ДИРЕКТОР НА ФЕСТИВАЛА
FESTIVAL DIRECTOR
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА СЛАВОВА

Аниматор |Художник |
Биография
Надежда Славова е родена на 30.04.1953 г. През 1976 г. завършва Националната
художествена академия, специалност ”Изящна живопис”.
Работи 14 години в Студия за анимационни филми ”София”, където участва в повече от
120 филма като аниматор, художник, режисьор и сценарист.
Авторските й филми са ”Щастливец”, ”Ква-ква”, ”Бълхата”, „Таралежчето“, ”Сънят на
пакостника”, ‘‘WOW’’. Главен аниматор е на ”Приключенията на щъркела Чоко и жабока
Боко” /и съ-режисьор на 2 от сериите/. Прави декорите на летния Сънчо - ”Лека
нощ деца”. Главен аниматор е на ”Планетата на съкровищата” – първия български
пълнометражен анимационен филм. За ЦКС е направила повече от 20 рисувани
авторски реклами, всички излъчвани по БНТ. Работила е на хонорар за БНТ, Студия
”Спектър”, ”Време”.
Създател и управител е на първото в България Творческо студио и Рекламна агенция
”АНИМАРТ” http://animart-bg.com/, където е направила множество рекламни клипове
със средствата на живо видео, рисувана и компютърна анимация излъчвани по
националните и кабелни телевизии у нас, в Русия, Австрия, Франция и Румъния, а
някои от клиповете за БОАРОН и МОНСАНТО са продадени и се излъчват в няколко
страни в чужбина.
www.animart-bg.com/index.php?module=commercials&lang=bg
Автор е на два пилотни филма на комичен ням сериал ‘’Минутите на Пони и Руди - 2’’,
с дебел сценариен портфейл, за които търси спонсориране.
Заедно с колеги – компютърни специалисти преди 23 години прави заставките на БНТ
КАНАЛ 1: ‘’КАК ЩЕ ГИ СТИГНЕМ’’/с Тодор Колев, ‘’ВАРИАНТ 3’’ на Живка Гичева и Вася
Колева, ‘’ЛЪЧ’’на Милка Русева, ‘ИЗ ХРИСТИЯНСКИЯТ СВЯТ’’ на Адела Пеева, ‘’БРАЗДИ’’,
‘’ПАНОРАМА’’, ‘’ПО СВЕТА И У НАС’’, множество заставки със знака на К-1 и мн. др.
Корпоративните й филми са ‘’ЛАКТИНА’’. ‘ЕТРОПАЛ’’, ‘Б’ОРО’’, ‘’СЕТ АД’’, ‘’ВАЛЕРИЙ
СИМ ГРУП’’, ‘’САМЕЛ 90’’, ‘’БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА’’, ‘’ХИМРЕМОНТСТРОЙ’’ и др.
www.animart-bg.com/index.php?module=corporatefilm&lang=bg
По поръчка на Българско Национално Радио, АНИМАРТ ЕООД произвежда 21
анимационни клипчета по любими детски песнички, сред които „Зайченцето
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Бяло“, „Шаро и първия сняг“, „Кошута“ и др. За фирма KANEV MUSIC също прави 7
анимационни клипове по детски песнички.
www.animart-bg.com/index.php?module=cartoon&lang=bg
С Държавната Агенция за Закрила на Детето се изпълни и продължава голям проект
за безопасността на движение на децата. Проектът включва книжки и пет анимационни
филма с продължителност от 10 минути всяко.
www.animart-bg.com/index.php?module=books2&lang=bg
Работи живопис, стенописи, графика, илюстрация, карикатура, керамика. Публикува
карикатури във вестници и списания. Създава 7 стенописа за деца в ОДЗ в Зона Б-5
и ‘’Болярски пир’’ в местността Ксилифор, гр. Велико Търново. Нейни живописни
произведения са притежание на много частни колекции. Има интернет художествена
галерия с нейни картини.
www.animart-bg.com/index.php?module=paintings&lang=bg
През 2009 г., Надежда Славова основава Българската асоциация на независимите
художници и аниматори – БАНХА „Пройко Пройков“ www.baicaa.org и е нейн
председател с над 110 члена талантливи български аниматори. Помага всячески на
младите аниматори.
През 2010 г, след 23 години отсъствие на фестивал на анимацията, тя смело
организира Международният фестивал на анимационния филм „Златен кукер –
София“, http://www.animationfest-bg.eu и с помощта на членове на БАНХА провежда
първото издание, в ролята си на директор, влагайки най-вече лични средства. След
три успешни издания на фестивала, в момента подготвя четвъртото му издание, от 7
до 12 май 2013 година, в който предвижда уникални събития и конкурси.

www.animart-bg.com/index.php?module=corporatefilm&lang=bg
The National Bulgarian Radio asked Animart to produce 21 cartoon clips based on children’s
favorite songs among which ‘The White Bunny’, ‘The doggy and the first snow’ and ‘The
Hind’. Kanev Music placed an order for 7 movie clips all based on children’s favourite songs.
www.animart-bg.com/index.php?module=cartoon&lang=bg
Together with The National Agency For Children Protection, a big project for child road safety has been accomplished.
www.animart-bg.com/index.php?module=books2&lang=bg
Nadezda made art paintings, wall-paintings, graphics, illustrations, comics and ceramics.
She published her own cartoons in papers and magazines. She is also an author of seven
wall-paintings for children from several kindergardens. Loads of her works belong to private
collections.
www.animart-bg.com/index.php?module=paintings&lang=bg
Nadezda is the Chairwoman of the founded in 2009 Bulgarian Association of Independent
Cartoon Animation Artists (BAICAA) www.baicaa.org which has more than 110 members.
In 2010, after 23 years with no festival attendance on the Bulgarian market, Nadezda
bravely rolled up her sleeves and together with her colleagues from BAICAA organised The
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia.She then became an Art Director
of the festival and carried out its 1st edition. After three successful episodes of Golden
Kuker, Nadezda is now in an organizational process of the 4th edition which will be held
between 7th and 12th May 2013.
www.animationfest-bg.eu

NADEZDA DIMIRTOVA SLAVOVA

Biography
Nadezda Dimitrova Slavova was born on 30.04.1953. In 1976 she graduated Fine Arts at
The National Academy of Arts in Sofia. She has 14 years working experience as an animator, drawer, director and script writer at The Sofia Animation Studios.
Nadezda’s authorship films are ‘‘Happy Man’’; ‘‘Kva Kva’’; ‘‘The Flea’’, ‘‘The Hadgehog’’;
‘‘The Dream of The Naughty Lad’’ and ‘‘WOW’’. She has main role as an animator at ‘‘The
Adventures of Choko the Stork and Boko the Frog’’. She is also a co-producer of two epizodes of the same movie. Nadezda makes the decors of the summer edition of Sandman’s
Goodnight Stories for Kids. She is main animator of ‘Treasure Island’ – the first Bulgarian
full-length cartoon movie. Nadezda has hands on more than 20 adverts, all presented on
The National Bulgarian Television. Nadezda worked for the National Bulgarian Television,
and other art studios.
Presently Nadezda is founder and manager of the first creative studio and advertising
agency in Bulgaria, called Animart. Many of her ad spots have been presented and sold on
local and international markets (Russia, Austria, France and Romania).
Nadezda is author on two pilot silent comic movies ‘Pony and Rudie’s Showtime’ part 2 for
which she raises sponsors.
Together with colleagues of hers from The Bulgarian National Television, Nadezda makes
series of show spot productions and corporate movies
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ЛОГО НА ФЕСТИВАЛА
FESTIVAL LOGO

Кукерството

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.

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.

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.

Let us honor you, Proiko!

Поклон от нас, Пройко!

Koukeri
dances are one of Bulgaria’s symbols. The
ritual dates back to the pagan past of the
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ЖУРИ
JURYx
ХОТЕЛ

СЛАВЯНСКА БЕСЕДА

улица „Славянска“ 3,
1000 София, България
3 Slavynska beseda str.
Sofia 1000, Bulgaria
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ГЕНОВЕВА ДИМИТРОВА
GENOVEVA DIMITROVA
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РЕНЕ БЕЕКМАН
RENE BEEKMAN
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ИВАН БОГДАНОВ
IVAN BOGDANOV

БИЛ ДЕНИС
BILL DENNIS
Президент на ASIFA Индия
САЩ
Биография
Уилям Бил Денис е в анимационната
индустрия от вече 30 години.
Той е създател и изпълнителен директор на
едно от най-добрите индийски анимационни
студия. Докато работи там, продуцира
награждавани сериали като The Adventures of
Tenali Raman, Children’s Animation Workshop и
други. Бил е основател и на The Week with the
Masters Animation Festival в Керала, както и
на Toonz Webel Animation Academy в Калкута. Той е обявен за един от най-влиятелните хора
и често е канен като специалист консултант в студия в региона. През 2000г. индийското
правителство награждава Бил с престижната награда Rashtriya Rattan за индивдуалния
отличителен принос и видни постижения в името на нацията.
Преди да отиде в Индия, Бил е част от студията Turner Broadcasting’s Hanna Barbera. Като
регионален мениджър на студията той прoдуцира редица печеливши анимации включващи
известни класически герои от Hanna Barbera. Докато работи за Fil Cartoons в Манила, Бил
е продуцент на световни анимационни премиери от канала Cartoon Network. Това включва
премиерни сезони на филмите Dexter’s Lab, Powerpuff Girls, Johnny Bravo и Cow and Chicken.
За двадесет години Бил е изпълнителен директор на Walt Disney, а по-късно и
вицепрезидент на отдела за пълнометражни филми. Докато работи там, той композира,
обучава и помага за изготвянето на продукции на пълнометражни филми, от които имената
на филми като Beauty and the Beast, The Lion King, The Little Mermaid and Aladdin. Той е
ключов служител в планирането и стратегическата подготовка на Walt Disney Studios в
Бурбанк и Орландо. Той е в основата на усъвършенстването и осъществяването на значими
обучителни стратегии за създаването на EPCOT Center.

Настоящи продукции
Monsiour Noir 			
Пълнометражни филми
The Lion King 			
The Little Mermaid 		
Aladdin 				
Oliver & Company 		
Beauty and the Beast 		
The Rescuers Down Under
Pagemaster 			

Prince and the Pauper 		
Meena 				
Flintstones Christmas Carol
Adventures of Tenali Raman (series)
Cow and Chicken 			
Sledgehammer OPossum 		
Yuckie Duck 			
Powerpuff Girls 			
Dexter’s Lab 			
Dino in Stay Out 			
Johnny Bravo 			
Captain Planet (series) 		
The Mask
(series) 		
Treasure Island (series) 		
Stone Crusher 			
Swamp n Tad 			

Animation
Animation
Animation
Animation
Animation
Animation

Walt Disney Feature Animation
UNICEF
Hanna Barbera
Toonz Animation
Hanna Barbera/Cartoon Network
Hanna Barbera/Cartoon Network
Hanna Barbera/Cartoon Network
Hanna Barbera/Cartoon Network
Hanna Barbera/Cartoon Network
Hanna Barbera/Cartoon Network
Hanna Barbera/Cartoon Network
Turner Broadcasting
Turner Broadcasting
Canada CoPro
UNICEF
Fil Cartoons/Cartoon Network

Комикси
The Clever Barber 		
Miracles - series
		
Tenali Raman - series 		
Princess of Light 		
Tikkoo
			

Професионален опит | Филмография | Постижения

USA

Credits: William (Bill) Dennis

Biography
Vayo Productions-New York

Walt Disney Feature
Walt Disney Feature
Walt Disney Feature
Walt Disney Feature
Walt Disney Feature
Walt Disney Feature
20th Century Fox

Късометражни филми

Основател и почетен президент на ASIFA Индия, Бил е и изпълнителен директор за ASIFA в международен план. Често е канен като жури по анимационни фестивали и като
избирателен член на Академията за телевизия, изкуство и наука. Изпълнява ролите на
съветник и член на борда на студия и анимационни училища в САЩ и Индия. Също така,
Бил е и основател и директор на асоциацията Zanymation, бутиково анимационни студио,
работещо в САЩ и Германия. Бил е и съосновател на международната анимационна
консултативна група, намираща се в Лос Анджелис, САЩ.

Degrees 				

Denver MP Studios-Germany

Classic Toonz
Pakka Toonz
Classic Toonz
Classic Toonz
Classic Toonz

PRESIDENT | ASIFA INDIA

William ‘Bill’ Dennis has been in the animation industry for thirty years.
In his role as CEO and founder, he was responsible for the birth of one of India’s top animation
studios. While there, he produced award winning series including The Adventures of Tenali Ra-
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man, Children’s Animation Workshop, among others. He was also the founder of the Week with
the Masters Animation Festival in Kerala and the Toonz Webel Animation Academy in Calcutta.
He is regarded as one of the most influential people in Asian animation today and is frequently
called on to consult with studios in the region. In 2000 The Indian government awarded Bill with
the prestigious Rashtriya Rattan Award for outstanding individual achievements and distinguished
service to the nation.
Prior to his work in India, Bill was affiliated with Turner Broadcasting’s Hanna Barbera Studios.
As president of their overseas studio operations, he produced numerous award winning cartoons
starring the classic Hanna Barbera characters. At Fil Cartoons in Manila, he also produced the
World Premiere Toons for the Cartoon Network. This included the premiere seasons of Dexter’s
Lab, Powerpuff Girls, Johnny Bravo and Cow and Chicken.
For twenty years, Bill was an executive with the Walt Disney Studios, most recently as Vice President of Feature Animation. While at Disney, he orchestrated the talent, training and resources
for feature film production including Beauty and the Beast, The Lion King, The Little Mermaid and
Aladdin. He was the key manpower planning and training strategist for The Walt Disney Studios
in Burbank and Orlando. He developed and implemented the manpower and training strategies
for the launch of EPCOT Center.
He founded the ASIFA India chapter and remains active in his role as President Emeritus. He
served as Executive Director of ASIFA International. Bill is a frequent juror for animation festivals
and is a voting member of the Academy of Television Arts & Sciences. He serves as an advisor
and board member for studios and animation schools in the USA and India. He is also the founder and principal of Zanymation Associates, a boutique animation studio with operations in the
USA and Germany. He is a founding partner in the Los Angeles based, International Animation
Consulting Group.

Flintstones Christmas Carol
Adventures of Tenali Raman (series)
Cow and Chicken 			
Sledgehammer OPossum 		
Yuckie Duck 			
Powerpuff Girls 			
Dexter’s Lab 			
Dino in Stay Out 			
Johnny Bravo 			
Captain Planet (series) 		
The Mask
(series) 		
Treasure Island (series) 		
Stone Crusher 			
Swamp n Tad 			

Hanna Barbera
Toonz Animation
Hanna Barbera/Cartoon Network
Hanna Barbera/Cartoon Network
Hanna Barbera/Cartoon Network
Hanna Barbera/Cartoon Network
Hanna Barbera/Cartoon Network
Hanna Barbera/Cartoon Network
Hanna Barbera/Cartoon Network
Turner Broadcasting
Turner Broadcasting
Canada CoPro
UNICEF
Fil Cartoons/Cartoon Network

Comic Books
The Clever Barber 		
Miracles - series
		
Tenali Raman - series 		
Princess of Light 		
Tikkoo
			

Classic Toonz
Pakka Toonz
Classic Toonz
Classic Toonz
Classic Toonz

Professional Experince | Filmography
Credits: William (Bill) Dennis
Currently in Development
Degrees 					

Vayo Productions-New York

Currently in Production
Monsiour Noir 				

Denver MP Studios-Germany

Feature Films
The Lion King 				
The Little Mermaid 			
Aladdin 				
Oliver & Company 			
Beauty and the Beast 		
The Rescuers Down Under 		
Pagemaster 				

Walt Disney Feature Animation
Walt Disney Feature Animation
Walt Disney Feature Animation
Walt Disney Feature Animation
Walt Disney Feature Animation
Walt Disney Feature Animation
20th Century Fox

Short Films
Prince and the Pauper 		
Meena 				
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АНТОНИ ХРИСТОВ
ANTHONY CHRISTOV
Художествен директор |
Преподавател
България
Биография
Роден в София през юли 1961г. Учи в
художествената гимназия „Илия Петров“
в София, бяга през гранница месец преди
дипломирането си през юни 1981г. Работи
за компанията Walt Disney в периода 19881991г., след което за Universal Studios, Warner
Bros. 20th century Fox, а от март 2000г. до
сега работи за анимационните студия на
Pixar. Художествен директор на Wall-E, Finding Nemo, участвал в много други проекти. Преподавател в Академията за изкуства в Сан
Франциско.

Филмография
Отдел Анимация:
2000 - Titan A.E. (2000) (layout supervisor) ... aka “Titan: After Earth” - USA (promotional title)
1994 - The Land Before Time II: The Great Valley Adventure (V) (layout supervisor) (as Anthony
B. Christov)
1994 - Pitfall: The Mayan Adventure (VG) (layout supervisor)
1994 - Asterix Conquers America (layout artist)... aka “Asterix in America” - Germany (original
title)
1993 - “Animaniacs” (background key designer) (1 episode, 1993)... aka “Steven Spielberg Presents Animaniacs” - USA(complete title)
1993 - Pavlov’s Mice/Chicken Boo-Ryshnikov/Nothing But the Tooth TV episode (background key
designer) (as Anthony Christoff)
1992 - “Conan: The Adventurer” (layout designer) (13 episodes)
1992 - Seven Against Stygia TV episode (layout designer) (as Tony Christov)
1992 - Windfang’s Eyrie TV episode (layout designer) (as Tony Christov)
1992 - Serpent Riders of Set TV episode (layout designer) (as Tony Christov)
1992 - The Claw of Heaven TV episode (layout designer) (as Tony Christov)
1992 - Shadow Walkers TV episode (layout designer) (as Tony Christov) (8 more)
1992 - FernGully: The Last Rainforest (layout artist) (as Anthony B. Christov)
1990 - The Rescuers Down Under (layout assistant)... aka “The Rescuers Down Under in 3-D” USA (3-D version)
1990 - The Prince and the Pauper (breakdown and inbetween artist)... aka “Mickey’s the Prince
and the Pauper” - USA (complete title)
Продуктов дизайн:
2009 – 2010 - “Mater’s Tall Tales” (6 episodes)... aka “Cars Toon: Mater’s Tall Tales” - USA (DVD
title)
2010 - Mater Private Eye TV episode
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2010
2010
2010
2010
2008

-

Moon Mater TV episode
Monster Truck Mater TV episode
Heavy Metal Mater TV episode
Tokyo Mater TV episode (1 more)
Tokyo Mater

Творчески отдел:
2008 - BURN-E (V) (production artist)
2008 - WALL•E (art director: set)... aka “The Adventures of WALL•E 3D” - USA (3-D version)
2006 - Cars (character and environment designer)... aka “Cars: Race to 3D” - USA (3-D version)
2004 - The Incredibles (production artist)... aka “The Incredibles 3-D” - USA (3-D version)... aka
“Mr. Incredible” - Japan (English title)
2003 - Finding Nemo (art director: environments)... aka “Finding Nemo 3D” - USA (3-D version)
1998 - Quest for Camelot (visual development lighting designer) (as Anthony B. Christov)... aka
“The Magic Sword: Quest for Camelot” - International(English title) (imdb display title)
1994 - The Pagemaster (workbook artist) (as Tony Christov)
Творчески директор:
1996 - The Land Before Time IV: Journey Through the Mists (V) (as Anthony B. Christov)
1995 - The Land Before Time III: The Time of the Great Giving (V) (as Anthony B. Christov)
Проекти в екип:
1999 - Bartok the Magnificent (V) (layout design supervisor)

Art Director | Lecturer
Bulgaria
Biography
Anthony was born in July 1961 in Sofia, Bulgaria. He studied at The National Fine Arts School ‘Iliya Petrov’ in Sofia and immigrated a month before graduating in June 1981. Between 1988-1991
worked for The Walt Disney Company followed by a career in Universal Studios, Warner Bros.
20th century Fox and from March 2000 until present Anthony works for Pixar Animation Studios.
He is Art Director of Wall-E, Finding Nemo and many more. Currently, he is a lecturer at the Art
Academy in San Francisco, USA.

Filmography
Animation Department:
2000 - Titan A.E. (2000) (layout supervisor) ... aka “Titan: After Earth” - USA (promotional title)
1994 - The Land Before Time II: The Great Valley Adventure (V) (layout supervisor) (as Anthony
B. Christov)
1994 - Pitfall: The Mayan Adventure (VG) (layout supervisor)
1994 - Asterix Conquers America (layout artist)... aka “Asterix in America” - Germany (original
title)
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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1993 - “Animaniacs” (background key designer) (1 episode, 1993)... aka “Steven Spielberg Presents Animaniacs” - USA(complete title)
1993 - Pavlov’s Mice/Chicken Boo-Ryshnikov/Nothing But the Tooth TV episode (background key
designer) (as Anthony Christoff)
1992 - “Conan: The Adventurer” (layout designer) (13 episodes)
1992 - Seven Against Stygia TV episode (layout designer) (as Tony Christov)
1992 - Windfang’s Eyrie TV episode (layout designer) (as Tony Christov)
1992 - Serpent Riders of Set TV episode (layout designer) (as Tony Christov)
1992 - The Claw of Heaven TV episode (layout designer) (as Tony Christov)
1992 - Shadow Walkers TV episode (layout designer) (as Tony Christov) (8 more)
1992 - FernGully: The Last Rainforest (layout artist) (as Anthony B. Christov)
1990 - The Rescuers Down Under (layout assistant)... aka “The Rescuers Down Under in 3-D” USA (3-D version)
1990 - The Prince and the Pauper (breakdown and inbetween artist)... aka “Mickey’s the Prince
and the Pauper” - USA (complete title)

В betahaus си има време и най-вече място за всичко – както
за концентрирана и спокойна работа, така и за оживено
общуване, презентации, семинари, работни срещи и друг вид
събития.

