепенно се
проектира и става напълно завършена в края на филма.

Имате една вкусна ябълка. Как бихте я изяли?

synopsis

synopsis
Here is a delicious apple. How would you eat it?

This film mainly presents the way a woman dresses herself. She gradually finishes
designing her character and when she’s complete, the animation ends.

КРАТКА ИСТОРИЯ ЗА МФАФ АНЕСИ
A BRIEF HISTORY OF THE ANNECY IAFF

ИЗГУБЕН В КОСМОСА
LOST IN SPACE
ХОЛАНДИЯ/THE NETHERLANDS
2010 | 1’00”

ФРАНЦИЯ/FRANCE
2011 | 1’30”

категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS

категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS

режисьор: ФРОДО КУЙПЕРС
director: FRODO KUIPERS

режисьор: ЙОРИС КЛЕРТЕ
director: JORIS CLERTÉ

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис
допълнителна
ин.

синопсис

hgekjwhghghghhhhhhhhhhhhhhКакво
ще направиш, ако космическият ти кораб корабокрушира на самотна
hkbkfbherughnbgduhvdvdskvhhv
планета, а на близо не се вижда никакъв механик?
skhv s
fugitio.
Tatio. Tem sum eium exces
synopsis
quae porem ium quo mo
What do you do when your spaceship crashes on a lonely planet and there’s no
mechanic in sight?

Кратка история за най-великия фестивал на анимационното кино –
Международния фестивал на анимационния филм Анеси.
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A brief history of the world’s greatest animation film festival – the Annecy
International Animation Film Festival.
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КРАТКА ИСТОРИЯ ЗА ПРОМЯНАТА НА
КЛИМАТА
A BRIEF HISTORY OF CLIMATE CHANGE

ЛИНИЯТА
THE LINE
ХОЛАНДИЯ/THE NETHERLANDS
2011 | 1’10”

ФРАНЦИЯ/FRANCE
2012 | 1’25”

категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS

категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS

режисьор: ШААК РОД
director: SJAAK ROOD

режисьор: ЙОРИС КЛЕРТЕ
director: JORIS CLERTÉ

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Как можете да обясните по един напълно нестандартен, шантав и забавен начин,
че светът е варирал между глобално застудяване и глобално затопляне много
пъти? Разберете как като гледате “Кратка история за промяната на климата”.

Линията се губи в чертежа. Рисунката се губи в движението на анимацията.
Докато спре.

synopsis

synopsis

How do you explain, in a completely offbeat, cheeky and funny way, that the world has
gone cold, then hot, then cold, then hot? Well, see for yourself in a “Brief history of
climate change”.

The line gets lost in the drawing. The drawing gets lost in the movement of the
animation. Until it stops.

LAVAZZA –МОЯТА ПРИКАЗКА
LAVAZZA FAIRY TALE MY WAY

МАЛКОТО МИ ПИЛЕНЦЕ
MY LITTLE CHICKEN

ИТАЛИЯ/ITALY
2011 | 1’19”

КАНАДА/CANADA
2011 | 1’00”

категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS

категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS

режисьор: СТУДИО ДАДОМАНИ
director: DADOMANI STUDIO

режисьори: ДЖЕРЪМИ ДАЙМЪНД, АЛЕКС ХОЛИ
directors: JEREMY DIAMOND, ALEX HAWLEY

техника: изрезки, стоп-моушън
technique: cut-outs, stop-motion

техника: 2D компютърна анимация
technique: 2D computer

синопсис

синопсис

В град Бяла Хартия е ранна утрин. Хората се събуждат и започват ежедневието
си. Но има нещо ново на главния площад, нещо което расте.

Филмът разказва историята на една перната птица, която е посветена на две
неща – да кълве и да разрушава. Анимирана песен базирана на мелодията
“Клечки”.

synopsis

synopsis

One day in the White Paper city, early morning people wake up and begin to live their
lives. There’s something new in the main square, something growing.

The film tells the story of a fine-feathered fowl dedicated to two things - pecking and
wrecking. Animated song based on “Chopsticks.”
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МЪРТВО ПТИЧЕ
DEAD BIRD

ОРГАЗЪМ
AN ORGASM
ФРАНЦИЯ/FRANCE
2012 | 1’20”

АНГЛИЯ/UK
2011 | 1’00”

категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS

категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS

режисьор: ФРЕД ЖОАЮ
director: FRED JOYEUX

режисьор: ТРЕВЪР ХАРДИ
director: TREVOR HARDY

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: глина, стоп-моушън
technique: clay, stop-motion

синопсис

синопсис

Питър получава съвет от един мъдър старец... Без да му го е искал.

Женско удоволствие в една развълнувана книга...

synopsis

synopsis

Peter gets some advice from a wise old man... Even if he didn’t ask for it.

Female pleasure in a wild book...

ПРОСТИЧКО
SIMPLE

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦИ
BIRDWATCHING
ЕСТОНИЯ/ESTONIA
2011 | 0’32”

ЧЕХИЯ/CZECH REPUBLIC
2012 | 1’28”

категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS

категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS

режисьор: ЧИНТИС ЛУНДГРЕН
director: CHINTIS LUNDGREN

режисьор: СТАНИСЛАВ СЕКЕЛА
director: STANISLAV SEKELA

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: 3D компютърна анимация
technique: 3D computer

синопсис

синопсис

Наблюдението на птиците е забавно! Ако можеш да видиш някакви птици...

Кратката, но велика драма на една несподелена любов.

synopsis

synopsis

Bird watching is fun! If you can see the birds...

A short but great drama of unrequited love.
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ФИФА ЖИВОТИНСКИ ИНСТИНКТ
FIFA ANIMAL INSTINCT

РЕКЛАМА НА “LOOSE MOOSE”
LOOSE MOOSE IDENTITY
ЧЕХИЯ/CZECH REPUBLIC
2010 | 0’20”

TRINIDAD AND TOBAGO/ТРИНИДАД И ТОБАГО
2010 | 0’31’’

категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS

категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS

режисьор: ВЕРОНИКА ЙЕЛИНКОВА
director: VERONIKA JELINKOVA

режисьор: КРИСТОФЪР ГИНЕС
director: CHRISTOPHER GUINNESS

техника: 2D и 3D компютърна анимация
technique: 2D & 3D computer

техника: 2D и 3D компютърна анимация
technique: 2D & 3D computer

синопсис

синопсис

Закачлива реклама на лондонското студио Loose Moose Productions, която
изследва какво точно се случва между рогата на лоса.

Силата на африканско слънце и страстта на хората поддържат най-голямото
събитие в света.

synopsis

synopsis

Playful identity of the London based studio Loose Moose Productions, which explores
what’s going on among the antlers of the moose.

The power of the African sun and the passion of the people of Earth, fuel the world’s
biggest event.

РОЖДЕН ДЕН
BIRTHDAY

FILMZ 2011 – ТРЕЙЛЪР
FILMZ TRAILER 2011

ESTONIA/ЕСТОНИЯ
2011 | 0’40’’

ГЕРМАНИЯ/ GERMANY
2011 | 0’32’’

категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS

категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS

режисьор: ЧИНТИС ЛУНДГРЕН
director: CHINTIS LUNDGREN

режисьор: АКСЕЛ СУКРОВ
director: AXEL SUCROW

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: ротоскоп, 2D компютърна анимация
technique: rotoscope, 2D computer

синопсис

синопсис

90-тият рожден ден на Естонското орнитологично дружество е... И птиците знаят
точно как да го отпразнуват.

Животът е филм, а филмът е проекция на живота. Любов и омраза, диалог,
действие и размисъл се обединяват и образуват калейдоскоп от човешки емоции –
кадри от живота се разтопяват в една графична рисунка.

synopsis

synopsis

It’s Estonian Ornithological Society’s 90th birthday... And the birds know exactly how
to celebrate it.
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ВЪЗПЛАМЕНЕН
ON FIRE

АХ, ПАРИЖ!
OH, PARIS!
УКРАЙНА/UKRAINE
2010 | 8’35”

ШВЕЙЦАРИЯ/SWITZERLAND
2010 | 9’04”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИН
category: SUPER SHORT FILMS

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИН
category: SUPER SHORT FILMS

режисьор: ОЛЕКСАНДЪР ШМИГУН
director: OLEKSANDR SHMYGUN

режисьор: ЗОЛТАН ХОРВАТ
director: ZOLTAN HORVATH

техника: 2D и 3D компютърна анимация
technique: 2D & 3D computer

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Да видиш Париж... и да умреш.
synopsis

Филм направен в чест на един от най-великите актьори на сцената и екрана,
Марлон Брандо. Бунтар, гений, човек, който никога не е знаел смисъла на думата
“компромис”, повлиял дълбоко на всяко следващо поколение актьори.

To see Paris, and die...

synopsis
“On fire” is a tribute to one of the greatest actors of stage and screen,Marlon Brando;
A rebel, a genius, a man who never knew the meaning of the word ‘compromise’ and
influenced profoundly every generation of actors after him.

ВАТМАНКАТА
TRAM

ГРАН ПРИ
GRAND PRIX

ФРАНЦИЯ/FRANCE
2012 | 7’00”

ИСПАНИЯ/SPAIN
2011 | 8’00”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИН
category: SUPER SHORT FILMS

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИН
category: SUPER SHORT FILMS

режисьор: МИХАЕЛА ПАВЛАТОВА
director: MICHAELA PAVLATOVA

режисьори: МАРК РИБА, АННА СОЛАНАС
directors: MARC RIBA, ANNA SOLANAS

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: куклена анимация
technique: puppet animation

синопсис

синопсис

Това един обикновен ден за ватманката на трамвай №8. Както всяка сутрин,
така и днес мъжете се качват в трамвая: един след друг, всичките еднакви, тихи,
скучни, апатични. И точно в този ден, в трамвая се заражда някаква еротика.

Безоблачно небе. Возилата са на стартова позиция. Блас, Иван и Ектор заемат
местата си. Състезанието започва! Готови на старта...

synopsis
It’s the humdrum daily routine for tram’s conductress. As every morning, men get on
the tram to go to work, one after another, all similar, quiet, grey, apathetic. And yet,
on that day, the vehicle gets erotic.
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synopsis
Cloudless sky. Vehicules on the grid. Blas, Ivan and Hector take their places. The race
is about to start! Ready, steady...
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ЗА СВОБОДАТА
STANDING UP FOR FREEDOM

ДВАНАДЕСЕТ РИСУНКИ НА ДЕН
TWELVE DRAWINGS A DAY
ДАНИЯ/DENMARK
2012 | 4’05”

ЧЕХИЯ/CZECH REPUBLIC
2011 | 2’05”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: ДЕНИ ШАПОН
director: DENIS CHAPON

режисьор: КАРЛОС ЛАСКАНО
director: CARLOS LASCANO

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: стоп-моушън, 2D и 3D комп. анимация
technique: stop-motion, 2D & 3D computer

синопсис

синопсис

В продължение на 3 години авторът рисува 12 рисунки анимация всеки ден - 1
секунда от филма. После взима последните три рисунки от предишния ден и
продължава да анимира на обратната страна на използваната хартия формат A4.

Едно метафорично пътуване, показващо борбата за свобода на човечеството през
последните 50 години.

synopsis
During 3 years the author has been drawing 12 drawings of animation every day - one
second of a film. Then he would take the last three drawings from the day before and
keep on animating on the back side of the used A4 paper.

synopsis
A metaphorical journey showing mankind’s struggle for freedom over the last 50
years.

ЕМА
EMMA

ЗЪН
ZING

АНГЛИЯ/UK
2012 | 5’57”

ГЕРМАНИЯ/GERMANY
2011 | 7’31”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: МАТЮ ЛОУС
director: MATTHEW LAWES

режисьор: КИРА БУШОР, СИНТИЯ КОЛИНС
director: KYRA BUSCHOR, CYNTHIA COLLINS

техника: глина, стоп-моушън
technique: clay, stop-motion

техника: стоп-моушън, 2D и 3D комп. анимация
technique: stop-motion, 2D & 3D computer

синопсис

синопсис

Историята на Ема е историята на едно малко момиче, заключено в една кула от
измъчения си баща. Тя трябва да използва силата на въображението си, за да
избяга от похитителя си.

Всеки ден г-н Грим е зает с работата си като Смъртта – прибиращ мъртвите души.
Един ден, обаче, монотонното му съществуване е нарушено от позвъняване на
вратата.

synopsis

synopsis

The short story of Emma is about a young girl, locked in a tower by her tormented
father. She must use the power of her imagination to escape from her captor.

Day in, day out, Mr. Grimm is busy with his job as the Reaper, harvesting people’s
lives. One day, his monotonous existence is interrupted by the door bell.
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КУПЕСТИ ОБЛАЦИ
CUMULUS

ИСПАНИЯ
SPAIN
СЛОВАКИЯ/SLOVAKIA
2011 | 3’56”

МЕКСИКО/MEXICO
2011 | 9’00”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьори: ЛУЧИЯ ЧЕРНЕКОВА, ПЕТЕР ЛУХА
directors: LUCIA CERNEKOVÁ, PETER LUHA

режисьор: МАНУЕЛ АСУЕЛА
director: MANUEL AZUELA

техника: рисунка в/у хартия, пиксилация, стопмоушън, снимки
technique: drawing on paper, pixilation, stop-motion,
photos

техника: стоп-моушън, 2D и 3D комп. анимация
technique: stop-motion, 2D & 3D computer

синопсис
Мотиви, вдъхновени от различни места в Испания, преобразувани в натрупване на
“мигове”. Малко или много, това е нещо като бълнуване по пътя ...
synopsis

синопсис
Затворник се потапя във фантазията си, за да избяга от небесната фабрика, в
която работи.
synopsis
A prisioner immerses in his imagination to escape from a factory in the sky.

Motives inspired by different places in Spain, transformed to the cumulation of
“flashes”. More or less it is a kind of daydreaming on the road…

КОНСЕРВА САРДИНИ
THE SARDINE TIN

ЛЕГО
LEGOS

БЕЛГИЯ/BELGIUM
2011 | 9’25”

ИРАН/IRAN
2012 | 5’31”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: ЛУИЗ-МАРИ КОЛОН
director: LOUISE-MARIE COLON

режисьор: СОХЕЙЛ САДЕХИ
director: SOHEIL SADEGHI

техника: 2D компютърна анимация
technique: 2D computer

техника: 3D компютърна анимация
technique: 3D computer

синопсис

синопсис

Ева е една малка русалка. Един ден тя се влюбва в Емил, един самотен рибар и
скача в рибарската му мрежа. Емил намира Ева в една консерва със сардини…

Жаждата за власт и надмощие над слабите не може да продължи до безкрай...

synopsis

The hunger for power and supremacy over the weak cannot continue forever...

synopsis

Eva is a tiny little mermaid. One day she has a crush on Emile, a single fisherman, and
jumps in his fishing net. Emile finds Eva in a sardines tin…
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НЕ БИВА ДА КРИВВАТЕ ОТ ПЪТЯ!
YOU SHALL NOT LEAVE THE WAY!

МЕХАНИЧЕСКА НАДЕЖДА
MECHANICAL HOPE
ЧЕХИЯ/CZECH REPUBLIC
2011 | 9’13”

ЧЕХИЯ/CZECH REPUBLIC
2011 | 7’16”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: ДАНИЕЛ СТАНЧЕВ
director: DANIEL STANCHEV

режисьор: ВЕРОНИКА ЗЕМКОВА
director: VERONIKA SZEMKOVA

техника: рисунка в/у хартия, 2D комп. анимация
technique: drawing on paper, 2D computer

техника: 2D компютърна анимация
technique: 2D computer

синопсис

синопсис

Едно момче разкрива зловещата тайна на учителя си по биология, като преминава
през света на собственото си подсъзнание.

Небрежното приемане на правилата не трябва да води до предполагаемата цел.

synopsis

synopsis
Thoughtless acceptance of rules doesn’t have to lead to the supposed aim.

A young boy uncovers the dark secret of his biology teacher, going through the world
of his own subconscious mind.

МОМЧЕ НА ИМЕ ДАНИ
DANNY BOY

НЕОЧАКВАНО ТАНГО
WALLFLOWER TANGO

ПОЛША/POLAND
2010 | 10’00”

ГЕРМАНИЯ/GERMANY
2011 | 7’14”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: МАРЕК СКРОБЕЦКИ
director: MAREK SKROBECKI

режисьор: ВОЛФРАМ КАМПФМАЙЕР
director: WOLFRAM KAMPFFMEYER

техника: куклена и 3D анимация
technique: puppet animation, 3D computer

техника: 3D компютърна анимация
technique: 3D computer

синопсис

синопсис

Филм засягащ проблема на социалното отчуждение – една иронична социална
сатира. Млад мъж, видимо различен от останалите, се скита безцелно по улиците.
Един ден той се запознава с едно момиче и житовът му се променя.

Борбата на Шарлот и крадеца Кале за безценния диамант се превръща в страстно
танго. Агресията се превръща в любов и те забравят, че полицията скоро ще
пристигне.

synopsis

synopsis

Film concerning the problem of social alienation, yet ironic social satire. The young
man, clearly different than the others, wanders the streets aimlessly. One day he
meets a girl and his life changes.

A fight for Charlotte’s valuable diamond between her and the thief Kalle transforms
into a passionate tango dance. Aggression becomes love and they forget that the
police will be there soon.
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РЮ ДЕЙ
REW DAY

ОБЛАК № 8
CLOUD 8
КАНАДА/CANADA
2011 | 5’30”

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2012 | 6’40”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: ДЖЕРЪМИ ДАЙМЪНД
director: JEREMY DIAMOND

режисьор: СВИЛЕН ДИМИТРОВ
director: SVILEN DIMITROV

technique: техника: 2D компютърна анимация
technique: 2D computer

техника: 2D и 3D компютърна анимация
technique: 2D & 3D computer

синопсис

синопсис

Един Ангел-Хранител прави всичко по силите си, за да накара мързеливия човек,
над който бди, да се събуди и прегърне новия ден. Но това, поради мистериозни
причини, се оказва по-трудно, отколкото изглежда.

Последният ден от живота на един човек, видян отзад напред, като на лента
която се превърта на обратно до момента, в който той се събужда сутринта и няма
никаква идея какво го очаква.

synopsis

synopsis

A guardian angel does everything in his power to get the lazy human he is guarding
to wake up and embrace a new day - which for mysterious reasons is harder than it
looks.

The last day of a man’s life is seen in a flashback, as if a videotape is being rewound
to the moment he wakes up in the morning having no idea what lies ahead.

ПРИЛИВ
FLOOD

СВЕТОВЪРТЕЖ
VERTIGE

ИТАЛИЯ/ITALY
2012 | 5’20”

ФРАНЦИЯ, БЕЛГИЯ/FRANCE, BELGIUM
2012 | 8’00”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: ЮЛИЯ ГРОМСКАЯ
director: JULIA GROMSKAYA

режисьор: КРИСТОФ ГОТРИ, МАТЮ БРИЗБРА
director: CHRISTOPHE GAUTRY, MATHIEU BRISEBRAS

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: пиксилация
technique: pixilation

синопсис

синопсис

Едно момиче стои на прозореца и наблюдава отминаващото време и валса на
сезоните, докато чакака мъжа си.

В нашия урбанистичен свят, системата забива определени хора в земята с
пренебрежение. Но погледнато под нов ъгъл, градът се превръща в ново
пространство, очакващо да бъде преоткрито и реконструирано…

synopsis
A girl at the window watches the passing of time, the waltz of seasons, waiting for her
man.
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ТЕЖЕСТ
LOAD

СЛАВЕИ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
NIGHTINGALES IN DECEMBER
КАНАДА/CANADA
2011 | 2’56”

ДАНИЯ/DENMARK
2012 | 5’30”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: ТЕОДОР УШЕВ
director: THEODORE USHEV

режисьор: ДАВИД РЬОНЕ КРИСТЕНСЕН
director: DAVID RENÉ CHRISTENSEN

техника: рисунка в/у хартия, 2D комп. анимация
technique: drawing on paper, 2D computer

техника: рисунка в/у хартия, куклена и 2D комп.
анимация
technique: drawing on paper, puppet and 2D computer

синопсис

синопсис

Тази метафорично сюрреалистична приказка е алюзия. ”Славеи през Декември” е
пътуване в спомените и в сферите на сегашната реалност. Славеи през декември
няма... Останала е само историята на нашето начало и за края ни.

Един човек затрупан с отговорности и обременен от теглото на работата си, е
въведен в пътешествие, което променя представата му за живота.

synopsis
This metaphorical surrealist tale is an allusion. “Nightingales in December” is a trip
into the memories, and the fields of the current realities. There are no nightingales in
december... What is left, is only the history of our beginning, and our end.

synopsis
A man covered in responsibilities and burdened by the weight of his work is swept
away on a journey that changes his perception of life.

СЪРБЕЖЪТ
THE ITCH

ТАТИ РАМИЦУ
TATI RAMITSU

ХОЛАНДИЯ/THE NETHERLANDS
2011 | 6’50”

ФРАНЦИЯ/FRANCE
2012 | 9’54”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: ПАТРИК ШЬОНМЕЙКЪР
director: PATRICK SCHOENMAKER

режисьор: ВИКТОРИЯ ВАНСЕЛ
director: VICTORIA VANCELLS

техника: 3D компютърна анимация
technique: 3D computer

техника: рисунки в/у плаки, куклена анимация
technique: drawing on cels, puppet animation

синопсис

синопсис

Обещаващ млада любовна връзка се превръща в тягостен брак непоносим
за всички, включително и за кучето. Но един неканен гост ще внесе малко
забавление у дома.

Тати Рамицу е пищна и темпераментна лелка, която живее с котката си Ърнест.
Жертва на нещастен случай, Ърнест е закаран при един странен ветеринарен
лекар. Когато Тати вижда ветеринаря, за нея това е любов от пръв поглед.

synopsis

synopsis

A promising young love turns into a dragging marriage, unbearable for everyone
involved, including the dog. But an uninvited guest might bring some welcome
playtime around the house.

Tati Ramitsu, an exuberant old woman, lives with her cat Ernest. Victim of an
unfortunate domestic accident, Ernest is rushed to a strange veterinarian. When she
sees the vet, it is love at first sight for Tati.

36

Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер - София 2012

International Animation Film Festival Golden Kuker - Sofia 2012

37

ТРАНСМУТАЦИЯ
NEOMORPHUS

ул. КУРИЕЛ № 8
VIA CURIEL, 8

БРАЗИЛИЯ/BRAZIL
2011 | 2’48”

ФРАНЦИЯ/FRANCE
2011 | 8’30”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: П.Г. САНТЯГО, ГАБРИЕЛ НОБРЕГА
director: P. G. SANTIAGO, GABRIEL NOBREGA

режисьор: МАРА ЧЕРИ, МАГДА ГУИДИ
director: MARA CERRI, MAGDA GUIDI

техника: стоп-моушън анимация
technique: stop-motion animation

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Преобразуване чрез етапи на мутация. Въображаеми същества се адаптират в
една екосистема и трансформацията на тези местообитания за тези същества
генерира фантастичен цикъл.

Мъж и жена си спомнят един забравен момент от живота си, за да се потърсят и
да открият незнайната едновременност на тяхното съществуване.

synopsis
Transformation through mutation stages. Imaginary creatures adapt into an ecosystem
and the transformation of these habitats for these creatures generates a fantastic
cycle.

synopsis
A man and a woman retrace a distant moment of their life, to look for each other and
discover the unknown simultaneity of their existence.

УБИЙСТВОТО НА ПРАСЕТО
ABOUT KILLING THE PIG
ИТАЛИЯ/ITALY
2011 | 6’10”
категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN
режисьор: СИМОН МАСИ
director: SIMONE MASSI
техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис
Докато дърпат прасето от кочината, то има възможността да види небето и нещата
от света.
synopsis
While the pig is being dragged out from the sty he has the chance to see the sky and
the things of the world.
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АНИМАЛАРИО
ANIMALARIO

БУРЯ В СПАЛНЯТА
TEMPEST IN A BEDROOM

КОЛУМБИЯ/COLOMBIA
2012 | 17’00”

ФРАНЦИЯ/FRANCE
2011 | 10’58”

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN

режисьор: СЕРХИО МЕХИА ФОРЕРО
director: SERGIO MEJIA FORERO

режисьор: ЖУЛИЕТ МАРШАН, ЛОРАНС АРКАДИАС
director: JULIETTE MARCHAND, LAURENCE ARCADIAS

техника: рисунка в/у хартия, 3D комп.
technique: drawing on paper, 3D computer

техника: куклена анимация, стоп-моушън, снимки
technique: puppets, stop-motion, photos

синопсис

синопсис

Отвратителни генетични експерименти на д-р Его нарушават мира на Анималарио
– град на ръба на хаоса. Гато е квалифициран детектив е решен да спре д-р Его
и да възстанови реда. Но този път една смъртоносна Хиена ще направи всичко по
силите си, за да застане на пътя му.

Една двойка има всичко, за да живее щастлив живот. Всичко, освен пълноценен
сексуален живот. Те решават да заминат на пътешествие с надеждата да разпалят
любовта. В тяхно отсъствие, прислужничката и водопроводчика имат бурно
изживяване в спалнята им.

synopsis

synopsis

Dr. Ego’s hideous genetic experiments have disturbed the peace of Animalario, a city
at the edge of chaos. Gatto, a skilled detective hasn’t stop his quest to stop Ego and
restore order; but this time a lethal Hyena will do her utmost to stand in his way.

A couple have everything to live a happy life. Everything, except a blossoming sex
life. They decide to go on a trip in hopes of rekindling their love. During their absence,
their housekeeper and janitor have a passionate lovemaking session in the bedroom.

БЪБЪЛМЕН
БЪБЪЛМЕН ЕЕ СУПЕР-ЗВЕЗДА!!!
СУПЕР-ЗВЕЗДА!!!
BUBBLEMAN
BUBBLEMAN SUPER-STAR!!!
SUPER-STAR!!!

БАЩА
FATHER
БЪЛГАРИЯ, ХЪРВАТСКА, ГЕРМАНИЯ
BULGARIA, CROATIA, GERMANY
2012| 16’30”

ФРАНЦИЯ/FRANCE
2011 | 18’30”

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN

режисьор:

ИВАН БОГДАНОВ, МОРИЦ МАЙЕРХОФЕР, ВЕЛЬКО
ПОПОВИЧ, АСПАРУХ ПЕТРОВ, ДМИТРИ ЯГОДИН, РОСИЦА РАЛЕВА

режисьор: АЛБАН ЖИЛИ, ЖУЛИЕН ВРЕ
director: ALBAN GILY, JULIEN VRAY

техника: 2D & 3D комп.
technique: 2D & 3D computer

техника: рисунка в/у хартия, кукли, анимирани
предмети, пиксилация, 3D комп., колаж
technique: drawing on paper, puppets, animated
objects, pixilation, 3d computer, collage

director: IVAN BOGDANOV, MORITZ MAYERHOFER, VELJKO POPOVIC,
ASPARUH PETROV, DMITRY YAGODIN, ROSITSA RALEVA

синопсис
When did you last talk with your father? Will you ever ask him about those things that
hurt you? In “Father” the reality of life is turned upside down to create an impossible
dialogue - the dialogue between a child and a father that never happens.
synopsis
Когато последно говори с баща си? Би ли го попитал за нещата, които те
нараняват? В “Бащата” реалността на живота е обърната с главата надолу, за да
се създаде един невъзможен диалог – диалогът между детето и баща му, който
никога не се състои.
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ЗВЕЗДЕН ДЕН
STARRY DAY

ОРАКУЛЪТ Е РОДЕН..?
ORACLE IS BORN..?

БРАЗИЛИЯ/BRAZIL
2011 | 17’23”

ЕСТОНИЯ/ESTONIA
2011 | 13’00”

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN

режисьор: NARA NORMANDE
director: НАРА НОРМАНДЕ

режисьор: РАО ХЕЙДМЕТС
director: RAO HEIDMETS

техника: глина, стоп-моушън
technique: clay, stop-motion

техника: куклена анимация
technique: puppet animation

синопсис

синопсис

Едно момче и семейството му се борят за оцеляване в едно негостоприемно място.

Човешките същества са роби на фантазиите си. Това е едно дълго и сложно
пътешествие на намиране пътя вън от фантазиите, което изисква добра памет.

synopsis
In an inhospitable place, a boy and his family struggle to survive.

synopsis
Human beings are the slaves of their imagination. It is a long and complicated journy
of finding the way out of it and it requires a good memory.

ЛОВЕЦЪТ И АНТИЛОПАТА
THE HUNTER AND THE ANTELOPE

ПРИКАЗКА ЗА ПРИСТАНИЩЕТО
HARBOR TALE

АЛЖИР/ALGERIA
2010 |17’00”

ЯПОНИЯ/JAPAN
2011 | 18’05”

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN
режисьор: YUICHI ITO
director: ЮИЧИ ИТО

режисьор: ЮМБИ НАРЦИС
director: YOUMBI NARCISSE

техника: куклена анимация, изрезки, глина,
анимирани предмети, стоп-моушън, 2D & 3D комп.
technique: puppets, cut-outs, clay, animated objects,
stop-motion, 2d computer, 3d computer

техника: рисунка в/у хартия, 2D & 3D копмп.
technique: drawing on paper, 2D & 3D computer

синопсис

синопсис

“Ловецът и Антилопата” е камерунска приказка, която разказва за един беден
ловец, който се споразумява с една антилопа да я освободи, в замяна на едно
магическо яйце, което тя му дава. Но той не удържа на обещанието си и си понася
последствията.

Една червена тухла, част от стара тухлена сграда, наблюдава пристанището
на града в продължение на вече сто години. Винаги се е чудела какво е онова
“блестящо квадратно нещо”, което вижда от мястото си, и един ден, решава да
излезе от старата сграда и да провери какво е това.

synopsis

synopsis

“The hunter and the antelope” is a Cameroon a tale that tells the story of a poor
hunter who makes a deal with an antelope to let her free in exchange for a magic egg.
But does not keep the promise he has made and he suffers the consequences.

A red brick, a piece of old brick building, has been watching the harbor town for a
hundred years. He has wondered what is the “shining square thing” viewed from his
place for long time, and one day, he stepped out from the old building to find out what
it is.
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА КОРАБА “ЕНКО”
ENCO, STEAM CROSSINGS

ЧЕРВЕНАТА РЕКА СОНГ ХОНГ
RED RIVER, SONG HONG

ЧИЛИ/CHILE
2011 | 15’11”

ФРАНЦИЯ/FRANCE
2012 | 14’15”

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN

режисьор: ГАБРИЕЛА САЛГЕЙРО, ИГНАСИО РУИС
director: GABRIELA SALGUEIRO, IGNACIO RUIZ

режисьор: СТЕФАНИ ЛАНСАК, ФРАНСОА ЛЬОРОА
director: STEPHANIE LANSAQUE, FRANCOIS LEROY

техника: стоп-моушън, 2D комп.
technique: stop-motion, 2D computer

техника: рисунка в/у хартия, ротоскоп, 2D комп.
technique: drawing on paper, rotoscope, 2D computer

синопсис

синопсис

Изследователският дух на Тито го отвежда дълбоко в изоставения кораб “Енко”.
Там фантазията на детето се смесва с реалността, превръщайки се в едно
вълшебно преживяване.

Виетнам. Първите часове в Ханой на трима млади братя новопристигнали от
родното си село. Около дългия мост Биен, връзката между града и селото, те
пресичат пътя на млад полицай и уличен търговец.

synopsis

synopsis

Tito with his exploring spirit goes deep into the abandoned Enco ship. There, the kid’s
reality and imagination are mixed creating a magical adventure.

Vietnam. The early hours in Hanoi of three young brothers newly arrived from their
native village. Around the long Bien bridge, link between city and countryside, they
cross the path of a young cop and a street vendor.

СТЪЛБИЩНИ СТРАННОСТИ
TREPPENWITZ

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
HAPPY BIRTHDAY

САЩ/USA
2012 | 12’36”

ЕСТОНИЯ/ESTONIA
2012 | 12’00”

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN
режисьор: ИВАН ОРКЕНИ
director: IVAN ORKENY

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN
режисьор: РИХО УНТ
director: RIHO UNT

техника: анимирани предмети, стоп-моушън, 2D &
3D комп., снимки
technique: animated objects, stop-motion, 2D & 3D
computer, photos

техника: куклена анимация
technique: puppet animationv

синопсис

синопсис

Филмът разказва за стълбищата: автоматизирани, миниатюрни, сгънати и
разпънати в себе си или дори мъртви. Подобно на всички стълбища, те се издигат
и спускат. Но много малко от тях водят някъде
synopsis

“Честит Рожден Ден” е представа за перспективата на двубоя между библейския
герой Исус и създаденият от човека Робот. Дали Роботът ще успее да разбие
установените догми и да насочи религията в своя полза или статуквото ще остане
същото?
synopsis

The ‘Wit of the Staircase’ is all about stairways: automated, miniature, folded and
collapsed into themselves or even dead. Like all staircases, they ascend and descend.
But very few of them lead anywhere.

“Happy Birthday” is an outlook vision about the duel between the Bible hero Jesus and
a man-made Robot. Does the Robot manage to break the formed dogmas and convert
the religion into his favour or will the status quo remain firm?
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ГАРЧОТ
GARTXOT

ТРАГЕДИЯТА НА ЧОВЕКА
THE TRAGEDY OF MAN

ИСПАНИЯ/SPAIN
2011 | 90’00”

УНГАРИЯ/HUNGARY
2011 |160’00”

категория: ПЪЛНОМЕТРАЖНИ ФИЛМИ
category: FEATURE FILMS

категория: ПЪЛНОМЕТРАЖНИ ФИЛМИ
category: FEATURE FILMS

режисьор: ХУАНХО ЕЛОРДИ, АСИСКО УРМЕНЕТА
director: JUANJO ELORDI, ASISKO URMENETA

режисьор: МАРСЕЛ ЯНКОВИЧ
director: MARCELL JANKOVICS

техника: рисунка в/у хартия
technique: 2D computer

техника: рисунка в/у плаки
technique: drawing on cels

синопсис

синопсис

Новият игумен на Ронсесвалес изпраща местния певец Гарчот в изгнание и улавя
сина му, за да го превърне в пеещ монах. Песните им се превръщат в символ на
града, но се случва трагедия. И баща и син са убити. Въпреки това, се разда нов
певец: Шуне.
synopsis

Героите от пиесата на Мадах са първата човешка двойка, които след като са
изпъдени от Едемската градина, са придружени от сатаната през всички периоди
на човешката история.

The new abbot of Roncesvalles sends the local minstrel, Gartxot, to exile and captures
his son to convert him into a singing monk. Their songs become a symbol but a
tragedy occurs. Both father and son are killed. However, a new minstrel is born: Xune.

The protagonists of Madach’s play is the first human couple, who are, after chased out
of the garden of Eden, accompanied through the history by the satan.

synopsis

СМЕХОРИИТЕ ЗАПОЧВАТ
KIKORIKI. BEGIN
РУСИЯ/RUSSIA
2011 | 85’00”
категория: ПЪЛНОМЕТРАЖНИ ФИЛМИ
category: FEATURE FILMS
режисьор: ДЕНИС ЧЕРНОВ
director: DENIS CHERNOV
техника: анимирани предмети, 3D комп.
technique: animated objects, 3D computer

синопсис
Любвеобилните жители на отдалечения остров Кикорики имат всичко – смях,
добри приятели и непокътнат рай, незамърсен от модерните неволи. Но живота на
жителите на Кикорики изведнъж се обръща с главата надолу, когато се натъкват
на едно странно устройство...
synopsis
The lovable inhabitants of the remote island of Kikoriki have it all – big laughs, good
friends, and a distant paradise unspoiled by modern woes. But the lives of the Kikoriki
gang are suddenly turned upside-down when they stumble upon a strange device...
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АБИОГЕНЕЗА
ABIOGENESIS

ВТОРА УПОТРЕБА
SECOND HAND

NOVA ZENLANDIQ/NEW ZEALAND
2011 | 4’26”

КАНАДА/CANADA
2011 |7’35”

категория: EKO ФИЛМИ
category: ECO FILMS

категория: EKO ФИЛМИ
category: ECO FILMS
режисьор: АЙЗЪК КИНГ
director: ISAAC KING

режисьор: РИЧАРД МАНС
director: RICHARD MANS

техника: рисунка в/у хартия, кукли, анимирани
предмети, стоп-моушън, 2D комп.
technique: drawing on paper, puppets, animated
objects, stop-motion, 2d computer

техника: 3D комп.
technique: 3D computer

синопсис

синопсис

Робот се приземява върху запустяла планета и я използва, като я подлага на
изумителна трансформация, която има трайни последствия за цяла галактика.

Терминът “втора ръка” се отнася до тиктакащата стрелка на часовника, но също
така означава и втора употреба. По-скоро бихте спестили време? Или бихте
събирали вещи? Този филм разглежда дисбаланса и отпадъците, създадени от
тези модерните мании.
synopsis

synopsis
A robot lands on a desolate world and uses the planet to undergo a startling
transformation, that has profound implications for an entire galaxy.

The term “second hand” refers to the ticking hand on a clock; it also describes re-used
items. Would you rather save time? Or save stuff? This film examines the imbalance
and waste created by these modern obsessions.

ЗЕМЯТА МОЖЕ ДА СЕ ГРИЖИ САМА ЗА СЕБЕ
EARTH CAN TAKE CARE OF ITSELF

БРАЗИЛСКИЯТ ОРЕХ
THE BRAZIL NUT TREE
НОРВЕГИЯ/NORWAY
2011 | 2’09”

ПОЛША/POLAND
2011 | 1’15”

категория: EKO ФИЛМИ
category: ECO FILMS

категория: EKO ФИЛМИ
category: ECO FILMS

режисьор: МАНХИЛД ВИНСНЕС
director: MAGNHILD WINSNES

режисьор: ТОМЕК ВИЛК
director: TOMEK WILK

техника: 2D комп.
technique: 2D computer

техника: 2D комп.
technique: 2D computer

синопсис

синопсис

Бразилският орех е дърво защитено, но не и видовете, от които зависи неговото
оцеляване. Пчелите, орхидеите и гризачите работят заедно за разпръсването на
семената на това дърво в тропическите гори.
synopsis

Кратка импресия за човешкото въздействие върху Земята.

The brazil nut tree is protected, but not the species it depends upon for its survival.
Both bees, orchids and rodents work together to spread the seeds of this huge tree in
the rainforest.
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ИЗЛЮПВАНЕ
HATCH UP

ОТРЯД “КОД ЗЕЛЕНО”
TEAM “CODE GREEN”

ТАЙВАН/TAIWAN
2011 | 4’20”

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2011 | 13’25”

категория: EKO ФИЛМИ
category: ECO FILMS

категория: EKO ФИЛМИ
category: ECO FILMS

режисьор: ЖУЙ-ЧИЕ ХУНГ
director: JUI-CHIEH HUNG

режисьор: ХРИСТИНА ПЕТРОВА
director: HRISTINA PETROVA

техника: 2D комп.
technique: 2D computer

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Тази история намеква за безразличното отношение на хората към околната среда.
Ние използваме това, което виждаме в ежедневието си – боклука като отправна
точка.

Три деца се сблъскват с замърсяването на околната среда на плажа по време на
лятната си ваканция и решават да поемат нещата в свои ръце, като преодоляват
трудностите и вътрешните си противоречия.

synopsis

synopsis

This story implies the indifferent attitude of human beings to the environment. We use
what we can see in our everyday life - garbage to be our starting point.

In the world of the dead in Mexico, calaveras (sugar skulls) are making candies for the
annual feast “El día de los muertos”. One of the calaveras gets promoted, full of hope
for a better future. But its boss has something else in mind.

ОПАСЕН МИГРАЦИОНЕН ПЪТ
DANGEROUS MIGRATION ROUTE

ПОСЛЕДНИЯТ ТИГЪР
THE LAST TIGER

ЕСТОНИЯ/ESTONIA
2011 | 1’13”

ИНДИЯ/INDIA
2011 |7’41”

категория: EKO ФИЛМИ
category: ECO FILMS

категория: EKO ФИЛМИ
category: ECO FILMS

режисьор: ЧИНТИС ЛУНДГРЕН
director: CHINTIS LUNDGREN

режисьор: РАГУНАТ ШРИРАМВАР
director: RAGHUNATH SHRIRAMWAR

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: 2D комп.
technique: 2D computer

синопсис

синопсис

Всичко може да се обърка на път за Африка...

Един дядо завежда внука си на посещение в зоологическата градина. Малкото
момче е много развълнувано, че ще види истински тигър. Но ограденото
пространство за тигъра е празно. Малкото момче вижда скелета на тигъра! Филмът
показва как човекът е отговорен за изчезването на много животински видове.

synopsis
Anything can go wrong on the way to Africa...

synopsis
An old man and his grandson visit the zoo. The little boy is very keen to see a real
tiger. But the tiger’s enclosure is empty. The little boy gets to see the tiger’s skeleton!
The film shows how man is responsible for the extinction of many species.
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РИТУАЛЪТ НА ПОРАСТВАНЕТО
RIDE OF PASSAGE

ХИНТЕРЛАНД
HINTERLAND

ДАНИЯ/DENMARK
2012 | 4’56”

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/UK
2010 | 2’00”

категория: EKO ФИЛМИ
category: ECO FILMS

категория: EKO ФИЛМИ
category: ECO FILMS

режисьор: КРИСТИАН БЮВИНГ-АНДЕРСЕН
director: CHRISTIAN BØVING-ANDERSEN

режисьор: ЛИНДА МАКАРТИ
director: LINDA MCCARTHY

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Племето на Токи очаква от него да донесе главата на възможно най-голямото
животно. В замяна на това, той ще получи почит и уважение. Въпреки това, този
ритуал не върви по предварителния план. С помощта на новия си пъстър приятел,
той постига нещо много по-голямо.

Имението “Малки пеещи птички” е обсадено от пластмасови бутилки. От къде
са дошли? Кой е виновен? Докато Консумирия и Делфиния играят крокет,
Спандексман разследва …
synopsis

synopsis
Toki’s tribe expects him to bring home the head of the biggest animal possible. In
return, he will receive honor and respect. However, this rite of passage does not turn out
as planned. With the help of a colorful new friend, he achieves something much bigger.

“Small birds singing” is besieged by plastic bottles. Where have they come from? Who
is to blame? As Consommé and Delphinium play croquet, Spandisman investigates…

СКЪПО
SWEETHEART

ЦЕХЪТ ЗА ЩАВЕНЕ НА КОЖИ
THE TANNERY

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2012 | 1’58”

ШОТЛАНДИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
SCOTLAND, UK
2010 |5’30”

категория: EKO ФИЛМИ
category: ECO FILMS

категория: EKO ФИЛМИ
category: ECO FILMS

режисьор: INA NIKOLOVA
director: ИНА НИКОЛОВА

режисьор: IAIN GARDNER
director: ИЪН ГАРДНЪР

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Истината е, че измежду всички живи същества на земята, ние хората дължим на
нашата планета най-много. Най-простичкото нещо, което все повече и повече
забравщме е да обичаме. Всичко си има сърце. Сърцето трябва да се съхранява и
да изпраща любов. Без сърце всичко е мъртво.

Лисица среща призрака на един заек и се замисля за ролята си на ловец. Срещата
прераства в една необичайна връзка, но когато ловецът подготвя една кожа за
пазара, лисицата открива връзката си с цеха за щавене на кожи.

synopsis

synopsis

The truth is that among all the living creatures on earth, we the humans, owe our
planet most. It is a simple task we forget more and more - to love. Everything has a
heart. The heart is to be kept safe and transfer love. Without a heart everything is
dead.

A Fox encounters the ghost of a rabbit, and reflects on his responsibility as a hunter.
The encounter develops into an unusual relationship – but when a Hunter prepares a
Pelt for market, Fox discovers his connection with The Tannery.
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ШВЕЙЦАРСКИЯТ ЛЕШОЯД
GYPAETUS HELVETICUS
ШВЕЙЦАРИЯ/SWITZERLAND
2011 | 7’04”
категория: EKO ФИЛМИ
category: ECO FILMS
режисьор: МАРСЕЛ БАРЕЛИ
director: MARCEL BARELLI
техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис
Заради фалшива репутация, най-великата граблива птица в Европа е абсолютно
изтребена в Швейцария. Но това кратко филмче разказва една по-различна
история...
synopsis
Because of some false reputation, the greatest bird of prey in Europe was completely
annihilated in Switzerland. This short movie though, tells us another story...

13-15 ЮЛИ 2012
очакваме ви в
УЗАНА ОБЛАСТ
ГАБРОВО

УзанаПолянаФест е
ИЗЛОЖЕНИЕ:
на добри еко-практики
на успешни био-продукти
на
свежи зелени идеи
на иновативни
технологии
на устойчиви артинициативи

УзанаПолянаФест е
ФОРУМ:

за отговорното
отношение към
природата
за здравословния
начин на живот
за връзката между
устойчивото развитие
и изкуствата
УзанаПолянаФест е

ЖИВА МРЕЖА ОТ:
успешни еко проекти
социaлно отговорни
бизнес инициативи
дискусии и семинари
творчески работилници
презентации и
перформънси
съмишленици
УзанаПолянаФест е фестивал за бъдещето на света ни.
Шарена програма в два дни - дискусии, презентации,
демонстрации и срещи с невероятни хора, които
променят света около себе си!
ОРГАНИЗАТОР: Гражданско дружество „Узана Фест”
УзанаПолянаФест 2012 се реализира с финансовата подкрепа на Програмата
за малки проекти на ГЕФ, Община Габрово и Министерство на околната среда и
водите
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БОЖЕСТВЕНА НАМЕСА
DIVINE INTERVENTION

ДА ПРЕЖИВЕЕШ ОТНОВО
RELIVING

ТАЙВАН/TAIWAN
2011 | 3’23”

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2011 | 1’47”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: ЙЕН-ЧИ ЦЕНГ
director: YEN-CHI TSENG

режисьор: МИН-ФАНГ ЛИ
director: MIN-FANG LI

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Две костенурки изкарват прехраната си като изпълнители на улицата. Изведнъж,
всички спечелени пари изчезват безследно. Всеки от тях мисли, че другия е
виновен. Но не знаят, че парите са били откраднати от един човек.

Една стара дама живее сама в горатаа. Един ден тя получавава покана от коткатапощальон. През нощта се звъни на вратата и тя с изненада разбира каква е
поканата.

synopsis
Two turtles are making a living as a performer on the street. Suddenly, all money they
have earned disappeared without any reason, so they misunderstand each other and
fight. However, they do not know that the money was stolen by a human.

synopsis
In the woods, there is an old lady who lives on her own. One day, she received an
invitation from the cat postman. Аt the night time, the door bell went off and the lady
finds out what the invitation is about.

ЗАБРАНЕНО ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
BREAKDOWN
ФРАНЦИЯ/FRANCE
2011 | 3’45”
категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS
режисьор: ДАФНЕ КАСИНИ
director: DAPHNÉE CASSINI
техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис
Една старица иска да е качи в автобуса с кокошката си, но животни в автобуса са
забранени.
synopsis
An old lady and her hen intend to take the bus, but animals are forbidden on the bus.

56

Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер - София 2012

International Animation Film Festival Golden Kuker - Sofia 2012

57

ИЗХОД
EXIT

МАЛУ ИЛИ МЕХАНИЧНА ВРАЖДЕБНОСТ (В ДО МАЖОР)
MALOU OR THE MECHANICAL HOSTILITY (IN C MAJOR)

FRANCIQ/FRANCE
2011 | 3’10”

БЕЛГИЯ/BELGIUM
2011 | 5’00”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: ЛЕО ЛАПАРА, ВИКТОР ДЕ КИС
director: LÉO LAPARRA, VICTOR DE KISS

режисьор: EVELIEN DEROECK
director: ЕВЕЛИН ДЕРОК

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Това е историята на човек, който се чувства потиснат от света около себе си. Той
решава да избяга. В бягството си се бори с външния свят, с цел да достигне до
един спокоен и мирен свят, в хармония със самия него.

Малу се бори срещу досадата и скуката, която изпитва от работата си в завода,
като преследва оживените си и уютни блуждаещи мисли.

synopsis
It is the story of a character who feels oppressed by the world around him. He decides
to run away. In his flee, he copes with the outside world, in order to reach a calm and
peaceful world in osmosis with him.

synopsis
Malou struggles against the irritation and the boredom that she feels by working in the
factory, by following the enlivened and comforting wanderings of her thoughts.

КОРЕНИТЕ НА СКРИТОТО
ROOTS OF THE HIDDEN

МЕЛНИЦА ЗА МУХИ
FLY MILL

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/UK
2011 | 4’54”

ЕСТОНИЯ/ESTONIA
2012 | 7’17”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: ЕЛИЗАБЕТ СЕВЪНОУКС
director: ELIZABETH SEVENOAKS

режисьор: АНУ-ЛАУРА ТУТЕЛБЕРГ
director: ANU-LAURA TUTTELBERG

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Сюрреалистична и поетична медитация върху личните открития и приемането на
собствената идентичност.

Един воденичар, който живее в една стара воденица пече хляб и отглежда
патенца, които иска един ден да пусне на свобода. Но в непосредствена близост
до дома му, ловците са на лов за птици.

synopsis
A surreal and poetic meditation on personal discovery and the acceptance of one’s
identity.
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synopsis
The miller who lives in an old watermill bakes daily bread and raises ducklings whom
he wishes to one day set free. But on the field next to his home, hunters go to shoot
birds.
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МОМЧЕТО И КОСТЕНУРКАТА
THE BOY AND THE TURTLE

НЕВЕРОЯТНИЯТ ЧОВЕК-СЛОН
THE AMAZING ELEPHANT MAN

ФРАНЦИЯ/FRANCE
2011 | 5’40”

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/UK
2011 | 4’54”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: ЖЕРЕМИ КОРМИЕ
director: JÉRÉMY CORMIER

режисьор: ДЖОНАТАН ХЕДОН
director: JONATHAN HEADON

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Едно момченце с огромна ученическа чанта, на път за вкъщи намира костенурка
обърната на гърба си. То започва да се гаври с бедното създание и решава да
го накара да лети с катапулт. Точно тогава момчето губи равновесие и пада на
ученическата си чанта.
synopsis

Пенсиониран цирков актьор се мъчи да бъде приет от обществото.
synopsis
A retired circus performer struggles to be accepted by society.

A young boy with a huge schoolbag, finds a turtle stuck on its back, on his way home.
He teases the poor creature and decides to make it fly with a self-made catapult. Just
then the boy loses his balance and falls on his schoolbag.