Production Designer:
2009
title)
2010
2010
2010
2010
2010
2008

– 2010 - “Mater’s Tall Tales” (6 episodes)... aka “Cars Toon: Mater’s Tall Tales” - USA (DVD
-

Mater Private Eye TV episode
Moon Mater TV episode
Monster Truck Mater TV episode
Heavy Metal Mater TV episode
Tokyo Mater TV episode (1 more)
Tokyo Mater

Art Department:
2008 - BURN-E (V) (production artist)
2008 - WALL•E (art director: set)... aka “The Adventures of WALL•E 3D” - USA (3-D version)
2006 - Cars (character and environment designer)... aka “Cars: Race to 3D” - USA (3-D version)
2004 - The Incredibles (production artist)... aka “The Incredibles 3-D” - USA (3-D version)... aka
“Mr. Incredible” - Japan (English title)
2003 - Finding Nemo (art director: environments)... aka “Finding Nemo 3D” - USA (3-D version)
1998 - Quest for Camelot (visual development lighting designer) (as Anthony B. Christov)... aka
“The Magic Sword: Quest for Camelot” - International(English title) (imdb display title)
1994 - The Pagemaster (workbook artist) (as Tony Christov)
Art Director:
1996 - The Land Before Time IV: Journey Through the Mists (V) (as Anthony B. Christov)
1995 - The Land Before Time III: The Time of the Great Giving (V) (as Anthony B. Christov)

In betahaus you have the time and mostly a place for everything
- both focused and relaxed work and the lively interaction, presentations, seminars, workshops and other events.

Miscellaneous Crew:
1999 - Bartok the Magnificent (V) (layout design supervisor)
ул. Крум Попов 56-58
София 1421
contact@betahaus.bg
56-58 Krum Popov str. Sofia 1421 Bulgaria
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ГЕНОВЕВА ДИМИТРОВА
GENOVEVA DIMITROVA

РЕНЕ БЕЕКМАН
RENE BEEKMAN
Филмов критик | Редактор |
Преподавател

Художник | Куратор | Критик |
Преподавател

България

Холандия

Биография

Биография

Геновева Димитрова е сред водещите
български филмови критици. Родена е в
Плевен. Завършила е руска филология в
СУ „Св. Климент Охридски” и кинознание
в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, доктор по
кинознание от 2010 (Институт за изследване
на изкуствата при БАН). От 1991 е редактор
Кино във в. „Култура”, а от 2000 - колумнист.
Има над 1500 публикации в периодичния и специализирания печат у нас и в чужбина.
Автор е на книгите “Кино в края на века. Български фигури и игрални филми – поглед от 90те” (издателство “ЕА”, 1999) и „Въртележки на абсурда. Руското игрално кино (1991-2011),
издателство „Валентин Траянов”, 2011. Хоноруван преподавател по кино в НБУ и СУ „Св.
Климент Охридски” в магистърските програми “Преводач-редактор” и „Литература, кино и
визуална култура”. Член е на Съюза на българските филмови дейци, Съюза на българските
журналисти и на ФИПРЕССИ (Международната асоциация на филмовите критици). Участвала
е в журита на международни и национални фестивали. Има няколко номинации и Награда за
оперативна критика на СБФД през 2006. Номинирана е три пъти и от Българската филмова
академия, която съществува от 2010. Носител е на наградата за теория на БФА за книгата
„Въртележки на абсурда. Руското игрално кино (1991 - 2011).

Film critic | Editor | Lecturer
Bulgaria

Рене Беекман е художник, куратор и критик,
който живее и работи в София, България.
Съорганизатор и куратор е на фестивала
DA-Fest, фестивал за дигитално видео, xfilm
фестивала за експерименатлен филм, видео
и нова медия и води xfilm лекции, серия от
лекции и прожекции за експериментално
кино. Той е съорганизатор на Dorkbot Sofia и Ignite Sofia. По настоящем е преподавател в Националната художествена академия,
програма Дигитални изкуства.

Artist | Curator | Critic | Lecturer
The Netherlands
Biography
Rene Beekman is an artist, curator, and critic, who lives and works in Sofia, Bulgaria.
He has been co-organiser and co-curator of DA-Fest, festival for digital art, the xfilm festival for
experimental film, video and new media, and has co-run the xfilm lectures, a series of lectures
and screenings of experimental cinema.
Beekman has co-organised Dorkbot Sofia and Ignite Sofia.
He currently teaches at the National Academy of Arts within the Digital Arts programme.

Biography
Genoveva Dimitrova PhD is one of the leading Bulgarian film critics.
Born in Pleven. She graduated Russian philology at SU St. Kliment Ochridski and Filmscience at
NATFA Krastyo Sarafov.
Since 1990 she is editor Film at the Kultura weekly newspaper, where since 2000 she leads the
column At first sight.
She is author of hundreds of publications in the public and specialized press. She has published
two books: Cinema at the End of the Century/Bulgarian Figures and Feature Films. A Look From
the 90s (1999) and Carousels of the Absurd. Russian Cinema (1991 - 2011).
Since 1995 she teaches at the New Bulgarian University. She is leading courses of lectures at the
2 master programs at SU.
Member of the Union of the Bulgarian Film Makers, Union of the Bulgarian Journalists and of
FIPRESCI.
She has been nominated several times and she is rewarded with the prize for criticism’2006 of
Union of the Bulgarian Film Makers. She has three nominations and she is the winner of the Bulgarian Film Academy award for theory’2011.
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ИВАН БОГДАНОВ
IVAN BOGDANOV
Аниматор | Съосновател на
FinFilm & Compote Collective
България
Биография
Иван Богданов е роден през 1973г. в София,
България. През 2002г. завършва бакалавърска
степен по Изящни изкуства (BFA), специалност
медия и анимация в Академията по дизайн
и изкуство Willem de Kooning, Ротердам.
От тогава насам работи като режисьор на
анимации, илюстратор и карикатурист на
свободна практика. Съосновател е на анимационните студия FinFilm и Compote Collective.
През последните години създава редица наградени и печеливши анимационни филми.
Можете да пишете на Иван на

ivan@compote-collective.com

Филмография
2008
2008
2004
2003
2002
2002
2001
2000

- Stupid Boy
- Media & Diversity social campaign
– Easy
- 24h
– War
- The Man with the Spread Hands
- Piss off
- De Ceremonie

Animator | Co-founder of FinFilm & Compote Collective
Bulgaria
Biography
Ivan Bogdanov (1973) was born in Sofia and holds a BFA degree in Media & Animation from
the Willem de Kooning Academy of Art and Design, Rotterdam (2002). Since then he has been
working as a freelance animation director, illustrator and comics artist. He is a co-founder of
FinFilm animation studio and Compote Collective. During the last years he has created several
award-winning animation films. Drop Ivan a line on ivan@compote-collective.com

Filmography
2008
2008
2004
2003
2002
2002
2001
2000

- Stupid Boy
- Media & Diversity social campaign
– Easy
- 24h
– War
- The Man with the Spread Hands
- Piss off
- De Ceremonie
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СЕЛЕКЦИОННА КОМИСИЯ
SELECTION COMMITTEE
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АЛЕКСАНДЪР ФИЛИПОВ
ALEXANDER FILIPOV
Аниматор | Преподавател
България
Образование
1997 – 2000 Sheridan College, Oakville Ontario,
завършва с отличие
1993 – York University Toronto – Изящни изкуства
( Модерно изкуство, История на изкуството,
Продукция, История на филмовото изкуство)
1989 – ESL School, Canada – учи английски като
втори език
1987 – завършва училище за преподаватели, като
специалност Преподавател по изкуствата. След
завършването си става преподавател по занаятите в
местна гимназия
1983 – училище по изящни изкуства, след завършване получава първа награда във финална
изложба по рисуване
1978 – 1983 - училище по рисуване, изящни изкуства и занаяти (Рисуване, Склуптура,
История на изкуствата, Керамика и Занаятичйство)

Професионален опит
2012 – до момента -преподавател по 2D/3D анимация, режисура и история на анимацията в
колежа по дизайн и мода св. Ариадна
2005 – до момента – главен аниматор/ VFX супервайзър в SIA Advertising Ltd.
2005 – 2008 - основател на VFX България (компанията продуцира повече от 50 рекламни
клипа и отогваря за визуалните ефекти на анимациите на 5 игрални филма)
3D VFX главен аниматор в Worldwide FX Ltd.
Аниматор на герои в Oliver’s Adventures” Collideascope Ltd
2004 – супервайзър на специални ефекти
2003 – аниматор специални ефекти на игрални анимациионни филми за холивудски
продукции

Награди и постижения

History)
1989 – ESL School, Canada – studied English as a second language
1987 - graduated Teachers College to become an Art teacher. After graduation he became an Art
and craft teacher at a local High School
1983 - School of Fine Arts, upon graduation received first prize in painting at the final exhibition
Art School of Fine Arts and Craft - consisted of five years extensive training in: Drawing, Painting,
Sculpting, Art History, Ceramic Arts and Craft

Professional Experience
2012 – Present – 2D/3D Animation, Production, History of Animation lecturer at Fashion and
Design College St. Ariadna
2005 - Present - Lead Animator/ VFX Supervisor at SIA Advertising Ltd.
3D VFX Lead Animator at Worldwide FX Ltd.
Character Animator at Oliver’s Adventures” Collideascope Ltd
2004 - Visual Effects Supervisor
2003 - Visual Effects Animator for Hollywood productions for a feature film

Honors and Awards
2000 - chosen to become the most promising graduating student of Canada in the field of Animation. Wining the Teletoon competition in Canada gave him a chance to start career in 3D animation with no delay.
1983 - shared first prize in painting and drawing at a fine art exhibition at his home city Pleven.
It was first participation in an open exhibition to professional painters and graphic artists from
the north part of Bulgaria.

		

2000 – избран за най-талантлив и добър студент по анимация в Канада.Печели конкурса
Wining the Teletoon в Канада, който му дава шанс и отваря бъдещи врати за успешна
кариера в 3Д анимацията.
1983 – дели първа награда с друг професионалист по рисуване и графика от сверна
България по време на изложба по изящни изкуства в родния му град Плевен.

Character Animator | Lecturer
Bulgaria
Education
1997 – 2000 Sheridan College, Oakville Ontario, graduated with Distinction
1993 – York University Toronto – Fine Arts (Contemporary Art, Art History, Film Making, Film
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ЦЕНКА КУЮМДЖИЕВА
TSENKA KOUMDJIEVA

ИВЕТ КОЮМДЖИЕВА
IVET KOYUMDJIEVA
Художник | Аниматор
България

Художник | Аниматор
България

Образование

Образование

1965-1971 - Hochschule fuer Graphik Leipzig, Germany
– Графика при професор Вернер Тюбке и професор
Ролф Курт
1960-1965 – Национална художествена гимназия

1954 – завършва Националната художествена
академия

Професионален опит

Българска Национална Телевизия – художник и
аниматор.
1959 – Студия за аниамционни филми – художник и
декоратор.
Художник постановчик на филмите „Звезден прах”, и
„Старият трамвай”
Художник и съпостановчик на „Жоро, Шаро и Mара”, „Цирк”, „Вражда”, „Премод” и много
други
Работи като художник и илюстратор на детски книжки, игри, пъзели

1971-1993 – Студия за анимационни филми София Арт директор, аниматор, художник
Графичен дизайнер, илюстратор, карикатурист на
свободна практика.

Награди и постижения
Член на Съюза на българските художници (СБХ) и член на Съюза на българските филмови
дейци (СБФД). Ценка участва в повече от 120 филма, които печелят национални и
международни награди в страни като Испания, Италия, Румъния, Германия, Белгия, ХонгКонг, Тайван, Мексико, Русия, САЩ и Канада. Печели още редица награди от СБФД И СБХ
за филмите „Веселякът” (1987), „Целта”, заедно с Иван Веселинов за филма му „Звездата”,
„Хороскоп”, „Комикс”, „Щурчето”, „Малкият”, „Комисия”, „Балончето”, „Сафари”, „Горгоната”.

Artist | Animator
Bulgaria
Education
1965-1971 - Hochschule fuer Graphik Leipzig, Germany – Graphics in the class of professors
Werner Tuebke and Rolf Kuhrt
1960-1965 - The National High School of Fine Arts

Professional Experience
1971-1993 - Sofia Animation Film Studios –Art Director, Animator and Artist
Freelancer as Graphic designer, Illustrator, Caricaturists

Honors and Awards
Member of The Union Of Bulgarian Artists (UBA) and The Union Of Bulgarian Film Makers
(UBFM). Tsenka participated in more than 120 films that won national and international prizes in
countries such as Spain, Italy, Romania, Germany, Belgium, Hong-Kong, Taiwan, Mexico, Russia,
USA, and Canada. She also won special prizes from UBA and UBFM for the films “The Jolly Fellow”, “The Goal”, “The Star” (together with Ivan Veselinov), “The Horoscope”, „Comics”, “Shturcheto”, “Malkiat”, “Commission”, “Balloon”, “Safari”, “Gorgon”. 		
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Професионален опит

Награди и постижения
Повечето от филмите, в които Ивет има ключово участие печелят нaционални и
международни награди на фестивали като: International Leipzig Festival for Documentary and Animated Film; филмът ‘Премод” печели награда на фесивала на фестивалите в
Лондон. Член е на Съюза на българските художници и на Съюза на българските филмови
дейци. Нейни творби участват редовно в изложби организирани в Съюза на българските
художници.

Artist | Animator
Bulgaria
Education
1954 – graduated at The National Art Academy

Professional Experience
Worked as an Artist and Illustrator of books, games, puzzles for kids
Bulgarian National Television – Artist and Animator
1959 – Animation Film Studios – Artist– Decorator
Production Artist of ‘Star dust’ and ‘The Old Tram’
Artist and co-stage producer of ‘Joro, Sharo I Mara’, ‘Circus’, ‘Hostility’, ‘Premod’ and many more

Honors and Awards
Most of the movies Ivet took part in won national and international prizes in festivals such as
the International Leipzig Festival for Documentary and Animated Film; the movie ‘Premod’ won
a prize at The Festival Of The Festivals in London. Member of The Union Of Bulgarian Artists and
The Union Of Bulgarian Film Makers. Her works regularly participate in exhibitions at The Union
Of Bulgarian Artists.
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ТУНДЕ ВОЛЕНБРУК
TÜNDE VOLLENBROEK
Младши Директор |
Анимационен фестивал KLIK!
Амстердам

Junior Director | KLIK! Amsterdam Animation Festival

Холандия

Education

Образование

2012 -2013 – Animation Sans Frontieres – International Animation Production
2011-2012 – Utrecht School Of The Arts – MA Animation (cum laude)
2008-2012 - Utrecht School Of The Arts - BA Animation (cum Laude)
2007-2008 – Utrecht School Of The Arts – Preparatory course Illustration

2012 -2013 – Animation Sans Frontieres –
международна анимационна продукция
2011-2012 – Utrecht School Of The Arts – магистър
анимация (cum laude)
2008-2012 - Utrecht School Of The Arts - бакалавър
анимация (cum Laude)
2007-2008 – Utrecht School Of The Arts –
подготвителен курс по илюстрация

Професионален опит
Продуцентски опит
2013 – Mister Lee – продукция и управление на късометражни анимации 15+ международни творчески
форми
2010 – до момента - Анимационен фестивал KLIK! Амстердам - започва като асистен продукция; в
момента изпълняваща ролята на младши директор (12, 000+ посетители годишно, отговорник продукция,
комуникация и програма)
2010 – 2011 – iL Luster Production - асистент продукция и дистрибуция на късометражни филми
2009 – 2011 – HKU@GSA Mixed Media Festival – основател, продуцент и отговорник комуникация на
студентски филми
Опит като аниматор
2007-до момента – Life in Cartoon Motion – аниматор на свободна практика - съзадава флайери,
илюстрации, лога, уебсайтове
2012-2013 – Flashing By – директор, продуцент, сценарист, дизайнер и аниматор на дипломния си филм
2011-2012 – KLIK! Amsterdam Animation Festival – заедно с още 11 студента по анимация е съдиректор,
сценарист, дизайнер, продуцент на промота и специални трейлъри по нареждане на фестивала KLIK!
2011 – Violinplay - директор, продуцент, сценарист, дизайнер на втория си дипломен филм показан на
повече от 20 фестивала (от Бразилия до Албания) и спечелил голям брой отличия и награди
2010 – 2011 – Studion Carambolas - аниматор , сценарист, дизайнер на герои; съзадател на промота за
марката на студиото

Награди и постижения
2013 – поканена като член на селекционната комисия на МФАФ „Златен Кукер”.
2013 – избрана в престижната 25та конференция на Асоциацията за анимационни учения с
тезата си на тема: Pushing The Background To The Front
2012 – 2013 – печели стипендия за Animation Sans Frontieres и Cartoon Movie
2011 – 2012 – печели награда за най-добър детски филм на МФАФ „Златен Кукер”; печели
многобрайни отличия и е включена в редица най-добри програми и специални двд-та с
късмоетражния си филм Violinplay
2010 – до момента – пише за холандски блог по анимация (90к читатели на месец)
2008 – до момента - Utrecht School Of The Arts – участва в училищни дейности, организира
отворени дни за студенти, участва като съдия на кандидат-студентски изпити.
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The Netherlands

Professional Experience
Production Experience
2013 – Mister Lee – joining animation studio Mister Lee for the production and the team management on an animated short made by 15+ creatives forms all over the world.
2010 – now - KLIK! Amsterdam Animation Festival - starting out as a production assistant, now
fulfilling the role of Junior Director (12, 000+ visitors yearly, handling production, communication
and programming
2010 – 2011 – iL Luster Production - wrote grand applications for and assisted on the production
of short animated films. Also, assisted on the company’s film distribution
2009 – 2011 – HKU@GSA Mixed Media Festival - founded and organised the student festival,
handling production and communication
Animation Experience
2007-present – Life in Cartoon Motion – creates flyers, illustrations, logos, websites and animations as a freelancer
2012-2013 – Flashing By – directed, wrote, designed, animated and produced her graduation film
2011-2012 – KLIK! Amsterdam Animation Festival –co-directed, wrote, designed and produced
a KLIK! promo and a special trailer commissioned by the festival, created with a group of 11
animation students
2011 – Violinplay - directed, wrote, designed, animated and produced her 2nd degree film,
shown at 20+ festivals, from Brasil to Albania, and received numerous honors.
2010 – 2011 – Studion Carambolas - Animated, designed, wrote character bibles and did promotion for the studio’s brands

Honors and Awards
J2013 – was invited to join the selection committee of the IAFF Golden Kuker 2013.
2013 – got selected for prestigious 25th Society For Animation Studies Conference with thesis
Pushing The Background To The Front
2012 – 2013 – Earned scholarship For Animation Sans Frontieres and Cartoon Movie
2011 – 2012 – Won Golden Kuker’s Best Film For Kids award, received numerous honors and got
included in various best of programmes and DVD specials with animated short Violinplay.
2010 –now - writes for the Dutch animation blog (90k readers p/m), covering industry news
mainly
2008 – now – Utrecht School Of The Arts – participates in the schools’ activities. Organised open
house days and introduction weeks as a student, now gives presentations and judges at (entrance) exams.
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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МИХАЙ МИТРИЦА
MIHAI MITRICĂ

		
Основател | Директор
Международен фестивал на
анимационния филм ANIM’EST

Founder & Director |
ANIM’EST Animation International Film Festival

Румъния

Romania

Образование

Education

1997 – Научна магистратура по публичен
мениджмънт в академията по икономика в Букурещ

1997 – MS in Public Management at The Academy of Economic Studies in Bucharest

Професионален опит
2011 – до момента – продуцент на свободна
практика на румънски късоментражни филми
2006 – до момента - основател и директор - международен фестивал на анимационния филм
ANIM’EST
2005 – до момента - културна асоциация ESTENEST– съосновател - промоции на
висококачествено кино с нетърговска цел; организатор на филмови фестивали; участие в
обменни форуми с румънски щандове на важни филмови фестивални пазари като Clermont
Ferrand; промоции на румънски късометражни филми и кинодейци в чужбина
2005 – до момента - Transilvania Film Festival - принт трафик мениджър, програмен
координатор и филмов селекционер на Shadows Shorts (раздел ужаси и фантастика)
2000 – до момента - постоянен сътрудник на френския институт в Букурещ

Награди и постижения
Част от жури на международни фестивали: Anima Brussels, Белгия ; Brest Europeean Short
Film Festival, Франция; Go Short, Холандия; FestAnča Animation Film Festival, Словакия и др.
Куратор и селекционер на късометражни румънски филми с цел международно участие;
участва постоянно във фестивала Curtas Vila do Conde, Португалия.
Участник в презентации на филмови сесии за международни филмови пазари (найголемия пазар за късометражни филми; също така допринася за промотирането на найновите и най-добрите местни късометражни филми представени измежду международни
професионалисти по време на Romanian Short Corner; ключово участие и специално
обучение в анимационната сфера (продукция, дистрибуция, промотиране) по време на
Cartoon Forum Carton – европейска асоциация на анимационния филм и редица други
европейски анимационни филмови фестивали.
Активен участник във филмови фестивали из цял свят, от Брюксел,Теплице,Талин и
Любляна, до Щутгард, Сараево и обратно в Букурещ; радушно прегръща идеи за нови
проекти свързани с анимацията и насърчава румънски аниматори, филмови директори,
големи студия и продуцентски къщи; от време на време взима участие като редактор в
румънски културни списания.

Professional Experience
2011 - present - Freelance Producer of Romanian animation short films
2006 - present - ANIM’EST Animation International Film Festival – Founder and Director
2005 - present - ESTENEST cultural association – Co-founding Member - promotion of top quality
non-commercial cinema; organizer of film festivals, exchange forums, Romanian booth at important film festival markets such as Clermont Ferrand; promotion of Romanian short films and
filmmakers abroad
2005 - present - Transilvania Film Festival - Print Traffic And Programme Coordinator and Film
Selector of the Shadows Shorts (horror and fantasy) section
2000 – present - permanent collaborator of the French Institute of Bucharest

Honors and Awards
Jury member for film festivals worldwide: Anima Brussels, Belgium; Brest Europeean Short Film
Festival, France; Go Short, The Netherlands; FestAnča Animation Film Festival, Slovakia etc.
Short film curator and selector of Romanian short films for various international festivals (among
them, a constant presence at Curtas Vila do Conde, Portugal).
Participation in pitching sessions at international film markets (Clermont Ferrand, the biggest
short film market in the world, also with the Romanian Short Corner promoting the latest best
local short films among international professionals), special training in the field of animation (production, distribution, promotion) at Cartoon Forum (Carton – European Association of Animation
Film) and various European animation film festivals.
Effervescent participant in film festivals worldwide( from Brussels to Teplice, from Tallinn to Ljubljana, from Stuttgart to Sarajevo and back to Bucharest), enthusiastic supporter of new projects
on animation and encouraging bridges between Romanian animators or film directors and major
film studios or production companies, occasional collaborating editor of Romanian cultural magazines.
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КОНКУРСНА ПРОГРАМА
COMPETITION PROGRAMMEximoluption
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много кратки филми
super short films

50

филми до 10 минути
short up to 10 min

90

филми от 10 до 45 минути
short up to 45 min

106

студентски филми
student films

154

телевизионни серии
TV Series

164

еко филми
eco films

168

музикални филми
music videos

182

филми за деца
films for kids

АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ
The Car Loan

БАВНО, ПЛАВНО
Softly, flows

Италия/Ливан / Italy/Lebanon
2012 | 0’42”

Италия/Italy
2012 | 1’00”

категория: ултра кратки филми
category: SUPER SHORT FILMS

категория: ултра кратки филми
category: SUPER SHORT FILMS

режисьор: ДИДОМАНИ СТУДИО
director: Dadomani Studio

режисьор: СИМОНЕ МАСИ
director: Simone Massi

техника: изрезка, Stop-motion
technique: Cut-outs, Stop-motion

техника: рисунки на хартия
technique: Drawing on paper

синопсис

синопсис

Как един млад човек може да вземе заем за
кола?

Анимационен филм, в който се преплитат
черният, белият и червеният цвят.

synopsis

synopsis

How can a young man get a loan for a car?

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

The black, the white and a small red spot that
suddenly rise up.

ДИДОМАНИ СТУДИО
Dadomani Studio

Dadomani е креативно студио основано от четирима, страстни
привърженици на анимацията в Милано през октомври 2007г. Всеки
от тях допринася с умения, професионален опит и идеи за единната
концепция и творческо виждане. Усъвършенстват и управляват проекти
от първоначалната идея до крайния продукт. Клиентите им варират от реклмани агенции
до филмови продукции и телевизии. Екипът създава реклмани клипове, късометражни
анимационни филми използвайки stop motion, live action, компютърни графики и класическа
анимация.

СИМОНЕ МАСИ
Simone Massi

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Симоне е роден в Италия през 1970г. Учи анимация в арт училището в
Урбино. Аниматор на свободна практика. Печели повече от 200 награди.
Simone Massi was Born in Pergola (Italy) on May 1970. Ex-worker, of peasants origin, he studied Film Animation at the Art School of Urbino. Independent animator, he
has conceived and realized (alone and entirely by hand) a dozen small animation films that
have been shown in 54 Countries of 5 Continents and have collected over 200 awards.

Dadomani is a creative studio founded in Milan in October 2007 by four guys sharing the same
passion for animation. Each brings his own skills, backgrounds and ideas that combine into one
creative vision.They develop and manage projects in 360 degrees, from the initial idea up to the
delivery of the finished product. Dadomani’s clients include companies in advertising, film, and
television.The team creates films for commercials, short films and short animated scenes usinstop motion, live action, computer graphics, and traditional animation.

контакт
contact
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00 390236563390
carcarlo@dadomani.com www.dadomani.com
wonderfull productions
Dora Sea Road, Business & Creative Park Building
PO Box 16, Beirut 16 5583,Lebanon
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390721734524
nuvole@simonemassi.it www.simonemassi.it
via Serralta 101, 61045 Pergola, Italy
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Балканска звезда
Balkan Star

В очакване на нейния моряк
Waiting for her Sailor

русия/Russia
2011| 0’20”

САЩ/USA
2011 | 0’29”

категория: ултра кратки филми
category: SUPER SHORT FILMS

категория: ултра кратки филми
category: SUPER SHORT FILMS

режисьор: ПАВЕЛ ПОГУДИН
director: Pavel Pogudin

режисьор: БИЛ ПЛИМПТЪН
director: Bil Plympton

техника: 2Д /3Д компютър, колаж
technique: 2D /3D computer, Collage

техника: 2Д компютър, рисунки на хартия
technique: 2D computer, Drawing on paper

синопсис

синопсис

Късометражен филм, посветен на Емир
Кустурица и неговите филми, с музиката на
No Smoking Orchestra.

Една жена стои на скалите и чака своя моряк
да се прибере.

synopsis

synopsis

Tribute to Emir Kusturica. Inspired films by Emir
Kusturica and music by No Smoking Orchestra.

Waiting for her sailor to return home, a woman on
a cliff watches closely as a ship approaches.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

ПАВЕЛ ПОГОДИН
Pavel Pogudin

Павел е роден през 1987г. в Краснотуринск, Русия. Завършва Държаваната
уралска академия по архитектура и изкуство (USAA). Работи като графичен
дизайнер, специализира в анимация свързана с движения и жестикулация.
Павел завършва USAA през 2012г. и работи на свободна практика.
Pavel Pogudin was born in 1987 in Krasnoturinsk. Ural State Academy of Architecture and Art
(USAA), he had been working as a motion graphics artist. Pavel graduated USAA in 2012 and
worked as a freelancer.

контакт
contact
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89506324538
ntscmail@gmail.com http://www.behance.net/pogudin
Ural State Academy of Architecture and Art Vostochnaya str, 20, ap. 923,
620000 Ekaterindurg, Russia
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БИЛ ПЛИМПТЪН
Bil Plympton

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Г-н Плимтън е считан за Царя на инди анимацията и е единствения човек,
който рисува изцяло на ръка пълнометражен аниамционен филм. Роден и
отгледан в Портланд, Орегон, той завършва графичен дизайн в Portland
State University. Бил се мести в Ню Йорк през 1968г. започва кариерата си
създавайки анимации за пубикации в New York Times, National Lampoon, Playboy и Screw.
През 1987г. е номиниран за Оскар за анимационния филм ” Your Face”.
Mr. Plympton is considered the King of Indie Animation and is the only person to hand draw an
entire animated feature film. Born and raised in Portland, Oregon, he graduated from Portland
State University in Graphic Design. Bill Plympton moved to New York City in 1968. He began his
career creating cartoons for publications such as New York Times, National Lampoon, Playboy
and Screw. In 1987 he was nominated for an Oscar® for his animated short “Your Face”.

212-741-0322
studio@plymptoons.com www.plymptoons.com
Bill Plympton
153 W 27th St #1005
New York, New York 10001
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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contact
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КЮСТЕНДОРФ ФЕСТИВАЛ
Kustendorf

ЦИКЛОП
Klops

Русия/Russia
2011 | 0’39”

Германия/Germany
2012 | 1’35”

категория: ултра кратки филми
category: SUPER SHORT FILMS

категория: ултра кратки филми
category: SUPER SHORT FILMS

режисьор: ПАВЕЛ ПОГУДИН
director: Pavel Pogudin

режисьор: ДАНИЕЛ ЛЕЙВА
director: Daniel Leyva

техника: 2Д /3Д компютър, колаж
technique: 2D /3D computer, Collage

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис

синопсис

Интро към фестивала “Кюстендорф” в Сърбия

Винаги е забавно да ходиш на кино... Освен
когато…

synopsis
synopsis

Festival intro for “Kustendorf” film and music
festival, Serbia.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Going to the Movies is always fun... unless....

ПАВЕЛ ПОГУДИН
Pavel Pogudin

ДАНИЕЛ ЛЕЙВА
Daniel Leyva

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Павел е роден през 1987г. в Краснотуринск, Русия. Завършва Държаваната
уралска академия по архитектура и изкуство (USAA). Работи като
графичен дизайнер, специализиран анимацията свързана с движения и
жестикулация. Павел завършва USAA през 2012г. и работи на свободна
практика.

Даниел Лейва е роден на 17ти февруари 1984г. В Куба. След като
пристига в Германия решава да започне стаж в студио за 2D анимация.
Мести се в Хамбург да помага в Animation School Hamburg, където се
дипломира и веднага след това заминава за Берлин. Този път работи
върху филма The Moonman. От тогава работи като 2D аниматор на свободна практика.

Pavel Pogudin was born in 1987 in Krasnoturinsk. Ural State Academy of Architecture and Art
(USAA), he had been working as a motion graphics artist. Pavel graduated USAA in 2012 and
worked as a freelancer.

Daniel Leyva born the February 17th 1984 in Kuba. After his arrival Germany he decided to
make an internship in an 2D animation studio. Moved to Hamburg to assist to the “animation
school hamburg” where he graduated and right after it he moved again to Berlin. this time to
work on a feature film, The Moonman. Since then, he has been busy as a freelancer and as an
independent 2d animator whenever and wherever he can.

контакт
contact
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89506324538
ntscmail@gmail.com http://www.behance.net/pogudin
Ural State Academy of Architecture and Art Vostochnaya str, 20, ap. 923,
620000 Ekaterindurg, Russia
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

491633422096
krycekuva@gmail.com http://daniel-leyva.blogspot.de
Isebekstrasse 25
22769 Hamburg, Germany
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
contact
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Лоуди
Lowdi

Лукчо
Onion Rondo

Франция/France
2012 | 0’50”

България/Bulgaria
2012 | 0’32”

категория: ултра кратки филми
category: SUPER SHORT FILMS

категория: ултра кратки филми
category: SUPER SHORT FILMS

режисьор: CRCR
director: CRCR

режисьор: МАРИЯ БЕРОВА
director: Maria Berova
техника: рисунки на хартия
technique: Drawing on paper

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис

синопсис

Докато лукчетата маршируват, на едно от тях
му идва една “оранжева” идея и то напуска
марша, за да поеме по свой път

Музикален клип, който представлява микс от
пънк, хип хоп, R&B и хеви метъл.
synopsis

synopsis

Based on Shakespeare’s Twelfth Night, the film
dwells on Feste’s return to the house of his
late master, whose son has also passed away.
The sister, Olivia, mourns his brother’s death,
shutting down everything and everyone. It will
become Feste’s duty to make her see things on
a different light.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

A line of onions is marching. A small flying “orange idea” riches one of the onions – soon he
lefts the line and starts to run on his own way –
at the end of the way he morphs to an “”orange
idea” and everything starts again.

CRCR
CRCR

CRCR е група създадена от студенти от университетът Gobelins в Париж.
Те вече имат опит като режисират анимираният късометражен филм JESUS
2000, по време на стаж, който карат в Quad. Доразвиват своите умения
като правят Todor & Petru, комбинация от филм и медийни подходи, който
се слави с голям успех и е излъчван по френските телевизонни канали Canal + и Nolife.
През 2011, CRCR режисират графичната силно разтърсваща лична история Les chiens isolés.
Филмът е финалист на фестивала Viméo Award и номиниран в междунардония d’Annecy.
CRCR is a collective created by students from the Gobelins School in Paris : Rémi Bastie, Nicolas
Dehghani, Paul Lacolley, Kevin Manach, Nicolas Pegon, Jérémy Pires. They already have directed
an animated short film JESUS 2000 during their work placement at Quad which won the Webcompetition HAFFtube in 2009. In 2011, CRCR directed a graphic, strong and intimate story « Les
chiens isolés » finalist of Viméo Award festival and nominated at festival international d’Annecy.

контакт
contact
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7729022257
ana.garcia.sebastia@gmail.com, http://annemoody.myblog.arts.ac.uk/
Central Saint Martins College of Art and Design (UAL)
Granary Building 1 Granary Square (Kings Cross)
London N1C 4AA, United Kingdom
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

МАРИЯ БЕРОВА
Maria Berova

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Мария е родена на 28 август 1972 г. в София, България. Учи математика
и физика, а по-късно и анимация в НБУ. През 1998г. Тя и нейни колеги
приятели основават оргнизацията “Interspace” за правене на арт и видео
инсталации в България и Великобритания.От тогава до сега работи в
рекламния бизнес.
Maria Berova is born on 28.08.1972 year in Sofia. She started to learn mathematics and physics and later animation at New Bulgarian university. In 1998 where she and few friends artists
found the art organization “Interspace” making art and video instalations in Bulgaria and UK.
For the last years she has been working in the animation business.

00 359 878557028
animacho@animacho.net www.animacho.net
Animacho Ltd
9, Veliko Tarnovo St.
Sofia Bulgaria
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
contact
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ПАПКА номер 4
File no. 4

УСМИВКАТА НА КЛОУНА
Smile of a Clown

Канада/Canada
2011 | 0’10”

Канада/Canada
2012 | 1’33”

категория: ултра кратки филми
category: SUPER SHORT FILMS

категория: ултра кратки филми
category: SUPER SHORT FILMS

режисьор: ДОЯН ПАТРИК
director: Doyon Patrick

режисьор: ЛИЛА МАРТИНЕС
director: Lila Martinez

техника: рисунки на хартия
technique: Drawing on paper

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

синопсис

синопсис

Животът е един файл
synopsis

Един клоун тренира любимия си номер преди
представлението, когато нещо неочаквано се
случва.

Life is a file.

synopsis
A Clown is practicing his favorite act before the
show when something unexpected happens.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

ДОЯН ПАТРИК
Doyon Patrick

Патрик е илюстратор, аниматор и режисьор, дипломирал се от the Université
du Québec à Montréal, специалност графичен дизайн през 2005г. Първият
му професионален късометражен аниамционен филм е Dimanche / Sunday (2011), продуциран от Националния филмов комитет в Канада, които
натрупва редица награди от международни фестивали (Хипошима, Берлин, Ешпино, Варна,
Оденсе, Денвър), като е номиниран и за Оскар за най-добър късометражен анимационен
филм. Като илюстратор, Патрик печели награди за илюстрации за книги и магазини.
Patrick Doyon, a illustrator, animator and director, graduated in Graphic Design from the Université du Québec à Montréal in 2005. His first professional animated short Dimanche / Sunday
(2011), produced by the National Film Board of Canada, garnered honours on the international
festival circuit (Hiroshima, Berlin, Espinho, Varna, Odense, Denver), as well as being nominated
for the Oscar for best animated short. As an illustrator, Doyon has won awards for his book and
magazine illustrations.

контакт
contact
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514-948-2525
doiion@hotmail.com doiion.com
911, rue Jean-Talon est local # 307-A
Montreal (QC), CANADA H2R 1V5
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

ЛИЛА МАРТИНЕС
Lila Martinez

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Петгодишна кариера като графичен дизайнер. Специализира класическа
аниамция в университета VFS . Дипломният филм на Лила е “Bubble Me”
& “WILD”. Обртно в Мексико тя е назначена на работа от Polo Polo за да
продуцира собствените си хумористични анимации. После работи в Ithrax
като аниматор за филма “Brijes”. Следва съосноваването на анимационното студио Phenomena. Получава стипендия от VFS, този път програмата която записва е Advanced Digital
Character Animation. Дипломния филм този път е “Smile of a Clown”. В момента живее и
работи в Мексико, усъвършенства своите умения и е готова да следва, където анимацията
я призове.
5 years degree in Graphic Design. Specialized in Classic Animation at VFS, graduated with the
films “Bubble Me” & “WILD”. Back in Mexico she was hired by Polo Polo to do the full production of his animated jokes. Then worked at Ithrax as an animator for the film “Brijes”. She
co-founded the animation house called Phenomena Animation Studio. Went back to VFS with a
scholarship to study the Advanced Digital Character Animation Program, where she graduated
with the film “Smile of a Clown”. Now she is back in Mexico working, improving her skills and
ready to move wherever the animation calls.
(52)1(55)34880712
liladgrafico@yahoo.com www.lilamartinez.com
Vancouver Film School 3rd Floor - 1380 Burrard Street
Vancouver, BC, Canada, V6B 2V5
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
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И за дамите
Hot Spot Ladies

ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА (още една)
Little Red Riding Hood, Once Again
Хърватска/Croatia
2012 | 1’00”

Франция/France
2012 | 0’30”

категория: ултра кратки филми
category: SUPER SHORT FILMS

категория: ултра кратки филми
category: SUPER SHORT FILMS

режисьор: АНА ХОРВАТ
director: Ana Horvat

режисьор: ГЕОФРОА ДЕ КРЕСИ
director: Geoffroy de Crecy

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

синопсис

синопсис

Червената шапчица е изпратена от майка
си да посети баба си. Разбира се. Тя се
страхува и тръгва неохотно. В гората, Вълкът
я наблюдава…

Джофрой де Креси предприема нова
анимационна кампания, в която главният герой
отново е смешното куче Хотспот.
synopsis

synopsis

Geoffroy de Crécy directs a new campaign that
mixes live action and 3D animation. The main
character is Hotspot, a dog that is humorous.

Little Red Riding Hood is sent by her mother to
visit her granny. Of course. She is afraid and
goes reluctantly. In forest, Wolf notices, and is
observing her..

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

АНА ХОРВАТ
Ana Horvat

Ана е родена през 1977г. в Загреб, Хърватска. Учила е склуптура в
академията по изящни изкуства в Загреб. Работи като склуптор, аниматор,
сценограф, дизайнер на сценични костюми и кукли за детски постановки.
Ana Horvat is born in Zagreb, in 1977. She studied at the Fine Art Academy in Zagreb, at sculpture department. She works as a sculptor, animator, and also as scene, costume and puppet
designer for children theater plays.

ГЕОФРОА ДЕ КРЕСИ
Geoffroy de Crecy

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

След като се научава как да работи с 3D анимация в Ubisoft,
производител на видео игри, Геофроа Де Креси започва кариера на
режисьор за музикален клип за своя брат, музикантът Етиен Де Креси.
След като печели награда по време на les Victoires de la musique, Геофроа
работи във Франция и Великобритания в сферата на рекламния бизнес за марки като
Guinness, Fanta, Fedex, Kellogg’s, Carambar. Междувременно режисира късометражни
филми, телевизионни предавания, музикални клипове, изучавайки редица основи от
анимацията: stop-motion, mixed media, 3D анимация.
After learning 3D at the video game maker Ubisoft, Geoffroy de Crecy begins his directing career in animation with a music video for his brother, the musician Etienne de Crécy. After having won an award at les Victoires de la musique, Geoffroy works for advertising in France and
in the United Kingdom, for major brands such as Guinness, Fanta, Fedex, Kellogg’s, Carambar
... Meanwhile he directs short films, TV shows and music videos, exploring various backgrounds
of the animation: stop-motion, mixed media, 3D animation.

контакт
contact
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00 385 99 687 7170
horvatana@yahoo.com
Bold studio
Mlinarska cesta 61 A, 10 000 Zagreb
Croatia
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

33 1 42 67 05 05
alison@quad.fr, www.quad.fr
Quad Productions / Wizzdesign 33 rue madame de sanzillon
92110 Clichy
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
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УША ДЖАНОМЕ
Usha Janome

Защо клавиатурата започва с QWERTY?

Clipphanger – Qwerty

Индия/India
2012 | 1’30”

Холандия/Netherlands
2012 | 1’15”

категория: ултра кратки филми
category: SUPER SHORT FILMS

категория: ултра кратки филми
category: SUPER SHORT FILMS

режисьор: ФСУРЕШ ЕРИЯТ
director: FSuresh Eriyat

режисьор: ДАРИО ВАН ВРЕЕ, Й. КЛЮНГЕЛ
director: Dario van Vree, J. Klungel

техника: 3Д компютър, пиксилация
technique: 3D computer, Pixilation

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис

синопсис

Филм за безкрайните възможности на
шевните машини Уша.

Информативен и хумористичен късометражен
филм, който обяснява появата на QWERTY-клавиатурата.

synopsis
synopsis

Unleashing creativity and turning a drab world
around with color and joy - that’s Thread Art by
Usha Sewing Machines.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

An informative and humouristic clip that explains
about the origin of the QWERTY-keyboard.

ФСУРЕШ ЕРИЯТ
FSuresh Eriyat

Още докато анимацията в Индия е била на средно ниво в сравнение със
запада, Суреш и екипът му стават пионери на глинената/stop motion
анимация и съзадават 2D и 3D филми. Оповавайки се на дизайн процеси,
които са нови до момента, Суреш създава нови и модерни филми за
страната си дотогава, използвайки алтерантивни техники от класическата анимация. Пътят,
по който върви е свързан с нови стилове, които показват нещата по различен и ефикасен
начин. Това е и причината защо зрителите приветстват радушно една цяла нова индустрия,
една нова вълнуваща фаза от индийската анимация.
Suresh has led a team for over a decade creating animation films in 2D, 3D and pioneered clay/
stop motion in advertising films in India, at a time when animation was relatively a new medium
as compared to the west. With his firm belief in the design process for solutions, Suresh has been
instrumental in creating a market for animated ad films by going beyond the traditional technique
and storytelling that was popular then in India. His path breaking exploration of new styles to tell
things differently yet effectively is perhaps the reason for an audience and a whole new industry
that heralds an exciting phase of Indian animation.

контакт
contact
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00 91-22-61273396
info@studioeeksaurus.com www.studioeeksaurus.com Studio Eeksaurus
201/202, Opulence, 2nd Floor, Road No. 6, TPS No. 3, Above Dena Bank,
Santa Cruz East, Mumbai 400055, Maharashtra, India
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

ДАРИО ВАН ВРЕЕ, Й. КЛЮНГЕЛ
Dario van Vree, J. Klungel

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Дарио е роден през 1979г. в Амстердам и завършва като режисьор на
анимации в кралската академия за изкуства в Гент, Белгия. След това се
завръща в Холандия и работи като аниматор, илюстратор като клиентите
му варират от бизнес клиенти и издатели до списания. Заедно с още
трима илюстратора и аниматора работи в студиото Waterwolf, Амстердам. През 2007г.
Дарио основава амстердамския фестивал за аниамция KLIK! като е и негов творчески
директор.
Dario van Vree (Amsterdam, 1979) graduated from the academy of Royal Arts en Gent, Belgium as an animation-filmmaker.
Since his return to Holland he has been working as an animator, cartoonist and Illustrator
for several clients, publishers and magazines. He works in Waterwolf Studio in the centre of
Amsterdam with three othere illustrators/animators.He also founded the KLIK! Amsterdam
Animation Festival in 2007, of which he is still the art-director and creative director.
644030745
Dvanvree@gmail.com
http://www.dariovanvree.nl
NTR Sumatralaan 49, 1217 GP, Hilversum, Netherlands
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
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АЗ, МОЯ МИЛОСТ
Me Myself

Амин!
Amen!