МОЯТ ЛИЧЕН БАБАИТ
MY BLOODY LAD

НЛО
UFO

ФРАНЦИЯ/FRANCE
2011 | 2’30”

ФРАНЦИЯ/FRANCE
2011 | 5’00”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: СИРИЛ ШОВЕН, ГИЙОМ ДУС, ТИБО ПЕТИПА,
director: CYRILLE CHAUVIN, GUILLAUME DOUSSE, THIBAUD
PETITPAS, PIERRE RUTZ

режисьор: НИКЪЛЪС БРАЙС, ТОМАС ШЕВЕН, ФЛОРИАН
БЕЛМОНТЕ, ТОМАС САЛАМА, АДРИЕН ГО
director: NICOLAS BRICE, THOMAS CHEVENNE, FLORIAN
BELEMONTE, THOMAS SALAMA, ADRIEN GAULT

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

ПИЕР РЪЦ

синопсис

синопсис

В зад кулисите

Две извънземни гледат с интерес новия сериал “Хипермен”. Те решават да
отидат до планетата Земя и да заловят супергероя. Обаче хващат Джордж – един
загубеняк, чиято работа е да раздава флаери облечен като Хипермен.

synopsis
“my bloody lad” was produced by wizzprod by 4 young 3d artists: cyrille chauvin,
guillaume dousse, thibaud petitpas and pierre rutz - all first year students at gobelins
school of the image.
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synopsis
Two aliens are watching the new superhero movie “Hyperman”. They decide to go to
Earth and capture him. However, they capture George - a young loser who’s job is to
give out flyers dressed up as Hyperman.
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ОБРАТ
BLACKOUT

ПОМОЩ!
HELP!

ФРАНЦИЯ/FRANCE
2011 | 2’39”

МЕКСИКО/MÉXICO
2011 |4’30”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: ЖЕАН ЛЬОПРОН
director: JÉHAN LEPRON

режисьор: ЕДГАР АМОР
director: EDGAR AMOR

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Докато кара трупа на жена в багажника си с цел да я зарови, убиецът се сблъсква
с угризенията си за извършеното, които го побъркват.

На малък безлюден остров, по средата на нищото, стои отчаян корабокрушенец,
който се опитва да хвърля бутилки с SOS послания, с твърдото намерение, че
някой може да го спаси от жалко му положение.

synopsis

synopsis

While driving to bury a woman’s body laying in his trunk, a killer is facing his madness
caused by remorse.

On a small deserted island, in the middle of nowhere, there is a desperate castaway
who is trying to throw bottles with help messages, with the firm intention that
someone could save him from his unfortunate situation.

ПИГМАЛИОН
PYGMALION

ПОРОЕН ДЪЖД
CUMULUS

УНГАРИЯ /HUNGARY
2011 | 1’00”

ФРАНЦИЯ/FRANCE
2011 | 4’30”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: КАТАЛИН ЕГЕЛИ
director: KATALIN EGELY

режисьор: ГАБРИЕЛ ШЕНО, РОМЕН СИМОНЕ, ЯНИК ТАН,
БЕНОА ТЕРМИНЕ ШУПОН, МАРТЕН ВАЛЕ
director: GABRIELLE CHENEAU, ROMAIN SIMONNET,
YANNICK TAN, BENOIT TERMINET SCHUPPON, MARTIN VALLET

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

В зад кулисите

Един фермер, който живее сам на планетата си се грижи за градината си всеки
ден с помощта на една огромна машина, която може да променя метеорологичните
условия.

synopsis
Ovidius’ story about love and the power of art.

synopsis
A farmer living alone on his planet takes care of his garden every day using a huge
machine which is able to reverse weather conditions.
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РАЗЦЪФВАНЕ
BLOOM

С ТЕБ
WITH YOU

САЩ/USA
2011 | 3’47”

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2011 | 8’15”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: ЕМИЛИ ДЖОНСТОУН, БРАЯН КИСТЛЪР
director: EMILY JOHNSTONE, BRIAN KISTLER

режисьор: СИЛВИЯ ВЛАДИМИРОВА
director: SILVIA VLADIMIROVA

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Когато единствените ти другари са самотата и отчаянието, понякога една вежлива
постъпка може да се превърне в нещо много по-голямо.

Един малък, самотен покрив... намира приятели високо в небето!

synopsis

synopsis
A small and lonely roof...finds its friends high in the sky!

When your only companions are loneliness and despair, sometimes a simple act of
kindness can blossom into something so much more.

РОМЕО И ЖУЛИЕТА
ROMEO AND JULIET

СЕБЕ СИ
SELF

ЧЕХИЯ/CZECH REPUBLIC
2011 | 7’30”

БЕЛГИЯ/BELGIUM
2011 |4’40”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: HANA KOTLÁROVÁ
director: ХАНА КОТЛАРОВА

режисьор: СЕСИЛ МИКО
director: CECILE MICAULT

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Необикновената драма на всекидневието на две четки за зъби.

Една жена подтикната от външен импулс да излезе от пашкула си, се скита
наоколо, за да събере мислите си и да открие сексуалността си.

synopsis
Unusual drama from everyday life of two tooth brushes.
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synopsis
A woman called by an outside pulse out of its cocoon is wandering around to gather
her thoughts and discover her sexuality.
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СЕЗОНИТЕ НА ЖИВОТА
A LIFE WELL-SEASONED

ХУДОЖНИКЪТ
THE ARTIST

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/UK
2011 | 3’39”

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/UK
2011 |3’54”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: ДАНИЕЛ РИЪЛИ
director: DANIEL RIELEY

режисьор: АУРА СТОРМ СТЮАРТ
director: AURRA STORM STEWART

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Един мъж губи най-важния човек в живота си. Но с развиването на историята, той
постепенно превъзмогва загубата си.

Проследяваме историята на Томас и неговото пътешествие към дълбините на
креативността му. Виждаме как пораства от едно малко безгрижно момче, в един
уверен млад мъж, докато изследва света на въображението си.

synopsis

synopsis

A man loses the most important person in his life, but as the story unfolds we see how
he overcomes this loss.

We follow Thomas as he begins his journey of creative discovery. We see him grow
from a young care-free boy to a confident adult as he explores the world of his
imagination.

ТЪМНАТА СТРАНА
DARK SIDE

ЧЕРВЕНАТА ЛИНИЯ
RED LINE

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2011 | 4’55”

ИРАН/IRAN
2012 | 8’14”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: ЛИЛЯНА СТОЯНОВА
director: LILYANA STOYANOVA

режисьор: МОНА ШАХИ
director: MONA SHAHI

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Един тигър преследва собствената си сянката, защото го дразни.Сянката оживява
и се започва борба между тигъра и сянката му.

Историята разказва за двама приятели – костенурка и гущер, които са попаднали
в разгара на една война. И двамата са притиснати в неприятна ситуация.
Постъпката на костенурката ще реши проблема, но това си има цена!

synopsis
A tiger is chasing his shadow, because it’s bothering him. The shadow comes to life
and the fight between the tiger and the shadow begins.
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synopsis
The story is about two friends, a turtle and a lizard, in the middle of a war. Both
of them are caught in an unwilling situation. Decision of the turtle would solve the
problem; but this has it’s own price!
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ЧЕРВЕНИЯТ КРАЛ
THE RED KING
КОЛУМБИЯ/COLOMBIA
2010 | 14’19”
категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS
режисьор: ХОРХЕ АРТУРО РОДРИГЕС РОЧА
director: JORGE ARTURO RODRIGUEZ ROCHA
техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис
Едно дете, което работи по улиците като продавач на храна, има специален
талант - живо въображение. Въпреки това, тази ситуация води до сериозни
проблеми в реалния му живот, защото то не е в състояние да печели достатъчно
пари, за да оцелява.
synopsis
A child who works in the streets as a food dealer has a special gift - a vivid
imagination. However, this situation causes serious problems in his real life because he
isn’t able to earn enough money to survive.

ЯЙЦЕГЛАВИЯТ
EGGHEAD
ЕСТОНИЯ/ESTONIA
2011 | 4’24”
категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS
режисьор: ЕНЕЛИ КЕЛИ
director: ENELI KELLI
техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис
Филмът се фокусира на героя, чиято главата е била заменена с яйце, поради
оето всички го отбягват. Единственият му приятел е едно куче. Като отплата за
грижите, кучето завежда героя до родното му място.
synopsis
Film centers on a character, who’s head has been replaced with an egg and therefore
is crowded off from the rest. It’s only companion is going to be a dog. Taking care of
him eventually pays off and the dog leads egghead to it’s roots.
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БИКОБОРСТВО
FIESTA BRAVA

БЯГСТВО ОТ ЗАТВОРА’
JAILBREAK

КАНАДА/CANADA
2011 | 3’26”

ХОЛАНДИЯ/THE NETHERLANDS
2011 |2’39”

категория: МУЗИКАЛНИ ФИЛМИ
category: MUSIC FILMS

категория: МУЗИКАЛНИ ФИЛМИ
category: MUSIC FILMS

режисьор: СТИВЪН УОЛЪШЕН
director: STEVEN WOLOSHEN

режисьор: ХУШЕ КАИЙК
director: GUUSJE KAAYK

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

По традиция, един ден в годната, биковете се търчат като обезумели из улиците
на Памплона, Испания. И ето как би изглеждало тяхното паническо бягство.

Хореографията на филма е вдъхновена от едноименната музика на Ерик
Флуйманс и се изпълнява на петоъгълници, всеки със собствената тоналност.
Причудливите, ужасяващи тонове се редуват със заоблени, органични звуци –
това е отличителният белег на танца.
synopsis

synopsis
For one day each year, bulls will run wild on the streets of Pamplona, Spain. This is
what their stampede would look like.

The choreography for Jailbreak is inspired by the eponymous music of Eric Vloeimans
and is performed by pentagons, each with their own identity. The whimsical, terrifying
tones alternate with rounded, organic sounds and these are the hallmark of the dance.

БИЙП-БИЙП-БИЙП
BEEP BEEP BEEP

ГЪБЕСТИ ИДЕИ
SPONGE IDEAS

КАНАДА/CANADA
2012 | 2’52”

ПОЛША/POLAND
2011 | 5’00”

категория: МУЗИКАЛНИ ФИЛМИ
category: MUSIC FILMS

категория: МУЗИКАЛНИ ФИЛМИ
category: MUSIC FILMS

режисьор: ДЖЕРЪМИ ДАЙМЪНД
director: JEREMY DIAMOND

режисьор: КАТАЖЪНА НАЛЕВАЙКА, ПАУЛИНА ШЕВЧЪК
director: KATARZYNA NALEWAJKA, PAULINA SZEWCZYK

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

“Бийп Бийп Бийп” разказва историята на едно от най-стресиращите преживщвания,
които човек може да има – да спреш на червено и светофарът да не иска да светне
зелено. Анимирана по четирикратно номинирания за Грами сериал ”Перуката на
Бетовен” песен базирана на “Лунната соната”.
synopsis

Историята на двама приятели: Катеричка и Октопод.Катеричката се ужасява от
всичко и има тенденцията да си навлича неприятности. Въпреки това,тя винаги
може да разчита на своя приятел Октопода, който й помага в нужда.

“Beep Beep Beep” tells the story of one of the most frustrating experiences a person can
have – being stuck at a red light waiting for it to change. Animated to the 4-time grammynominated “Beethoven’s Wig” series’ song and based on “The Moonlight Sonata”

Story of two friends: a squirrel and an octopus. The squirrel is terrified of everything
and has a tendency to get into trouble. However he can always count on his friend
who helps him in need.
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ДА БЪДЕМ БЕЛАРУСИ
LET’S BE BELARUSIANS

ЖИВОТЪТ НА ПИРАТА
PIRATE’S LIFE

БЕЛАРУС/BELARUS
2011 | 5’38”

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2011 | 2’23”

категория: МУЗИКАЛНИ ФИЛМИ
category: MUSIC FILMS

категория: МУЗИКАЛНИ ФИЛМИ
category: MUSIC FILMS

режисьор: ЮЛИЯ РУДИТСКАЯ
director: YULIA RUDITSKAYA

режисьор: КАТАЖЪНА КИЕК, ПЖЕМИСЛАВ
АДАМСКИ
director: KATARZYNA KIJEK, PRZEMYSLAW ADAMSKI

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Първата анимирана история на Беларус от създаването на света до 1991 г.

Музикален клип на полската група We Cut Corners. Цялото видео е рисувано на
ръка (маркери върху хартия).

synopsis
The first animated history of Belarus from the creation of the world up to 1991.

synopsis
The whole video is hand-drawn frame by frame (markers on paper).

ДЕМОНИ
DEMONI

КОГАТО АЗ СЪМ КРАЛ
WHEN I’M KING
ХОЛАНДИЯ/THE NETHERLANDS
2010 | 2’23”

КАНАДА/ГЕРМАНИЯ/БЪЛГАРИЯ/CANADA,
GERMANY, BULGARIA
2011 | 3’34”

категория: МУЗИКАЛНИ ФИЛМИ
category: MUSIC FILMS

категория: МУЗИКАЛНИ ФИЛМИ
category: MUSIC FILMS

режисьор: СВЕРЕ ФРЕДРИКСЕН
director: SVERRE FREDRIKSEN

режисьор: ТЕОДОР УШЕВ
director: THEODORE USHEV

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

“Демони” е създаден с помощта на около 50 винилови записи.Тя е изписана
директно върху плочите с нефт и гел маркери, бои и акрил.Различни скорости на
грамофона “Викинг” са били използвани за създаване на анимацията.

Зрителят влиза в мистериозния свят на фантазията, където весел млад
мъж изследва древна гора, откривайки един града в руини. Той решава
собственоръчно да изгради наново града, като се сприятелява със странни хора.

synopsis

synopsis

“Demoni” was created using about 50 vinyl recordings. It was painted directly on the
plates with oil and gel paint markers, and acrylics. Different speeds of the “Viking”
gramophone were used to create the animation.

The viewer enters a mysterious fantasy world where a sprightly young man explores
an ancient forest, discovering a city in ruins. He takes it upon himself to singlehandedly rebuild the city from scratch – making some haunting friends along the way.
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КОЛЕДЕН ТРОЛЕЙ
CHISTMAS TROLLEY

BABY
СКЪПА

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2011 | 1’20”

БЕЛАРУС/BELARUS
2011 | 3’23”

категория: МУЗИКАЛНИ ФИЛМИ
category: MUSIC FILMS

категория: МУЗИКАЛНИ ФИЛМИ
category: MUSIC FILMS

режисьор: АСПАРУХ ПЕТРОВ
director: ASPARUH PETROV

режисьор: ГЕНАДЗИ БУТО
director: GENADZI BUTO

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

“Коледен Тролей” е анимиран музикален клип, режисиран от Аспарух Петров, по
музика на група ТРОЛИТЕ.

Анимационен музикален клип на руската група КЕРИ. Главният герой е гигантски
робот, контролиран от дребосъчести музиканти, който отива на среща с любимата
си. Обаче, по пътя си среща множество предизвикателства.

synopsis

synopsis

“Christmas Trolley” is an animated music video, directed by Asparuh Petrov, original
music by TROLITE.

Animated music video for the Russian rock band CARRY. The main character, a giant
mechanical man controlled by lilliputian musicians, goes on a date with his beloved.
However, there are many challenges on his way.

ПЕРУКАТА НА БЕТОВЕН
BEETHOVEN’S WIG

ЦЕЛУВКА – ЕДНА ЛЮБОВНА ИСТОРИЯ
KISS - A LOVE STORY

КАНАДА/CANADA
2012 | 1’56”

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2011 | 3’00”

категория: МУЗИКАЛНИ ФИЛМИ
category: MUSIC FILMS

категория: МУЗИКАЛНИ ФИЛМИ
category: MUSIC FILMS

режисьор: ДЕНИ СИЛВЪРТОРН, АЛЕКС ХОЛИ
director:DENNY SILVERTHORNE, ALEX HAWLEY

режисьор: ДЖОУЗЕФ ХОДЖСЪН, ФРАНК ОБРИ
director: JOSEPH HODGSON, FRANCK AUBRY

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

В “Перуката на Бетовен”, световно известния композитор има сериозен проблем с
перуката си.В действителност, понякога изглежда като че перуката има свой собствен
живот. И дори по-лошо, има намерение доминира света.

Както Пол Оустър каза веднъж “Слънцето е миналото, Земята е сегашното, а
Луната е бъдещето.” В първият ни независим късометражен филм, изследваме
последствията на нещо толкова непорочно, като целувката. Една любовна история
между Слънцето и Луната разказана чрез слънчевото затъмнение.

synopsis

synopsis

In “Beethoven’s Wig”, the world famous composer is having a serious bad hair day. In
fact, sometimes it seems like his wig has a life of its own, and worse, has an intent on
global domination.

As Paul Auster once said “The sun is the Past, the Earth is the present and the Moon
is the future.” In our first indy short film, we explore the consequence of something as
innocent as a kiss. A love story between the Sun and the Moon told as a solar eclipse.
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БАНАНОВ БУРГЕР
BANANA BURGER

ВЕЛИКОТО ПРАНЕ
LAUNDRY DAY

ТАЙВАН/TAIWAN
2011 | 5’51”

РУСИЯ/RUSSIA
2011 |6’45”

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

режисьор: Я-ЧУ ЙЕ
director: YA-CHU YEH

режисьор: ОЛЕГ УЖИНОВ
director: OLEG UZHINOV

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Филмът показва страстта на една горила и една маймуна към банана. Основната
идея показва на хората, че ние винаги смятаме, че другите хора винаги имат нещо
по-хубаво от нас, но истината е точно обратното.

Какво досадно дете е Маша! Тя винаги намира начини да намърля хубавата си
рокля и Мечокът трябва да пере планини от дрехи и да шие нови дрехи за Маша.

synopsis
The film shows the passion of gorilla and monkey for banana. The main idea is telling
people that we always consider that what other people have are always better what
we have, but the truth is the complete opposite.

synopsis
What an obnoxious child Masha is! Now Masha as usual finds ways to get her pretty
dress dirty and the bear has to do mounts of laundry and tailor new outfits for her.

ВАЖНИЯТ УРОК ПО ПИАНО
THE GRAND PIANO LESSON

ГРУБО
ROUGH

РУСИЯ/RUSSIA
2011 | 6’55”

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2012 | 5’00”

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

режисьор: ОЛЕГ КУЗОВКОВ
director: OLEG KUZOVKOV

режисьор: ВЕНЕЛИН ВЕЛЧЕВ
director: VENELIN VELTCHEV

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Мечкокът намира красиво черно пиано в гората. Зарадван го отнася вкъщи,
поправя го и го настройва и започва да композира мелодии, когато Маша решава,
че ще става световно-известна пианистка и моли Мечока да я научи как да свири
на пиано.
synopsis

Весело черно-бяло прасенце небрежно се тръкаля в любимата си черно-бяла
локва, когато изневиделица някакви чисти и спретнати жители на пъстрия свят
минават покрай него. Подтикнат от идеала си за красота, прасенцето решава да
ги последва и...

The bear finds a beautiful black piano in the forest. He happily takes his find home,
fixes and tunes it and begins to compose. When Masha decides to become a world
famous pianist, she asks the bear to teach her how to play the piano.
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ЗАЕШКОТО ЗЕЛЕ
RABBIT’S CABBAGE

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦИГУЛКА
VIOLINPLAY

ЛИТВА/LITHUANIA
2010 | 5’35”

ХОЛАНДИЯ/THE NETHERLANDS
2011 | 1’45”

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

режисьор: ВЛАДИСЛАВ БЕРЕЗОК
director: VLADISLAV BEREZOK

режисьор: ТЮНДЕ ФОЛЕНБРЬОК
director: TÜNDE VOLLENBROEK

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Това е история базирана на литовски филм за заешкото зеле. Историята започва,
когато един заек решава да отиде на небето и да поиска за зелеви семена, за да
ги засее в градината си. И там започва неговото приключение...

Едно малко момиченце иска да може да свири на цигулка като идола си, но за
съжаление се справя много зле. И въпреки това, тя открива, че да правиш нещо, в
което не си чак толкова добър, все пак може да бъде забавно.

synopsis

synopsis

This is a story based on Lithuania film tale about a plant “zuikio kopustai” - that means
“the rabbits cabbage”. The story begins when a rabbit decides to go to heaven and ask
for cabbage seeds to sow them in his garden. And there his adventure begins...

A little girl wants to play the violin as good as her idol can, but unfortunately she’s
really bad at it. Though she will find out doing something that you’re not so good at
can be fun anyway.

ИЗГУБЕНИЯТ ОРКЕСТЪР
THE LOST ORCHESTRA

КИЙНАН ПО МОРЕ
KEENAN AT SEA

РУСИЯ/RUSSIA
2011 | 13’00”

САЩ/USA
2010 | 2’04”

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

режисьор: АЛЕКСЕЙ БОВКУН, ЕКАТЕРИНА ШАБАНОВА
director: ALEXEY BOVKUN, EKATERINA SHABANOVA

режисьор: ДЖЕРЪМИ ГАЛАНТЕ, ДЕЙВИД КАУЪЛС
director: JEREMY GALANTE, DAVID COWELS

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Едно малко създание живее в своя собствен свят. Един ден то се събужда и
открива, че приятелите, които винаги са били около него са изчезнали. Затова той
предприема пътешествие към непознатото, за да намери своите приятели.

Момичетата се отправят към морето с доверена компания... Но става бедствие.

synopsis

The girls head out to sea with their trusty companion... Disaster follows.

synopsis

A little creature living in his own world. One day he wakes up and finds out that the
friends, he always used to have around, have disappeared. So he’s taking on a journey
to unknown to find his friends.
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КОТКАТА
THE CAT

МАТЕСО
MATESO

РУСИЯ/RUSSIA
2010 | 1’30”

БЕЛГИЯ/BELGIUM
2012 | 8’00”

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

режисьор: МИХАИЛ ГОРОБЧУК
director: MIKHAIL GOROBCHUK

режисьор: “КАМЕРА” КОЛЕКТИВ
director: COLLECTIVE CAMERA-etc

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия, изрезки, анимация с
пясък
technique: drawing on paper, cut-outs, sand animation

синопсис

синопсис

Децата имат непредсказуем нрав. Настроението на детето се променя много
бързо. Често се случва, че децата не могат да обяснят защо плачат, а ние
възрастните не ги разбираме. Само котката знае тайната, как да се успокои
бебето.
synopsis

Матесо е малко момче родено в нашалото на войната, някъде в Африка. Баща му
е бил убит още преди Матесо да е бил роден. Сега, двамата с майка му трябва да
бягат...

Children have an unpredictable temper. The mood of the child’s changing very
rapidly. It often happens that children can not explain why they cry, and adults do not
understand them. Only the cat knows the secret, how to calm the baby.

Mateso is s little boy born at the beginning of a war, somewhere in Africa. His father
was murdered before his birth. Mateso and his mother have to run away...

synopsis

МАЛКАТА КАЛИНКА ИСКА ДА ПОРАСНЕ
LITTLE LADYBIRD WANTS TO GROW UP

ПРИНЦ ПЛЪХ
PRINCE RAT

СЛОВЕНИЯ/SLOVENIA
2011 | 12’00”

ГЕРМАНИЯ/GERMANY
2011 | 14’30”

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

режисьор: МИХА КНИФИЧ
director: MIHA KNIFIC

режисьор: АЛБЕРТ РАДЪЛ
director: ALBERT RADL

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Историята на една малка калинка, която решава, че иска да порасне. Напускайки
дома си в търсене на пораснали калинки, тя се впуска в приключение изпълнено
със странни буболчеки и открива, че може би да бъдеш възрастен, не е толкова
забавно, колкото тя си мисли.
synopsis

“Принц Плъх” е приказка с всичките й необходими съставки: замък, принцеса,
принц, един змей, таен обожател и дълбоки емоции, но също така и с неочакван
край и необикновената истина за малките герои и голямото желание...

A story about a little ladybird who decides that she wants to grow up. Leaving her
home in search of grown-up ladybirds, she embarks on an adventure filled with a cast
of strange bugs, and finds out that perhaps being an adult isn’t as fun as she thought.

“Prinz Ratte” is a fairy tale with all the ingredients needed: A castle, a princess, a
prince, a dragon, a secret admirer and deep emotions, but also with an unexpected
ending and an uncommon truth about little heroes and big desire ...
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САМ В КЪЩИ
HOME ALONE

ФЕРМИЧКАТА: РАЗГОВОРИ
LITTLE FARM: TALKS

РУСИЯ/RUSSIA
2011 | 6’53”

РУСИЯ/RUSSIA
2011 | 10’00”

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

режисьор: ОЛЕГ УЖИНОВ
director: OLEG UZHINOV

режисьор: ДМИТРИ ЕРШОВ
director: DMITRY ERSHOV

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Чудесата винаги се случват в навечерието на Нова година. Маша намира
магическа шапка, която раздава подаръци на всички горски обитатели. Маша тича
щастливо в тоалета на клоун и носи радост на всички същества из гората .

“Фермичката” е поредица от анимационни филмчета за обитателите на една малка
ферма: милата баба Зина и нейните домашни любимци - Овен, Куче и Котарак.
“Фермичката” е забавен сериал, който разказва за действителността.

synopsis

synopsis

The miracles always happen on New Year’s Eve. Masha finds a magical hat that grants
gifts to all the forest dwellers. Masha runs happily around the forest in a clown outfit
and brings joy to all the critters.

“Little farm” is a series of animated cartoons about the inhabitants of a tiny farm: kind
granny Zina and her pets – Ram, Dog and Cat. “Little farm” is a funny but not escapist
serial.

СЯНКА В СИНЬО
A SHADOW OF BLUE

ЦАЙС
SPECKY FOUR EYES

ФРАНЦИЯ/ИСПАНИЯ/FRANCE / SPAIN
2011 | 12’07”

ФРАНЦИЯ/BULGARIA
2010 |9’00”

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

режисьор: КАРЛОС ЛАСКАНО
director: CARLOS LASCANO

режисьор: ЖАН-КЛОД РОЗЕК
director: JEAN-CLAUDE ROZEC

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Една разчувстваща история, в която фантазията и реалността се сливат, за
да сбъднат мечтите. Колко стимулираща може да бъде реалността и как може
фантазията да отприщи неочаквана свобода? Може ли един крехък свят от
светлини и сенки да ни покаже повече от един обикновен силует?
synopsis
A touching story, where fantasy and reality merge to make dreams come true. How
determining can reality be and how can fantasy unleash an unexpected freedom? Can
a fragile world of lights and shadows show us more than a silhouette drawn against
the sunlight?