Бразилия/Brazil
2012 | 5’00”

Германия/Germany
2012 | 5’48”

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

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

режисьор: КАРЛОН ХАРДТ
director: Carlon Hardt

режисьор: МОРИТЦ МАЙЕРХОФЕР
director: Moritz Mayerhofer

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис
ИЗЛОЖЕНИЕТО разказва историята на
Едуардо, типичен гражданин на Бразилия от
90-те, който е изненадан, че жената, с която
дели стая в един мотел, изведнъж се опитва
да го убие. В търсене на отговор на въпроса
защо искат да го убият, нашият приятел става
част от сценарий, подхранван от насилие,
секс и мърсотия.
synopsis
THE DISPOSAL tells the history of Eduardo, a
typical citizen of the 90’s Brazil, which is surprised when the woman with whom he shares a
motel room suddenly tries to assassinate him.
In seeking to understand why they want to kill
him, our friend has become involved in a plot
fueled by violence, sex and dirty.

синопсис

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Какво би направил Господ, ако разбере по
какъв начин хората предават неговите думи?
Хумористична парабола за един свещеник,
който прекалява със своята проповед пред
последния си посетител.
synopsis
What would God do if he’d see how his word is
told between the humans?
A dark humor parable about a priest who completely overshoots the mark during his sermon for
his last visitor.
http://vimeo.com/45651040

КАРЛОН ХАРДТ
Carlon Hardt

МОРИТЦ МАЙЕРХОФЕР
Moritz Mayerhofer

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Мориц Мейерхофер учи анимация във Filmakademie Baden-Wuerttemberg
и Gobelins, Париж. Работи като член на журита на международни филмови
фестивали и участва като гост лектор на множество конференции и
конгреси за правене на филми, дизайн и европейски ко-продукции.
След завършването си с номинирания за Оскар филм “Urs”, Мориц завършва работата по
два нови късометражни филма - “”Father” and “”AMEN!””. В момента работи върху своя
дебютен дългометражен филм базиран на възторжено приветстваната детска книга “At the
Ark at eight o’clock” продуцирана от Now Films и Filmautoren AG.
Moritz Mayerhofer studied Animation at the Filmakademie Baden-Wuerttemberg and Gobelins,
Paris.He worked as a jury member at International Film Festivals, was speaker at several Conferences and attended congresses on filmmaking, design and European Co-production.
After his graduation with the Oscar-shortlisted “”Urs”” (animated short), he just finished his
work on two new shortfilms “”Father”” and “”AMEN!””.
Moritz is currently preparing his debut-feature based on the critically acclaimed childrens book
‘At the Ark at eight o’clock’ produced by Now Films and Filmautoren AG.

контакт
contact
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00 4196283446 l
ucas@ciadecanalhas.com.br www.ciadecanalhas.com.br
Lucas Fernandes Av. Sem. Souza Naves, 600, ap 5
CEP 80050-040 – Cristo Rei Curitiba PR
Brasil
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

491609552016
moemayerhofer@gmx.de www.amen-film.com
c/o studio NICE, Fredersdorfer Strasse 10, Berlin, Germany
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
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Бамби, здравей
Hello Bambi

БИРЕНОТО ЖИВОТИНЧЕ
Beerbug

САЩ/USA
2010 | 6’09”

ИСПАНИЯ/Spain
2012 | 7’43”

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

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

режисьор: Файаз Жафри
director: Faiyaz Jafri

режисьор: АНДЕР МЕНДИА
director: Ander Mendia

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

синопсис

синопсис

Последната мечта на Снежанка по пътя към
спешното отделение

Джо, зает с работата си в стара крайпътна
бензиностанция, решава да си вземе почивка
и да пие една бира. Неговите усилия да се
наслади на бирата се провалят, защото някой
се опитва да го обере точно под носа му.

synopsis

synopsis

Snow White’s final dream on her way to the
emergency room..

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Joe, who is busy running an old roadside petrol
station, decides to take a break and have a beer.
His efforts at enjoying his beer fail because someone is robbing him right under his nose.

Файаз Жафри
Faiyaz Jafri

Файаз, по настоящем артист от Ню Йорк, е роден и израснал в холандска
провинция в семейството на холандско пакистански родители. Творбите
му изучават прототипи от психотерапевта Карл Джунг в модерни времена.
В допълнение, Файаз търси нео-прототипи в мас медиите и популярната
световна култура.
Faiyaz Jafri is a New York based artist born and raised in rural Holland of Dutch and Pakistani
decent. Jafri’s art explores Jungian archetypes in the modern world. In addition he searches for
neo-archetypes in mass media and global popular culture.

контакт
contact
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00 1 (917) 669 09 09
info@bam-b.com http://bam-b.com/hellobambi
Plastic Peach Inc, 4252 Layton Street #6F, Elmhurst, NY 11373,USA
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

АНДЕР МЕНДИА
Ander Mendia

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Андер Мендиа се ражда през 1978г. и се квалифицира в магистърска
програма по 3D анимация в департамента по Изящни изкуства на
университетът Basque. Упражнява професионалната си кариера в
сферата, в която специализира (анимация и графичен дизайн). От 2001г.
до началото на този проект, работи за продуцентската къща Baleuko като мениджър на
художествения отдел, както и като моделиер и аниматор на редица проекти. През 2010г.
основава своя продуцентска компания под името KATUE, където напълно се отдава на
своите собсвтени проекти.
Ander Mendia was born in 1978. Qualified in Fine Arts from the University of the Basque
Country and the holder of a Master’s Degree in 3D animation, he has pursued his professional
career within his specialist fields, which are animation and graphic design. Since 2001, and
continuing up until the commencement of this project, he has worked for Baleuko production company as head of its modelling department, and as modeller and animator in various
projects. In 2010 he founded his own production company under the name KATUE, in order to
pursue his own projects.
KATUE STUDIO - Ander Mendia
Ollarretxe, 23- 1º, Dpto. 1-4 / 48991 Getxo		
652 70 41 85
ander@katue.net, www.katue.net
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
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Вали!
It’s Raining

ДЕТЕТО ОТ МАЗЕТО
Kellerkind

Russia/Русия
2012 | 6’09”

Германия/Germany
2012 | 9’30”

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

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

режисьор: АННА ШЕПИЛОВА
director: Anna Shepilova

режисьор: ДЖУЛИЯ ОСКЕР
director: Julia Ocker

техника: 2Д /3Д компютър, рисунки на хария
technique: 2D /3D computer, Drawing on paper

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис

синопсис

Един безгрижен ден се превръща в трагедия
за едно малко момче. Филм за крехкостта и
относителността на щастието.

Жена ражда дете, което тотално се различава
от другите деца.

synopsis

synopsis

A carefree day turns out a tragedy for a little
boy. Film about the fragility and relativity of
happiness.

A woman gives birth to a child. But the child is
absolutely different from other children.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

АННА ШЕПИЛОВА
Anna Shepilova

ДЖУЛИЯ ОСКЕР
Julia Ocker

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Анна е родена през 1986г. в Москва, Русия. През 2003г. се записва в Държавният институт
по кинематография Gerasimov (VGIK). Там учи Анимационна режисура. По време на учението
си,работи върху образователно анимационни клипове за руската телевизия.

Родена през 1982г. във Форзхейм, Германия. Учи Визулани комуникации във FHG
Форзхейм и от 2006г. учи Анимация във филмовата академия BadenWürttemberg. Basement
kid е нейният дипломен филм.

Born in Moscow in 1986.
In 2003 Anna Shepilova entered The All-Russian State University of Cinematography named
after S. A. Gerasimov (VGIK) where she studied directing of animation. During her studies Anna
worked on educational animated clips for the Russian television.

Born 1982 in Pforzheim, Germany. After graduation, she studied Visual
Communication at FHG Pforzheim and since 2006 she studies Animation at the
Filmakademie BadenWürttemberg. Kellerkind is her graduation film.

контакт
contact
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Marksistskaya str. 34-6, 109147,
Moscow, Russia

Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

00 49-1772302725
anna.matacz@gmail.com
Akademiehof 10, 71638 Ludwigsburg
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
contact
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ДЖИ СМЪРТТА СЕ ПРОВАЛИ
Dji. Death fails

ДЪЛЪГ МОСТ В НУЖНАТА ПОСОКА
Long bridge of desired direction

Молдова/Moldova
2012 | 3’56”

Русия/Russia
2012 | 8’50”

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

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

режисьор: ДМИТРИ ВОЛОСИН
director: Dmitri Volosin

режисьор: ИВАН МАКСИМОВ
director: Ivan Maximov

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

техника: рисунки на хария
technique: Drawing on paper

синопсис
Джи е необичайна смърт. Черният рицар се
появява в различна форма. Не, не е бял и
пухкав. Джи просто има ужасно лош късмет.
Всичко, което трябва да направи е вземе
душата на умиращ човек. Но сценаристите са
приготвили на Джи някои препятствия. Дали
ще успее да ги преодолее? Ще видите.
synopsis
Dji is an unusual death. The Dark Knight has
appeared in a different form. No, he is not white
and fluffy. Dji is just terribly unlucky. All he has
to do is to take the soul of a dying man. But the
screenwriters prepared some obstacles for Dji.
Will he manage to overcome them? You’ll see.

синопсис

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Историята на един самотен мъж, който живее
с домашния си любимец на малък остров и
копнее да се добере до “други хора”.
synopsis
The story about a lonely man who lives with his
pet on a small island, and longed to get to “other
people.”

ДМИТРИ ВОЛОСИН
Dmitri Volosin

Дмитри е роден през 1974г. в Украйна. От 1996г. работи и живее в Молдова.
Дипломира се в Техническия университет в Молдова. През 2002г. основава
компанията “Simpals”, която започва работа с екип от двама човека. В момента
в “Simpals” работят повече от сто служители, като фирмата се счита за лидер
на пазара в сферата на рекламата и видео продуцирането. В студията на “Simpals” се продуцират десетки музикални клипове и повече над 100 рекламни клипа, както и 4
късометражни 3D анимации. В момента екипа на фирмата работи върху създаването на първия
дългометражен 3D филм в Молдова, който носи името “Gypsy”. Партньор на продукцията е руската
филмова компания “СТВ”. Целта на “Simpals” е да създава пърокласни анимационни филми.
Dmitri Volosin was born in Ukraine in 1974. Since 1996 he lives and works in Moldova. Graduated from
the Technical University of Moldova. In 2002 he founded the company “Simpals” which started as a
team of 2 people. Now the company has more than 100 employees and is the leader on the market of
online advertising and video production. The studio of computer graphics and animation „Simpals” produced dozens of music videos, more than 100 advertising videos and 4 short-length 3D cartoons.Now
the studio is working on the creation of the first full-length animated 3D film in Moldova called “Gypsy”.
The partner of this production is the Russian Film Company “СТВ”.Our goal is to produce world-class
animated films!

контакт
contact
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00 37369155166
revoloshin@gmail.com www.simpals.md
Chisinau, I. Neculce str. 5
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

ИВАН МАКСИМОВ
Ivan Maximov

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Иван е роден през 1958г. в Москва, Русия. От 1986 до 1988г. се записва
в курсове за напреднали филмови режисьори и сценаристи в Москва. От
2002г. преподава филмова режисура в училищното студио “SHAR”, както
и в института по кинематография “VGIK”, Москва. От 2001г. работи като
карикатурист за “MOSCOW NEWS” и е преподавател в своето частно училище за режисура в
Петербург, Русия.
Was born in 1958, in Moscow, Russia.
From 1986 to 1988 has been studying at the Advanced courses of Film directing and Scriptwriting
in Moscow.
From 2002 works as a teacher of film directing in the School-Studio “SHAR” and in Moscow Institute of Cinematography “VGIK”.
From 2011 works as a caricaturist for “MOSCOW NEWS” and as a teacher of his own private film
directing school in St. Petersburg, Russia.

Masterfilm Studio
Druzhinnikovskaya str. 15, 123242,
Moscow, Russia
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
contact
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Игрище
Playground

Защо слонове?
Why Elephants?
Хърватска/Croatia
2012 | 8’00”

РумъниЯ/Romania
2012 | 2’23”

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

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

режисьор: МАРКО МЕСТРОВИЧ
director: Marko Mestrovic

режисьор:ТЬОРОК ТИХАМЕР
director: Török Tihamér

техника: 2Д /3Д компютър
technique: 2D/ 3D computer

техника: 2Д компютър. рисунки на хария
technique: 2D computer, Drawing on paper

синопсис

синопсис

Имаме ли изобщо отговори на важните
въпроси?

Игра на урбанизация, урбанизацията като игра.
synopsis

synopsis

Game of urbanization, urbaniztion as game.

Do we have answers on important questions at
all?

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

МАРКО МЕСТРОВИЧ
Marko Mestrovic

Марко е роден през 1972г. През 1997г. завършва Живопис в Академията по изящни
изкуства в Загреб, Хърватска в класа на професор Седер. От 2000г. изучава света на
анимацията.
Born in Stuttgart in 1972. In 1997 he graduated painting from the Academy of Fine Arts in
Zagreb in class of prof. Seder. Since 2000 he’s been exploring animation.

контакт
contact
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00 38514613689
sanja.borcic@zagrebfilm.hr
Kreativni sindikat & Ustanova Zagreb film
Vincenta iz Kastva 5, 10000
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

ТЬОРОК ТИХАМЕР
Török Tihamér

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Тьорок е роден през 1979, Miercurea-Ciuc, Румъния. Живее и работи в Cluj-Napoca.
Образование: 2005 – Магистърска степен в департамента на Photo - Video and Computerized Image Processing в University of Art and Design, Cluj-Napoca. 1998 – 2003 –
бакалавърска степен по графичен дизайн от University of Art and Design, Cluj-Napoca
Török was born in 1979, Miercurea-Ciuc, Romania, Lives and works in Cluj-Napoca, RO
Education:
2005 - Master’s Thesis, on University of Art and Design, Cluj-Napoca, Photo- Video and Computerized Image Processing department.
1998-2003 - University of Art and Design, Cluj-Napoca / Graphic-design
00 4722283324
tihamertorok@yahoo.com
Zágoni Bálint str. Horea nr. 4
Cluj-Napoca, Romania
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
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Карпатски рап Даха Браха
Сarpathian Rap DakhaBrakha

Изгубен и намерен
Lost & Found
САЩ/USA
2010 | 3’32”

Украйна/Ukraine
2012 | 5’19”

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

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

режисьор: ДЖОАН С. ГРАТС
director: Joan C. Gratz

режисьор: ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЕНКО
director: Oleksandr Danylenko

техника: Stop-motion (анимирани обекти)
technique: Stop-motion (animated objects)

техника: рисунки на хария
technique: Drawing on paper

синопсис

синопсис

Видоизменящи се образи, постигнати с дърво
и пясък, събуждат спомени от един живот.

Гълъбите искат само едно: да си ядат трохите.
Но в една враждебна среда като градските
тротоари, достигането на тази цел се превръща
в една много сложна задача!

synopsis
synopsis

Metamorphosing images with the appearance of
sculpted wood and shifting sand summon memories of a life.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

The pigeons only wants a thing : to eat his
crumb. But in a hostile environment such as a
city pavement, riching his goal becomes a very
complicated task !

ДЖОАН С. ГРАТС
oan C. Gratz

Доказан директор, артист и аниматор, Джоан е пионер в анимационната
техника, позната като глинен живопис. Работейки с късчета глина тя смесва
цветове и гравира изящни линии за постигането на безследни течения от
картини. Най-новият филм на Джоан е комбинция от сменящи се картини
чрез появата на изваяно дърво и подвижни пясъци, които изобразяват спонеми от един живот.
В „Mona Lisa Descending a Staircase” са представени анимирани исторически арт творби от
20ти век, които изобразяват картини на човешкото лице, в комбинация от интерпретиране на
графичен стил и емоционално удовлетворение. През 1992г. този филм печели награди.
An accomplished director, artist, and animator, Joan Gratz pioneered the animation technique known
as claypainting. Working with bits of clay she blends colors and etches fine lines to create a seamless
flow of images.Gratz’s most recent short film, Lost & Found, is a collection of metamorphosing images
with the appearance of sculpted wood and shifting sand summoning memories of a life.In Mona Lisa
Descending a Staircase, images of the human face are subtly transformed to communicate the graphic
style and emotional content of key artworks of the 20th century, creating an animated history of art.
This film won the Academy Award in 1992.

контакт
contact
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503.225.1130
festivals@laika.com http://gratzfilm.com
1801 NW Upshur ,#610
Portland, Oregon 97209, USA
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЕНКО
Oleksandr Danylenko

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Олександър е роден през 1989г. и по професия е инженер завършил
Националният космически университет Kharkiv. Занимава се с рисуване от
най- ранна детска възраст, последван от инетересите му във визуалните
експерименти и анимацията. Олександър предпочита да работи с
традиционните методи и естествени материали (хартия, водни бои, мастило), въпреки че
когато става дума за анимация работи отлично в комбинация от естествени материали и
модерна технология.
Oleksandr Danylenko (1989 born) - Is an engineer by profession (Kharkiv National Aerospace
University), but drew a lot since childhood, and later became interested in visual experiments and
animations. Always preferred the traditional methods and natural materials (paper, watercolors,
ink), but work well with animation combines naturally with modern technology.

00 380636071518
dailineikoo@gmail.com
m-d 4, h. 33, ap. 4, Lozova
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
contact
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КАТО ЗАЙЦИТЕ (все без късмет)
Like Rabbits (Sticky Ends, chap. 2)

КИАМЕТ
Kiyamet

Франция/France
2012 | 8’00”

Босна и Херциговина/Bosnia & Herzegovina

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

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

режисьор: ОСМАН СЕРОН
director: Osman Cerfon

режисьор: ИВАН РАМАГАН
director: Ivan Ramadan

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

синопсис

синопсис

Втори епизод от анимационния сериал “Все
без късмет”, който проследява разходката на
рибоглавия човек в един лунапарк.

Умът може да направи от Ада Рай и от Рая —
Ад

synopsis

synopsis

“Like Rabbits” is the second chapter of “Sticky
Ends”. The fish-headed man pursues his gloomy
ride in a funfair, randomly distributing his bubbles of doom.

The mind is its own place, and in itself can make
heaven of hell, a hell of heaven.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

2012 | 9’30”

ОСМАН СЕРОН
Osman Cerfon

Първоначално Осман учи графичен дизайн в Chaumont, сладван от Изящни
изкуства в Epinal, а по-ксъно и Анимация в училището “La Poudrière” във
Валенс, където се и дипломира през 2007г. с филма “Tête-à-tête” (Head-tohead). От 2007г. насам, Осман работи в редица проекти като сценарист и
технически аниматор. Like Rabbits е втората част на Sticky Ends, поредица от късометражни
филми базирани на една тема. Първата част “No Need to Teach a Bear to Fly”, участва на
множество фестивали по целия свят и печели редица награди.
Osman Cerfon first studied graphic design in Chaumont, then Fine Arts in Epinal, and finally
animation in “La Poudrière” school in Valence, where he graduated in 2007 with the film “Têteà-tête” (Head-to-head). Since 2007, he works on various projects as a scriptwriter or as an
animation technician. This film is the second chapter of “Sticky Ends”, a collection of short films
based on the same theme. The first chapter, sub-titled “No Need to Teach a Bear to Fly”, has been
selected in many festivals around the world and won several awards.

контакт
contact
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00 33 475 55 09 02
osmancerfon@yahoo.fr
Je Suis Bien Content
35 rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris, France
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

ИВАН РАМАГАН
Ivan Ramadan

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Незнайно как, оказва се че Иван е едно от децата компютърни гений,
който се възхищава на анимация още от началото на съзнателния си
живот. Като дете пораснало в сринатата от войната Босна, той е погълнат
от магията на анимацията и в каря на краищата отключва ново ниво,
което му дава възможност да съзаде своя собствен “Tolerantia”, късометражен филм който
се превръща в първия босненски 3D анимиран филм. Заедно с “Wondermilk” и “Kiyamet”
светът ги приема и награждава с 14 награди от 70 фестивални прожекции.
Due to reasons known only to higher gods, Ivan Ramadan happened to be quite geeky child,
passionately admiring works of animation since the beginning of his (nearly) conscious existence. As the child grew in war-torn Bosnia, he absorbed the magic of animation wherever he
could find it, eventually unlocking the new level enabling him to create an animated film on his
own - “Tolerantia”. This short became the first Bosnian 3D animated film and the world seemed
to embrace it as well as two others that followed, “Wondermilk” and “Kiyamet”, giving them
a total of 14 awards and over 70 festival screenings. Ivan is currently considering to end his
earthly existence as he stepped into his 27th year.
Elias Veskot
Sulejmana Filipovića 16 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
contact
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квантов СКОК
Quantum Jump

Коломбина
Kolombina

Армения/Armenia
2012 | 6’59”

Русия/Russia
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: ХАЙК ШАХАКЯНТС
director: Hayk Sahakyants

режисьор: АНАСТАСИЯ СОКОЛОВА
director: Anastasiya Sokolova

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

техника: 2Д компютър, рисунки на хария
technique: 2D computer, Drawing on paper

синопсис

синопсис

Учителят и учениците медитират. И той иска да участва в
медитацията, но степента му не позволява. През пролуката
във вратата той вижда как учителят и учениците се
отделят от земята. Заинтригуваният монах изчаква края на
урока и се промъква в залата за медитация. Той усърдно се
мъчи да се концентрира и да се отдели от земята.

Това е история за живота на един кукловод
synopsis
It is story about life of the actor-puppeteer.

synopsis
Teacher and the students meditate. He also wants to participate in meditation, but his degree doesn’t allow him. From the
slit of the door he notices how the Teacher and the students
get off the ground.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

ХАЙК ШАХАКЯНТС
Hayk Sahakyants

АНАСТАСИЯ СОКОЛОВА
Anastasiya Sokolova

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Роден през 1984г. През 2006г. Завършва руско-армено-словенския държавен университет.
От 1999г. Работи като сценарист, аниматор и режисьор в продуцентската къща Robert Sahakyants, Ереван, Армения.Като режисьор дебютира с филма ‘The chase’.

Екатерина е родена в Екатеринбург. През 2004г. завършва Уралската академията по
архитектура. Първият и дебют е за филма “Snegur” през 2008г. Други нейни филми са:
-”Pull old Rover” (2009г.), “Small soldier and balerina” (2010г.), - “Kolombina” (2012г.)

Born in 1984. Graduated in 2006 from the Russian Armenian (Slovenian) State University. Since
1999 he has been working in animation, as scriptwriter, 3D animator and director at Robert Sahakyants Production, in Yerevan, Armenia. In Chase of is his directorial debut.

Anastasiya Sokolova was born in Ekaterinburg, Russia. In 2004, she graduated at Ural Arhitector Academety. Her first debut is for “Snegur” (2008). Anatstasiya’s films are: Pull old Rover”
(2009), “Small soldier and balerina” (2010) and “Kolombina” (2012).

контакт
contact
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Marianna Aslanyan
mariannaaslanyan@gmail.com
Kamarak 2nd bystreet home 17 zip code: 0069 Yerevan Armenia
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

89221074400
asdance@yandex.ru
Kuibisheva 97-7, Ekaterinburg,620026, Russia
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
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Линеен
Linear

Котката, която танцува със своята сянка
The Cat Dances with its Shadow
Испания/Spain
2012 | 5’30”

Бразилия/Brazil
2012 | 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: МАРИЯ ЛОРЕНЦО
director: María Lorenzo

режисьор: АМИР АДМОНИ
director: Amir Admoni

техника: смесена техника
technique: Mixed media

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис

синопсис

Има много повече мистерия в сянката на
вървящ човек, отколкото във всичките
религии по света. Посвещава се на киното и
неговите митове

Линия, която представлява точка, тръгнала на
разходка.

synopsis

A line is a dot that went for a walk.

synopsis

There is more mystery in the shadow of a walking man than in all the religions of the world. An
animation tribute to cinema and its myths.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

МАРИЯ ЛОРЕНЦО
María Lorenzo

Мария е родена през 1977г. в Аликанте, Испания. Докато учи Изящни
изкуства, работи върху създаването на късоментражните филми Sideral
(1998), 20.000 Frames under the Sea (1999), Rilke’s Panther (2000). През
2006г. записва доктурантура по Изящни изкуства в политехническия
унивесритет във Валенсия. Тя е страши преподавател по анимация във факултета по
Изящни изкуства. Нейният анимиран рисуван филм Portrait of D. (2004) е избиран в редица
значими между народни фестивали като Annecy (Франция), Animamundi (Бразилия), CICDAF
‘04(Китай), o MIAF 2005 (Мелбърн).
María Lorenzo Hernández was born in Alicante, 1977.
When she studies Fine Arts she animates the following short films: Sideral (1998), 20.000
Frames under the Sea (1999), Rilke’s Panther (2000). From 2006 she is PhD in Fine Arts, Universitat Politècnica de València. She is senior lecturer of animation subjects at the same university, Faculty of Fine Arts.Her animated painting short film Portrait of D. (200$) is selected at the
most important international animation events, such as: Annecy (France), Animamundi (Brasil),
CICDAF ‘04 (China), o MIAF 2005 (Melbourne).

контакт
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UPV Arte e Industria
Plaza del Ayuntamiento 17,
46002, Valencia, Spain
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

АМИР АДМОНИ
Amir Admoni

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Бразилският директор, дизанйнер занимаващ се и с визулано изкуство
Амир Адмони е роден в Сао Паоло, Бразилия през 1977г. През 2001г.
завършва архитектура в Сао Пауло през 2007г. взима и магистърска
степен по дизайн в амстердамският институ Sandberg. Неговите работи
са комбинация от анимация, видео и motion графики и са излагани, показвани и
награждавани в Бразилия и Европа.
Brazilian director, designer and visual artist, Amir Admoni was born in São Paulo in 1977. He
graduated in Architecture in the University of São Paulo (2001) and has a Master Degree in Design at the Sandberg Instituut in Amsterdam (2007). His works combine animation, video and
motion graphics and have been exhibited, screened and awarded in Brazil and around Europe.

551199612106,
amir@admoni.com.br www.admoni.com.br
Estudio Admoni R. Três Pontes, 61 São Paulo – SP zipcode: 05042-020
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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МАКРОПОЛИС
Macropolis

ЛУНАТА В ГРАДИНАТА
The Moon АТ The Garden
куба/cuba
2012 | 10’30”

Великобритания/UK
2012 | 7’00”

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

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

режисьор: Йемели Крус
director: Yemeli Cruz

режисьор: Жоел СИМОН
director: Joel Simon

техника: Stop-motion
technique: Stop-motion

техника: пиксилация, Stop-motion
technique: Pixilation, Stop-motion

синопсис

синопсис
В приятна градина през нощта, заобиколена
от вихъра на града, жена изживява нещо
необикновено.

Две сакати играчки бягат от фабриката и
се озовават сами и изгубени в големия свят
на града. Всичко е ново, странно и малко
обезсърчаващо. Но те изследват този свят и си
играят.

synopsis

synopsis

In a gentle garden amid the night and surrounded by the vortex of the city a woman lives
something unusual.

Two disabled squeaky toys escape from the factory and find themselves lost and alone in an urban
world full of over-sized humans. It’s new, strange
and a little daunting. But they explore, play
and re-interpret everyday objects through their
unique perspective.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Йемели Крус
Yemeli Cruz

Родена през 1980г. В Хавана, Куба. Завършва Академията по изящни изкуства ‘San Alejandro’ през 2002г. Режисьор и аниматор e в кубинското аниамционно студио (ICAIC). През
2004г. участва в Shop Cuba-Denmark, в кубинският институт по радио и телевизия (ICRT).
Като резултат от това си присъствие създава късометражният филм Horizons.
Born in Havana in 1980. Graduate of the Academy of Fine Arts “San Alejandro” in 2002. Filmmaker and Animator of the Cuban Animation Studio (ICAIC). In the year 2004 attended the Shop
Cuba-Denmark, in the Cuban Institute of Radio and Television (ICRT). As a result of the same
one carried out the short film Horizons.

контакт
contact
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(537) 8 35 19 08
yemeli@animados.icaic.cu arlene@animados.icaic.cu www.cubacine.icaic.cu/
dibujosanimados
Estudios de Animación ICAIC Calle 25 No 1218 e/ 10 y 12. La Habana. Cuba
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

Жоел СИМОН
Joel Simon

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Жоел е от Белгия, където рисува всевъзможни анимации, вдъхновен
от имена като Hergé, Franquin, както и други белгийски илюстратори.
Учи Изящни изкуства в Кралската академия в Лиеж, а по-късно и в
Англия, където научава за удоволствието, което му доставя правенето на
анимация от глина. Този ползотворен опит се превръща в страст към анимацията, тъй като
Жоел изкарва първите две години след завършването в унивесритета, работейки упорито
върху 10 минутният нискобюджетен пародиен филм Ciderpunks. Филмът е награден по найразлични анимационни фестивали из цял свят. През 2003г. Жоел създава анимационното
студио Flickerpix в Белфаст, Ирландия.
Joel Simon is from Belgium where he drew lots of cartoons, inspired by Hergé, Franquin and
other illustrious Belgians. He studied fine arts at the Royal Academy in Liege and later design
in England, where he discovered the joys of claymation. With the Flickerpix team, he worked
on numerous animated TV commercials, title sequences and shorts like the Bombay-based
Horn OK Please, which screened in over 100 festivals and won 15 international awards to date.
More info at www.flickerpix.com
00 44 28 90 397 347
joel@flickerpix.com, www.macropolis.tv
Flickerpix Animations.
c/o Waddell Media House,7-12 St Helen’s Business Park,
Holywood BT18 9HQ, UK
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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Международен ден на бащата
International Father’s Day

МАШИНАТА НА БЕНДИТО IV – ЗАРЕДЕТЕ С ГОРИВО

Bendito Machine IV - Fuel The Machines
Испания/Spain
2012 | 9’54”

Латвия/Latvia
2012 | 5’00”

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

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

режисьор: Йоси МАлис
director: Jossie Malis

режисьор: ЕДМУНДС ЯНСОНС
director: Edmunds Jansons

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис

синопсис

Последната мечта на Снежанка по пътя към
спешното отделение

За хората, Денят на бащата е празник, но за
една малка птичка това е обикновен работен
ден. И грижите й са все същите - как да
намери храна за семейството си.

synopsis

synopsis

An improbable hero embarks on a crude journey
by land, sea and air -throughout all the attractions of a planet turned into a massive petrochemical park... and beyond.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

For people Father’s Day is a celebration, but for
one small bird - an ordinary working day. And
concerns are the same old - to get food for his
family.

Йоси МАлис
Jossie Malis

Йоси е от перуано-чилийски прозиход и е роден през 1976г. Той е
аниматор, илюстратор и режисьор. Свикнал е с пътуването и живота на две
места още от малък, като последното десетилетие прекарва в постоянно
пътуване между Ню Йорк, Флорида и Барселона. Работите му имат остър коментар върху
хората и техните слабости, техните механизни, мечти и мистериозностите на вселената.
Jossie Malis (1976) is an illustrator, animator and filmmaker of Peruvian-Chilean origin. Having
grown up between two countries, he has spent the last decade between two continents (New
York, Florida and Barcelona) and is now sending signals to outer space from the island of Mallorca (Spain). His work is an acute commentary on humans and their weaknesses, their machines,
their dreams and the mysteries of the universe.
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00 34 664633140
bendito@zumbakamera.com www.zumbakamer.com Bisbe Rafael Josep Verger
8, 4b 07010 Palma de Mallorca, SPAIN

Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

ЕДМУНДС ЯНСОНС
Edmunds Jansons

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

През 2001г. Едмундс става съосновател на филмовото студио Atom Art,
той работи като графичен дизайнер и режисьор на анимационни филми.
Неговите анимационни филми “Little Bird’s Diary” (2007), Springtime in
Crow Street (2009), How Shammies Bathed” (2010), “International Father’s
Day” (2012) and “Choir Tour” (2012) са били избирани в много международни филмови
фестивали по цял свят. През пролетта на 2012г. Едмундс взима бакалавърската си степен
в Estonian Academy of Art, а в момента прави магистърска степен по Анимация. Освен
основната си работа, Едмунд е признат и любим илюстратор на детски книжки.
Edmunds Jansons co-founded the film studio Atom Art in 2001. He works as animation film
director and graphic designer. His animation films “Little Bird’s Diary” (2007), Springtime in
Crow Street (2009), How Shammies Bathed” (2010), “International Father’s Day” (2012) and
“Choir Tour” (2012) have been selected in many international film festivals all over the world,
In spring 2012 Edmunds has graduated Estonian Academy of Art and now is master of Animation. Beside his initial work Edmunds is recognized and beloved children’s book illustrator.
37167612709
edmunds@atomart.lv
Sabine Andersone “Atom Art”
Terbatas iela 49/51 - 12, Riga, LV-1011 Latvia”
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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МИСТЪР ДОКЪР
Mr. Dokker

Мокси
Moxie

Унгария/Hungary
2012 | 5’14”

Великобритания/UK
2012 | 5’40”

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

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

режисьор: КАРОЙ КЬОРМЕНДИ
director: Károly Körmendi

режисьор: СТЕФАН ЪРВИН
director: Stephen Irwin

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

техника: 2Д компютър,рисунки на хария, снимки
technique: 2D computer, Drawing on paper, Photos

синопсис

синопсис

3D филм, разказващ за един прекрасен и
много специален ден от иначе монотонния
живот на г-н Докер.

Мечка-пироманиак, която тъгува за майка си.
synopsis

synopsis

A pyromaniac bear misses his mother.

3D animation story about Mr. Dokker’s one fine
day, which happens to be a very important one
in hi3D animation story about Mr. Dokker’s one
fine day, which happens to be a very important
one in his monotonic life. s monotonic life.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

КАРОЙ КЬОРМЕНДИ
Károly Körmendi

Карой е режисьор, графичен дизайнер, аниматор и композитор на
много унгарски реклами, прожекции и филмови анимации в интернет
пространството (включително участва в известни проекти, channel ID’s,
музикални клипове и анимационни сериали) излъчвани по музикални
канали като MTV и националната MTV, VIVA и телевизионните канали VODAFONE, SZIGET
FESTIVAL, RTL KLUB.
As a director, graphic designer, animator and compositor in many Hungarian advertise, broadcast
and web film animations (including main titles, channel ID’s, music videos, animation series) to
MTV, VIVA, VODAFONE, SZIGET FESTIVAL, RTL KLUB, MTV - National Broadcast.
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3612019118
кedd@kedd.net www.kedd.net
Frankel Leó u. 7.
1027 Budapest, Hungary
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

СТЕФАН ЪРВИН
Stephen Irwin

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Степан е бивш възпитаник от Central St. Martins College of Art & Design.
Неговия филм ‘Moxie’ е награден с Grand Prize от Ottawa International Animation Festival 2011. Филмът ‘The Black Dog’s Progress’ пък печели в категорията
за най-добър късометражен филм на British Animation Awards 2010. Назначен
е на длъжност от UK Film Council & Film London, BBC New Talent/Warp Films
и Animate Projects/Arts Council England, и Channel 4. Негови фими са показани в конкурси по
цял свят, включително Sundance, Annecy, Zagreb, Edinburgh, Ann Arbor и Clermont-Ferrand.
Stephen Irwin is a graduate of Central St. Martins College of Art & Design. His film ‘Moxie’ was
awarded the Grand Prize at the Ottawa International Animation Festival 2011, and ‘The Black Dog’s
Progress’ won Best Short Film at the British Animation Awards 2010. He has received commissions
from the UK Film Council & Film London, BBC New Talent/Warp Films and Animate Projects/Arts
Council England, and Channel 4. His films have been screened in competition at festivals all over
the world, including Sundance, Annecy, Zagreb, Edinburgh, Ann Arbor and Clermont-Ferrand.

00 447766732521
stephen@smalltimeinc.com www.smalltimeinc.com
2 Preston Villas, Hawks Road, Kingston, KT1 3DB, UK

International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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Морти
Morti

Неговата война
His War

Испания/Spain
2012 | 7’59”

Франция/France
2012 | 9’50”

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

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

режисьор: Кaрлос Фернандес
director: Carlos Fernández

режисьор: БРУНО КОЛЕ
director: Bruno Collet

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

техника: 2Д компютър, ротоскоп
technique: 2D computer, Rotoscope

синопсис
“Морти” представя загубата на невинността.
Той е отражение на това как човечеството
копнее за своята детска невинност. Представя
също и желанието тя да бъде съхранена и да
се избегнат мъката и тъгата, които понякога
ни заобикалят и разтърсват това, което би
трябвало да е щастливо детство
synopsis
“Morti” represents the loss of innocence. It’s a
reflexion of how humanity yearn for their childhood innocence. It’s also the desire to look after
it, to protect it ... and to avoid the pain and
sorrow that sometimes surrounds us shattering
what should be a happy childhood.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

синопсис
По време на рождения му ден една случка кара
Емил да си спомни миналото си като войник.
Минало, което семейството би предпочело да
остави в забрава.
synopsis
“During Emile’s birthday, an event will bring out
his old past of soldier. A past which some part of
the family would rather forget…

Кaрлос Фернандес
Carlos Fernández

Карлос е дизайнер, режисьор и продуцент на 3D анимации, видео игри и
ключови работи за Playstation3, Wii, iPad/iPhone, PC, DTV и др. Също така
промотира и координира серия от R&D проекти, свързана с анализа и
управлението на емоционални състояния, нови интерактивни формати и
др. Последните прокети, по които работи са анимационния филм “Witchcraft”, където той
е технически директор; анимационния филм “Morti”, на който е сценарист и режисьор и
видеоиграта “Zombeer”, на който е режисьор.
Carlos Fernández has designed, directed and produced animation 3D, videogames and contents
for Playstation3, Wii, iPad/iPhone, PC, DTV, mobile, etc. and has promoted and coordinated several R&D projects related to analysis and management of emotional states and new interactive
formats, among others.His recent projects include the technical direction of the animated feature
“Witchcraft”, scriptwriting and direction the animated short “Morti” or direction of the multiplatform videogame “Zombeer”.
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00 693869156
carlosfernandez@moonbite-games.com www.moonbite-games.com
MOONBITE GAMES S.L, C/ Luis Antúnez nº16 Local, 08006 Barcelona
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

БРУНО КОЛЕ
Bruno Collet

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Бруно е роден през 1965г. в Сан Брею, Франция. След като се дипломира
от Fine Arts Academy в Rennes, работи върху изложба от склуптури и
3D обекти. Инетерсът му към анимация се развива докато работи върху
късометражни филми и видео клипове в ролята на декоратор. Първият
му късометражен филм „Le Dos au mur” (2001) е награден по време на седмицата на
критиците в Кан.
Bruno Collet was born in 1965 in Saint-Brieuc, France. After receiving his degree at the Fine
Arts Academy at Rennes, he worked on sculpture and 3D objects exhibitions. His interest in
animation developed while he worked for short films and video clips as a decorator. Le Dos au
mur, his first animation short was produced in 2001 and awarded in International Critic’s Week
in Cannes.

299650074
vivement-lundi@wanadoo.fr www.vivement-lundi.com
Vivement Lundi !
11 rue Denis Papis, Zipcode :35000
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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ОВЧЕ ПРИЯТЕЛСТВО
FriendSheep

ОТРАЖЕНИЕ
Reflection

Испания/Spain
2012 | 7’09”

Франция/France
2012 | 3’48”

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

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

режисьор: ХАЙМЕ МАЕСТРО
director: Jaime Maestro

режисьор: ПЛАНКТУН
director: Planktoon

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

синопсис
синопсис

Един вълк започва да работи в офис, пълен с
вкусни секси овце.

Луиз бързо се прибира в апартамента си, за
да се приготви за срещата със своя любим.
Изключително привързана към външния си
вид, тя се озовава лице в лице със своето
отражение в огледалото...

synopsis
A wolf starts working in an office full of delicious, sexy sheep.

synopsis
Louise hurries back to her apartment, to get
ready for her rendez-vous with her boyfriend. Extremely attached to her physical appearance, she
finds herself face to face with her own reflection
in the mirror…

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

ХАЙМЕ МАЕСТРО
Jaime Maestro

Филмът на Хайме “Sr.Trapo” печели награда в Goya и е преселектиран за
нагарди за Оскарите. С двама партньори създават аниамционното студио
Keytoon. Като творчески директор има клинети като Curios Pictures, Disney
Channel, Mattel и Paramount Pictures. Работи заедно в предпродукцията на
“Aristocats 2” и е режисьор на редица филми като “The Grandfather of Soul” финалист на SIGGRAPH. През 2007г. в момента е аниматор, преподавател и режисьор на свободна практика
на късометражна работилница в PrimerFrame.
Jaime’s film “Sr.Trapo” got the GOYA AWARD and was preselected for the OSCAR AWARDS.
He founded, with two partners, Keytoon Animation Studio. As Creative Director, he had clients
such as Curios Pictures, Disney Channel, Mattel or Paramount Pictures. He colaborated in the
preproduction of “Aristocats 2” and directed several shortfilms, like “The Grandfather of Soul”,
SIGGRAPH 2007 finalist.Nowadays, he is Freelance Animator, Teacher and Director of the Shortfilm Workshop at PrimerFrame
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00 34963539296
curts_ivac@gva.es http://ivac.gva.es/fomento/fomento-cortometraje-valenciano/curts-cv/friendsheep
Plaza del Ayuntamiento 17, 46002, Valencia, Spain
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

ПЛАНКТУН
Planktoon

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Planktoon се състои от екип от петима аниматора.От 2008г. насам работят
като сърежисьори на късометражни филми, сериали, програми и реклами.
Участват в редица анимационни пълнометражни американски и френски
филми. Йошимичи работи в американските стиудия по анимация (Disney, Dreamworks). От 2009г. работи във Франция като режисьор на
телевизионни проекти и като главен аниматор на пълнометражни филми.
Planktoon is a team of 5 agitators - Sun Limet, Alban Lelievre, Fabrice Senia, Alexandre Henri
and Sebastien Pribile – who co-direct since 2008 short films, series’ pilot programmes and
advertising films. They participated in several animated French and American feature films.
Yoshimichi Tamura worked in American animation studios (Disney, Dreamworks). Since 2009,
he works in France as director on television projects and as lead animator on feature films.

(0033) 607 42 18 60
contact@planktoon.com www.planktoon.com
34 boulevard des Italiens, 75009 Paris, France
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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ПОВРЕДА
Damage

Пожар!
Fire!

Украйна/Ukraine
2012 | 3’08”

Холандия/Netherlands
2012 | 2’00”

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

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

режисьор: владимир власенко
director: Vladimir Vlasenko

режисьор: МАРТЕН КОПМАН
director: Maarten Koopman

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис
синопсис

Съмва се и Природата се събужда. Слънцето
изгрява и огрява модерния свят, и започва да
става горещо.

Историята на един робот, който е загубил
сърцето си в странния си механичен свят и
сега се опитва да му намери заместител.

synopsis

synopsis

Dawn, Nature awakes. The sun rises higher and
higher, shining its light over the modern world,
getting hotter and hotter.

Little cartoon about a robot who has lost his
heart in his strange mechanical world and is
now trying to find a replacement.