Лоши новини: заради силното си късогледство, Арно трябва да носи очила.Но не
просто каквито и да е очила, а такива с дебели рогови рамки, които правят ушите
му стърчат и нараняват носа му, а лупите са толкова дебели, че правят очите му
да изглеждат като две малки черни точици ...
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synopsis
The news is bad: his extreme shortsightedness means that Arnaud must wear glasses.
But not just any glasses: large clumsy frames that make his ears stick out and hurt his
nose, the lenses so thick they make his eyes look like two tiny black dots…
International Animation Film Festival Golden Kuker - Sofia 2012
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ЯКО ПСИХО
HEAVY MENTAL
СЛОВАКИЯ/SLOVAKIA
2012 | 16’30”
категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS
режисьор: МАРТИНА САКОВА, МАРТИН КЛАЙНМИХЕЛ
director: MARTINA SAKOVA, MARTIN KLEINMICHEL
техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис
Представете си да ви изритат от училище и случайно да се превърнете в супер
герой. Най-добрият ви приятел бива обладан от дявола, отгоре на това, че е овца!
Може ли да стане по-зле от това?! Разбира се...
synopsis
Imagine getting kicked out of school and accidentally being transformed into a super
hero. Your best friend just became possessed by the devil in addition to being a sheep
anyway! Can it get any worse?! Yes, it can...

16 и 17 юни 2012
ARTСПЕЙС ЛЯТНА СЦЕНА
ПРЕД НДК

КВИЛИНГ УЪРКШОП ЗА
ДЕЦА
ОТ 11:00 ДО 15:00 часа
КАДИФЕ КРАФТ ПРЕДЛАГА ГОЛЯМО РАЗНООБРАЗИЕ ОТ УЪРКШОПИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА, В
КОИТО СЕ РАБОТИ С МОДЕРНИ И НОВИ ТЕХНИКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕКРАСНИ
ДЕКОРАЦИИ. КВИЛИНГЪТ Е ЕДНА ОТ ТЯХ И Е МНОГО УВЛЕКАТЕЛНО И ЗАБАВНО ХОБИ.
ХАРТИИТЕ, С КОИТО РАБОТИМ СА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ И ЗАПАЗВАТ ЦВЕТОВЕТЕ СИ.
КВИЛИНГ СПЕЦИАЛИСТИТЕ НА КАДИФЕ КРАФТ ЩЕ ВИ ПОСРЕЩНАТ С УДОВОЛСТВИЕ И ЩЕ
ПРОДЪЛЖАТ ДА ПОДГОТВЯТ НОВИ МОДЕЛИ, С КОИТО ДА ВИ ЗАРАДВАТ.
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БАЩА
FATHER

ГРУБО
ROUGH

БЪЛГАРИЯ/ХЪРВАТИЯ/ГЕРМАНИЯ/BULGARIA /
CROATIA / GERMANY
2011 | 16’30”

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2012 | 5’00”
категория: НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
category: NATIONAL COMPETITION

категория: НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
category: NATIONAL COMPETITION
режисьор: ИВАН БОГДАНОВ, МОРИЦ МАЙЕРХОФЕР, ВЕЛЬКО

режисьор: ВЕНЕЛИН ВЕЛЧЕВ
director: VENELIN VELTCHEV

ПОПОВИЧ, АСПАРУХ ПЕТРОВ, ДМИТРИ ЯГОДИН, РОСИЦА
РАЛЕВА
director: IVAN BOGDANOV, MORITZ MAYERHOFER, VELJKO
POPOVIC, ASPARUH PETROV, DMITRY YAGODIN, ROSITSA
RALEVA

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paperOra patis. Muli sa L.

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис
Когато последно говори с баща си? Би ли го попитал за нещата, които те нараняват?
В “Бащата” реалността на живота е обърната с главата надолу, за да се създаде един
невъзможен диалог – диалогът между детето и баща му, който никога не се състои.

синопсис
Весело черно-бяло прасенце небрежно се тръкаля в любимата си черно-бяла
локва, когато изневиделица някакви чисти и спретнати жители на пъстрия свят
минават покрай него. Подтикнат от идеала си за красота, прасенцето решава да
ги последва и...

synopsis
When did you last talk with your father? Will you ever ask him about those things that
hurt you? In “Father” the reality of life is turned upside down to create an impossible
dialogue - the dialogue between a child and a father that never happens.

synopsis
A jolly black-and-white piglet is carelessly rolling about in its favorite black-and-white
puddle, when suddenly some clean and neat inhabitants of the colourful world pass by.
Driven by its ideal of beauty, the piglet follows them and...

БУЛЕВАРД “ПРОЛЕТ’
SPRING BOULEVARD

ЕДУАРД НОЖИЦАТА
EDWARD SCISSORHANDS

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2011 | 1’00”

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2012 | 1’00”

категория: НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
category: NATIONAL COMPETITION

категория: НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
category: NATIONAL COMPETITION

режисьор: СОФИЯ ИЛИЕВА
director: SOFIA ILIEVA

режисьор: РОСЕН ИЛИЕВ, ЛОРА ДИМИТРОВА, МЕЛИНАЕЛИНА БОНДОКОВА
director: ROSSEN ILIEV, LORA DIMITROVA, MELINA-ELINA
BONDOKOVA

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Заваля дъжд в сивия град и той разцъфна с цветовете на пъстри чадъри.

Нецензурираната версия на Едуард Ножицата!

synopsis

synopsis

There came a rain in a town of gray and the town just blossomed colored by the
motley umbrellas.

Edward Scissorhands in his own, uncut version!
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КОЛЕДЕН ТРОЛЕЙ
CHRISTMAS TROLLEY

REW DAY
REW DAY

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2011 | 1’20”

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2011 | 6’40”

категория: НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
category: NATIONAL COMPETITION

категория: НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
category: NATIONAL COMPETITION

режисьор: АСПАРУХ ПЕТРОВ
director: ASPARUH PETROV

режисьор: СВИЛЕН ДИМИТРОВ
director: SVILEN DIMITROV

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

“Коледен Тролей” е анимиран музикален клип, режисиран от Аспарух Петров, по
музика на група ТРОЛИТЕ.

Последният ден от живота на един човек, видян отзад напред, като на лента която
се превърта на обратно до момента, в който се събужда сутринта и няма никаква
идея какво го очаква.

synopsis

synopsis

“Christmas Trolley” is an animated music video, directed by Asparuh Petrov, original
music by TROLITE.

The last day of a man’s life is seen in a flashback, as if a videotape is being rewound
to the moment he wakes up in the morning having no idea what lies ahead.

ОТРЯД “КОД ЗЕЛЕНО”
TEAM “CODE GREEN”

С ТЕБ
WITH YOU

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2012 | 13’25”

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2011 | 8’15”

категория: НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
category: NATIONAL COMPETITION

категория: НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
category: NATIONAL COMPETITION

режисьор: ХРИСТИНА ПЕТРОВА
director: HRISTINA PETROVA

режисьор: СИЛВИЯ ВЛАДИМИРОВА
director: SILVIA VLADIMIROVA

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Три деца се сблъскват с замърсяването на околната среда на плажа по време на
лятната си ваканция и решават да поемат нещата в свои ръце, като преодоляват
трудностите и вътрешните си противоречия.

Един малък, самотен покрив... намира приятели високо в небето!

synopsis

A small and lonely roof...finds its friends high in the sky!

synopsis

In the world of the dead in Mexico, calaveras (sugar skulls) are making candies for the
annual feast “El día de los muertos”. One of the calaveras gets promoted, full of hope
for a better future. But its boss has something else in mind.
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СКЪПО
SWEETHEART

ИГРАТА
THE GAME

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2012 | 1’58”

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2011 | 3’00”

категория: НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
category: NATIONAL COMPETITION

категория: НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
category: NATIONAL COMPETITION

режисьор: ИНА НИКОЛОВА
director: INA NIKOLOVA

режисьор: ДАЛИБОР РАЙНИНГЕР
director: DALIBOR RAJNINGER

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис
Истината е, че измежду всички живи същества на земята, ние хората дължим на
нашата планета най-много. Най-простичкото нещо, което все повече и повече
забравщме е да обичаме. Всичко си има сърце. Сърцето трябва да се съхранява и
да изпраща любов. Без сърце всичко е мъртво.
synopsis

синопсис

The truth is that among all the living creatures on earth, we the humans, owe our
planet most. It is a simple task we forget more and more - to love. Everything has
a heart. The heart is to be kept safe and transfer love. Without a heart everything is
dead.

This is a short animated film about life and death, misunderstandings and love, about
cycle of life. Nothing is permanent, and nothing is too fatal.

Кратък анимационен филм за живота и смъртта, недоразуменията и любовта, за
цикъла на живота. Нищо не е постоянно, и нищо не е прекалено фатално.
synopsis

ТЪМНАТА СТРАНА
DARK SIDE

КЕРАТА
KERATA

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2011 | 4’55”

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2011 |9’03”

категория: НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
category: NATIONAL COMPETITION

категория: НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
category: NATIONAL COMPETITION

режисьор: ЛИЛЯНА СТОЯНОВА
director: LILYANA STOYANOVA

режисьор: СОТИР ГЕЛЕВ, АЛЕКС ФИЛИПОВ
director: SOTIR GELEV, ALEX FILIPOV

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Един тигър преследва собствената си сянката, защото го дразни.Сянката оживява
и се започва борба между тигъра и сянката му.

Фаунът с най-красивите рога вижда Нимфа и се влюбва в нея. Той започва да
я следва. Дългите й крака го карат да се лута между отчаянието и надеждата.
Нимфата го отвежда все по-дълбоко в гората... отвеждайки го в капан.

synopsis
A tiger is chasing his shadow, because it’s bothering him. The shadow comes to life
and the fight between the tiger and the shadow begins.
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synopsis
The Faun with the most beautiful horns sees a Nymph and falls in love with her. He
pursues her. Her long legs make him oscillate between despair and hope. The Nymph
leads him deeper and deeper into the forest... leading him into a trap.
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София 1303, Зона Б-5, бл. 8,
вх.А, ет. 9, ап. 46
телефон: 02 929 45 00,
факс: 02 829 20 17
мобилен: 0887 603 470

ИЗВЪН КОНКУРСНА ПРОГРАМА
OUT OF COMPETITION PROGRAMME
1

ултра кратки филми
super short films

94

2

филми до 10 минути
shorts up to 10 min

98

3

филми от 10 до 50 минути
shorts from 10 to 50 min
124

4

студентски филми
student films

132

5

музикални филми
music videos

142

6

еко филми
eco films

146

7

детски филми
films for kids

150

ДА, МАДАМ
OUI, MADAME

ЛИСИЦА
FOX

ТАЙВАН/TAIWAN
2011 | 1’41”

ПОРТУГАЛИЯ/PORTUGAL
2011 | 1’00”

категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS

категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS

режисьор: ШИН-НИ ШИЕ
director: HSIN-NI HSIEH

режисьор: ЕДУАРДО РАМОС
director: EDUARDO RAMOS

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Във филма се показва една основна техника – рисувана анимация само с една
линия, във формата на женско тяло. Във филма се показват и сексуалните
отношения между мъж и жена, което също нещо естествено.

Направата на един шедьовър.

synopsis

Building a masterpiece.

synopsis

Using one line to complete the paper animation and to show the shape of women’s
body is a basic technique. In the film, there is a picture of sexual behavior between a
man and a woman, which is also a natural thing.

МАЛКОТО РОЗОВИЧКО
THE LITTLE PINKY

КАК ДА СИ НАМЕРИШ ГАДЖЕ ЗА СВ. ВАЛЕНТИН
HOW TO GET A GIRLFRIEND TILL VALENTINES DAY
ТУРЦИЯ/TURKEY
2012 | 1’00”

ТАЙВАН/TAIWAN
2012 | 1’12”

категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS

категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS

режисьор: ГОКХАН ОКУР
director: GOKHAN OKUR

режисьор: МИНГ-ШЪН ЛИ
director: MING-HSUN, LI

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Един шантав пътеводител за пътя към любовта.
synopsis

Малкото Розовичко носи розова качулка и танцува в гората. Един ден, то открило,
че там живеят пет мъж с черни качулки. Розовичкото се опитало да се присъедини
към тях, но в крайна сметка го изритали.

Crazy guide for the road to love.

synopsis
The little pinky wears a pink hood and dances in the forest. One day, he found out
there live five man wearing black hoods. He tried to join them but ended up being
kicked out.
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НЕКИ И ПУУЧ ПУУЧ – ТЕНИСКАТА
NEKI & POOCH POOCH - T-SHIRT
ИНДИЯ/INDIA
2011 | 1’00”
категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS
режисьор: Е. СУРЕШ
director: E. SURESH
техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис
Всеки гег от сериала показва смешни ситуации, които се зараждат от
взаимодействието между хитря Пууч Пууч и простичкия Неки.
synopsis
Each gag based episode deals with funny situations that arise from the interactions
between the shrewd Pooch Pooch and simple Neki.

T2 – ВЕСТНИК “ТЕЛЕГРАФ”
T2 - THE TELEGRAPH
ИНДИЯ/INDIA
2011 | 1’30”
категория: УЛТРА КРАТКИ ФИЛМИ
category: SUPER SHORT FILMS
режисьор: Е. СУРЕШ
director: E. SURESH
техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис
T2 – приложение към в. Телеграф, разказва за нещата, които са били прибавени,
докато вестникът стане 24 страници.
synopsis
T2, a Тelegraph supplement talks about all those things that it has added on while
becoming a 24 page newspaper.
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www.spisanie8.bg
www.biblio.bg

Списание 8
навсякъде
с теб!
Чети онлайн,
по-евтино
и екологично :-)

БОЙ
FIGHT

АЗ ИСКА ДА ВЯРВА
AI GUANT TU BILIF
ИСПАНИЯ/SPAIN
2010 | 4’35”

САЩ/USA
2012 | 3’45”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: ДАНИЕЛ ВАЛЕНСИА ИБАНЙЕЗ
director: DANIEL VALENCIA IBÁÑEZ

режисьор: СТИВЪН СУБОТНИК
director: STEVEN SUBOTNICK

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

синопсис

синопсис

Смит е един скромен пастор с две влечения в живота: козите (професионално,
разбира се) и контакта с извънземните. В своята собствена “Зона 51”, чрез
елементарните си методи, той се опитва да реализира среща от третия вид...

Конфронтация между два смешни героя.

synopsis
Smith is a humble pastor with two passions in life: goats (professionally speaking) and
contact with aliens. In his “Area 51” particular cabin, and with rudimentary methods,
he tries to achieve a meeting of the third kind...

synopsis
A showdown between two motley characters.

БОМБАРДИРОВКА
BOMBING

АЗ, ЖЕНА МИ И НАШАТА КРАВА
ME , MY WIFE AND OUR COW

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА/BOSNIA &
HERZEGOVINA
2011 | 2’10”

ИРАН/IRAN
2011 | 7’10”
категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: АЗАДЕ МОЕЗИ
director: AZADEH MOEZZI

режисьор: БЕРИН ТУЗЛИЧ
director: BERIN TUZLIC

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

синопсис

синопсис

Една търпелива старица, един влюбен старец и тяхната крава ... Това е историята
на непрекъснатите усилия на един влюбен да излекува своята любима.

История за времето на бомбардировките във всичките възможни и невъзможни
ситуации, в които живеем днес...
synopsis

synopsis
…A patient old woman, an old man in love , and their cow…This is the story of the nonstop efforts of a lover for healing his beloved.
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A story about the time of the bombing at all possible and impossible ways we live in
today...
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В ЕДНА ГОРА
IN A FOREST

ВЯТЪРЪТ НА ПРОМЯНАТА
WHEN THE WIND TURNS

ХОЛАНДИЯ/THE NETHERLANDS
2011 | 2’23”

ШВЕЙЦАРИЯ/SWITZERLAND
2011 | 5’38”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: ФОНС СХИЙДОН
director: FONS SCHIEDON

режисьор: ЕЛЕНА МАДРИД
director: ELENA MADRID

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

синопсис

синопсис

Филмът отвежда зрителя в неочаквана трансформация от една реалност в друга.
С визуалния речник на трилъра, “В една гора” ни въвежда в едно вълнуващо
преследване през гората, което завършва на филмовата площадка.

Феликс тръгва да намери мястото на мечтите си. Но където и да отиде, нещо
винаги смущава спокойствието му.

synopsis
The film takes the viewer in an unexpected transformation from one reality to the
next. With the visual lexicon of a thriller, “In a forest” introduces an exciting pursuit
through a forest that ends on a film set.

synopsis
Felix sets off to find the place of his dreams. But wherever he goes something always
disturbs his peace.

ГРАДИНАТА НА МАНДАРИНИТЕ
THE MANDARIN GARDEN

ВОДЕНИЦАТА
THE WATERWHEEL

КИТАЙ/КАНАДА/CHINA/CANADA
2012 | 7’10”

МЕКСИКО/MEXICO
2012 | 7’38”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: ДЖО ЧАНГ
director: JOE CHANG

режисьор: КАРЛА КАСТАНЙЕДА
director: KARLA CASTAÑEDA

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

синопсис

синопсис

Едно момиче преживява вълшебно пътуване в една Китайска градина, на сън.

В един малък град времето спира, когато родител изгубва детето си.
synopsis

synopsis
A girl experiences a magical journey of a Chinese garden in her sleep.

In a small town, time stops for a parent who has lost his son.
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ДАМАТА НА СЪРЦЕТО
THE QUEEN OF HEARTS

ЕДНОМИНУТЕН ФИЛМ
ONE MINUTE MOVIE

ЧЕХИЯ/CZECH REPUBLIC
2011 | 6’16”

ЧЕХИЯ/ПОЛША/CZECH REPUBLIC / POLAND
2010 | 1’52”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: ДИТА КЪРЧОВА
director: DITA KRČOVÁ

режисьор: ВЛАДИМИРА МАЦУРОВА
director: VLADIMIRA MACUROVA

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

синопсис

синопсис

Трима мъже пият бренди и се надпреварват да докажат кой от тях ще хване найяката мадама.

Кратък поетичен филм за един кратък миг в живота.

synopsis
Three men are drinking shots of brandy and are showing off who will get the better
woman.

synopsis
Short poetic film about a fleeting moment in life.

ЗОМБИРАМА
ZOMBIRAMA

ДЕНЯТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА
INDEPENDENCE DAY
ЛИТВА/LITHUANIA
2012 | 6’00”

АРЖЕНТИНА/ARGENTINA
2011 | 7’20”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: УРТЕ БУДИНАЙТЕ
director: URTE BUDINAITE

режисьор: АРИЕЛ ЛОПЕС, НАНО БЕНАЬОН
director: ARIEL LOPEZ , NANO BENAYON

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

синопсис

синопсис
Мъж избягва от радиото, в което живее, за да намери свободата. Поне си намира
изгубената шапка.
synopsis
Man escapes the radio looking for freedom. At least he finds his lost hat.

На 24 март 1976 г. в Аржентина се налага диктатура. За седем години, военното
правителство убива 30 000 души. По стечение на обстоятелствата, на този ден
Буенос Айрес е нападнат от група от зомбита. Епидемията се разраства и достига
своя връх през 90-те години.
synopsis
On March 24, 1976 Dictatorship begins in Argentina. In seven years, the military
government kills 30, 000 people. Coincidentally, that day Buenos Aires is invaded by a
group of zombies. The plague grows and finds its climax in the 90’s.

102

Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер - София 2012

International Animation Film Festival Golden Kuker - Sofia 2012

103

ИСТОРИЯТА НА ТОЗИ
STORY OF HIM
ИСПАНИЯ/SPAIN
2011 |7’13”
категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN
режисьор: ПАСКУАЛ ПЕРЕС ПОРКАР
director: PASCUAL PEREZ PORCAR
техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

синопсис
В един стар театър се играе “Историята на този” – един нормален човек, който
цял ден кара на кафе, бренди и бира. Една анимирана приказка за алкохолизма.
synopsis
In an old theatre plays the “Story of him” - a normal guy that drives his daily routine
into coffee, brandy and beer. An animated tale about alcoholism.

КАФЕ
COFFEE
ХОЛАНДИЯ/THE NETHERLANDS
2012 | 5’40”
категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN
режисьор: ШААК РОД
director: SJAAK ROOD
техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

синопсис
Един мъж иска чаша кафе. Сервитьорът се държи много странно и изглежда скоро
няма да го обслужи. Мъжът се опитва да разбере какво се случва и забелязва
нещо смущаващо. Ще се завърне ли някога отново у дома?
synopsis
A man wants a cup of coffee. The waiter, behaving very strange, doesn’t seem to get
it for him. The man tries to find out what’s going on and notices something disturbing.
Will he ever get home again?
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КЕРМАНДО
KERMANDO

КОСАЧКА ЗА МАРГАРИТКИ
DAISY CUTTER

Иран/Iran
2011 | 10’00”

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2010 | 6’40”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: ХАМЕД АКРАМИ
director: HAMED AKRAMI

режисьор: ЕНРИКЕ ГАРСИЯ, РУБЕН САЛАЗАР
director: ENRIQUE GARCIA, RUBEN SALAZAR

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

синопсис

синопсис

Две кокошки избиват червеите, докато един червей не им се опълчва.

Филмът разказва историята на едно десет-годишно момиче на име Зайра, която
(както много други) преживява несправедливостта на войната, с перспективата,
която нейните нежни й наивни очи позволяват. Зайра всеки ден бере маргаритки
за неин приятел, който й липсва.
synopsis

synopsis
Two chickens kill worms brutally until one worm rises against them.

“Daisy Cutter” tells the story of a ten years old girl, Zaira, who (like many others)
experiences the injustice of war, with the perspective that her tender and naive eyes
allow her. Zaira gathers daisies every day for a friend that she misses.

КОТКАТА И ГАРВАНЪТ
THE CAT & THE CROW

КРИЛА
WINGS

ХЪРВАТСКА/CROATIA
2011 | 9’30”

ПОЛША/POLAND
2012 | 7’50”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: ГОРАН СТОЙНИЧ
director: GORAN STOJNIC

режисьор: КШИЩОФ ШАФРАНЙЕЦ
director: KRZYSZTOF SZAFRANIEC

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

синопсис

синопсис
Както ние се обуславяме от отношения със заобикалящата ни среда и хората
около нас, така е и с всяка част от нашето ежедневие. Филмът показва
отношенията между георите. В този случай, те са съвсем различни същества.

synopsis

synopsis
As we are conditioned by relations with our surroundings and people around us, so
is each part of our daily lives. The film is concerned with relations between several
characters. In this case, they are quite different beings.
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Един художник понякога е едно крехко и беззащитно същество. Ето защо е чист
късмет, когато работата му е подкрепена от някой, надарен с почти божествени
сили.Какво се случва, когато той има различна визия за кариерата на художника?

Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер - София 2012

A painter is sometimes a fragile and defenceless creature. Which is why it is lucky
when his work is supported by someone endowed with nearly god-like power. What
happens when this person has a different vision of the artist’s career?
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КУТИЯТА
THE BOX
ИТАЛИЯ/ITALY
2011 | 3’00”

РОМЪНИЯ/ROMANIA
2011 | 7’50”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: СТУДИО ДАДОМАНИ
director: DADOMANI STUDIO

режисьор: ВЛАД САНДУ
director: VLAD SANDU

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

синопсис

синопсис

Когато господарят му заспива, кучето скача на дивана, за да гледа телевизия. Но
трябва да се справи с кошмарите на господаря си...

Една експериментален продукция включваща типография и списък от думи.Тези
думи се разширяват, за да представят определени понятия и след това да станат
герои във филма.

synopsis
While his master falls asleep, the dog jumps on the sofa to watch TV, but it has to deal
with the master’s dreams...

synopsis
An experimental production involving typography and a list of words. These words
extend to represent concepts and then become characters in the film.

МАГИЧЕСКОТО ИЗОБРЕТЕНИЕ
LOKOMOSCHINE

КЪДЕ Е КРАСОТАТА?
WHERE’S BEAUTY?
ИСПАНИЯ/SPAIN
2012 | 9’00”

ГЕРМАНИЯ/GERMANY
2010 | 7’24”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: ЕНРИКЕ СЕРЕХОН
director: ENRIQUE CERREJON

режисьор: НИКОЛАЙ НОЙМЕЦЛЕР, УЛРИКЕ ШУЛЦ
director: NIKOLAI NEUMETZLER, ULRIKE SCHULZ

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

синопсис

синопсис
В съвременен музей на изкуството, скулптура участва в дискусия с други
експонати за това дали те са “изкуство” и заслужават ли да бъдат признати като
такива.

synopsis

synopsis
In a contemporary art museum, a sculpture engages in a discussion with other
exhibits about whether they are “art” and deserve to be recognized as such.
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Края на 19-ти веке и двама учени са изобретили машина, която е в състояние
да съживява книгите.Тъкмо смятат да я тестват за първи път. В крайна сметка
мечтите им се сбъдват, но по съвсем различен начин от очакваното.
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Two scientists in the end of the 19th century have invented a machine that is capable
of bringing books to life. They are just about to test it for the first time. In the end,
they dreams come true, but in a totally different way than expected.
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МАЛКИТЕ РЕКИЧКИ В ГЛАВАТА МИ
CHEONGGYECHEON - THE LITTLE RIVERS IN MY MIND

МИШКА С ШОКОЛАДОВА ГЛАЗУРА
FROSTED CHOCOLATE MOUSE

БЕЛГИЯ/ ФРАНЦИЯ/ ЮЖНА КОРЕЯ/
BELGIUM / FRANCE / SOUTH KOREA
2011 | 3’45”

ИТАЛИЯ/ITALY
2010 | 2’40”
категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: ДОНАТО САНСОН
director: DONATO SANSONE – MILKYEYES

режисьор: АНДРЕА КИС
director: ANDREA KISS

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

синопсис

синопсис

Лятна нощ в Сеул. Едно семейство пътува между съня и реалността по улиците
на мегаполиса, насочвани от тайнствени същества към един малък и магически
поток: Чеонгичеон.

Филмът е като сън – мрачно и сюрреалистично видение, в което се въртят едни и
същи елементи, преливащи се в себе си в една безкрайна сцена.
synopsis

synopsis
Seoul, a summer night. A family’s journey, between dream and reality, through the
streets of the megapolis guided by mysterious creatures to a small and magical
stream: the Cheonggyecheon.

The film is dreamlike, dark and surreal vision, in which the same elements swirl
around, running after themselves in an infinite scene.

НАШЕСТВИЕТО НА ОХЛЮВИТЕ
SLUG INVASION

МАЦКИ НА МАГИСТРАЛАТА
CHICKS ON THE HIGHWAY

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2012 | 6’01”

ЕСТОНИЯ/ESTONIA
2012 | 4’55”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: МОРТЕН ХЕЛГЕЛАНД
director: MORTEN HELGELAND

режисьор: ХЕЛЪН УНТ
director: HELEN UNT

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

синопсис

синопсис

Две мацки спират колата, за да пишкат, но забравят да дръпнат ръчната и тя се
отдалечават от пътя. Един герой вижда, че имат нужда от помощ и се втурва, за
да разреши проблема им.
synopsis

synopsis

Two girls stop their car to pee but the car rolls away from the road. A hero sees they
need help and takes off to solve their problems.

110

Докато слънцето изгрява над едно норвежко предградие, една градина ще се
превърне в бойното поле на кървава война между гладни охлюви-убийци и една
спретната, възрастна жена. Всичко е справедливо във време на глад и война!
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As morning dawns over a Norwegian suburb, one garden will become the staging
ground of a bloody war between hungry killer-slugs and a tidy, elderly woman. All is
fair in hunger and war!
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НЕДЕЛЯ
SUNDAY

НОЖИЦАТА НА СМЪРТТА
SPRING BOULEVARD

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2011 | 5’00”

ИСПАНИЯ/SPAIN
2011 | 6’07”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: ТРЕВЪР ХАРДИ
director: TREVOR HARDY

режисьор: САРА КАРАМИНЯНА ПЕЙЕХЕРО
director: SARA CARRAMIÑANA PELLEJERO

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

синопсис

синопсис

Дейвид се наслаждава на една обикновена неделя на саме със себе си.

Атропос, една от жриците на Съдбата, изгубва ножицата си, които използва,
за да реже конеца на живота на хората. Всъщност Сизиф я е откраднал.От
тази постъпка ще има последици не само за подземния свят, но също така и за
човешкия свят.
synopsis

synopsis
David enjoys a simple Sunday on his own.

Atropos, one parcae of Destiny, misses her scissors used to cut the humans’ life tread,
but actually is Sysiphus who stole them. This will carry consequences not only in the
Underworld, but also in the human world.

ОЛИНДА
OLINDA

НЕОБИЧАЙНАТА КАРТИНА НА СИЛВЕСТЪР ПАШАЛКИН
THE UNUSUAL PAINTING OF SYLVESTER PASHALKIN
РУСИЯ/RUSSIA
2011 | 4’07”

ИСПАНИЯ/SPAIN
2012 | 6’30”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: СЕРГЕЙ ПОСОХИН
director: SERGEY POSOHIN

режисьор: MARGARIDA MADEIRA, ARACELY KENNEDY
director: МАРГАРИДА МАДЕЙРА, АРЕСЛИ КЕНЕДИ

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

синопсис

синопсис

Художникът Силвестър влиза в собствената си картина и минава през безброй
приятни и не толкова приятни метаморфози.
synopsis
Artist Sylvester gets inside his own painting and goes through a number of pleasant
and not so pleasant metamorphoses.
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Една изолирана от света жена, всеки ден трябва да се справя с мисълта за
огромното си тяло. Средата й свидетелства за събития уловени в един безкраен
цикъл, където контекстът е едно интимно изображение на тревогата.
synopsis
An isolated character daily conditioned by her shape. Her environment bears witness
to events caught in an endless loop, where context is an intimate landscape of angst.
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ПЕДОФИЛ
A PAEDOPHILE

ПОДИУМ
PODIUM

ИСПАНИЯ/SPAIN
2012 | 2’00”

ПОЛША/POLAND
2012| 1’43”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: НАЧО РОДРИГЕС
director: NACHO RODRIGUEZ

режисьор: ПАВЕЛ СИНОВЙЕЦ
director: PAWEL SYNOWIEC

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

синопсис

синопсис

Сюрреалистично пътуване дълбоко в психологическата бездна на педофилията.

Филмът е за ситуацията, в която победата се превръща в поражение. Много често
не можем да видим този ключов момент; дори не го и очакваме.

synopsis
A surreal journey down the psychological abyss of paedophilia.

synopsis
The film is about the situation when a victory turns into a defeat. Often we cannot see
this crucial moment and we do not expect it either.

ПИСЪКЪТ
THE SCREAM

ПОЛЕТ
FLIGHT

РУМЪНИЯ/ROMANIA
2011 | 3’22”

БЕЛГИЯ/BELGIUM
2011 | 3’46”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: СЕБАСТИАН КОСОР
director: SEBASTIAN COSOR

режисьор: SOPHIE RACINE
director: СОФИ РАСИН

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

синопсис

синопсис

“Вървях по една пътейа с двама приятели. Слънцето залязваше. Внезапно небето
стана кърваво-червено. Аз се спрях изтощен и се облегнах на оградата. Имаше кръв и
огнени езици над черно-синия фьорд и града. Приятелите ми продължиха напред...”

A woman undertakes a train journey, during which she read Ovid’s “Metamorphoses”.
Images of the metamorphosis of Ceyx and Alcyone are superimposed on his own
memories.

synopsis
“I was walking along a path with two friends. The sun was setting. Suddenly the sky
turned blood red. I paused feeling exhausted and leaned on the fence. There was
blood and tongues of fire above the blue-black fjord and the city. My friends walked
on...”

synopsis
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A woman undertakes a train journey, during which she read Ovid’s “Metamorphoses”.
Images of the metamorphosis of Ceyx and Alcyone are superimposed on his own
memories.
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ПОСЕЩЕНИЕТО
THE VISIT

ПРОСЛУШВАНЕ
AUDITION

ГЕРМАНИЯ/GERMANY
2011 | 8’30”

ХОЛАНДИЯ/THE NETHERLANDS
2011 | 6’04”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: КОНРАД ТАМБУР
director: CONRAD TAMBOUR

режисьор: УДО ПРИНСЕН
director: UDO PRINSEN

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

синопсис

синопсис

Трагикомичната история за една старица, която за ужас на сина си, готви посред
нощ за отдавна починалите си приятели. Фантазия, сън или реалност? Каква е
разликата? Когато хората остареят...

Филмът разказва историята на баща и син, затворени в концлагер. Синът е
тромпетист, който се явява на прослушване, за да стане част от оркестъра на
концлагера и да увеличи шансовете си за оцеляване. Взвода за разстрел ще реши
дали той е приет.

synopsis
A tragicomical story about an old woman, who, to the horror of her son, is cooking
up a meal in the middle of the night for her long-deceased friends. Fantasy, dream or
reality? What is the difference? When people get old...

synopsis
The film tells the story of a father and son imprisoned in death camp. The son, a
trumpet player, is auditioning for the comps orchestra to enlarge his chances for
survival. A firing squad will decide whether he is admitted.

ПРАВО НА ПРЕПРОДАЖБА
RESALE RIGHT

ПЪТЯТ НА ГЛАРУСИТЕ
THE ROAD OF THE GULLS

ФРАНЦИЯ/FRANCE
2011 | 3’00”

КУБА/CUBA
2011 |10’00”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: ПИЕР ЕМАНЮЕЛ ЛИЕ
director: PIERRE EMMANUEL LYET

режисьор: АЛЕКСАНДЪР РОДРИГЕС, СЕРХИО ГЛЕНЕС,
БАРБАРО ЖОЕЛ ОРТИС, ДАНИЕЛ ХЕРТЕЛ
director: ALEXANDER RODRÍGUEZ, SERGIO GLENES,
BÁRBARO JOEL ORTÍZ, DANIEL HERTHEL

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

синопсис

синопсис

Пазарът на изкуството в момента процъфтява и въпреки това, правото на
препродажба е застрашено! Но какво точно е правото на препродажба на творби
на изкуството?
synopsis

Имало едно време едно далечно място... Далеч от тук, далеч от всичко и всички...
Имало три къщи, кокосова палма и една крава. Там също живеело едно момиче на
име Мария Соледад. Един ден, Бог Урагана дошъл ...
synopsis

The art market is doing very nicely at the moment – and yet the artist’s resale right is
under threat! But what exactly is the artist’s resale right?
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техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass
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Once upon a time, a faraway place... Far from here, away from everyone and
everything... There were three houses, a coconut tree and a cow. Also lived a girl
named Maria Soledad. One day god Hurricane came ...
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СТАРЕЦЪТ И СТАРИЦАТА
THE OLD MAN AND THE OLD WOMAN

РАЗСЕЙВАНЕ
DISTRACTION
САЩ/USA
2012 |5’01”

САЩ/USA
2011 |8’51”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: УИЛЯМ ТИНИС
director: WILLIAM THINNES

режисьор: БАША ГОШЧИНСКА
director: BASIA GOSZCZYNSKA

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

синопсис

синопсис

Един крадец координира група от хора, които трябва да предизвикат суматоха в
Музея на изкуствата. Чрез тази тактика, той се заема с целта, грабва я и излиза
незабелязан. Изнася вещта извън страната и трябва да я достави през нощта.

Две сродни души се борят със страха си от смъртта и самотата в тази кратка черна
комедия, базирана на полска басня от Юзеф Игнаци Крашевски.

synopsis
A thief co-ordinates a group of people to cause a disturbance at the Museum of Art.
Through this tactic, he puts himself in place of the target, grabs it and leaves unseen.
He smuggles it out of the country, and is met in the dead of night to deliver it.

synopsis
Two soulmates fight with their fears of death and loneliness in this short dark comedy
based on the Polish fable by Jozef Ignacy Kraszweski.

СЕДЕМ МИНУТИ ВЪВ ВАРШАВСКОТО ГЕТО
SEVEN MINUTES IN THE WARSAW GHETTO

СЪЛЗИТЕ НА КЛОУНА
TEARS OF A CLOWN

ДАНИЯ/DENMARK
2012 | 7’42”

ПОРТУГАЛИЯ/PORTUGAL
2011 |6’00”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: JOHAN OETTINGER
director: ЙОХАН ЙОТИНГЕР

режисьор: КЛАУДИО СА
director: CLÁUDIO SÁ

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

синопсис

синопсис

Куклен филм (използвани са и заснети човешки очи). Филмът е за едно малко
момче попаднало в кошмара на бруталния свят на Холокоста и е базиран на
реални събития.

Това е историята на един стар клоун, който води самотен и монотонен живот.
Решенията, взети на случаен принцип са го довели до това нещастно настояще.

synopsis
A puppet film (with human eyes features). The film is about a little boy in the middle
of the brutal world of the Holocaust and based on an actual event.
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synopsis
This is the story of an old clown who leads a routine and lonelylife. The decisions taken
at random have driven him to this unhappy present.
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ТЪРСИ СЕ
MISSING

СЪЛЗИТЕ НА ЛИСИЦАТА
TEARS OF THE FOX
КИТАЙ/CHINA
2012 | 9’26”

ЧИЛИ / ГЕРМАНИЯ /CHILE / GERMANY
2011 | 2’40”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: УАНГ БАУДЖЯ
director: WANG BAOJIA

режисьор: КРИСТИАН ВИЙЗЕНФЕЛД
director: CRISTIAN WIESENFELD

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

синопсис

синопсис

Трагичната любовна история на превъплътения дух на една лисица и един алчен
млад мъж.

Изчезнали крави и странни светлини от небето нарушават тишината на малко
селце. Фантастичен късометражен филм, вдъхновен от германските миниатюрни
влакове.

synopsis

synopsis

This is the tragic love story of a fox goblin and a greedy young man.

Vanishing cows and strange lights from the sky break the silence of a small village. A
sci-fi short film inspired by German miniature trains.

ТОТО
ТОТО

ХЕВИ МЕТЪЛ ЧУДОВИЩЕ
MONSTER MASTER

ГЕРМАНИЯ/GERMANY
2011 | 4’52”

ХЪРВАТИЯ/CROATIA
2011 | 5’36”

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN

режисьор: УВЕ ХАЙДШЬОТЕР
director: UWE HEIDSHÖTTER

режисьор: ЗВОНИМИР ХАРАМИЯ
director: ZVONIMIR HARAMIJAЖ

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

синопсис

синопсис

Един заек открива Тото.
synopsis

Това е историята на едно чудовище, което живее в старта Рокенрол плоча. Когато
плочата се завърти, чудовището изскача през колоните и отвежда слушателя в
шашавата си паралелна вселена.

A rabbit discovers Toto.

synopsis
This is a story of the monster master who lives in an old Rock & Roll vinyl. When
the record is played, monster master comes out through the speakers and takes the
listeners into his trippy parallel universe.
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ЧОВЕКОЯДЕЦ
AN OGRE
ФРАНЦИЯ/FRANCE
2010 | 6’30”
категория: ФИЛМИ ДО 10 МИНУТИ
category: FILMS UP TO 10 MIN
режисьор: ЖЕРАР ОЛИВИЕ
director: GÉRARD OLLIVIER
техника: бои върху стъкло
technique: paint on glass

синопсис
Човекоядец – това съм аз, това си ти: ненаситния глад поглъщащ детето в нас. В
няколко рисунки, много просто е показано, това, което ние, хората-човекоядци
правим сами на себе си.
synopsis
An ogre, it’s me it’s you: the insatiable hunger devouring the child within us. That
shows in some drawings, very simply, what we, the people of ogres, would do to
ourselves.
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АЗ, КРАЛЯТ И БАЩА МИ
ME , THE KING AND MY DAD

ГРУИК
GRUIK

ИРАН/IRAN
2010 | 13’40”

ФРАНЦИЯ/FRANCE
2011 |14’47”

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN

режисьор: АЗАДЕХ МОЕЗИ
director: AZADEH MOEZZI

режисьор: СИЛВЕН БУТРУ, ЕМЕРИК РУСЕЛ
director: SYLVAIN BOUTROUE, AYMERIC ROUSSEL

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Може ли любовта на едно момче към баща му и семейството му да промени
съдбата на царството. Тази история е отговор на този въпрос.

В стар индустриален квартал, състоящ се от една фабрика и един бар, седем
души водят еднообразен живот. Една сутрин, фабриката е внезапно разрушена. А
билборд анонсира, че тя ще бъде заменена от луксозна сграда.

synopsis

synopsis

May a boy’s love to his father and family change the fate of the kingdom. This story is
an answer to this question.

In an old industrial neighbourhood consisting of a factory and a bar, seven characters
live a bleak existence. One morning, the factory was suddenly walled. A billboard announcement is replaced by a luxury building.

ВЯТЪРКА
THE WIND GIRL

ДЕСЕТ ПАДЕНИЯ
TEN FALLS

ЧИЛИ/CHILE
2010 | 14’00”

ИТАЛИЯ/ ITALY
2012 |17’56”

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN

режисьор: НИКОЛАС ЛАРА
director: NICOLAS LARA

режисьор: НИКОЛА КОНСОЛЕ
director: NICOLA CONSOLE

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Едно момче на име Луис, отива да живее в къщата на баба си. Тя му разказва
историята за едно вълшебно момиче “Вятърка”. Луис среща това момиче се
чувства щастлив, когато тя се появява по време на тъжните моменти от живота му.

Паденията на десет тиранина.

synopsis

The falls of ten tyrants.

synopsis

A boy named Luis went to live in his grandmother house. She told him a story about
a magical girl “the wind girl”. Luis met this girl and would feel a sense of happiness
when she appeared during the sad moments of his life.
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ДИЗАЙНЕРЪТ
THE DESIGNER

ЗВЕЗДНА СВЕТЛИНА
STARLIGHT

ПОЛША/ POLAND
2010 | 13’30”

ШВЕЙЦАРИЯ/SWITZERLAND
2011 |12’55”

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN

режисьор: ТЕСА МУЛТ – МИЛЕВСКА
director: TESSA MOULT-MILEWSKA

режисьор: КАРЛО ИПОЛИТО
director: CARLO IPPOLITO

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис
Дизайнерът е самотен аутсайдер посветен на създаването на клонинги на клиентите
си. Той губи разсъдъка си в следствие на работата си, докато един ден вече няма на
кого да ‘помогне’, а лабораторията изглежда някакси студена и празна.
synopsis
The Designer is a lonely outsider devoted to his work constructing twin copies of his
clients. He manages to lose his thoughts during his work, until one day there’s no
more people to help, and the laboratory seems somehow cold and empty.

синопсис
На 17-ти февруари през 1600 година, философът Джордано Бруно е давен,
съблечен гол и изгорен жив на пазарния площад в Рим, защото преподавал и
твърдял, че всички природни създания се подчиняват на законите на природата и
че Земята се върти около Слънцето.
synopsis
On the 17th of February of the year 1600, the philosopher Giordano Bruno was
gagged, stripped, naked and burnt alive in Rome’s market square, for teaching that all
bodies in nature obey nature’s laws, that the Earth rotates around the Sun. nouncement is replaced by a luxury building.

ЕДИН КРАЛ ИМАЛ КОН
A KING HAD A HORSE

ИЦИХИТАНАНЦУ
ITSIHITANANTSU

ЧЕХИЯ/CZECH REPUBLIC
2011 | 15’00”

РУСИЯ/RUSSIA
2011|15’00”

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN

режисьор: АЛЕШ ПАШНЕР
director: ALEŠ PACHNER

режисьор: НАТАЛИЯ РИС
director: NATALIA RYSS

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Гротескна история с елементи на ужас; една сюрреалистична приказка за
неизбежния конфликт присъщна йерархията между царя и неговия шут.

Двама братя отиват в гората за съчки. Старият им баща ги предупреждава за
бъдат предпазливи, но един от братята, Ицихитананцу, не се вслушва в съветите
и тръгва към гласовете на горските духове ...

synopsis
A grotesque story containing elements of horror, and a surreal fairy tale, about the
unavoidable conflict inherent in all hierarchy that plays out between a king and his
jester.
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synopsis
Two brothers went to the woods for brushwood. Old father warns them of danger, but
one of the brothers, Itsihitanantsu, does not listen to the advice and responds to the
voices of the wood spirits...
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КОРИДОР
CORRIDOR

ОНИРИКА
ONIRIKA

ФРАНЦИЯ/ FRANCE
2011| 11’15”

САЩ / ВЕНЕЦУЕЛА/USA / VENEZUELA
2012 |16’20”

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN

режисьор: ФРЕДЕРИК ОРТЕГА
director: FRÉDÉRIQUE ORTEGA

режисьор: РИКАРДО ХАБАРДО
director: RICARDO JABARDO

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис
По време на един карнавал, едно момченце решава да се повози на призрачния влак.
В тунела, то ще се озове в истински влак, където ще се сблъска със себе си и ще
порасне.
synopsis
In a carnival, a young boy takes a ride on a ghost train. Across the tunnel, he will find
himself in a real train where he will be confronted to himself and grow up.

синопсис
От странен и сюрреалистичен свят, пълен с неочаквани сцени, абсурд и коварно
и понякога странно чувство за хумор; мъжът с шапката намира жената на мечтите
си, но продължава да се събужда в леглото си. Реалността и мечтите са на път да
се преплетат в една странна любовна история с неочакван край.
synopsis
From a strange and surreal world, rich with unexpected scenes, absurdity, and a
subtle and sometimes odd sense of humor; The man in a hat finds the woman of his
dreams, but keeps waking up on his bed. Reality and dreams are about to find each
other in a strange love story, with a surprising final.

НЕКУЛТУРИЗЪМ
DOMESTIC FITLESS

ОСТРОВЪТ НА КУЧЕТАТА
BARKING ISLAND

ЕСТОНИЯ/ESTONIA
2011 | 13’00”

ФРАНЦИЯ/FRANCE
2010 |15’00”

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN

режисьор: ХАРДИ ВОЛМЕР
director: HARDI VOLMER

режисьор:СЕРЖ АВЕДИКЯН
director: SERGE AVÉDIKIAN

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Младото и силно човешко тяло е произведение на изкуството на Майката природа.
А трябва ли всичко, срещу което е изправена да стане изкуство? И ако всяко
изкуство е само имитация, тогава какво имитира светът на изобразителното
изкуство, ако някои от гардеробите му са пълна със скрити 3D призраци?

Константинопол, 1910 г. Има твърде много бездомни кучета по улиците.
Новоинсталираното правителството, повлияно от западния модел на обществото,
призовава европейските специалисти да се отърват от кучетата.

synopsis
A young and strong human body is mother nature’s piece of art. But should everything it faces become art as well? And if all art is only an imitation, then what does the
world of fine arts imitate if some its closets are full of hidden 3D ghosts?
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synopsis
Constantinople, 1910. Too many stray dogs in the streets. The newly installed government, influenced by an occidental model of society, calls in European specialists to get
rid of the dogs.
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ПРИСКЪРЦВАНЕ
FRICTION

ТЯ
SHE

ПОЛША/ POLAND
2011| 14’37”

ИСПАНИЯ/SPAIN
2012 |19’00”

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN

режисьор: МИХАЛ МРОЗ
director: MICHAL MROZ

режисьор: ХУАН МОНТЕС ДЕ ОКА
director: JUAN MONTES DE OCA

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Стоп-моушън анимация за един робот, който се опитва да намери мястото си сред
обществото. Сонорна музика и механичен свят.

В Палма де Майорка, чрез невинността на едно 5-годишно дете и низ от
съвпадения, един афро-американски бездомник си спомня безсмисления си
живот, като се връща 45 години назад в Ню Йорк.

synopsis

synopsis

Stop motion animation about robot who tries to find his place in society. Sonorism
music and mechanical world.

In Palma de Mallorca, through 5 year old kid innocence, and common life coincidences,
an Afro-american homeless remembers his non-sense life going back 45 years in New
York.

ШЕРЛОК ХОЛМС
SHERLOCK HOLMES

РИБАРСКИЯТ МАГАЗИН
CROSSED SILD
НОРВЕГИЯ/NORWAY
2010 | 12’16”

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/UK
2011 |11’00”

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN

категория: ФИЛМИ ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
category: FILMS FROM 10 TO 50 MIN

режисьор: ЛЕА ВИДАКОВИЧ, ИВАНА БОСНЯК
director: LEA VIDAKOVIC, IVANA BOSNJAK

режисьор: БЕН СМИТ
director: BEN SMITH

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Една жена и един мъж, чиито животи са оформени от всекидневната монотонност
и страх от промените, биха си паснали идеално, само ако им се случеше да се
срещнат. Веднъж това почти се случи...

Мистериозното приключение, което понася публиката заедно с Шерлок Холмс и
Доктор Уотсън, в една главоломна надпревара по улиците на Лондон по следите
на брилянтен банков крадец.

synopsis

synopsis

A woman and a man whose lifes are shaped by everyday monotony and fear of changes, would perfectly match and fulfill each other, if they would only get to meet. Once,
this was almost about to happen...

A mystery adventure that sweeps audiences along with Sherlock Holmes and Doctor
Watson on a breakneck race through the streets of London on the trail of a brilliant
bank thief.
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ВСЯКА СЪБОТА
SATURDAYS

ИЗКУСТВОТО НА ТЪМНИНАТА
THE ART OF DARKNESS

ИРАН/IRAN
2012 | 5’31”

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/UK
2011 | 4’07”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: ХАНИЕХ ШАЖАСЕ
director: HANIEH SHAJACE

режисьор: АЙЗЪК АКЕРЛЪНД
director: ISAK AKERLUND

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

В един старчески дом има традиция всяка събота да идват посетители и да си избират
някой от старите хора за техен нов дядо или баба. Днес е един от тези дни.

Един тигър внезапно излиза от платното на картината, на която е нарисуван и тръгва
по улиците на съвременен Лондон. Това води до културен сблъсък между градската
джунгла и истинска джунгла, между духа на тигър и човешката природа.

synopsis

synopsis

In an elderly nursing home it is a costume that every Saturday a visitor comes and
chooses one of the old people as their new grandparent. Today is one of these days.

A tiger suddenly leaves the canvas of a painting and enters the streets of contemporary London. This leads to a cultural clash between the urban jungle and the real
jungle, between the tiger’s spirit and human nature.

ДЕНЯТ А ВСИ СВЕТИИ
ALL SAINTS’ DAY

КЛОВЕЩАЙНЕН
THE CLOVEN STONE

ФРАНЦИЯ/FRANCE
2011 | 2’56”

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2011 | 1’00”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: АНТОАН АМБЕР
director: ANTOINE AMBERT

режисьор: АНДЕРС ФЮРВИК
director: ANDERS FUREVIK

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

В света на мъртвите в Мексико, calaveras (захарните черепи) правят бонбони за
ежегодния празник “Денят на мъртвите”. Един calavera бива повишен в длъжност,
изпълнен с надежда за по-добро бъдеще. Но шефката има нещо друго предвид.