Биография

владимир власенко

DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Vladimir Vlasenko

Владимир е роден на 19 април 1989, Киев, Украйна.
Филмография:
Като сценарист:
2011 – Short music film On Road To The Sun (сценарист и режисьор на художествено
оформление и анимация https://vimeo.com/34097349 Като режисьор
2011 – Spets Vik реклама https://vimeo.com/35307821 2012 – Fight For Life реклама https://vimeo.
com/54113550 2012 – Teaser за късометражния филм Somewhere https://vimeo.com/42716406
Vladimir Vlasenko was born in April 19, 1989 in Kiev, Ukraine
FILMOGRAPHY As screenwriter 2011 – Short music film On Road To The Sun (as screeneriter and director of
layout and animation)
https://vimeo.com/34097349
As director
2011 – Spets Vik commercial https://vimeo.com/35307821
2012 – Fight For Life commercial https://vimeo.com/54113550
2012 – Teaser of shortfilm Somewhere https://vimeo.com/42716406
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00 38 050 2528465
00 38 093 7811651
vfx.vladimir@gmail.com

Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

МАРТЕН КОПМАН
Maarten Koopman

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Мартен е роден на 17.10.1951г. в Амстердам. Той е художник, илюстратор
и композитор. Написва музиката на филмите на Orlow Seunke сред
които ‘The Taste of Water”, “Pervola” и “Oh Boy!”, а също така и на много
документални, както и на свои авторски анимационни филми. Той е
съсценарист и сърежисьор на телевизионния сериал “Pim”, както и съсценарист на “The
Taste of Water” и “Pervola”. Преподавател е по анимация в университетите Schools of Art в
Тилбург, Бреда и Hilversum.
Maarten Koopman (born 17-10-1951 in Amsterdam), painter, illustrator and composer (he
wrote the music for the films of Orlow Seunke, including ‘The Taste of Water”, “Pervola” and
“Oh Boy!”, many documentary’s and his own animationfilms).
He co-wrote and co-directed “Pim” (TV-series), co-wrote “The Taste of Water” and “Pervola”.
He teaches animation at Schools of Art in Tilburg, Breda and Hilversum.

mustin@planet.nl
Musch & Tinbergen Vondellaan 45
1401 RX Bussum
The Netherlands
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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Прелетна птичка
On The Wing

ЧЕРНО-БЯЛАТА ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА
Black & White Riding Hood

Русия/Russia
2012 | 5’44”

Германия/Germany
2012 | 5’45”

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

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

режисьор: ВЕРА МАЯКИШЕВА
director: Vera Myakisheva

режисьор: РЕДЖИНА ХАСЕЛХОРСТ
director: Regina Haselhorst

техника: Рисунки на хартия
technique: Drawing on paper

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис

синопсис

Една кокошчица сънува как се учи да лети.
synopsis

Една екстремно глупава интерпретация на
Червената шапчица - в славните цветове черно
и бяло!

A little hen dreams of learning to fly.

synopsis
An extra-silly reinterpretation of Red Riding Hood
– In glorious Black and White!

ВЕРА МАЯКИШЕВА

Биография

Vera Myakisheva

DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

РЕДЖИНА ХАСЕЛХОРСТ
Regina Haselhorst

Вера е родена през 1986г. в Москва, Русия. Учи Анимационна режисура
в държавния институт по кинематография Gerasimov (VGIK). От 2007 до
2010г. преподава анимация на деца в студио “Shag”. През 2009г. прави
един епизод на анимационния телевизионен сериал “Lucky! at the studio
“Metronomfilm.

Реджина е родена в Хаселхорст през 1980г. Има две дипломи една от
които като графичен дизайн, а другата за аниматор. От 2007г. Работи на
сводобна практика и се счита за късметлийка да се занимава с онсови на
изкуството, 2D аниамция и комикси за клиенти като Daedalic, Gameforge
и еврейският музей във Франкфурт.

Vera Myakisheva was born in 1986 in Moscow, Russia.
Studied directing of animation at Gerasimov State Institute of Cinematography (VGIK). From
2007 to 2011 was teaching animation for children at studio “Shag. In 2009 made 1 episode of the
animation tv-series “Lucky! at the studio “Metronomfilm.

Regina Haselhorst was born in 1980. She has a degree in graphics design and one in animation. Since 2007 she has been working as a freelancer and was fortunate enough to do concept
art, 2D animations and comics for numerous clients, including Daedalic, Gameforge and the
Jewish Museum of Frankfurt.

контакт
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00 79175914822
aveshikyam2004@mail.ru

Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

+49 1633422096
bei Zehender Richard-Arnold-Straße 6 71642 Ludwigsburg
krycekuva@gmail.com
Germany
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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ПЪТУВАЩ ХОР
Choir Tour

Под възглавницата
Under the Pillow
Испания/Spain
2012 | 8’25”

Латвия/Latvia
2012 | 5’00”

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

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

режисьор: ИЗАБЕЛ ЕРГЕРА
director: Isabel Herguera

режисьор: ЕДМУНДС ЯНСОНС
director: Edmunds Jansons

техника: 2Д компютър,рисунки на хария
technique: 2D computer, Drawing on paper

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис
Анимиран документален филм, който
използва гласове и рисунки на група деца,
живеещи в една индийска клиника. Китарата,
танците, пътуването до морето, котките Суити
и Кити, и сестрите, които се грижат за тях, са
само някои от съкровищата и мечтите, които
децата крият под възглавницата.
synopsis
Animated documentary which uses the voices
and drawings of a group of children who live in
a clinic in India. The guitar, the dances, a trip
out to sea, the cats Sweety and Kitty, and the
sisters who look after them are just some of the
treasures and dreams which the children keep
hidden under the pillow.

синопсис
Световноизвестен момчешки хор отива на
турне. В ръцете на строгия си диригент,
те са послушен музикален инструмент, но
оставени без надзор са просто игриви деца.
При пристигането им в Сеул диригентът е
приклещен в един асансьор и момчетата са
оставени сами.
synopsis
A world-famous boys’ choir goes on a tour. In the
hands of their severe conductor they are an obedient musical instrument. But left alone without
supervision, they are just playful children. Once in
Seoul the conductor is accidentally trapped in the
elevator, and the boys are left alone.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

ИЗАБЕЛ ЕРГЕРА
Isabel Herguera

Изабел е родена през 1961г. в Доностия, Сан Себастиян, Испания. Тя
се занимава паралелно със създаване на анимация и преподаване.
Координира дейности в Motion Picture Laboratory, Артелеку, Испания и
преподава в националния институ по дизайн в Ахмедабад, Индия.
Born in 1961 at Donostia/San Sebastian, Spain. She juggled her animation production work with
teaching. She coordinates activities in the Motion Picture Laboratory in Arteleku and teaches
classes in the National Institute of Design in Ahmedabad, India.

контакт
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00 34 620 25 79 60
isaherguera@gmail.com
Antso Jakitunaren Hiribidea, 17-Atzea
20010 Donostia / San Sebastian
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

ЕДМУНДС ЯНСОНС
Edmunds Jansons

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Едмунд работи като режисьор на анимации и графичен дизайнер.
Неговите филми “Little Bird’s Diary” (2007), Springtime in Crow Street
(2009), How Shammies Bathed” (2010) биват селектирани в множество
международни филмови фестивали по цял свят. През пролетта на 2012г.
Едмунд завършва естонската Академия на изкуствата и сега е експерт в анимацията. В
допълнение на основните си задължения, Едмунд е признат и любим илюстратор на детски
книги.
Edmunds Jansons works as animation film director and graphic designer. His animation films
“Little Bird’s Diary” (2007), Springtime in Crow Street (2009), How Shammies Bathed” (2010)
have been selected in many international film festivals all over the world. In spring 2012
Edmunds has graduated Estonian Academy of Art and now is master of Animation. Beside his
initial work Edmunds is recognized and beloved children’s book illustrator.

37167612709
edmunds@atomart.lv
Atom Art,
Terbates 49/51 - 12, Riga, LV-1011
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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Super
Супер

ТРАН-С-МИСИЯ
Tran’s Mission

Холандия/The Netherlands
2012 | 10’09”

Индия/India
2013 | 5’10”

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

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

режисьор: ЙОХАН КЛУНГЕЛ
director: Johan Klungel

режисьор: ВАСАНТ КУМАР
director: Vasanth Kumar

техника: 2Д компютър,рисунки на хария
technique: 2D computer, Drawing on paper

техника: 3Д компютър, Stop-motion
technique: 3D computer, Stop-motion

синопсис

синопсис

Главният герой, “Алберт”, се губи в
съблазнителния свят на красивите опаковки.
Когато фриволната му фантазия се превръща
в кошмар, той открива един различен свят
зад фасадата на супермаркета.

Главният герой, “Алберт”, се губи в
съблазнителния свят на красивите опаковки.
Когато фриволната му фантазия се превръща
в кошмар, той открива един различен свят зад
фасадата на супермаркета.

synopsis

synopsis

The main character, “Albert”, gets lost in the
seductive world of pretty packages. When his
frivolous fantasy turns into a nightmare he discovers a different world behind the facade of the
supermarket.

An inventor named Tran is always experimenting
with electronics. His efforts are constantly interrupted by the silly antics of a family of birds that
live nearby, with disastrous consequences.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

ЙОХАН КЛУНГЕЛ
Johan Klungel

Йохан е роден на 10ти август 1979г. в Апингедам, Холандия. Учи
илюстрация в Academie Minerva, Грьонинген и прави професионален стаж
в анимационното студио Lawson & Whatshisname, Амстердам, след което
се дипломира с първият си късометражен филм Fauna Sutra. Продуктът
печели нагарди, включително и награда от филмовия фестивал Tribeca, Ню Йорк. От 2004г.
работи на свободна практика като аниматор и илюстратор като прави множество печатни,
телевизионни интернет проекти. През 2012г. завършва последният си късометражен филм
“Super”.
Johan was born 10th of august 1979 in Appingedam. He studied illustration at academie Minerva
in Groningen and did an internship at animationstudio Lawson & Whatshisname in Amsterdam.
Then he graduated in 2004 with his first animated short: Fauna Sutra, that won several awards
including third prize in the Tribeca Film Festival, NY. Since 2004 he has been working as a freelance animator and illustrator, doing many different assignments for print, television and internet.
In 2012 he finished his latest short “Super”.

контакт
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00 31625036041
Johan@Klungel www.Klungel.com
Saenredamstraat 4B hs
1072CE Amsterdam
the Netherlands
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

ВАСАНТ КУМАР
Vasanth Kumar

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Васант е роден през 1984г. - Индия. Завършва университетът CAVA, Mysore - Индия. От 6
години работи като аниматор.

Vasanth Kumar, born on June 10,1984 in Karnataka, India.
I have completed graduation in applied art from CAVA, Mysore University, India. I have been
working in animation industry since 6 Years.
I have worked for 5 years in verious medium as generalist at Vaibhav studios, Mumbai, India.
Currently,Working at Prana studios, Mumbai.

00 91 9920215123
vasanthbillov@gmail.com vasanthbillov.blogspot
611,Adishakti CHS, M.G. Road,Goregaon(E)
Mumbai-400062
India, Asia
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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Фата Моргана
Fata Morgana

САМОХВАЛКАТА
The Boastful Girl

Холандия/Netherlands
2011 | 4’16”

Казахстан/Kazakhstan
2012 | 10’29”

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

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

режисьор: ФРОДО КУИПЕРС
director: Frodo Kuipers

режисьор: РАМИЛ УСМАНОВ
director: Ramil Usmanov

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

синопсис

синопсис

Изгарящо е пустинното слънце, а Едуардо продавач на лимонада - се бори с желанието
си да изпие последното останало шише с
освежаващата напитка.

Това е историята за едно момиче - “булкамечта”, което обаче не може да си намери
съпруг, докато един ден не се среща с един
специален човек…

synopsis

synopsis

Burning in the desert sun, Eduardo - a lemonade seller with a small stand - is fighting the
urge to drink his last and final bottle of refreshing lemonade.

The story about a girl who was the best bride in
the world, but could not get married until she met
someone special.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

ФРОДО КУИПЕРС
Frodo Kuipers

РАМИЛ УСМАНОВ
Ramil Usmanov

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Фродо учи в ABV, Тилбург, Холандия и в KASK Ghent, Белгия. Завършва
с отличие за филма си Antipoden. Този филм е отличен с много награди
и участва в много фестивали, избран с номинация за международният
анимационен филмов фестивал Cartoon d’Or, Брюксел. През март 2005г.
Фродо започва работа в Studio Mosquito. От тогава работи като аниматор, режисьор, прави
сторибордове за различни проекти. Освен това, Фродо работи като музикант, актьор и
преподавател по анимация в Willem de Kooning Academy в Ротердам, Холандия.

Рамил е роден в Алма Ата през 1963г. В периода 1981г.-1986г. учи във
факултета по артистична графика. От 1988г. до 1995г. работи в студията
на “Kazakhfilm”. През 2006г. създава късометражния филм “OXOTA”. През
2007г. филмът е признат и награден от Fantoche (Baden) – Auszeichnung
internationaler wettbewerb publikumspreis и National Prise of Kazakhstan “Kulager. През
2009г е съосновател на “Animator-PRO” с тудио. Създател е и на късометражните филми
“Mission”, “Ayka”, “Timur and Zhanik”и “Мақтаншақ қыз”.

Frodo Kuipers studied at the ABV in Tilburg, The Netherlands, and at KASK Ghent in Belgium. He
graduated with honours with the film Antipoden. This film was selected at many festivals and received several awards. The film was also nominated for the selection for the Cartoon d’Or by the
International Animation Film Festival in Brussels. In March 2005 Frodo has started Studio Mosquito. Since then, he has worked as an animator, director, storyboardartist on several projects, and
received a grant from the Dutch Film Fund to make a new independent short ‘Bricks’, produced by
Il Luster Productions. Furthermore, Frodo works as a musician and actor, and is an
animationteacher at the Willem de Kooning Academy in Rotterdam.

Ramil was born in 1963 in Alma-Ata, Kazakhstan. In the period 1981 - 1986 studied at the Artistic-graphic faculty. Between 1988 - 1995 works for “Kazakhfilm” studio. In the year of 2006 he
creates a short film “OXOTA” (Hunting). In the same year his name and movie “OXOTA” (Hunting) have been mentioned at the discretion of the jury. Ramil won awards for the same film at
Fantoche 2007 (Baden) – Auszeichnung internationaler wettbewerb publikumspreis and The National Prise of Kazakhstan “Kulager 2007”. In 2009 becomes co-owner of “Animator-PRO” studio.
He made several shorts: “Mission”, “Ayka”, “Timur and Zhanik”, and ”The boastful girl”

контакт
contact

86

00 31 (0)30 24 007 68
distribution@illuster.nl
Schoutenstraat 4bis, 3512 GB Utrecht
the Netherlands
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

00 77772251270
u_ramil@mail.ru
www.Animator-PRO.com
“Kazakhfilm” JCS 176 Al-Farabi Ave., Almaty, KZ
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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КУЧЕШКИ ЖИВОТ
It’s A Dog’s Life

ДВОЙНА СТАЯ
Double Occupancy

Франция/France
2012 | 7’47”

Германия/Germany
2012 | 9’22”

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

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

режисьор: ЖУЛИ РЕМБОВИЙ
director: Julie Rembauville

режисьор: ФАБИАН ГИЕСЛЕР
director: Fabian Giessler

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

техника: 2Д компютър, рисунки върху плаки
technique: 2D computer, Drawing on cels

синопсис

синопсис

Двама старци споделят една болнична стая,
в която прозорецът е единствената връзка с
външния свят и съответно той се превръща в
тяхна крайна цел.

Търсенето на спокойствие понякога може да
се окаже трудна задача…
synopsis

synopsis

in search of their own space can sometimes get
away

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

ЖУЛИ РЕМБОВИЙ
Julie Rembauville

Жули е родена през 1982г. в Париж, Франция. Тя учи литература и
аудивизуални изкуства в La Sorbonne University. През 2003г. публикува пъвата
си книга за деца Je ne me laisserai pas faire ! (I won’t let them do it !), по която
работи заедно с художникът Nicolas Bianco-Levrin. Тогава, те реализират книги
и филми, като работят на принципа на пригодяването. Филмът The Machino
получава награда за най-добра DVD книга за деца през 2006г. връчена от CIELJ (International
Center of Litterature for Children). В момента Жули работи върху анимационния сериал TV, KROAK, написан от Nicolas Bianco-Levrin и продуциран от Sacrebleu productions. Другият филм, по
който младата дама работи е късометражния филм Ombre qui vole.”
Julie Rembauville was born in Paris in 1982. She studied litterature and audiovisuals at La Sorbonne
University. In 2003, she published her first book for childern, Je ne me laisserai pas faire ! (I won’t
let them do it !) working with the drawer Nicolas Bianco-Levrin. Then, they realized films and books,
working on adaptation principe. The Machino received the award of the best DVD-book for children in
2006, given by the CIELJ (International Center of Litterature for Children) She’s now working on an
animated serie project for TV, KROAK, written with Nicolas Bianco-Levrin and produced by Sacrebleu
productions and on a short Ombre qui vole.”

контакт
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00 1 (917) 669 09 09
http://bam-b.com/hellobambi
Folimage studio,
La Cartoucherie, Rue de Chony 26500 Bourg-lès-valence, France
info@bam-b.com

Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

Two old men share a hospital room, in which
the window is the only connection to the outside world and thus becomes a highly demanded
resource. The short film “Double Occupancy” is
a parable about the greed of man - an animated,
psychological intimate play about the power of
imagination and illusion.
ФАБИАН ГИЕСЛЕР
Fabian Giessler

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Фабиан е роден през 1980г. в Германия. Учи Медиа арт и Дизайн в Bauhaus
University, Веймар, Германия. Продуцент е на късометражни филми, които
получават награди на редица международни фестивали за късометражни
филми.
Присъединява се към Bauhaus-Film Institute.” Zweibettzimmer” е неговия пръв
университетски филм. Работи и живее във Веймар заедно с жена си и малкия си син.
Fabian Giessler, born 1980 in Germany. He studied Media Art and Design at Bauhaus University in
Weimar, Germany. He produced several short films that received honours at numerous international short film festivals.
He joined the Bauhaus-University again as Lecturer for Film and Animation as part of the new
founded Bauhaus-Film Institute. Zweibettzimmer is his first film out of the University. He works and
lives in Weimar together with his wife and little son.

00 493643490239
F.giessler@gmx.de, www.zweibett-film.de
Washington Str. 18
99423 Weimar, Germany
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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АЛИНЕА Б
Subparagraph B

ТРИЪГЪЛНА АФЕРА
The Triangle Affair

Белгия/Belgium
2012 | 7’22”

Естония/Estonia
2012 | 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: КОЛЕКТИВ
director: Collective

режисьор: АНДРЕС ТЕНУСААР
director: Andres Tenusaar

техника: Изрезки, Снимки, Stop-motion
technique: Cut-outs, Photos, Stop-motion

техника: Stop-motion
technique: Stop-motion

синопсис
По цял ден служител на застрахователна
агенция повтаря едни и същи празнословия
на своите клиенти по телефона. Един ден
той се влюбва в новопостъпила в агенцията
служителка, но тъй като не може да каже
нищо друго освен думите, които повтаря
на клиентите си, той решава да й напише
писмо...
synopsis
All day long, an insurance company worker
repeats the same claptrap to the customers on
the telephone. One day, he falls in love with a
new employee but he doesn’t succeed in saying
to her other thing than what he repeats to the
clients. He decides to write her a letter …
Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

синопсис
“Няма триъгълник без ъгли. Няма посока без
триъгълник. Няма движение без посока.

synopsis
There is no triangle without corners. There is no
direction without a triangle. There is no movement without a direction.

КОЛЕКТИВ
Collective

АНДРЕС ТЕНУСААР
Andres Tenusaar

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Андрес е роден на 22.01.1977 в Талин, Естония. Между 1984г. и 1995г.
учи изкуство в at Tallinn Kopli Art School. През 1998г. записва фотография
в Estonian Academy of Arts. В периода 1995г. – 2001г. учи в Tallinn Pedagogical University , във факулетата по рисуване и чертеж. От 2000г,
насам работи като аниматор и режисьор в OÜ Nukufilm. Също така, Андрес се занимава
с правенето на филми, музика за филми, има участия в театъра и танцовото изкуство и
прави VJ анимации.
Andres was born 22.01.1977 in Tallinn, Estonia. Between 1984 – 1995 studied Arts at Tallinn
Kopli Art School . In 1998 joined Estonian Academy of Arts, faculty of photography. In the period 1995 – 2001 he studies at Tallinn Pedagogical University - Faculty of art and drafting. From
2000 to present Andres works as an animator and director at OÜ Nukufilm. He has also made
films and music for films as well as video for theatre/dance pieces and made VJ animations.

контакт
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00 32 4 253 59 97
info@camera-etc.be, www.camera-etc.be

Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

00 372 6155322
nukufilm@nukufilm.ee, www.nukufilm.ee, http://tencu.vjestonia.com
Andrus Raudsalu
Niine 11 Tallinn 10414 Estonia
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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НЕ МЕ ОСТАВЯЙ, МЕЧО
Bear Me

в началото на времето
In the Beginning of Time
Хърватска/Croatia
2012 | 10’00”

Германия / Полша/Germany/Poland
2012 | 5’45”

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

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

режисьор: БОЖИДАР ТРКУЛЯ
director: Bozidar Trkulja

режисьор: Кашя УИЛК
director: Kasia Wilk

техника: Stop-motion
technique: Stop-motion

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис

синопсис

Голяма заплаха е надвиснала над селото.
Митичният демон Гарма - полу-калмар,
полу-птица - се е събудил и носи със себе си
абсолютната тъмнина…

Един ден намерих мечок. Или той ме намери. И
остана.
synopsis

synopsis

One day I found a bear. Or he found me. And he
stayed.

A large threat is menacing the village. The
mythical demon Garmah – part squid, part bird
– has awoken and brings utmost darkness...

Биография
Биография

DIRECTOR’s
BIOGRAPHY
DIRECTOR’s
BIOGRAPHY

БОЖИДАР ТРКУЛЯ
Bozidar Trkulja

Божидар работи като журналист, редактор, критик, и колoнист от 1997г.
Написва множество статии и ревюта, които се фокусират към анимационни
филми. Също така пише музикални ревюта за седмични и месечни
хърватски издания. През последните 10 години прави множество арт
творби, излага изложби и др. ‘In the beginning of time’ е неговият първи филм.