Филмът е базиран на народна приказка от западна Норвегия. Историята се
върти около два трола, чийто жалък край обяснява как са се появили две
забележителности в местността, където е направен филма.

synopsis

synopsis

In the world of the dead in Mexico, calaveras (sugar skulls) are making candies for the
annual feast “El día de los muertos”. One of the calaveras gets promoted, full of hope
for a better future. But its boss has something else in mind.

A short film based on a folktale from Western Norway. The story revolves around two
trolls, whose unfortunate ends explain the origin of two striking landmarks in area
where the film is based.
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КРАДЕЦЪТ НА СВЕТЛИНА
LIGHT THIEF

МАЛКИЯТ ГОСПОДИН
MR. KID

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/UK
2011 | 2’31”

ТАЙВАН/TAIWAN
2011 |6’55”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: СОФИ ДО КОАЙЕР
director: SOPHIE DE COYERE

режисьор: ИЙ-УЕН ШАО
director: YI-WEN SHAO

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Едно момченце израснало в малък град, иска да върне красотата на звездите от
времето преди градчето да е било превърнато в шумен град, като открадва светлините
на града. След това използва светлините на града, за да се създаде звездно поле.

Главният герой е дете на име Господин. Той живее монотонния си живот, потънал в
работа в офиса. В неговия град всички са деца, но кой трябва да върши работата на
възрастните?

synopsis

synopsis

A young boy who grew up in a small town wishes to claim back the beauty of the stars from
before the town became a bustling city by stealing the city lights. He then uses the city
lights to create a star field.

The main character is a child called Mister. He is an office worker having a busy and
monotonous life. In this city, everyone is a child as Mister but who has to do the
adult’s work?

МАЛКИЯТ БРЪМБАР
BEETLE THE LITTLE

МОМЧЕТО-ГАРВАН
RAVENBOY

ИРАН/IRAN
2011 | 5’32”

ГЕРМАНИЯ/GERMANY
2011 | 9’45”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: ХЮСЕИН МОЛАЙЕМИ
director: HOSSEIN MOLAYEMI

режисьор: АНДРЕА ДЕПЕРТ
director: ANDREA DEPPERT

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Малко бръмбарче се разхожда безгрижно. Изведнъж огромна обувка го смачква и
нещо неочаквано се случва.

Жената от селото живеят по закона на джунглата. Начело с най-лошото момче, те
презират и тормозят Момчето-гарван – аутсайдера на групата. Но един ден, едно
момиче пристига от далече и обърква всички в малката общност.

synopsis
In the backstage area of circus “Manège Magique”, a little absent-minded conductor
accidentally mixes up his baton with the magic wand of the circus’ magician and inadvertently turns the whole circus into a magical underwater world.
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synopsis
The children of the village live by the law of the jungle. Led by the meanest, they
scorn the Ravenboy, the group’s outsider. A girl coming from far away, confuses the
small community’s confidence.
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НАКАЗАНИЕТО
THE PUNISHMENT

ПЛАНИНИ
MOUNTAINS

ИСПАНИЯ/SPAIN
2012 | 3’10”

ФРАНЦИЯ/FRANCE
2011 |3’57”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: НЕЛСЪН ФЕРНАНДЕС
director: NELSON FERNANDES

режисьор: МАТЮ ФУШИЕ
director: MATTHIEU FOUCHIER

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Едно самотно момиче на име Лиза е наказано от майка си и се затваря в спалнята си,
където се храни със собствените си сълзи единственият си приятел – едно растение.

Едно интроспективно пътешествие на волята и борбата срещу смъртта, на един мъж
изкачващ връх.

synopsis

synopsis

Lisa, a lonely girl, has been punished by her mother and she confined herself to her bedroom, where she feeds with her own tears her only friend, a plant.

An introspective journey of the will and the fight against death, by a man climbing a
mountain peak.

ОТДЕЛЕНИЯ ИЛИ “АЗ НЕ СЪМ ЧУДОВИЩЕ”
COMPARTMENTS OR “I AM NOT A MONSTER”

ПРЕМИНАВАНЕ
PASSAGE

БЕЛГИЯ/BELGIUM
2011 | 3’40”

ФРАНЦИЯ/FRANCE
2011 | 2’07”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: ХАНА ЛЕТАИФ
director: HANNAH LETAÏF

режисьор: СЕДРИК ФРЕМО
director: CÉDRIC FRÉMEAUX

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис
В рамките на фалшив научен експеримент, шест субекта са поставени в различни
стаи.Те започват да се развиват в съответствие с пространството, в което се
намират.
synopsis
Within the framework of a false scientific experiment, six subjects are placed in given
rooms. They begin evolving according to the space in which they are.
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синопсис
Едно малко момче е вкарано в непозната подтискаща къща. То се опитва да
избяга от страшно чудовище, което го преследва до входа на една стая. Момчето
се затваря вратата, стаите започват бързо да се пълнят с вода, която изтласква
момчето вън от къщата. Оказва се, че това е просто ритуал.
synopsis
A young boy is pushed into an unknown disturbing house. He tries to escape from a
scary monster who chases him into a room. The boy shuts the door, the rooms starts
to quickly fill up with water until it bursts the boy out of the house. It is just a ritual.
small community’s confidence.
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ПОСТ-ТРАВМАТИЧЕН ШОК
SHELL SHOCK

СКОК
JUMP

ФРАНЦИЯ/FRANCE
2011 | 3’35”

БЕЛГИЯ/BELGIUM
2011 |2’20”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: ДАВИД СУЛТАН
director: DAVID SULTAN

режисьор: ЖЮЛИЕН РЕГНАР
director: JULIEN REGNARD

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

В Деня на независимостта, ветеран от войната преживява пост-травматичен
шок, изживявайки сцени от войната. Спомените му го връщат към това, което е
предизвикало травмата му.

Един млад дилър е очевидец на избиването на членовете на екипа му от полицията.
Той бяга с торбата пълна с наркотици. Заобграден е, когато се намира на покрива на
сградата и няма друг избор, освен да се опита да направи един невъзможно скок.

synopsis

synopsis

On a 4th of July evening, a war veteran undergoes a post-traumatic shock, reliving the
scenes of war he experienced. His memories bring him back to what triggered his trauma.

A young dealer faces the massacre of his team members by the police. He escapes
with a bag full of drugs on his back. Surrounded on the roof of the building, he has no
other choice than to try an impossible jump.

ПРИНЦЕСАТА И ПТИЧЕТО
THE PRINCESS AND THE BIRD

СРЕЩАТА
THE ENCOUNTER

ФРАНЦИЯ/FRANCE
2011 | 3’33”

БЕЛГИЯ/BELGIUM
2011 | 5’13”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: МАТИЛД АДОРНО
director: MATHILDE ADORNO

режисьор: ВИРЖИНИ СУРИАНО
director: VIRGINIE SURIANO

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Една принцеса е заключена в горната част на една кула, и наблюдава летящите птици.
Един ден, една невероятна птица се появява. Принцесата се поколебава, но я докосва.
Тогава тя самата започва да се превръща в птица. Разтваря крилата си и отлита.

Противопоставянето на човека със спомените му.

synopsis

About the confrontation between a man and his memories.

synopsis

A princess is locked at the top of a tour, looking at the flying birds. One day, an amazing bird appears. The princess hesitates, but finally touches it. Then she starts turning
into a bird. She opens her wings and flies away.
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ФАНТАЗИЯТА НА ГЕРОЯ
HEROIC FANTASY

ХЕНРИ УОЛЦ
HENRY WALTZ

ТАЙВАН/TAIWAN
2011 | 6’00”

УНГАРИЯ/HUNGARY
2011 |2’44”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: ТУН-КАЙ ШУ
director: TUN-KAI HSU

режисьор: ЕМИЛ ГУДМАН
director: EMIL GOODMAN

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Във филма се разказва за един обичаен, монотонен ден на обикновен келнер, в който
в заведението влиза една красива дама. Въображението му се преплита с реалността и
създава комични ситуации.

Измислен трейлър за научно-фантастичен филм.

synopsis

Fictional trailer for a sci-fi film.

synopsis

The story describes a day of waiter’s and during the waiter’s monotonous work comes a
lovely lady. His imagination and the gap between reality and imagination bring out the humor of this film.

ХАОС
CHAOS

ЩЕ ГО ПРЕОДОЛЕЕМ
WE SHALL OVERCOME

ТАЙВАН/TAIWAN
2011 | 4’53”

ТАЙВАН/TAIWAN
2011 |2’07”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: ИЙ-ЛИН У
director: YI-LIN WU

режисьор: ШЕН-УЕН ШЯО
director: SHENG-WEN HSIAO

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Малко момиченце си играе със сянката на ръката си в един склад, като прави
различни видове животни с ръка – птици, раци. Но когато оформя спнката на котка,
както и да се опитва да я променя след това, тя си остава котка.

Вражда бушуваща през вековете слага тежко бреме върху цялото човечество. В
края на безкрайното отмъщение ще се окаже масовото унищожение на света.

synopsis
One little girl plays with her hand shadow in the warehouse and she makes different kinds of animal shadow such as birds and crabs. However, when she makes the
shadow of cat, no matter how she changes to another one, the shadow remains a cat.
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synopsis
The feud over the ages puts an unpeaceful and heavy burden on all mankind. The end
of the endless revenge would be the mass destruction of the world.
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ЗАМИНАВАНЕ
DEPARTURE

ПАНТЕРИ
PANTHERS

УКРАЙНА/UKRAINE
2011 | 5’45”

БЕЛАРУС/BELARUS
2011 | 3’39”

категория: МУЗИКАЛНИ ФИЛМИ
category: MUSIC VIDEOS

категория: МУЗИКАЛНИ ФИЛМИ
category: MUSIC VIDEOS

режисьор: МАКСИМ КСЙОНА, ДИМИТРО ЛИСЕНБАРТ
director: MAXIM KSJONA, DMYTRO LISENBART

режисьор: ГЕНАДЗИ БУТО
director: GENADZI BUTO

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Пациент е в болнична стая. Той е пилот и е между живота и смъртта. Животът му
приключва, но лекарите го връщат към живота отново и отново, докато любимата
му му помага да направи последния си полет.

“Пантери” е музикален клип на групата АНОНИМКА от Беларус. Две приятелки
– момиче и музикална машина-оркестър, идват на Земята и пътуват по света,
посещавайки различни места и срещайки се със странните жители.

synopsis

synopsis

A patient is in the hospital room. He is a pilot and he is hanging between life and
death. His life ends but the doctors return him to life again and again until his beloved
helps him make his last flight.

“Panthers” is a music video of the band ANONYMKA from Belarus. A girl with her
friend, an orchestra machine, get to Earth and travel around the world visiting different places and meeting its strange inhabitants.

МИС ДЕЙЗИ КЪТЪР
MISS DAISY CUTTER

RE: БРАДВА или МИРЪТ ЗАПОЧВА С МЕН
RE:AX AKA PEACE STARTS WITH ME

ФРАНЦИЯ/FRANCE
2010 | 5’40”

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/UK
2011 | 1’30”

категория: МУЗИКАЛНИ ФИЛМИ
category: MUSIC VIDEOS

категория: МУЗИКАЛНИ ФИЛМИ
category: MUSIC VIDEOS

режисьор: ЛАЕН САНЧЕС
director: LAEN SANCHES

режисьор: МАКС ХАТЛЪР
director: MAX HATTLER

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

“Мис Дейзи Кътър” е анимационен късометражен филм от Лаен Санчес към
песента “Nux Vomica” на групата The Veils. Ако Уолт Дисни се беше надрусал, така
биха изглеждали халюцинациите му. Не казвайте, че не сте били предупредени!

Чрез проучване рефлектиране и обратна връзка чрез абстрактни форми, филмът
ни отвежда на пътешествие в действието и реакцията.

synopsis
“Miss Daisy Cutter” is an animated short film by Laen Sanches featuring “Nux Vomica”
by The Veils. If Walt Disney took some bad acid, this is what his trip would look like.
Don’t say you weren’t warned!
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synopsis
Exploring mirroring and feedback through abstract shapes, the film takes us on a journey of action and reaction.
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ТАЗИ ЖАЖДА
THIS THIRST

ПАНТЕРИ
PANTHERS

УКРАЙНА/UKRAINE
2011 | 5’45”

БЕЛАРУС/BELARUS
2011 | 3’39”

категория: МУЗИКАЛНИ ФИЛМИ
category: MUSIC VIDEOS

категория: МУЗИКАЛНИ ФИЛМИ
category: MUSIC VIDEOS

режисьор: FRANÇOIS VOGEL
director: ФРАНСОА ВОЖЕЛ

режисьор: ГЕНАДЗИ БУТО
director: GENADZI BUTO

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Хипнотично пътуване с небесния влак в Дубай. Непропорционалната архитектура,
граничеща с релсите е хваната в капан от камера, която ще усуква пътища и
сгради. Певицата Рехам придружава това пътуване, с тревожно съобщение.

“Пантери” е музикален клип на групата АНОНИМКА от Беларус. Две приятелки
– момиче и музикална машина-оркестър, идват на Земята и пътуват по света,
посещавайки различни места и срещайки се със странните жители.

synopsis

synopsis

An hypnotic journey along the sky train in Dubai. The disproportionate architecture
bordering the tracks is trapped by a camera that will twist roads and buildings. The
singer Reham accompanies this trip, with a disturbing message.

“Panthers” is a music video of the band ANONYMKA from Belarus. A girl with her
friend, an orchestra machine, get to Earth and travel around the world visiting different places
different
places
and meeting
and meeting
its strange
its strange
inhabitants.
inhabitants.

RE: БРАДВА или МИРЪТ ЗАПОЧВА С МЕН
RE:AX AKA PEACE STARTS WITH ME
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/UK
2011 | 1’30”
категория: МУЗИКАЛНИ ФИЛМИ
category: MUSIC VIDEOS
режисьор: МАКС ХАТЛЪР
director: MAX HATTLER
техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис
Чрез проучване рефлектиране и обратна връзка чрез абстрактни форми, филмът
ни отвежда на пътешествие в действието и реакцията.
synopsis
Exploring mirroring and feedback through abstract shapes, the film takes us on a journey of action
journey
of action
and and
reaction.
reaction.
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ГОЛЯМАТА СТРЕЛБА
BIGSHOT

НУРУ
NURU

ФРАНЦИЯ/FRANCE
2011 | 4’44”

БЕЛГИЯ/BELGIUM
2011 | 14’50”

категория: еко филми
category: ECO FILMS

категория: еко филми
category: ECO FILMS

режисьор: МОРИС ЮВЕЛЕН
director: MAURICE HUVELIN

режисьор: МАЙКЪЛ ПАЛМЪРС, ФРЕДЕРИК ПАЛМЪРС
director: MICHAEL PALMAERS, FREDERIC PALMAERS

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

“Лебедите пеят преди да умрат – това не е нещо лошо. Но дали не трябва
определени лица да умират преди да пеят.” Самюъл Тейлър Колридж

Мистериозен експеримент, вдъхновен от картина на Магрит “Империята на
светлината”. Директорът на една изоставената зоологическа градина, инструктира
един лекар да направи някакви зловещи експерименти върху една горила.

synopsis

synopsis

“Swans sing before they die - not bad thing. Should certain persons die before they
sing.” Samuel Taylor Coleridge

A mysterious experiment inspired by Magritte’s painting “The empire of light”. The opportunistic director of the abandoned zoo instructs a doctor to do some dark medical
experiments on a gorilla.

МЕДУЗАТА ДЖЕФ
JELLY JEFF

ПИНЧАКЕ, КОЛУМБИЙСКИЯТ ТАПИР
PINCHAQUE, THE COLOMBIAN TAPIR

ГЕРМАНИЯ/GERMANY
2011 | 2’35”

ФРАНЦИЯ/FRANCE
2011 | 5’00”

категория: еко филми
category: ECO FILMS

категория: еко филми
category: ECO FILMS

режисьор: ДЖЕЙКЪБ ФРЕЙ
director: JACOB FREY

режисьор: КАРОЛИН АТИА ЛАРИВИЕР
director: CAROLINE ATTIA LARIVIERE

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Колко вълнуващ може да бъде живота на една медуза? Медузата Джеф показва
как се забавлява под водата.

Историята на откриването на нов вид тапир, който живее в колумбийските Анди.
Откритието е направено от двама френски учени през 19 век. Филмът описва
ролята на този вид в гората и отношенията му с местните хора.

synopsis

synopsis

How exciting can a jelly’s life be? Jelly Jeff shows some fun under water.
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The story of the discovery of a new tapir species that lives in the Colombian Andes.
The discovery was made by two French scientists in the 19th century. It also describes
the role of this species in the forest and its relationship with the native people.
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ТРУДНИЯТ ЖИВОТ НА ЛЯСТОВИЧКАТА
HARD LIFE

БУЛЕВАРД “ПРОЛЕТ’
SPRING BOULEVARD

ЕСТОНИЯ/ESTONIA
2011 | 5’20”

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2011 | 1’00”

категория: еко филми
category: ECO FILMS

категория: еко филми
category: ECO FILMS

режисьор: ЧИНТИС ЛУНДГРЕН
director: CHINTIS LUNDGREN

режисьор: СОФИЯ ИЛИЕВА
director: SOFIA ILIEVA

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

Най-леката
вода в Европа!
техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Животът на селската лястовица не е лесен. Всичко се обърква по пътя от Африка
обратно вкъщи. Големите птици са досадни, мъртвешки сенки от предишни
векове. Домовете от кал са изчезнали, а плевнята се заключва през нощта.

con corporionsed ut utempor alibus, accullu ptatiam, officid itinus porest, nulliquia
soluptiate et laborumqui aut quasi dolupiciis

synopsis
The life of a barn swallow is not easy. Everything gets mixed up on the way back home
from Africa. Bigger birds are pesky, ghastly shadows from previous centuries. The clay
is all gone and the barn is locked at night.

БУЛЕВАРД “ПРОЛЕТ’
SPRING BOULEVARD
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
2011 | 1’00”
категория: еко филми
category: ECO FILMS
режисьор: СОФИЯ ИЛИЕВА
director: SOFIA ILIEVA
техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис
В зад кулисите на цирк “Вълшебна Въртележка”, един леко разсеян диригент,
случайно обърква палката си с вълшебната пръчица на магьосника на цирка и
неволно превръща целия цирк в един вълшебен подводен свят.
synopsis
In the backstage area of circus “Manège Magique”, a little absent-minded conductor
accidentally mixes up his baton with the magic wand of the circus’ magician and inadvertently turns the whole circus into a magical underwater world.
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Н 2О

тскоро и у нас може да се намери най-леката вода в Европа – с
минерализация само 14 мг на литър. Тя е микробиологично
чиста, без вредни примеси. Извира от артезиански извор на 1050
num qui odicimo ditatiis ra nobit fugitio. Tatio.
Temвисочина
sum eium
exces quae
porem
ium
м надморска
в италианската
планина
Монте
Роса. Тя
quo mo
се бутилира течаща свободно, без изпомпване и различни
начини за консервиране като озониране, хлориране и
ултравиолетово лъчение. По този начин се запазват оптимално
качествата, вкусът и естествената й трайност. Изключителните
качества и чистота на водата се дължат на подземните скали,
които я филтрират.
Изследване на Университета в Торино
БУЛЕВАРД
“ПРОЛЕТ’
доказва клинично здравословното въздействие на “Лауретана”.
SPRING
BOULEVARD
Благодарение
на ниското си минерално съдържание помага за
отделянето на пикочната киселина, понижава кръвното
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
налягане, “раздвижва” кръвта, регулира храносмилането.
Съдържанието
на флуор в “Лауретана е 0% и това, че извира
2011
| 1’00”
микробиологично чиста, я прави подходяща за консумация от
бебета и деца
приготвяне на храни за тях. Оптимална е
екои при
филми
категория:
при диети,
както
и за прием на хомеопатични препарати.
category:
ECO
FILMS
“Лауретана” се предлага на българския пазар само в стъклени
бутилки от
0.5л и 1л.
Амбалажът може да бъде заменян, като по
режисьор:
СОФИЯ
ИЛИЕВА
този начин
не се
замърсява околната среда, а клиентите могат да
director:
SOFIA
ILIEVA
се възползват от по-ниската цена на продукта.

synopsis

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

За повече информация:
REWERK health line
+359 886 560 006,
синопсис
healthline@re-werk.bg
con corporionsed ut utempor alibus, accullu ptatiam, officid itinus porest, nulliquia
soluptiate et laborumqui aut quasi dolupiciis

synopsis
num qui odicimo ditatiis ra nobit fugitio. Tatio. Tem sum eium exces quae porem ium
quo mo
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3 ПОЕМИ
3 POEMS

ЗАЩО ГИ ТЪРПИМ?
WHY DO WE PUT UP WITH THEM?

ИЗРАЕЛ/ISRAEL
2011 | 4’25”

САЩ/USA
2012 | 2’00”

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

режисьор: ШАРОН ГАЗИТ
director: SHARON GAZIT

режисьор: ДЕЙВИД ЧАЙ
director: DAVID CHAI

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Този проект съдържа избрани стихотворения за деца, които представляват
художествена и творческа интерпретация на песни (разказана от самия Йонатан
Гефен) и да разказват за ежедневието през очите на едно дете.

Анимирана поема за любимия ми малък миризливец.

synopsis

An animated poem about a little stinker I love.

synopsis

This project contains selected children poems that present artistic, creative interpretation for the lyrics (narrated by Yehonathan Geffen himself) and deal with everydaymatters through the eyes of a child.

АРЧИБАЛД
ARCHIBALD

ИСТОРИЯ НА АНИМАЦИЯТА
THE STORY OF ANIMATION

БЕЛГИЯ/BELGIUM
2011 | 4’10”

ДАНИЯ/DENMARK
2012 | 4’50”

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

режисьор: КОЛЕКТИВ ОТ 13 ДЕЦА
director: COLLECTIVE 13 CHILDREN

режисьор: ДАВИД ТАРТ
director: DAVID TART

техника: изрезки
technique: cut-outs

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Арчибал мисли постоянно. Има толкова много идеи в огромната си глава, че вече
дори не може да минава през вратата...

История на анимацията е образователен филм за процеса на анимиране.

synopsis
Archibald is always thinking. He has so many ideas in his enormous head that he
cannot pass through the door anymore...
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synopsis
The story of animation is an educational film about the process of animation aimed
primarily at potential animation clients.
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КИТАЙСКО Е
IT’S CHINESE

НЕДЪГАВ КРАК
LOSER LEG

ФРАНЦИЯ/FRANCE
2010 | 3’30”

ИТАЛИЯ/ITALY
2012 | 8’02”

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

режисьор: ИЗАБЕЛ ЛЬОНОБЛ
director: ISABELLE LENOBLE

режисьор: ФРАНЧЕСКО ФИЛИПИ
director: FRANCESCO FILIPPI

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

техника: рисунка в/у хартия
technique: drawing on paper

синопсис

синопсис

Люси е само на шест години, но е доста заета. Пакостливият Дракон, който живее
в нейния будилник, обича да краде. Било то книга, котката или шум, той ще ги
върне, само ако Люси се съгласи да нарисува китайски йероглиф.

“Винаги съм имал силни ръце. Ръцете ви трябва да бъдат силни, ако сте като мен
– родени с недъгави крака, без кости.”

synopsis
Lucie is only six years old but she has a lot on her hands. The mischief-dragon who
lives in her alarm clock loves to steal anything. Whether it’s her book, her cat or a
noise, he will give them back only if Lucie accepts to draw a Chinese ideogram.

synopsis
“I’ve always had strong arms. They have to become such if you are born with lame
legs, without bones.”

НЕУТОЛИМА ЖАЖДА
AN INTENSE THIRST

КРАВАТА, КОЯТО СЕ ОПИТА ДА ПОТЪРСИ ПЕТНАТА СИ
THE COW THAT ENDEAVOURED TO LOOK FOR HER SPOTS
ФРАНЦИЯ/FRANCE
2011 | 4’30”

БЕЛГИЯ/BELGIUM
2011 | 4’52”

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

режисьор: ТРИСТАН ФРАНЧА
director: TRISTAN FRANCIA

режисьор: КОЛЕКТИВ ОТ 12 ДЕЦА
director: COLLECTIVE 12 CHILDREN

техника:
technique:

техника: изрезки
technique: cut-outs

синопсис

синопсис

“В” е крава на черни и бели петна, която обича да гледа как минават влаковете
Един ден, когато влакът минава, петната й отлитат и тя се оказва гола. Когато
отново започва да пасе открива, че кожата и се променя...

Една жаба е толкова жадна, че изпива всичката вода на планетата! От това тя
става огромна, а на Земята няма вода...

synopsis
“V” is a cow with black and white spots who likes watching the trains go by. One day,
as a train goes by, her spots fly away and she ends up naked. When she starts eating
again, she finds out that her skin changes...
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synopsis
A frog is so thirsty that she drinks all the water of the planet! She becomes enormous
and there is no wateron Earth anymore...
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СНЕЖНА ПРИКАЗКА
КИТАЙСКО
Е
IT’S CHINESE
SNOW
STORY

ЧИЧО ПИЩА
НЕДЪГАВ
КРАК
LOSER SAM
UNCLE
LEG

МАКЕДОНИЯ/MACEDONIA
2011 | 8’30”

УНГАРИЯ/HUNGARY
2011 | 2’25”

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS

режисьор: ЙЕТОН СЕЛИМИ, АНТОНИО
СТОЙКОВСКИ, МИХАИЛ ТАЛЕВСКИ
director: JETON SELIMI, ANTONIO STOJKOVSKI;
MIHAIL TALEVSKI
техника: 3D комп. анимация
technique: 3D computer animation

режисьор: БОРБАЛА ТОМПА
director: BORBALA TOMPA
техника: 2D компютър
technique: 2D computer

синопсис
синопсис

синопсис

В
едно
малкосъдържа
селце някъде
в планината,
следза
първия
излизат да
Този
проект
избрани
стихотворения
деца, сняг
коитодецата
представляват
правят
снежни
човеци.
Когато
се
прибрат
у
дома,
навън
се
случва
нещо Йонатан
странно.
художествена и творческа интерпретация на песни (разказана от самия
Две
необикновени
създания
излизат
от
снежните
човеци.
Гефен) и да разказват за ежедневието през очите на едно дете.

Анимиран анимационен филм по унгарски детска песничка.

synopsis
synopsis

synopsis
synopsis
Animated short based on a hungarian song for kids.

In
a small
village
somewhere
the mountains
after
the first
snowfall,
the kids go
This
project
contains
selected in
children
poems that
present
artistic,
creative
out
to
make
snowmen.
When
the
kids
return
home,
something
strange
happens.
Two
interpretation for the lyrics (narrated by Yehonathan Geffen himself) and
deal with
bizarre
characters
come
out
of
the
snowmen.
everyday-matters through the eyes of a child.

КРАВАТА,
КОЯТО
СТРАХ МЕ
Е СЕ ОПИТА ДА ПОТЪРСИ ПЕТНАТА СИ
THE
COW
THAT
I’M SCARED ENDEAVOURED TO LOOK FOR HER SPOTS
БЕЛГИЯ/BELGIUM
2011 | 5’45”
категория: ДЕТСКИ ФИЛМИ
category: FILMS FOR KIDS
режисьор: КОЛЕКТИВ ОТ 12 ДЕЦА
director: COLLECTIVE 12 CHILDREN
техника: изрезки
technique: cut-outs

синопсис
Малките режисьори разказват за страховете си с фантазия...
synopsis
The young directors talk about their fears with imagination...
synopsis
“V” is a cow with black and white spots who likes watching the trains go by. she is
eating along the railway tracks. one day, as a train goes by, her spots fly away and
ends up naked. when she starts eating again, she finds out that her skin changes...
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Фил Мълой
Phil Mulloy
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/UK
www.philmulloy.com

ФИЛМИ НА ФИЛ МЪЛОЙ
УЧАСТВАЩИ В СПЕЦИАЛНАТА ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА
PHIL MULLOY’S FILMS PART OF THE SPECIAL PROGRAMME

ЖУРИ

13.06. 2012 ART SPACE 21.30 h
14.06. 2012 кино ЛЮМИЕР/CINEMA LUMIERE 17.00 h

Режисьор | Аниматор | Сценарист
Film director | Animator | Script writer

PHIL MULLOY – SHORTS FILMS

ЖУРИ /JURY

Фил Мълой е роден в Уолъси, Мърсисайд. Учи
Живопис в Колежа по изкуствата Рейвънсборн и
след това Филмово изкуство в Кралския колеж по
филмово изкуство. След като завършва Кралския
колеж, десет години работи на свободна практика като писател и режисьор на
фантастични филми.
Започва да прави анимация през 1989 година. От тогава насам е направил повече
от петдесет късометражни филми, много от които са били наградени на кино
фестивали по цял свят. В момента Фил завършва втората част на трилогията
за семейство Кристи,
наречена “Мъртъв, но не погребан”. Първата част от
трилогията спечели наградата за най-добър пълнометражен анимационен филм на
Международния фестивал за анимационно кино в Отава през 2011 година.
Phil Mulloy was born in Wallasey, Merseyside. He studied painting at Ravensbourne
College of Art and then film making at the Royal College of Art Film School. Leaving
the Royal College, he worked for the next ten years as a freelance writer/director of
fiction films.
He began making animation in 1989. Since that time, he has made over fifty short
films, many of which have been awarded in festivals throughout the world.
At present, he is completing the second part of trilogy about the Christie family called
‘Dead but not Buried’. Part one won the Best Animated Feature Film Award at the
2011 Ottawa International Animation Festival.
СЪБИТИЯ/EVENTS

INTOLERANCE I/ НЕТЪРПИМОСТ I

2000 | 11’11”

INTOLERANCE II/ НЕТЪРПИМОСТ II

2001 | 14’31”

INTOLERANCE III/ НЕТЪРПИМОСТ III

2001 | 14’31”

COWBOYS: THE CONFORMIST/ КОНФОРМИСТЪТ
COWBOYS: OUTRAGE/ВЪЗМУЩЕНИЕ

1992 | 3’28”

1992 | 2’49”

THE SOUND OF MUSIC /ЗВУКЪТ НА МУЗИКАТА 1992 | 2’49”
THE TEN COMMANDMENTS:
NO 10 THOU SHALT NOT COVET THY NEIGHBOUR’S WIFE
ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ:
№ 10 НЕ ПОЖЕЛАВАЙ ЖЕНАТА НА БЛИЖНИЯ! 1996 | 9’34”
THE CHAIN/ВЕРИГАТА

1997 | 12’33”

THE SEX LIFE OF A CHAIR/
СЕКСУАЛНИЯТ ЖИВОТ НА ЕДИН СТОЛ

1998 | 7’40”

14.06. 2012 кино ЛЮМИЕР/CINEMA LUMIERE 19.00 h

УЪРКШОП/WORKSHOP
12 - 15 ЮНИ/12 - 15 JUNE БЕСТ УЪЕСТЪРН/ХОТЕЛ ТРАКИЯ/BEST
WESTERN HOTEL THRACIA		
12 - 18 h.
Фил Мълой ще проведе професионален уъркшоп на тема “Как да направим лошата
анимация да изглежда добре”.
Той ще е базиран на серия от пълнометражни анимационни филми, върху които
той сега работи.

PHIL MULLOY –FEATURE FILMS
DEAD BUT NOT BURIED /МЪРТЪВ, НО НЕ ПОГРЕБАН

2011| 80’40”

(Само с предварително записване!)
Phil Mulloy will hold a professional workshop on the topic “How to make Bad Animation
look Good”. It will be based on the series of feature length films he is now making.
(Early enrollment required!)
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ФИЛМИ НА ХУАН ПАБЛО САРАМЕЛЯ
УЧАСТВАЩИ В СПЕЦИАЛНАТА ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА
FILMS BY JUAN PABLO ZARAMELLA PART OF THE SPECIAL PROGRAM

Хуан Пабло Сарамеля
Juan Pablo Zaramella
АРЖЕНТИНА/ARGENTINA
www.zaramella.com.ar

12.06. 2012 НАТФИЗ/NATFA 14.00 h

Режисьор | Аниматор
Film director | Animator

14.06. 2012 АРТ СПЕЙС/ART SPACE

21:30 h

ЖУРИ

ЖУРИ /JURY

Хуан Пабло Сарамеля е независим режисьор
и аниматор от Буенос Айрес, Аржентина.
След дипломирането си от Института за
филмово изкуство Авелянеда като режисьор
на анимационни филми, той започва да пише сценария на, режисира и анимира
собствените си филми. Всичките му независими късометражни филми са
награждавани на най-престижните фестивали по света. Най-скорошният му
късометражен филм “Луминарис” печели Наградата на публиката и наградата на
ФИПРЕССИ в Анеси през 2011 г., както и Най-добър късометражен филм до 10
минути на МФАФ
Златен Кукер – София. “Луминарис” бе включен в краткия списък на Академията и
е един от 10-анимирани късометражни филми номинирани за “Оскар” през 2012 г.
Juan Pablo Zaramella (Buenos Aires, Argentina) is an independent director and
animator. After his graduation at the Instituto de Arte Cinematografico de Avellaneda
as an Animation Director, he started writing, directing and animating his own films.
All his independent shorts have been awarded at the most prestigious festivals around
the world. His most recent short film “Luminaris” has won the Audience Award and
Fipresci Award at Annecy 2011, as well as Best short film up to 10 min at IAFF Golden
Kuker 2011. “Luminaris” was included in the Academy Shortlist, being one of the 10
animated shorts to be nominated for the Oscars in 2012.

THE CHALLENGE TO DEATH /СМЪРТНОСНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
THE GLOVE/РЪКАВИЦАТА

2001 |10’00”

JOURNEY TO MARS/ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО МАРС
SEXTEENS/СЕКСНАЙСЕТ ГОДИШНИ
LAPSUS/ГРЕШКА

2000 |3’30”

2003 |16’20”

2000|5’20’’

2001|3’30’’

AT THE OPERA /В ОПЕРАТА

2003|1’00’’

HOTCORN/ГОРЕЩА ЦАРЕВИЦА 2000|1’00’’
LUMINARIS/ЛУМИНАРИС

2011|6’20’’

СЪБИТИЯ/EVENTS
МАЙСТОРСКИ КЛАС/MASTERCLASS
14 ЮНИ/14 JUNE

НАТФИЗ/NATFA		

15h.

Хуан Пабло Сарамеля ще проведе професионален Майсторски клас за аниматори
и режисьори на филми (сегашни и бъдещи), който ще се базира на техническите и
креативни аспекти за направата на един анимационен филм с ограничен бюджет.
:: Уъркшопът ще бъде последван от прожекция на филмите на Хуан Пабло в
лятното кино пред НДК (Арт Спейс) от 21:30 ч.
Juan Pablo Zaramella will hold a professional Master class for animation artists and
present and future film directors, focusing on the technical and creative aspects on how
to produce animation with restricted recourses (limited budget).
:: After ther workshop, there will be a screening of Juan Pablo’s films at ART SPACE
outdoor cinema (NDK) at 9 pm.
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Томаш Новак
Tomasz Nowak
ПОЛША/POLAND
www.se-ma-for.com
Програмен директор на фестивала Се-Ма-Фор
Programme Director Se-Ma-For festival

ЖУРИ

ФИЛМИ НА СЕ-МА-ФОР
УЧАСТВАЩИ В СПЕЦИАЛНАТА ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА
FILMS BY SE-MA-FOR
PART OF THE SPECIAL PROGRAM

12.06. 2012 кино ЛЮМИЕР/cinema LUMIERE 19.00 h
SE-MA-FOR – CLASSICS

Томаш Новак (р. 1985 г.) - кинокритик,
сценарист и журналист. Програмен директор
на Филмовия фестивал Се-Ма-Фор и
домакин на конкурса за документално кино
на фестивала Plus Camerimage. Учил е Теория
на културата в Университета Лодз, като прави
специализация по Връзките между еврейската и популярната култура в областта
на анимацията и комедийното изкуство.

BEACH/ПЛАЖ 1964|07’35’’
DIRECTOR: EDWARD STURLIS

POLAND

Tomasz Nowak (b. 1985 ) - film critic, screenwriter and journalist. Program
Director of Se-Ma-For Film Festival, and the host of Documentary Competition
at Plus Camerimage festival. He studied Theory of Culture at the Univerity of Lodz,
specializing in relations between Jewish and popular culture in the fields of animation
and stand up comedy.

BLOCK/БЛОК
1982|08’50’’
POLAND
DIRECTOR: HIERONIM NEUMANN

ARMCHAIR/КРЕСЛО
1963|05’36’’
DIRECTOR: DANIEL SZCZECHURA

POLAND

1966|07’33’’

POLAND

LEG'S FREEDOM /СВОБОДАТА НА КРАКА
DIRECTOR: PIOTR DUMAŁA

1988|10‘00’’

POLAND

СЪБИТИЯ/EVENTS

DIM/МРАК
1992|10’16’’
DIRECTOR: MAREK SKROBECKI

POLAND

13.06. 2012 Полски Институт/Polish Institute 20.30 h

TANGO/ТАНГО
1980|07’56’’
DIRECTOR: ZBIGNIEW RYBCZYŃSKI

POLAND

Томаш Новак ще представи най-новите филми от полската анимация
произведени от Се-Ма-Фор студио, както и кукли използвани в някои от тях.
След представянето ще имате възможността да гледате специална селекция,
включваща наградения с Оскар филм “Петя и вълкът” на Сузи Темпълтън.
Tomas Novak will present the latest films produced by Se-Ma-For Studio and puppets
used in some of them. After the presentation you will be able to watch a special
selection, including the Oscar-winning film “Peter and the Wolf” by Susie Templeton.

EVERYTHING'S A NUMBER/ВСИЧКО Е ЧИСЛА
DIRECTOR: STEFAN SCHABENBECK

13.06. 2012 Полски Институт/Polish Institute 21.00
15.06. 2012 Арт Спейс лятно кино/ART SPACE 21.30 h
SE-MA-FOR – CONTEMP
ICHTHYS/ИХТИС
2005 |16’00”
DIRECTOR: MAREK SKROBECKI

POLAND

THE FANTASTIC FLOWERSHOP/
ФАНТАСТИЧНИЯТ ЦВЕТАРСКИ МАГАЗИН
DIRECTOR: PAWEŁ PARTYKA
PETER AND THE WOLF/ПЕТЯ И ВЪЛКЪТ
DIRECTOR: SUZIE TEMPLETON
SUITCASE/КУФАРЪТ
2012|10’00”
DIRECTOR: JACEK ŁECHTAŃSKI

FLAPPER/ДЪЛГОУШКО
2012|10’00”
DIRECTOR: KRZYSZTOF BRZOZOWSKI
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2012

POLAND

2006|30’00”

POLAND

POLAND

CARACAS/КАРАКАС
2006|10’00”
DIRECTOR: ANNA BŁASZCZYK

162

2001 |15’00”

POLAND
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Златин Радев
Zlatin Radev
БЪЛГАРИА/BULGARIA
www.thejunks.com/zlatinradev.html
Режисьор | Аниматор
Film Director | Animator

Роден е през 1960 г. в София. Завършил е
Националното училище за изящни изкуства
„Илия Петров“ и Националната академия
по театрално и филмово изкуство със
специалност анимационна режисура (1990
г.). През 1991-1992 година специализира
компютърна анимация в Училището по визуални изкуства “Gobelins” в Париж.
Първият му авторски филм е Само за мъже (1986), отличен с награда от
фестивала в Бабелсберг, Германия и включен в програмата „Най-доброто от
анимацията“ в Мюнхен.
От 2005 г. работи върху пълнометражния филм The Junks, копродукция
между България, Канада, Германия и Великобритания, на която е сценарист и
режисьор. През 2007-2008 г. е режисьор и режисьор на анимацията на Людовик,
копродукция на Канада, Германия и Холандия, а през 2009 г. - режисьор на
анимацията на Sandman (Германия).
Продуцент и режисьор на огромен брой реклами за големи български и
чуждестранни фирми, носители на 6 международни отличия.

foreign companies, winners of 6 international awards.
In 1992 he created the producing company “Zlatin Radev Film” dealing with
animation, commercial films and visual effects and in 2003 he became a co-founder
of “Junk Brothers” Studio for feature and commrecial productions.
From 2001 to 2006 he was teaching animation at the National Academy for Theatre
and Film Arts in Sofia.
СЪБИТИЯ/EVENTS
СТОП-МОУШЪН УЪРКШОП/STOP-MOTION WORKSHOP
15 ЮНИ/15 JUNE

НАТФИЗ/NATFA		

15h.

Практическо въведение в стоп моушън анимацията
В двучасовата практическа демонстрация ще научите (почти) всичко, което ви
трябва, за да правите стоп моушън анимация: камери и софтуери; анимационни
арматури; начини за закрепване на куклите към декора и разни дребни хитрини
(за постигане на добри резултати).
Practical introduction to Stop Motion
In a 2 hour practical workshop, you will learn (almost) everything you need to know
about making Stop-Motion animation: cameras and softwares; animation armatures;
ways for attaching puppets to the set and some little tricks (to achieve good results).

През 1992 г. създава продуцентската компания „Златин Радев филм“ за
анимация, рекламни филми и визуални ефекти, а през 2003 г. става съосновател
на студия „Junk Brothers” за игрални и рекламни продукции.
От 2001 до 2006 г. преподава анимация в Националната академия за театрално и
филмово изкуство в София.
Zlatin Radev was born in 1960 in Sofia. He graduated from the National School of Fine
Arts “Ac. Ilia Petrov” and the National Academy for Theatre and Film Arts in the major
cartoon animation directing (1990). In 1991-1992 he specialized computer animation
at the School of Visual Arts “Gobelins” in Paris.
His first author’s film is For Men Only.(1986) winning an award at the festival in
Babelsberg, Germany and included in the programme “The best of animation” in
Munich.
Since 2005 he has been working on the full length film, The Junks, a co-production
of Bulgaria, Canada, Germany and UK, of which he is the screenwriter and director.
In 2007- 2008 he was director and director of the animation Ludovic, a co-production
of Canada, Germany and the Netherlands, and in 2009 – director of the animation of
Sandman (Germany).
Producer and director of a great number of commercials for major Bulgarian and
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Еугениуш Горджеюк
Eugeniusz Gordziejuk
ПОЛША/POLAND
www.smf.com.pl/pl
Аниматор / Animator

ЖУРИ

Еугениуш Горджеюк e директор–продукция
в Студиото за филмови миниатюри във
Варшава. Първите му кино изяви са свързани
с работа по филма на Кшищоф Кешловски
„Първа любов” през 1974 г. От 1977 г. започва
работа в Студиото за филмови миниатюри,
като по късно заема ръководни позиции в
него. От 1994 е директор–продукция в Студиото за филмови миниатюри. Лично
е участвал в работата по повече от 140 филма, като асистент и режисьор. Член
е на съюза на полските филмови дейци. Носител на Почетната награда на
Министъра на културата и националното наследство на Полша „Заслужил за
полската култура”. Еугениуш е автор на филмови сценарии предимно за деца.
Работил е съвместно с едни от най-известните полски анимационни творци като
Ян Леница, Йежи Калина, Лешек Коморовски, Веслав Жемба и др.
Eugeniusz Gordziejuk is director-production at the Studio for Film Miniatures in
Warsaw, since 1994. His first film achievements are associated with work on Krzysztof
Kieslowski’s film “First Love” in 1974. In 1977, he started working at the Studio for
Film Miniatures and later held senior positions in it. He has been personally involved
as assistant director in more than 140 films. He is a member of the Association of
Polish Filmmakers. Winner of Honorary Award for Achievements in Polish Culture of
the Minister of Culture and the National Heritage of Poland. Eugeniusz has written
screenplays mostly for children. He has collaborated with some of the most famous
Polish animation artists such as Jan Lenica, Jerzy Kalina, Leszek Komorowski, Wieslaw
Zieba and others.
He holds workshops with children and adolescents in Poland and abroad, in order to
acquaint viewers with the process of creating animated films while at the same time
he shows the viewers with the achievements of Polish animation. For his achievements
in 2010, Eugeniusz Gordziejuk was nominated with the award of the Polish Film Art
Institute in the category “Educating young audience”.
СЪБИТИЯ/EVENTS

МАЙСТОРСКИ КЛАС/MASTER CLASS
13 ЮНИ/13 JUNE

ПОЛСКИ ИНСТИТУТ/POLISH INSTITUTE

18 h.

Как се правят куклените филми в Студиото за филмови миниатюри в Полша.
How are puppet animation films made in the Studio for Film Miniatures in Poland.
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Добросав - Боб Живкович
Dobrosav - Bob Zivkovic
СЪРБИЯ/SERBIA
www.se-ma-for.com
Илюстратор / Illustrator

Добросав Боб Живкович е най-известният
и награждаван съвременен сръбски
илюстратор, обичан от широката публика.
Този изключително креативен и продуктивен
художник е допринесъл с таланта си за
кориците и съдържанието на множество книги,
плакати, рекламни кампании и списания.
Въпреки това, по-голямата част от работата
му е посветена на творби за детска литература, фентъзи, фантастика и проекти
на различни организации, които защитават правата на децата.

СЪБИТИЯ/EVENTS
ОТ БЛИЗО: БОБ ЖИВКОВИЧ / CLOSE UP: BOB ZIVKOVIC
13 ЮНИ/13 JUNE
centre
18 ч.

арт център ФОТОСИНТЕЗИС/PHOTOSYNTHESIS art

Добросав Боб Живкович е най-известният и награждаван съвременен сръбски
илюстратор, обичан от широката публика.
Имате възможността да се срещнете лично се него и да разберете повече за
вдъхновението и илюстрациите, които твори всеки ден, които са изпълнени с
много чувство за хумор и могат да повдигнат духа ви в мрачен ден.
Dobrosav Bob Zivkovic is the most popular and award-winning contemporary Serbian
illustrator, much loved by the public. You have the opportunity to personally meet him
and find out more about his inspiration and illustrations that he creates every day works are filled with such wit that they will for sure lift your spirits on a gloomy day.

Неговите илюстрации достигат художествен връх в Сръбските фолклорни
народни приказки, Сръбски народни приказки и книжки с картинки, където
той има възможността да съчетае огромното си въображение с националното
наследство и митологиите на света. Тези книги са спечелили няколко
отличителни награди и по-важно, уважението и любовта на широката публика.
Още от началото на кариерата си, Живкович е страстен читател и илюстратор
на научно-фантастични и фентъзи книги. Той е илюстрирал над петдесет романа
и колекции с кратки истории на едни от най-популярните писатели на научна
фантастика и фентъзи. Той е най-добре познат с величествената си работа по
романа “Властелинът на пръстените” на Толкин, както и с илюстрации на книгите
на Стивън Кинг, Клайв Баркър и романи на Роджър Зелазни. Илюстрациите
на Живкович често се считат за най-важният фактор в популяризирането на
определени автори и специализирани списания в Сърбия.
Dobrosav Bob Živković is the most awarded contemporary Serbian illustrator, very
well known and loved by a wide audience. This very productive author has contributed
to numerous books, posters, advertising campaigns and magazines. However, most
of his work is dedicated to children’s literature, fantasy, fiction and projects of various
organizations promoting children’s rights.
His illustrations reached an artistic peak in the books Serbian Folk Fairy Tales, Serbian
Folktales, and picture books, where he had on opportunity to combine his vast
imagination with national heritage and mythologies from all over the world. These
books have won several important awards, as well as, more importantly, the respect
and love of a wide audience.
Since the beginning of his career, Živković has been a passionate reader and illustrator
of science fiction and fantasy books. He has illustrated over fifty novels and short story
collections of the most popular writers of Sci-Fi and Fantasy, and he is best known
for his majestic work on Tolkien’s Lord of the Rings novels, as well as his illustrations
of Stephen King, Clive Barker and Roger Zelazny’s novels. His illustrations are often
considered to be the most significant factor in popularizing certain authors and
specialized magazines in Serbia.
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Макс Хатлър
Max Hattler
ГЕРМАНИЯ/GERMANY
www.maxhattler.com

ЖУРИ

Макс Хатлър е завършил Университета
Голдсмит, Училището по филмово изкуство
в Мадрид и Кралския колеж по изкуствата,
където се дипломира с Магистърска степен по
анимацията през 2005 г. Имал е самостоятелни
изложби в Tenderpixel, Lumen Eclipse,
Media Art Friesland, Someonesgarden Tokyo
и ретроспективи на Image Forum Festival,
Fredrikstad Animation Festival, Go Short и
Branchage Jersey Film Festival и много други. Негови творби са показвани на
стотици филмови фестивали, както и в музеи и галерии, като MOCA Taipei,
the Marl Video Art Award, Yota Space и галерия Gasworks. Има награди от
Филмовия фестивал в Сейнт Луис, Visual Music Award, Animate OPEN Digitalis,
Международния фестивал за анимационно кино в Лондон, Видео-фестивала
Бохум, Видеология, Фестивала Скепто, Фестивала Сан Джио и Филмовия
фестивал 700IS. Филми на Макс Хатлър са били включени в програмата
на турнето на EMAF, Videoformes onedotzero, Resfest, The Animation Show,
L’Alternativa, Animac, Aurora и на Британските награди за анимация. Макс е
работил заедно с музиканти като Basement Jaxx, Джованоти, The Egg and
Ladyscraper и е показвал аудиовизуалните си изпълнения на живо по целия
свят, включително и в Музея за образ и звук в Сао Пауло, Electrovisiones в
Мексико Сити, Фестивала Cimatics, Филмовия фестивал в Дрезден, SuperDeluxe
в Токио, The Big Chill Festival и в Института за съвременно изкуство в Лондон.
Макс преподава в Голдсмит и учи прави Професионална докторантура по
изобразително изкуство в Университета в Източен Лондон.
Experimental animator and media artist Max Hattler was educated at Goldsmiths,
Escuela de Cine de Madrid, and the Royal College of Art, graduating with an MA (RCA)
in Animation in 2005. He has had solo exhibitions at Tenderpixel, Lumen Eclipse,
Media Art Friesland, and Someonesgarden Tokyo, and retrospectives at Image Forum
Festival, Fredrikstad Animation Festival, Go Short, and Branchage Jersey Film Festival,
among others. His works have been shown at hundreds of film festivals, as well
as in museums and galleries such as MOCA Taipei, the Marl Video Art Award, Yota
Space and Gasworks Gallery. Awards include St. Louis Film Festival, Visual Music
Award, Animate OPEN Digitalis, London International Animation Festival, Videofestival
Bochum, Videologia, Skepto Festival, San Gio Festival and 700IS Art Film Festival. Max
Hattler’s films have been included in the touring programmes of EMAF, Videoformes,
onedotzero, Resfest, The Animation Show, L’Alternativa, Animac, AURORA, and the
British Animation Awards. Max has collaborated with several music acts including
Basement Jaxx, Jovanotti, The Egg and Ladyscraper, and he has shown his audiovisual
live performances around the world, including the Museum of Image and Sound in Sao
Paulo, Electrovisiones Mexico City, Cimatics Festival, Filmfest Dresden, SuperDeluxe
Tokyo, The Big Chill Festival and London’s ICA. Max teaches at Goldsmiths, and is
studying towards a Professional Doctorate in Fine Art (DFA) at the University of East
London.
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СЪБИТИЯ/EVENTS
12 ЮНИ/12 JUNE
centre 18 h.