Bozidar Trkulja (Zagreb, 1975) has been working as journalist, editor, film critic, comic book critic
and columnist since 1997. He has written numerous articles and reviews focusing specially to
animated film, his primary field of interest. He also writes music reviews for Croatian weekly and
monthly publications. During the last ten years he has made several hundred artworks, held few
exhibitions and participated in several art colonies. “In the Beginning of Time...” is his first film

контакт
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00 385 91 7629190
trkulja@net.hr Bonobostudio
Barutanski jarak 31
10000 Zagreb, Croatia
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

Кашя УИЛК
Kasia Wilk

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Първият й проект е, когато работи върху стена в къщата на баба си
още на четири годишна възраст. Оттогава още знае, че ще се издържа
от рисуване. През 2004г. започва да учи анимация в PWSFTViT, Лодз,
Полша. През 2009г. прави изложба в Foto Cafe 102 в Лодз. Година покъсно участва в обменна програма с Filmakademie Baden6Wuerttemberg. “Bear me” е
дипломният й филм.
With 4 year she already did her first work on a wall at her grandmother´s house. From
there on she knew, that it is drawing that will pay her rent. 2004 she started to study
animation at the PWSFTViT in Lodz/Poland. 2009 she showed her illustrations at Foto
Cafe 102 in Lodz. 2010 she took part in the exchanging program with the
Filmakademie Baden6Wuerttemberg. Her film “Bear me” is her diploma.

00 49-1772302725
anna.matacz@gmail.com
Anna Matacz
Akademiehof 10
71638 Ludwigsburg
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
contact

93

прелетен
On The Wing

Най-близки и най-скъпи
Nearest and Dearest
Германия/ Мексико/Germany
2012 | 6’09”

Русия/Russia
2012 | 5’44”

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

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

режисьор: МАКС СТОР
director: Max Stohr
техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

режисьор: ВЕРА МИАКИШЕВА
director: Vera Myakisheva

синопсис

синопсис

“Когато най-добрата кака на света се изнася,
ти теб трябва наистина добър план за да
предотвратиш това”

Малка кокошка мечтае да се научи да лети

техника: рисунки върху хартия
technique: Drawing on paper

synopsis

synopsis

A little hen dreams of learning to fly.

When the world’s best big sister is moving away,
you need a really good plan to prevent this from
happening.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

МАКС СТОР
Max Stohr

Макс израства в малко селце в провинцията Бавария, Германия. След
завършване с отличие, той напуска провинцията и завършва в немското филмово училище,
специалност дигитално изкуство. Оттогава работи успешно като аниматор за няколко
продуцентски европейски студия. Неговият дебютен филм е ’Nearest and Dearest’.
Max Stöhr grew up in a tiny village in the sticks of Bavaria. After doing his A levels, he left the
province and completed his studies as a Digital Artist at the ‘German Film School’. From that
point on, he worked successfully as an Animator for a bunch of european production studios.
‘Nearest and Dearest’ is his debut film as a director.

контакт
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00 4971419743670
contact@studiosoi.de Studio Soi GmbH & Co. KG Königsallee 43
71638 Ludwigsburg
Germany
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

ВЕРА МИАКИШЕВА
Vera Myakisheva

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Вера е родена през 1986г. в Москва, Русия. Учи Анимационна режисура
в държавния институт по кинематография Gerasimov (VGIK). От 2007 до
2010г. преподава анимация на деца в студио “Shag”. През 2009г. прави един епизод на
анимационния телевизионен сериал “Lucky! at the studio “Metronomfilm.
Vera Myakisheva was born in 1986 in Moscow, Russia.
Studied directing of animation at Gerasimov State Institute of Cinematography (VGIK). From
2007 to 2011 was teaching animation for children at studio “Shag. In 2009 made 1 episode of
the animation tv-series “Lucky! at the studio “Metronomfilm.

00 79175914822
aveshikyam2004@mail.ru
Moscow, Staropetrovsky pereulok 1, office 306, 125130, Russia

International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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Заради мама
Because of Mum

Въображаемото Чили
IMAGINARY CHILE
Чили/Chile
2012 | 21’34”

България/Bulgaria
2012 | 12’00”

категория: филми от 10 до 45 минути
category: shorts from 10 to 45 min

категория: филми от 10 до 45 минути
category: shorts from 10 to 45 min

режисьор: КЛАУДИО ДИАЗ
director: Claudio Diaz

режисьор: АНТОАНЕТА ЧЕТРАФИЛОВА
director: Antoaneta Chetrafilova

техника: рисунки върху хартия, ротоскоп
technique: Drawing on paper, Rotoscope

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис
Документален филм, в който млади хора
(родени между Военния преврат през 1973
и двестагодишнината на Чили, отпразнувана
през 2010) дават свидетелски показания и
отговарят на въпроси, отнасящи се за това
време.
synopsis
We listen to nine testimonies. A spontaneous
and profound dialogue that will go deep down
into our country’s memory and Social testimony,
where young people (Born between 1973 Military Coup and 2010 Chile’s Bicentenary) answer
spontaneously to questions concerning that time
(1973-2010).

синопсис

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Поетично анимационно размишление за
спомените, детството и възпитанието.
Съобщение от едно момиче за неговата майка.
synopsis
A poetic animated reflection about memories,
childhood and upbringing. A girl’s message to her
Mother.

КЛАУДИО ДИАЗ
Claudio Diaz

АНТОАНЕТА ЧЕТРАФИЛОВА
Antoaneta Chetrafilova

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Клаудио е чилиец, който през 2003г. завършва с отличие графичен дизайн,
анимация и илюстрация в University of Playa Ancha. В биографията на
Клаудио присъстват още илюстрация, висше образование по перкусии,
научно изследователство, анатомично рисуване от училището за изящни
изкуства във Viña del Mar, Чили. Създател и продуцент на анимации,в които има участие
и които са учатвали в официални селекции в най-успешни национални и международни
фестивали (Animamundi, Brazil / Animafest, Czech Republic / Zinebi, Bilbao Spain / Ottawa Animation Festival, Canada, etc.).

1989 – завършва художествената гимназия“Илия Петров”, София.
1994 – завършва Технически университет специалност мултимедийни
технологии и компютърна анимация
1989–1992 – започва работа във филмовите студия на Бояна като аниматор на филмите
“Sorts Miniatures”, “Computer’s fairytales”, “Inspector Ejko”
номинирана за БАФТА (Британска академия за филмово и телевизионно изкуство)

Claudio Diaz Valdes, Chilean, Bachelor of Graphic Designer, Animation & Illustration specialty,
degree from the University of Playa Ancha (passed with high distinction, 2003), Illustrator, Percussion higher education, research and anatomical drawing Painting School of Fine Arts, Viña del
Mar, Chile. Creator and producer of animated pieces that have participated in the official selection
of the most important film festivals national and international animation (Animamundi, Brazil /
Animafest, Czech Republic / Zinebi, Bilbao Spain / Ottawa Animation Festival, Canada, etc..)

1989 – Graduates Art College “I. Petrov” in Sofia.
1994 – Graduates MEI (Institute of Machinery and Electro-Technics) as multimedia technology
specialist and computer animator.
1989–1992 - starts as an animator in BOYANA (animated films studio) in Sofia
on the following films: “Sorts Miniatures”, “Computer’s fairytales”, “Inspector Ejko”
BAFTA nominated

контакт
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056 32 2 114680
iconoanimacion@gmail.com
ICONOANIMA PARIS 1450,
RECREO ALTO, VIÑA DEL MAR, CHILE
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

00 359 2 986 75 56
office@activist38.com
149B Rakovski street
Sofia 1000
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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Кики от Монпарнас
Mademoiselle Kiki et les Montparnos

МАЙСТОРЪТ НА КУКЛИ
The Puppet Maker

Франция/France
2012 | 14’27”

Австрия/Austria
2012 | 23’38”

категория: филми от 10 до 45 минути
category: shorts from 10 to 45 min

категория: филми от 10 до 45 минути
category: shorts from 10 to 45 min

режисьор: амели харраулт
director: Amelie Harrault

режисьор: Бадри Скирладзе
director: Badri Skhirtladze

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис

синопсис

Това е история за майстор на кукли и неговата
дъщеря - шведски емигранти, които живеят в
малък магазин за кукли в Париж през Втората
световна война. Драматичен разказ за очакването,
разочарованието, любовта и страданието.

“Кики от Монпарнас” е музата на големите
авангардни художници от началото на ХХ век.
Паметен свидетел на пищния Монпарнас, тя се
е откъснала от статута си на обикновен модел
и се превръща в Царицата на нощта, художник,
карикатурист, писател и кабаретна певица.

synopsis

synopsis

“summary
The story is about a puppet maker and his daughter,Swedish emigrants who live in Paris, in a
small puppet shop.
The story happens during 1940s in World War II period,the little girl trying to find her refuge
and dad again. Dramatic, story of expectation,disappointment,love and distress”

“Kiki de Montparnasse” was the unwary muse of major
avant-garde painters of the early twentieth century.
Memorable witness of a flamboyant Montparnasse,
she emancipated from her status as a simple model
and became a Queen of the Night, a painter, a press
cartoonist, a writer and a cabaret singer.

Биография

амели харраулт

DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Amelie Harrault

Амели учи в Академията по изящни изкуства в Толуза а после и в ЕМСА,
анимационното училище на Angoulême. След това работи по първия си
професионален късометражен филм “Kiki of Montparnasse”. Междувременно
с това, работи като художник на пилотния епизод от сериала C’est bon !”
(That’s good!) на режисьора Serge Elissalde. Амели участва още и във късометражните “Betty Blues” на Remi Vandenitte и “Le 3ème Œil” (The 3rd Eye) на Jerome Perillat. Занимава се с
организаране на работилници за деца и възрастни, илюстратор е и на две книги за поезия
на Pierre Soletti.
Amelie Harrault first studied at the Fine Arts Academy of Toulouse, and then at EMCA, the animation school of Angoulême. Then she started her first professional short film, “Kiki of Montparnasse”. During this period, she also worked as a colorist on the pilot of the serie “C’est bon !” (That’s
good!) directed by Serge Elissalde as well as on two short films, “Betty Blues” by Remi Vandenitte
and “Le 3ème Œil” (The 3rd Eye) by Jerome Perillat. She also organised animation workshops for
children and adults, and illustrated two poetry books by Pierre Soletti.

контакт
contact

98

(00 33) 607 19 97 70
hamelie2@hotmail.com
Les Trois Ours
99 rue de Bordeaux, 16000 Angoulême, France
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

БАДРИ СКХИРТЛАДЗЕ
Badri Skhirtladze

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Бадри е роден на 27.05.1984 в Тбилиси, Грузия. Учи Изящни изкуства
и Моделиране в творческия център за младежи Tbilisi youth Technical
creative center. В перидоа 1999 – 2002 учи Ортопедия, Зъболекарство
и Зъботехника в Tbilisi Medical University. В периода 2006 – 2012 учи
Изящни изкуства и Медия Арт. В периода 2008 – 2012г. учи Сценография и Филмов дизайн
в University of Applied Arts Vienna. В момента работи в Studio of Experimental Animated Film.
Badri was born on 27.05.1984 in Tbilisi, Georgia. He studies Fine Arts and Modeling at Tbilisi
youth Technical creative center. In the period 1999-2002 studies Orthopedic and Dentistry and
Dentistry Technician at Tbilisi Medical University. Between 2006-2012 studies at the Institute of
Fine Arts and Media Art. In the years 2008-2012 studies Stage and Film Design at the University of Applied Arts Vienna. Currently works at the Studio of Experimental Animated Film.

00 436805001820
badri_skhirtladze@yahoo.de
University of Applied Arts Vienna
Studio for experimental animation films
salzgries 14 1010 Vienna
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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МЕЧКАТА
Ursus

О, УИЛИ...
Oh Willy...

Латвия/Latvia
2012 | 10’30”

Белгия / Франция / Холандия/
Belgium/France/Netherland

категория: филми от 10 до 45 минути
category: shorts from 10 to 45 min

2011 | 16’00”
категория: филми от 10 до 45 минути
category: shorts from 10 to 45 min

режисьор: рЕиНИС ПЕТЕРСОНС
director: Reinis Petersons

режисьор: ЕММА ДЕ СВАЕФ
director: Emma De Swaef

техника: рисунки върху хартия
technique: Drawing on paper

техника: Stop-motion
technique: Stop-motion

синопсис

Една история за мечка, която работи като акробатмотоциклетист в пътуващ цирк през деня, но
копнее за дивата природа и гората, където се
намира истинското щастие. Един ден, мечката
решава да изостави всичко и тръгва към гората
за да преследва своето щастие. Това е история за
мечти, копнеж, търсенето на себе си, приятелството
и щастието.

синопсис
Принуден да се върне към натуристичните си
корени, Уили тромаво си проправя път към
благородна диващина.

synopsis

synopsis

A story about an anthropomorphic bear who works as
an acrobat-motorcyclist in a traveling circus during the
day but yearns for wildlife and forest where his true
happiness seems to dwell at night. One day, the bear
decides to leave everything and takes off to the forest
to pursue his happiness. This is a story of dreams,
longing, the search for oneself, friendship and happiness.
Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Forced to return to his naturist roots, Willy bungles his way into noble savagery.

рЕиНИС ПЕТЕРСОНС
Reinis Petersons

Роден в Латвия през 1981г. Рейнис работи като илюстратор, аниматор и
художник, а сега и за първи път като режисьор. Дипломира се през 2003г.
в департамeнта по Взуални комуникации в Latvian Academy of Arts. От
2000г. насам участва в повече от 20 изложби на видео изкуство, рисуване и
книги за илюстрации в страни като Латвия, Германия, Финландия, Франция, Белгия, Гърция,
Великобритания и Нова Зеландия. През последните години получава редица награди за
творбите си като илюстратор на детски книжки. “Ursus” е неговия пръв анимационен филм
нарисуван на хартия с фин въглен.
A first time director REINIS PĒTERSONS (Latvia, 1981) works as illustrator, animator, and painter.
Graduated from the Latvian Academy of Arts, Department of Visual Communication in 2003.
Since 2000 he has participated in more than 20 exhibitions of video art, painting, and book illustrations in Latvia, Germany, Finland, France, Belgium, Greece, UK, Australia and New Zealand.
In the last couple of years he has received numerous nominations and awards for his work as
a children’s books’ illustrator. “Ursus” is his first animated film created in exquisite charcoal on
paper technique.

контакт
contact
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0037167612709
reinis.petersons@gmail.com http://www.reinispetersons.com/
Sabine Andersone “Atom Art
Terbatas iela 49/51 - 12,
Riga, LV-1011 Latvia”
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

ЕММА ДЕ СВАЕФ
Emma De Swaef

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Filmografie
2011 ‘Oh Willy…’ stop-motion short film
2011 ‘Sugarman’ Commercial “Sucres De Tirlemont” (Design an construction of puppet, on-set
puppeteering,)
2008 ‘Zachte Planten’ Graduation project: stop-motion short film
2007 ‘Panique au Village’ feature film: (prop building)
2007 ‘Woollen Dogs’ (combination documentary- animation)
2005 ‘Calm’ (documentary)

0032 15 636 828
emmadeswaef@gmail.com www.emmadeswaef.be
Oude Baan 1D
2800 Mechelen
Belgium
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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CREAMEN
Creamen

Седрик и надеждата
Cedric & Hope
Австралия/Australia
2012 | 13’50”

САЩ/USA
2013| 11’50”

категория: филми от 10 до 45 минути
category: shorts from 10 to 45 min

категория: филми от 10 до 45 минути
category: shorts from 10 to 45 min

режисьор: ПИЪРС ДЕЙВИСОН
director: Pierce Davison

режисьор: ЕСТЕР КАСАС РОУРА
director: Esther, Casas Roura

техника: Stop-motion
technique: Stop-motion

техника: Stop-motion
technique: Stop-motion

синопсис

синопсис
“Creamen” - от латинската дума crimen, която означава “престъпление” - е
история за глобалното затопляне, което
обединява няколко антропоморфни героя и
ги принуждава да се изправят заедно пред
предизвикателството на опустошителното
бъдеще - нашето бъдеще.
synopsis
“Creamen”- taken from the latin word crimen,
meaning “crime”, is a colorful, symbolic story
about the global warming crisis, which brings
together an unlikely group of anthropomorphic
characters who are forced to confront the challenge of a potentially devastating future togetherour future

Животът на Седрик е просто перфектен. Това
е така докато неговата приятелка принцеса
Фейт не го напуска заради закалени от битки
рицари. Изведнъж Седрик е въвлечен в
пътуване, което го принуждава да се изправи
пред нещата, които наистина желае.
synopsis
Cedric’s life is just perfect. That is until his dim
princess girlfriend Faith leaves him for the prospect of some battle-hardened knights. Suddenly
Cedric is thrust upon a journey that forces him
to confront what he really wants.
Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

ПИЪРС ДЕЙВИСОН
Pierce Davison

Пиърс започва филмовата си кариера в западния университет в Австралия,
по време на което режисира първият си късометражен анимационен филм
. През следващите шест години той създава редица късометражни филми,
като най-хитовият му филм е Medusa sor SBS.
Pierce Davison began his film career by doing a degree in Commerce at the University of Western
Australia, during which time he directed his first short animation UFO Inferno, a coat-hanger
and magnet classic. Over the next six years pierce has made over a dozen short animations
culminating in the recent completion of a three minute pilot of Medusa for SBS

контакт
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00 61 419922772
festivals@davisonbros.com www.davisonbros.com
JACOB FJORD PO Box 48
Mount Lawley WA 6929
Australia
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

ЕСТЕР КАСАС РОУРА
Esther, Casas Roura

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Преди да се заеме сериозно с правенето на филми, Естер е била професионален
мулекулярен биолог в Барселона, Испания.
Prior to filmmaking, Esther was a professional molecular biologist in Barcelona, Spain.
Eventually, however, Esther realized she needed to move beyond the empiricism of a
truth-seeking scientist towards a more ultimate expression of her observations and found herself gravitating towards art and filmmaking. She moved to New York and became specialized in
the combination of film, sculpture and computer animation. Esther is committed to continue to
do projects through her individualized animation technique into the future.

00 001-917-957-3475
esther@creamenthemovie.com http://www.creamenthemovie.com/
573 Sackett street, 3rd floor
Brooklyn, NY 11217
USA
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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СТУДЕНОТО СЪРЦЕ
The Cold Heart

Реалност 2.0
Reality 2.0

Германия/Germany
2012 | 29’20”

Германия / Мексико/Germany/Mexico
2012 | 11’00”

категория: филми от 10 до 45 минути
category: shorts from 10 to 45 min

категория: филми от 10 до 45 минути
category: shorts from 10 to 45 min

режисьор: ХАНЕС РАЛ
director: Hannes Rall

режисьор: ВИКТОР ОРОЗКО РАМИРЕЗ
director: Victor Orozco Ramirez

техника: 2Д компютър, рисунки върху хартия
technique: 2D computer, Drawing on paper

техника: ротоскоп
technique: Rotoscope

синопсис
Шварцвалд през 19 век: млад и беден
въглищар отчаяно търси начин да стане богат.
Той разменя със злия дух на гората сърцето
си за студен камък. Това е поучителен разказ
за последиците от алчността на човешката
душа.
synopsis
The Black Forest in the 19th century: A young
and poor charcoal-burner desperately wants
to become rich. He trades his warm heart for
a cold stone with the evil spirit of the forest. A
cautionary tale about the effects of greed on the
human soul, based on a darkly romantic German fairy tale.

синопсис

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

“Беше есен, когато пристигнах в Германия.
Мислех си, че в тази екзотична страна ще
мога да се откъсна за малко от Мексико, но
бях сбъркал. Наркотрафикантите успяха по
безмилостен начин да ме върнат обратно.”
synopsis
It was autumn when I arrived in Germany. I
thought that in this exotic country I could distance myself a little bit from Mexico, but I was
wrong. Drug traffickers managed to take me back
in a ruthless way. A short animated documentary
about the drug-related violence in Mexico.
ХАНЕС РАЛ
Hannes Rall

Ханс е доцент в Университета по изкуство, дизайн и медия (ADM) към техническия
университет Nanyang (NTU), Сингапур. Творбите му участват в изложби и е бил
поканен като гост и водещ в различни конференции и работилници в повече от 20
страни по света. През декември 2012г. завършва своя 29 минутен аниамционен
късометражен филм “The Cold Heart”, основан на романа на Wilhelm Hauff, FBW:
“Praedikat besonders wertvoll”. The Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) е немски федерален орган,
който оценява и класифицира филми и медии. Двете оценки, които дава за сертификация за отличителни
качества са „Ценен” (Wertvoll) и много ценен (Besonders wertvoll).

Freelance illustrator, animator and comic book-artist in Stuttgart, Germany
Hannes Rall creates commissioned pieces and independent artistic works in the fields
of 2D animation, illustration, comics and character-design.Adjunct assistant professor at the
Media University in Stuttgart, Germany. Visiting lecturer at Filmakademie Baden-Württemberg,
Ludwigsburg,Germany. Since 2005 Assistant Professor at the School of Art, Design and Media
(ADM) at Nanyang Technological University (NTU), Singapore Since 2007 Area Coordinator Digital
Animation at ADM 2011 appointment as Associate Professor (tenured)
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00 49 742387170
mail@hannesrall.com www.hannesrall.com
Panoramaweg 6
78727 Oberndorf, Germany
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

ВИКТОР ОРОЗКО РАМИРЕЗ
Victor Orozco Ramirez

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Виктор завършва магистърска програма по Изящни изкуства в сферата
на документалното кино в академията по изящни изкуства в Хамбург,
Гермния. В момента работи като фестивален организатор за фестивала за късометражен
филм ambulart в Германия и Мексико.

Victor Orozco graduated from the Academy of Fine Arts of Hamburg Germany with a master’s
degree in Fine Arts in the area of documentary filmmaking. Currently organizes in Germany and
Mexico the short film festival ambulart.

00 35226008786
info@orozcovictor.com www.orozcovictor.com
Victor Orozco Ramirez
Op der Heed 34
Luxemburg
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
contact

105

Ако бях мъж
If I were a Man

Алцхаймер
Alzheimer

Белгия/Belgium
2012 | 5’05”

Иран/Iran
2012 | 8’08”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: МАРГО РЬОМО
director: Margot Reumot

режисьор: АЛИРЕЗА ХАШЕМПУР
director: Alireza Hashempour

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис

синопсис

Чрез гласове и изображения са представени
няколко различни интервюта с жени, на които е
зададен въпроса: “Ако бяхте мъж?”. Думите на
всяка една от тях са илюстрирани чрез анимация.