арт център ФОТОСИНТЕЗИС/PHOTOSYNTHESIS art

“Вълнува ме пространството между абстракцията и конфигурацията, където
разказът е освободен от ограниченията на традиционния разказ. Моята работа
съзерцава микрокосмоси, моменти, атмосфери: Близки планове като отражения
върху голямата картина. А филмите ми са почти без диалог – те изследват
връзката между звука, музиката и движещите се изображения.” Макс Хатлър
Макс ще разкаже за любовта си към експерименталната анимация и абстрактните
движещи се изображения. Елате да се запознаете с този млад и иновативен
творец на 12 юни от 18 ч. в кафе-галерията на ФотоСинтезис арт център и
останете за прожекцията на неговите филми от 20 ч.
“I am interested in the space between abstraction and figuration, where storytelling is
freed from the constraints of traditional narrative. My work contemplates microcosms,
moments, atmospheres: Close-ups as reflections on the big picture. While my films
tend to be without dialogue, they explore the relationship between sound, music and
the moving image.” Max Hattler
Max will talk about his love for experimental animation and abstract moving images.
Come and meet with this young and innovative artist on June 12 @ 6 pm at the cafegallery of Photosynthesis art centre, followed by a screening at 8 pm.
ФИЛМИ НА МАКС ХАТЛЪР
ЧАСТ ОТ СПЕЦИАЛНАТА ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА
MAX HATTLER’S FILMS
PART OF THE SPECIAL PROGRAMME
12 ЮНИ/12 JUNE
centre 20 h.

арт център ФОТОСИНТЕЗИС/PHOTOSYNTHESIS art

1923 или РАЙ/1923 aka Heaven		
1’49”
В ЛЕГЛОТО/To Bed				
3’07”
ВСИЧКО СЕ ВЪРТИ/Everything Turns		
1’12”
НОЩНА МАШИНА
Nachtmaschine		
3’00”
СБЛЪСЪК/Collision				
2’21”
ЧЕРТИЧКИ/Striper				
31”
ПОВЕЙ/Drift					
3’34”
МАУНТ АЛЪН/Mount Allen			
3’38”
ААНААТТ/AANAATT				
4’45”
КЪДЕ ТИ Е ГЛАВАТА/Where’s Your Head At
6’00”
КРЪГОМ/Spin					
3’55”
СИНХРОН/Sync					
9’19”
ВИЕНСКИ ФЕСТИВАЛ НА НЕЗАВИСИМИТЕ КРАТКИ ФИЛМИ/VIS trailer
						
53”
RE:AX или МИРЪТ ЗАПОЧВА С МЕН/RE:AX aka PEACE STARTS WITH ME 1’30”
ПРЕМЕСТВАНЕ Shift				
3’00”
1925 или АД 1925 aka Hell			
1’36”
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Кристиан ДеВита
Christian DeVita
ИТАЛИЯ/ITALY
www.onehandclapping.tv
Аниматор | Сценарист
Animator | Script writer

Кристиан ДеВита е роден в Рим през 1973
година. Учи операторско майсторство в
престижния Институт по кинематография
и телевизия в Рим, където специализира
анимация с надеждата за кариера в
комиксите. Вдъхновен от любовта си към рок,
пънк и бритиш куул бандите на 60-те и 70-те,
Кристиан напуска Италия, където възможностите в анимацията и комиксите не
са големи и се премества в Лондон. Там той веднага си намира работа в Ealing
Animation, благодарение на дядото на британската анимация – Боб Годфри.
През 2007 г. Кристиан се присъединява към производството на филма
Фантастичният Мистър Фокс на Уес Андерсън и работи директно с режисьор от
Париж, като води монтажния екип на филма отличен с много награди. След като
работи над сторибордове за Малката Голяма Панда, Кристиан се присъединява
към екипа на Дисни към новия филм на Тим Бъртън Франкенуийни, който ще
излезе през октомври 2012 г.
През 2009 г. Кристиан започва да изнася лекции за работата си и опита си
по филмите Фантастичният Мистър Фокс и Франкенуийни. Присъства на
фестивала Red Stick в Луизиана, на Щутгартския фестивал за анимационно
кино, на фестивала Stoke-Your-Fires, на Animafest в Загреб, както и като жури за
международните заявки във Филмовия фестивал в Дрезден. Кристиан преподава
и в датската анимационна школа във Виборг.
Christian DeVita was born in Rome in 1973. Having studied cinematography at the
prestigious Instituto della Cinematografia e Televisione in Rome, where he specialises
in animation hoping for a carrier in comics. Inspired by his love for ‘60’s and ‘70’s
Rock bands, Punk and British cool, Christian opts to leave Italy, where opportunities
in animation and comics were poor and moves to London. Here he immediately finds
work at Ealing Animation thanks to grandfather of British animation, Bob Godfrey.
It is in 2007 that Christian is asked to join the production of Wes Anderson’s Fantastic
Mr Fox, and works directly with the director from Paris, leading the storyboard team
of the award winning films. After a brief spell on storyboards for The Little Big Panda,
Christian joins the story team Disney’s new Tim Burton movie Frankenweenie due out
for release October 2012.
In 2009 Christian begins giving lectures about his work and experiences of Fantastic
Mr Fox, and Frankenweenie, attending the Red Stick Festival in Louisiana, the
Stuttgart Tricksfilm Festival, Stoke-Your-Fires, Animafest in Zagreb as well as judging
the international entries at the Dresden Film Fest, and teaching periods at the Danish
animation school in Viborg.
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СЪБИТИЯ/EVENTS
15 ЮНИ/15 JUNE
УНГАРСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ/HUNGARIAN
CULTURAL INSTITUTE
12 h.
МАЙСТОРСКИ КЛАС/MASTERCLASS
Фантастичното пътуване: от сценария до филма
Историята на процеса на направата на игрални филми и анимация (от
Фантастичния Мистър Фокс до Франкенуийни)
Кристиан ДеВита работи като главен художник-постановчик на номинираният за
“Оскар” и БАФТА филм на Уес Андерсън, Фантастичния Мистър Фокс – адаптация
по класиката на Роал Дал. За 2 години той разработва и визуализира уникалния
визуален стил на Андерсън и концепции за адаптацията на детската приказка за
привидно ласкавия, но непокорен лисугер, който се опитва да победи трима от
най-злите фермери на света.
Освен, че работи в тясно сътрудничество с Андерсън, Кристиан работи и с
друг режисьор: Тим Бъртън. Изхождайки от опита си с двамата режисьори и
предишните си работи в телевизията и анимацията, лекцията се фокусира
върху процеса – от началната концепция и първообраза на завършените кадри,
минавайки през различните етапи на продукцията, използваните техники и
странните комични неща, които се случват по време на продукцията.
Презентация е придружена с множество клипове от историята на процеса,
художествения отдел, снимачната площадка, анимацията, както и какво се случва
зад кадър.
A Fantastic Trip: from script to film.
The story process of feature films and animation - From Fantastic Mr. Fox to
Frankenweenie.
Christian DeVita was lead story artist on the Oscar and BAFTA nominated Wes
Anderson adaptation of Roal Dahl classic Fantastic Mr. Fox. For 2 years he worked
developing and visualizing Anderson’s unique visual style and concepts for his
adaptation of this children’s tale of a suave yet rebellious fox who tries to get the
better of three of the meanest farmers that ever lived.
As well as working closely with Anderson Christian worked story with another
visual director: Tim Burton. Drawing from his experiences with both directors, and
his past work in television and animation, the lecture captures the process, from
early concepts and thumbnails to completed footage, taking in the various stages
of production, techniques used and quirky anecdotal events occur throughout the
production. Christian accompanies his presentation with plenty of clips from the story
process, art department, live sets, animation as well as some behind the scenes
footage.
Christian accompanies his presentation with plenty of clips from the story process, art
department, live sets, animation as well as some behind the scenes footage.
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Анита Санча
Anita Sancha

СЪБИТИЯ/EVENTS

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/UK
www.anitasancha.co.uk

14.06. 2012 УНГАРСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ/HUNGARIAN
CULTURAL INSTITUTE
16.00 h

Самоук аниматор Природозащитник

УЪРКШОП ПО АНИМАЦИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Self-taught animator | Environmentalist

Анита вярва в една бъдеща Зелена устойчива
световна общност и смята, че нейните екоанимационни филми могат да спомогнат за
това. Тя получава имейли от всички краища на
света и намира това за много обнадеждаващо.
Често показвани в училища и по време на
дискусии и работни срещи свързани с околната среда, тя смята, че тези малки
късометражни филми карат хората да се замислят. Тя дори има фен клуб в едно
училище в Испания! Анита създава своите филми без диалог, освен диалога
на изкуството и те обикновено имат щастлив край. По този начин те могат да
преодоляват езиковите бариери, като същевременно носят положително зелено
съобщение. Тя работи от дома си в малко студио. В нейните творби взимат
участие детски играчки, глинени (пластилинени) герои, рисунки и компютъра.
Тя е напълно самоука и е постигнала това с помощта на онлайн уроци от YouTube и експериментиране... Тя мисли, че нейните “анимации, не са брилянтни”,
но просто иска да достави съобщението, което влага в тях. Анита също така
посещава и работи с млади хора и деца и прави анимационни филми с тях. Тя е
носител на няколко филмови награди и дори е спечелила обяд с Ал Гор!
Anita believes in a future green sustainable world community and feels that her eco
animations can make a difference. She has had emails from all over the world and
finds it as very encouraging. Often shown in schools and environmental talks and
workshops, she feels that these small short films are making a difference. She even
has a fan club in a school in Spain! Anita creates her films not using any language,
besides the language of art, and usually with a happy end. This way they can cross
language barriers with a positive green message. She works from home in a small studio. Her works involve toys, clay (plasticine) models, drawings and a computer. She
is completely self-taught with the help of online YouTube lessons and she just experiments... She thinks that her “animations may not be brilliant”, but she just wants to
deliver a message. Anita also visits and works with youths and kids and makes animations with them. She has won several film awards and even a lunch with Al Gore!

съвместно с Регионален Екологичен Център
Работно ателие „Техники от анимацията, като нови възможности за
подобряване на учебния процес”
ANIMATION WORKSHOP FOR TEACHERS
together with the Regional Environmental Center
Workshop “Techniques of animation, as new opportunities to improve the
educational process”

ФИЛМИ НА АНИТА САНЧА
УЧАСТВАЩИ В СПЕЦИАЛНАТА ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА
ANITA SANCHA’S FILMS PART OF THE SPECIAL PROGRAMME

15.06. 2012 УНГАРСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ/HUNGARIAN
CULTURAL INSTITUTE 13.00 h
16.06. 2012 кино ЛЮМИЕР/cinema LUMIERE 10.00 h
THE BIG GREEN IDEA /ГОЛЯМАТА ЗЕЛЕНА ИДЕЯ
HOME SWEET HOME/РОДЕН ДОM

01’26”

02’00”

LITTLE PUMPKIN FEED THE WORLD /МАЛКАТА ТИКВИЧКА ХРАНИ СВЕТА

03’50”

PAST PEAKOIL – TRAVELLING TOWARDS TRANSITION/ СЛЕД ПЕТРОЛА - ПЪТУВАНЕ
КЪМ ТРАНСФОРМАЦИЯ
02’11”
THE PLASTIC PLANET/ПЛАСТМАСОВАТА ПЛАНЕТА
STOP WHALING /СПРЕТЕ ЛОВА НА КИТОВЕ!

06’26”
01’20”

THE EARTHDAY CARD/КАРТИЧКА ЗА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА 03’27”
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Регионален Екологияен Център за ЦИЕ
Regional Environmental Centre for CEU
БЪЛГАРИА/BULGARIA
www.rec.bg
Регионалният Екологичен Център за Централна
и Източна Европа

РЕЦ за ЦИЕ – Българиrя е основан през
1993 г. Фондацията е добре позната в
средите на екологичните неправителствени
организации и си сътрудничи ефективно
с национални и местни власти, компании
от екологичния сектор, частни и държавни
институции. Местният офис на РЕЦ за България съдейства за решаване на
екологични проблеми по места като за целта използва опита на своя местен
екип и го допълва с международна подкрепа на централния офис на РЕЦ за
ЦИЕ и български партньори. Фондацията участва и в регионални проекти и
международни инициативи.

Centre carries out projects related to:
Buliding capacity in the environmental section
Dissemination of environmental information
NGO support
Business and the environment
Local Initiatives
Public Participation
Environmental Policy
Climate Change
Environmental Legislation
The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe - Bulgaria Branch,
is the sole legitimate representative of the Regional Environmental Center for Central
and Eastern Europe in Bulgaria. No one except REC - Bulgaria Branch may conduct
legal or factual actions on behalf of REC or use our reputation.

РЕЦ за ЦИЕ – България подпомага неправителствени организации, обществения
и частния сектор и други заинтересованите лица в областта на околната среда
при изпълнение на тяхната роля в едно демократично и устойчиво общество.
Центърът изпълнява проекти, свързани с:
Изграждане капацитет в областта на околната среда
Разпространение на екологична информация
Подкрепа на НПО
Бизнес и околна среда
Местни инициативи
Участие на обществеността
Екологична политика
Промени в климата
Екологично законодателство
Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа – клон България
е единствен законен представител на Регионалният Екологичен Център за
Централна и Източна Европа в Българя. Никой освен РЕЦ за ЦИЕ – клон България
не може да извършва правни или фактически действия от името на РЕЦ или да
използва нашата репутация.

REC - Bulgaria was founded in 1993. The Foundation is well known among the environmental NGOs and collaborates effectively with national and local authorities,
companies of the environmental sector, public and private institutions. The local office
of REC helps Bulgaria solve environmental problems by areas, by simply using the
experience of their local team and by implementing the international support of the
headquarters of REC and Bulgarian partners. The Foundation also participates in regional projects and international initiatives.
REC - Bulgaria supports non-governmental organizations, the public and private
sectors and other groups interested in the environment and the role they play in a
democratic and sustainable society.
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СЪБИТИЯ/EVENTS

14.06. 2012 УНГАРСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ/HUNGARIAN
CULTURAL INSTITUTE
16.00 h
УЪРКШОП ПО АНИМАЦИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Лектори:

Анита Санча (Англия)

и

гл.ас. Ася Асенова

съвместно с Регионален Екологичен Център
Работно ателие „Техники от анимацията, като нови възможности за
подобряване на учебния процес”
ANIMATION WORKSHOP FOR TEACHERS
Лектори:

Анита Санча (Англия)

и

гл.ас. Ася Асенова

together with the Regional Environmental Center
Workshop “Techniques of animation, as new opportunities to improve the
educational process”
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Вера Нойбауер
Vera Neubauer
ЧЕХИЯ/ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/CZECH REPUBLIC /
UK
www.veraneubauer.com

Вера Нойбауер
Аниматор | Монтажист | Продуцент | Сценарист
Вера Нойбауер е родена в Чехия и е един
от най-продуктивните аниматори във
Великобритания. Тя е автор на множество
сценарии, фотоизложби и куратор на
фестивални прожекции. Нейните филми са
били прожектирани на международно равнище в кина, галерии и по телевизията.
Печелила е две награди ‘BAFTA’, както и големи награди на международни
филмови фестивали. Нейни ретроспективи са били прожектирани в Бристол,
Ливърпул, Баден, Рим, Йейда, Тампере, Рио де Жанейро, Сао Пауло, Мумбай,
Берлин, Волда, Сиена, Виена и Сдерот. Нойбауер е преподавала изкуство и кино
в Централно училище по изкуствата Св. Мартин, Кралския колеж по изкуствата и
Университета Голдсмит. Тя работи като независим творец и режисьор в Лондон и
понякога провежда семинари на различни точки по света.

ФИЛМИ НА ВЕРА НОЙБАУЕР
УЧАСТВАЩИ В СПЕЦИАЛНАТА ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА
VERA NEUBAUER’S FILMS
PART OF THE SPECIAL PROGRAMME

12.06. 2012 НАТФИЗ/NATFA 16.00 h
VERA NEUBAUER’S FILMS PART 1
CANNON FODDER/ПУШЕНО МЕСО

1971|01’03’’

ANIMATION FOR LIVE ACTION/АНИМАЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЖИВО 1978|24’53’’
WHEEL OF LIFE/КОЛЕЛОТО НА ЖИВОТА
LA LUNA/ЛУНАТА

1996|15’42’’

1999|25’53’’

ALL DONE AND DUSTED /ВСИЧКО Е ГОТОВО
WOOLLY WOLF/ВЪЛНЕСТ ВЪЛК

2010|03’13’’

2001|04’05’’

Vera Neubaeur
Director | Animatор | Editor | Producer | Writer
Czech born Vera Neubauer is one of the most prolific animators in the UK. She has
written numerous scripts, had photo exhibitions and curated festival screenings. Her
films have been widely shown internationally in cinemas, galleries and on television.
They have been awarded 2 BAFTA’s, as well as major prizes at international film
festivals. Her retrospectives have been screened in Bristol, Liverpool, Baden, Rome,
Lleida, Tampere, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Mumbai, Berlin, Volda, Siena, Vienna and
Sderot. Neubauer taught art and filmmaking at Central St. Martin’s School of Art,
Royal College of Art, and Goldsmiths University. She works as an independent artist
and filmmaker in London and occasionally holds workshops internationally.

13.06. 2012 НАТФИЗ/NATFA 16.00 h
VERA NEUBAUER’S FILMS PART 2

THE DECISION /РЕШЕНИЕТО		
HOOKED/ИЗПЛЕТЕН

1981|33’

2003|09’27’’

THE LAST CIRCUS/ПОСЛЕДНИЯТ ЦИРК

2004|16’51’’

WOOLLY TOWN – WOOLLY HEAD/ВЪЛНЕН ГРАД - ВЪЛНЕНА ГЛАВА
THE LADY OF THE LAKE/ДАМАТА ОТ ЕЗЕРОТО		
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Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, финансира
дейности в три направления:

1. Опазване и подобряване състоянието на водите, което включва
строителство на пречиствателни станции за отпадъчни води и на
канализационни мрежи, разработване и актуализиране на планове за
управление на речните басейни, както и подготовка на инвестиционни
проекти за последващо финансиране;

Оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013” (ОПОС) е една от
седемте оперативни програми в България.
Тя определя стратегическите цели на страната ни в сектор „околна
среда”, които се финансират от европейските фондове в периода
2007-2013 г.

Бюджетът на програмата от 3.5 млрд. лв. се формира от два фонда
на Европейския съюз, които предоставят средства в областта на
околната среда:

1. Кохезионен фонд (КФ), който подпомага по-слабо развитите
държави-членки да намалят своето икономическо и социално изоставане
и да стабилизират икономиката си
и
2. Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), чиято основна
цел е да засили икономическото и социално сближаване в Европейския
съюз, като възстанови нарушеното равновесие между регионите и да
подобри конкурентноспособността на ЕС.

2. Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите,
което включва доизграждане на системи от “поносими” регионални
съоръжения/инсталации за третиране и обезвреждане на битови
отпадъци, рекултивация и закриване на съществуващи депа за битови
отпадъци, както и подготовка на инвестиционни проекти за последващо
финансиране;

3. Опазване на биоразнообразието и защита на природата, като тук се
финансира разработване и актуализиране на планове за управление на
защитени територии и на планове за управление на защитените зони от
НАТУРА 2000, опазване и възстановяване на местообитания и регулирано
използване на видовете, разработване на планове за действие за
застрашени видове, изпълнение на дейности, целящи смекчаване на
влиянието на климатичните промени върху биологичното разнообразие,
подготовка на бъдещи проекти за последващо финансиране.
Реализирането на тези приоритети с финансиране по ОПОС ще доведе
до подобряване качеството на живот на населението в страната и до
повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика.

www.ope.moew.government.bg
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Локация
Хотел „Даунтаун“ се намира в центъра на града на удобно
и достъпно място, на пешеходно разстояние от главните
финансови институции и туристически забележителности.
Международното летище София е на 20 минути с
автомобил (7,5 км).
Настаняване и услуги
Бутиковият хотел “Даунтаун” разполага с 59
климатизирани стаи за непушачи, включващи 12
апартамента. Всички стаи предлагат хармонията на
домашния уют, съчетана с комфорта на луксозния хотел
и удобства като: сателитна телевизия и филмов каталог,
телефон с директно избиране, безплатен интернет,
минибар, сейф, румсервиз. Хотелът предлага транспорт от
и до летище София.
Pесторант и Лоби бар
Елегантният 50-местен ресторант, подходящ за за камерни
тържества, сватби и приеми, предлага избор от кулинарни
деликатеси и селекция отбрани вина.
Лоби барът привлича вниманието на ценителите на
малцово уиски с уникалната си колекция.
Конферентни услуги
Хотелът разполага с 2 конферентни зали с капацитет
съответно 25 и до 65 места. Модерно оборудван Бизнес
център предлага богата гама от услуги.
Отдих и красота
Нашият спортен център с фитнес, сауна, солариум, масаж
и фризжорския салон Ви осигурява допълнителен уют и
отдих.
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Фабрика за идеи
Ideas Factory

If an Expert animator meet an Expert on climate change =?
If a Sscript writer encounters a Social worker =?

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

If you meet someone whose work inspires you and gives a whole new perspective of
yours?

www.ideasfactorybg.org

Фабриката за идеи е проявление на
ТЕОРИЯТА НА НЕВЕРОЯТНОСТИТЕ.
Всичко, което искаме е просто светът
да разполага с по-големи количества
позитивен потенциал и общуващи със
себе си и социалната си среда хора. Ако
това се случи, няма начин да не заживеем в един малко по-искрен свят.

Come and see your ideas with new eyes.
Come and be part of the birth of ingenious ideas for communicating some of the most
pressing social issues! Making decisions a trend!

Ideas Factory is a manifestation of the THEORY OF IMPROBABILITIES All we want is
simply the world to have greater amounts of positive potential and communicating
with themselves and their social environment people. If this happens, there is no way
to live in a little more honest world.
СЪБИТИЯ/EVENTS
СРЕЩА/MEETING
MEET FOR CHANGE
15 ЮНИ/15 JUNE

АРТ СПЕЙС лятно кино / ART SPACE

11 h.

В рамките на международния фестивал за анимационно кино Златен Кукер,
Фабрика за идеи Ви кани на първото в България събитие MEET FOR CHANGE NETWORKING game for social change
Получавате тази поканa, защото се надяваме да сте готови да:
играете, обменяте идеи и сте нетърпимо любопитни да срещате хора от друга
сфера, горящи в работата си, които иначе може би никога не бихте се засекли!
Ако аниматор срещне експерт по промените в климата= ?
Ако сценарист срещне социален работник= ?
Ако ти срещнеш някой, чиято работа те вдъхновява и дава съвсем нова
перспектива на твоята?
Ела, за да видиш идеите си с ново око.
Ела, за да бъдеш част от раждането на гениални идеи за комуникирането на някои
от най-наболелите социални теми! Да превърнем решенията в тренд!
Ideas Factory invites you to the first MEET FOR CHANGE - NETWORKING game for
social change, event in Bulgaria – part of the 3rd International Animation Film Festival
Golden Kuker – Sofia.
You received this invitation because we hope that you are ready to:
play, exchange ideas and are intolerably curious to meet people from other areas,
which otherwise perhaps you would never bump into!

184

Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2012

International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2012

185

WWF – България
WWF - Bulgaria

ФИЛМИ НА WWF
УЧАСТВАЩИ В СПЕЦИАЛНАТА ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

WWF FILMS PART OF THE SPECIAL PROGRAMME

www.wwf.bg

WWF иска да спре влошаването на
околната среда на планетата, за да
може в бъдеще хората да живеят в
хармония с природата. Това може да се
постигне чрез:
* запазването на биологичното
разнообразие
* устойчивото използване на възобновяеми природни ресурси
* намаляването на замърсяването и безогледното потребление
WWF wants to stop environmental degradation of the planet, so that in the future
people can live in harmony with nature. This can be achieved by:
* Conservation of biodiversity
* Sustainable use of renewable natural resources
* Reducing pollution and indiscriminate use

БЕЗПЛАТНА ПРОЖЕКЦИЯ/FREE SCREENING
17 ЮНИ/17JUNE КИНО ЛЮМИЕР/CINEMA LUMIERE 10 H.
ФИЛМ ЗА КАФЕТО | Latte Movie

01’00’’

МИСЛИ ПО НОВОМУ (СВЯТ) | Think New (World)

00’31’’

МИСЛИ ПО НОВОМУ (ЕНЕРГИЯ) | Think New (Energy) 01’00’’
НИЕ ВСИЧКИ СМЕ СВЪРЗАНИ | We Are All Connected

01’00’’

ЦЕНТЪР ЗА ДЕЙСТВИЕ | Action Center 01’00’’
НА ОСТРОВ СУМАТРА | On The Island Of Sumatra
ДЪЖДОВНАТА ГОРА | Rainforest

02’52’’

02’18’’

ОГРАНИЧЕНА ПЛАНЕТА | Finite Planet 02’16’’

СЪБИТИЯ/EVENTS
WWF ПРЕЗЕНТАЦИЯ/WWF PRESENTATION
12 ЮНИ/12 JUNE
УНГАРСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ/HUNGARIAN
CULTURAL INSTITUTE
14 h.
Теми:
Климатичните промени - какво може да направи всеки от нас
“Осиновяването” на редки животински видове - как да помогнем на българската
дива природа
Лектори:
Константин Иванов, координатор комуникации, WWF - България
Георги Стефанов, експерт климатични промени, WWF - България
Topics:
Climate change - what can each one of us do about it
“Adoption” of rare species - how we can help Bulgarian Wildlife
Lectors:
Konstantin Ivanov, communications coordinator, WWF - Bulgaria
Georgi Stefanov, climate change expert, WWF - Bulgaria
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