Това е историята на един старец, който страда от
Алцхаймер и живее с кучето си. Филмът показва по
хумористичен начин един ден от живота на двамата,
когато причините се превръщат в последици и
обратното.

synopsis

synopsis

Through the voices and images of various developed
spontaneous interviews with several women on the
question “if I were a man”. The words of each are
interpreted and illustrated through the animation.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

This is the story about an old man who suffers Alzheimer and lives with his dog. The film shows in a humorous
way a day of the life of the two, when causes become
consequences and vice versa.

МАРГО РЬОМО
Margot Reumot

АЛИРЕЗА ХАШЕМПУР
Alireza Hashempour

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

2012 – бакалавър по анимационни филми в ENSAV La Cambre, Брюксле, Белгия.
2010 – бакалавър по дигитални изкуства в ESA St Luc, Brussels, Belgium.
2009 – прави програма Erasmus във визуални комуникации, High School of Art and Design
(HEAD),Женева, Швейцария.

Алиреза е роден през 1978г. в Техеран, Иран. Завършва бакалавърска степен графичен
дизайн в Enghlab University, а магистърската си степен получава от Tehran Art University,
специалност Анимация. Работи като графичен дизайнер и арт директор за някои списания
и вестници. “Alzheimer” е първият му значителен филм.

2012 - Bachelor in animation movie, ENSAV La Cambre, Brussels, Belgium.
2010 Bachelor in digital art, ESA St Luc, Brussels, Belgium. 2009 Erasmus in visual communication, High School of Art and Design (HEAD), Geneva, Switzerland

Alireza Hashempour was born in Tehran at 1978; He got B.D as graphic designer from Enghlab
University and his M.A as animation director from Tehran Art University. He worked in some
magazines and newspapers as a graphic designer and art director. “Alzheimer” is his first serious short film.
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32471543095
info@adifac.be
ENSAV La Cambre ADIFAC, 27 avenue franklin Roosevelt
1050 Brussel, Belgium
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

00 989127191180
hashempour_alireza@yahoo.com
No.2, Bahri st, Nooranian st, Shahid Namjoo(Gorgan) ave,
Tehran, Iran
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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ДАМАТА С ДЪЛГАТА КОСА
Lady with Long Hair

ДО СКОРО
See You

Унгария/Hungary
2012 | 10’00”

Тайван/Taiwan
2012 | 4’30”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: БАРБАРА БАКОШ
director: Barbara Bakos

режисьор: ЧЕН ЧИНГ ХенГ
director: Chen Ching-Heng

техника: рисунки на хартия
technique: Drawing on paper

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

синопсис

синопсис
Филмът показва голямата привързаност на
съпруга към неговата жена. Той иска да я
нарисува дори след смъртта ѝ. С надеждата да
я види отново, той прекарва целия си живот в
рисуване на любими спомени.

“Г-жа Тупи е възрастна дама, която обича да
приготвя любимата на своя внук черешова торта.
Един ден, докато тя пече курабийки за семейството
си, един кичур от красивата й коса постоянно пада
пред лицето й и тя се опитва да предотврати това.”

synopsis
This film mainly describes the deep affection a
husband has for his wife. The husband liked to
paint his wife even when she passed away; he
still painted for her every day. In hope to see his
wife, he spent a lifetime drawing memorizing his
beloved ones.

synopsis
Mrs. Toupee is an old lady who likes to make her
grandchild’s favorite cherry cake. One day, when
she starts baking cookies for the family, she notices
something extraordinary. A tuft of her beautiful, enormous bun keeps falling into her face, and she tries to
prevent her hair from coming loose.”

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

БАРБАРА БАКОШ
Barbara Bakos

ЧЕН ЧИНГ ХенГ
Chen Ching-Heng

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Барбара е родена в Унгария. Още е от малка е запазела по анимацията. От 2001 до
2005г. Учи Анимация в гимназия по изящни и приложни изкуства, през 2009г. записва
Анимация в ESAD, Escola Superior de Artes e Design, а през 2012г. и магистърска
програма отново в специалност Анимация в университета по изкуство и дизайн Moholy
Nagy, Будапеща. Тя е режисьор на ‘Lady with long hair’ (2012), ‘Zsolt Miklya-Elfin’
(2010), ‘Kiss Otto Sheep’s (2008), и творчески директор на много проекти и филми, които печелят редица
награди и са многократно прожектирани.

Чен учи рекламен дизайн в Националния научен технически тайвански
университет. Добър е в 3D анимацията, рисуването на ръка, компютърния
графичен дизайн и илюстрацията. В бъдеще, младият аниматор се
надява да работи между инетрактивните техники, чрез които да разказва
истории, а също така и да комбинира аудио-визуални ефекти с цел предаване на
послание към зрителите.

Barbara was born in Hungary. Since little she is keen on animation, between 2001-2005 studied Animation at
Secondary school of Fine and Applied Arts,followed by Animation programme at ESAD, Escola Superior de Artes
e Design in 2009, and MA in Animation at Moholy Nagy University of Art and Design Budapest (2012). She is
a director of many films such as ‘Lady with long hair’ (2012), ‘Zsolt Miklya-Elfin’ (2010), ‘Kiss Otto Sheep’s
(2008), and an art director of many project and films. Barbara’s film has been awarded several times: for the
short ‘Whale paradise’ (2007) - Animafest Zagreb, 18th World Festival Of Animated film 2008 - Student Competition, Fest Anca 2008 - Animation World, Mediawave Gyor 2008 - Panorama programme, Zlin Dog International student film festival 2009, Anima Mundi 2011, 19th International Animation Festival Of Brazil.

Chen studies at the National Taiwan University of Science and Technology and majors in commercial design. He is good at 3D animation, hand drawing, Computer Aid Graphic Design and
illustration. When making an animation, he likes to focus on different technique according to
the story to bring the different effect to the audience. In the future, Chen hopes to combine
the interaction technique or a game to tell a story and hope to make a perfect combination to
bring out the art and visual effect and the message.
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3613921143
barbra.bakos@gmail.com
József Fülöp
Moholy-Nagy University of Art and Design
Budapest Zugligeti 9-25, 1125 Hungary
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

00 886-5-5342601-6593
dmd@yuntech.edu.tw
CHIEN LAN CHI
No. 123, Sec. 3, University Rd., Douliu,
Yunlin 64002, Taiwan
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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Дом
Home

ФОКУС-БОКУС
The Hokey Pokey Men

Унгария/Hungary
2012 | 5’40”

Великобритания/UK
2012 | 7’42”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: БАЛИНТ ГЕЛЕЙ
director: Bálint Gelley

режисьор: НИК СЕЙМОР
director: Nick Seymour

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис
Фокус-бокус е странна, непредсказуема
комедия, с хумористичен привкус на западния
жанр. Няма да има битки в този град! Просто
смях, драма, много сладолед и захар, с няколко
ядки хвърлени в него.

синопсис
Три старици, които седят в лодка, мъж,
който гребе. Момиче, което пуши цигара
на покрива на къща. Семейство, което се
приготвя да вечеря. Анимиран късометражен
филм, базиран на разказа на Адам Бодор
“Фермерско момиче”.

synopsis

synopsis
Three old women sitting in a boat, a man rowing. A girl smoking a cigarette on a rooftop. A
family preparing for lunch together. Animated
short film, based on Ádám Bodor’s short story
“Farm Girl”.”

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

The Hokey Pokey Men is a quirky, unpredictable
comedy, with a humorous twist on the western
genre. There will be no gunfights in this town!
Just laughter, drama, lots of ice-cream and sugar,
with a few nuts thrown in.

БАЛИНТ ГЕЛЕЙ
Bálint Gelley

2012 - “The Cautionary Tale of The Two Wheeled Machinery” е в официалната
селекция на международния филмов фестивал Naoussa. 2012 - Завършва
MOME, специалност Анимация 2011 - “Studenthome International “ е в
официалната селекция на фестивала Anilogue, Будапеща 2011 - “The Cautionary Tale of The Two Wheeled Machinery е в официалната фестивала селекция на фестивала
Busho, Будапеща, 2011 - “The Cautionary Tale of The Two Wheeled Machinery е в официалната
селекция на фестивала Animest , Букурещ
Festivals, studies: 2012 - “The Cautionary Tale of The Two Wheeled Machinery” is in the official
selection of a Naoussa International Film Festival 2012 - Graduation on MOME animation
department. 2011 - “Studenthome International “ is in the official selection of Anilogue Festival,
Budapest 2011 - “The Cautionary Tale of The Two Wheeled Machinery” is in the official selection
of Busho Festival, Budapest 2011 - “The Cautionary Tale of The Two Wheeled Machinery” is in the
official selection of Animest Festival, Bucharest 2011
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00 3613921143
balint.gelley@gmail.com
Moholy-Nagy University of Art and Design
Budapest Zugligeti 9-25, 1125 Hungary
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

НИК СЕЙМОР
Nick Seymour

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Ник завършва бакалавърска степен Илюстриация в Kingston University през
2005г. и оттогава работи главно с продуценти от телевизионното шоу This Morning излъчвано по телевизия ITV1, където се занимава със сценографията на
предаването. Аниматор, илюстратор и композитор е на телевизионния сериал Ty
Cwy излъчван по BBC Wales & S4C. Също така е дизайнер и аниматор на герои за видео клипа Give
A Little Love на Том Джоунс. Ник е главен аниматор и прави storyboard за Cube Interactive като част
от разрастващия се екип на уеб страницата на Horrid Henry. През 2012г. Ник записва магистърска
степен по анимация в University of Glamorgan.
Graduating with a BA in Illustration from Kingston University in 2005 Nick has since worked most notably with producers at ITV1’s television show This Morning creating television stings and title sequences;
as an animator/illustrator/compositor for BBC Wales & S4C’s animated television series Ty Cwy; character designer and animator for the Tom Jones music video Give A Little Love; and as the lead animator/
storyboard artist for Cube Interactive as part of the Horrid Henry website development team. In 2012
Nick Studied MA Animation at The University of Glamorgan.
00 44 7967044381
gcarpent@glam.ac.uk, http://cci.glam.ac.uk/glammies2012/home/
University of Glamorgan “Gina Carpenter, University of Glamorgan
Atrium, 86-88 Adam Street, Cardiff
S.Wales CF24 2FN”
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
contact

111

Заек и елен
Rabbit and Deer

Златната рибка
The Golden Fish

Унгария/Hungar
2012 | 17’00”

България/Bulgaria
2012 | 6’12”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: ПЕТЕР ВАЖ
director: Péter Vácz

режисьор: ИРИНА АРМЕНКОВА
director: Irina Armenkova

техника: 2Д компютър, Stop-motion
technique: 2D computer, Stop-motion

техника: 2Д компютър, рисунки на хартия
technique: 2D computer, Drawing on paper

синопсис

Историята за човек, който постоянно се бори със
сивия град, в който живее, скита по улиците и таи
надеждата, че ще заживее един по-добър живот.
След поредния сблъсък с градския смог той е
отчаян, но точно тогава се появява златната рибка,
която предлага да му помогне да реализира своите
копнежи и мечти. Тъй като всичко в нашия свят си
има цена, тя иска сърцето му в замяна. Човекът е
изправен пред болезнената дилема и накрая все пак
плаща цената.

синопсис
Доскоро хармоничното приятелство на Заека
и Елена е поставено на изпитание от манията
на Елена да намери третото измерение.
synopsis

synopsis

The previously harmonious friendship between
Bunny and Deer is put to a test by Deer’s obsessive search for the third dimension.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

A Man, constantly struggling with the grey city he
lives in, tramps its gloomy streets, running after every
single colorful sparkle of hope for a better life. After
another collision with the urban Smog, the Man is
desperate. All of a sudden a Golden Fish comes out of
a puddle nearby.

ПЕТЕР ВАЖ
Péter Vácz

Свири на виолончело, рисува илюстрации, прави анимационни филми, уеб дизайн.
Playing the cello, drawing illustrations, making animated films, doing webdesign, and performing
on the stage. I like doing these things.

контакт
contact
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00 3613921143
vaczpeter@gmail.com
Moholy-Nagy University of Art and Design
Budapest Zugligeti 9-25
1125 Hungary
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

ИРИНА аРМЕНКОВА
Irina Armenkova

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Ирина е родена в София, България учи в НБУ. “The Golden Fish” е нейния дипломен филм.
Тя е съосновател на Tardigrade Studio, което се занимава с interface дизайн и анимация.
Irina was born in Sofia, Bulgaria and studied Animation in New Bulgarian University. “The Golden Fish” is her graduating film and her expected graduation date is in mid-December 2012.
She’s also a co-founder of Tardigrade Studio, which is focused on interface design and animation.

00 359 887 409 691
miu.shery@gmail.com miushery.com
Sofia 1504
Angelo Roncalli str. 9
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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КАПАН ЗА ЧУДОВИЩЕ
Monster Catch

Като сън
Like A Dream

Унгария/Hungary
2012 | 5’30”

Иран/Iran
2012 | 4’03”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: АГОТА ВЕЙГШЬО
director: Ágota Végső

режисьор: МАЛЕКЕ ФАРХАНГ АДИБ
director: Malaeke Farhang Adib

техника: 2Д компютър, рисуване върху лента
technique: 2D computer, Drawing on film

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис

синопсис

Гражданите са твърде заети, за да забележат
случващото се около тях, дори това да е
грандиозно преследване, случващо се пред
очите им.

Това е историята на едно момче, което е само
вкъщи, наблюдава другите деца, играещи
навън, и мечтае да е сред тях.

synopsis

synopsis

The citizens are too busy to notice anything,
even if a spectacular chase is happening right
before their eyes.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

It`s a story about a home alone kid who watches the other kids outside playing and dreams of
among them.

АГОТА ВЕЙГШЬО
Ágota Végső

2010 - 2012 Унивесритет по изкуство и дизайн MOME - Moholy-Nagy University of Art and Design (Унгария), магистърска програма Анимация, 15
седмичен курс по анимация за 3D герои, работилница по анимация (Виборг)
2009 - 2010 Работилница по създаване на анимация ASF - Animation Sans Frontières
2007 - 2010 Унивесритет по изкуство и дизайн MOME - Moholy-Nagy University of Art and Design (Унгария), Анимация, бакалавърска степен
2003 - 2007 Училище по визуални изкуства, Унгария модул графичен дизайн
2010 - 2012 MOME - Moholy-Nagy University of Art and Design (Hungary) Master degree in Animation 2011 3D Professional Character Animation course (15 weeks) The Animation Workshop
(Viborg)

контакт
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00 3613921143
rockstedy@ak47.hu
Moholy-Nagy University of Art and Design
Budapest Zugligeti 9-25
1125 Hungary
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

МАЛЕКЕ ФАРХАНГ АДИБ
Malaeke Farhang Adib

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Малики е родена през 1986г. в Техеран, Иран. През 2007г. завършва
бакалавърска степен графичен дизайн, а три години по-късно, през
2010г. завършва и магистърската си програма Анимация в университета
Dr.Shariati University, Техеран. Работи за няколко телевизионни и кино
проекта като аниматор и дизайнер на герои, а също така прави опити за създаването на
няколко късометражни филма. “Like a dream” и нейния пръв значителен късометражен
филми.
Malaekeh Farhang Adib was born in Tehran at 1986. She got her B.D as graphic designer from
Dr.Shariati University (Tehran 2007) and her M.A as animation director from Tehran Art University (2010). She worked in some TV Animation projects and a cinema movie as character designer and animator and has made some experimental short animation movies. “Like a dream”
is her first serious short film.

00 989124907140
shadi.adib@yahoo.com
No.2, Bahri st, Nooranian st,
Shahid Namjoo(Gorgan) ave, Tehran, Iran
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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Кожа и кости
Flesh and Bones

Кръпка
Patch

Белгия/Belgium
2012 | 7’22”

България/Bulgaria
2012 | 5’47”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: МАНОН БРУЛЕ
director: Manon Brulé

режисьор: МИЛЕНА СИМЕОНОВА
director: Milena Simeonova

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

техника: 2Д компютър, изрезки, рисунки на хартия
technique: 2D computer, Cut-outs, Drawing on paper

синопсис

синопсис

Човек се събужда след катастрофа и открива,
че скелетът му е напуснал тялото и живее
до него. Тогава започва срещата между две
допълващи се лица - единият твърд, другият
- мек

Сценарият е вдъхновен от снимка от 1900г.
запечатала един работен ден в малко
шивашко ателие в Ню Йорк. Но това са
просто конкретните обстоятелства, които ме
вдъхновиха да напиша тази история.

synopsis

synopsis

In the days following an accident, a man wakes
up soft and notices that its skeleton has left his
body and lives by his side. Then began a meeting between two complementary faces, the one
hard the other one soft.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

The screenplay is inspired by a picture from 1900
which shows a working day in a design studio in
NY.The beginning starts with vivid atmosphere in
a long tiny corridor.

МАНОН БРУЛЕ
Manon Brulé

През 2005г. Манон започва да учи в EESI of Poitiers, където реализира
първия си късометражен филм “Cinderella” и взима дипломата Diplôme
national d’arts plastiques (DNAP). През 2009г. се записва в университета La
Cambre. Там, заедно със сестра си Sarah Brûlé създават филма “ Les arbres
naissent sous terre “. Работа, с която Манон се дипломира е “ Flesh and bones “.
In 2005 Manon begins her studies in the EESI of Poitiers where she realizes her first animated
short film “Cinderella” and confirms her DNAP. In 2009 she integrates the school of La Cambre .
There, she co-realizes with her sister Sarah Brûlé “ Les arbres naissent sous terre “ and finishes
her Master’s degree in 2012 by realizing “ Flesh and bones “.

контакт
contact
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00 32471543095
info@adifac.be
ENSAV La Cambre ADIFAC
27 avenue franklin Roosevelt
1050 Brussel, Belgium
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

МИЛЕНА СИМЕОНОВА
Milena Simeonova

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Родена на 16.06.1989 г. в град Варна.
Завършва IV Езикова Гимназия „Фредерик Жолио-Кюри” с френски език
в град Варна през 2008 г. Учи Анимационна режисура в Нов Български
Университет в периода 2008 г. – 2012 г. Участва в анимационни
работилници в България и Сърбия с ръководители Прийт Пярн, Жан-Люк Слок и Милош
Томич. Дипломна защита - късометражен анимационен филм „Кръпка” през декември 2012 г.
с художествен ръководител проф. Анри Кулев.
Milena was born on 16.06.1989 in Varna, Bulgaria. She graduated the French high school Frederic
Joliot-Curie in 2008 in Varna. Between 2008-2012 she studied Animation direction at New Bulgarian University (NBU). She participated in animation workshops in Bulgaria and Serbia lead by
Preet Pryan, Jean-Luc Sloke and Milosh Tomich. “Patch” (2012) is her graduate short film, with
art director Anri Kulev. Milena makes alternative comics and has articles in international publications (C’est bon anthology, Alt Com, Dirty Diamonds, Koshka). She is co-author of the Bulgarian
comics collection “Co-mixer”.
00 359 897606777
milena.simeonov@gmail.com, www.birdgraphics.blogspot.com
Нов български университет
София 1618
ж.к. Овча купел, ул. Монтевидео № 21
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
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Купидон
Cupid

ЛИЦЕТО НА ГЛУПАКА
A Fool’s Face

Франция/France
2012 | 7’18”

Великобритания/UK
2012 | 1’21”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: СТУДЕНТИ ОТ ЕСМА (ESMA)
director: Student’s of ESMA

режисьор: АНА ГАРСИЯ
director: Ana García

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

техника: 2Д компютър, изрезка, Stop-motion
technique: 2D computer, Cut-outs, Stop-motion

синопсис

синопсис

Историята на Купидон, който се сблъсква с
модерния Нарцис и изживява най-лошия ден
от живота си.

Филмът е базиран на “Дванайсета нощ” на Шекспир
- Фесте се връща в дома на своя починал господар,
чийто син също е умрял. Оливия, скърбяща заради
смъртта на брат си, се е затворила напълно в себе
си. Задачата на Фесте е да я накара да види нещата
в по-различна светлина.

synopsis

synopsis

Based on Shakespeare’s Twelfth Night, the film dwells
on Feste’s return to the house of his late master, whose
son has also passed away. The sister, Olivia, mourns
his brother’s death, shutting down everything and
everyone. It will become Feste’s duty to make her see
things on a different light.

The story of Cupid confronted with a modern
Narcissus and lived his worst day ever.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

СТУДЕНТИ ОТ ЕСМА
Student’s of ESMA

Филм на студенти от ESMA (Ecole Supérieure des Métiers Artistiques)
Film made by Marie Ecarlat, Simon Bau, Julien Soulage, Benoit Huguet, Climente Choplain, all
ESMA students.

контакт
contact
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00 467630180
charlotte@esma-toulouse.com
ESMA
140 RUE KOCH. BP 7340. 34080.
MONTPELLIER

presse-esma@wanadoo.fr

Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

АНА ГАРСИЯ
Ana García

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Ана е родена във Валенсия, Испания през 1988 г. Започва да рисува
откакто може да държи химикал/молив/тебешир или каквото и да е нещо
за драскане. Съдбата я отвежда във Facultad de Bellas Artes de San Carlos
(UPV, 2007-11), където учи Изящни изкуства, надявайки се да се научи да прави нещо с
единственото, което знае как да прави най-добре. В трети курс открива 2D анимацията и
се зарибява по нея.
Ana was born in Valencia (Spain) in 1988 and started drawing when she could hold a pencil/
pen/chunk-of-something-that- scribbles and use it. She somehow ended up doing a degree in
Fine Arts in Valencia at the Facultad de Bellas Artes de San Carlos (UPV, 2007-11), hoping that
she could learn to do something with the only thing she knew how to do. In her third year, she
discovered 2D animation and got hooked.

7729022257
ana.garcia.sebastia@gmail.com, http://annemoody.myblog.arts.ac.uk/
Central Saint Martins College of Art and Design (UAL),
Granary Building 1 Granary Square (Kings Cross)
London N1C 4AA, United Kingdom
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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МЕЖДУ 12 И ВЕЧНОСТТА
Between 12:00

МЕСАРЯТ
Louchebem

Тайван/Taiwan
2012 | 5’25”

Франция/France
2012 | 5’13”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: ЧИЕН-ЧИЕН ХУАНГ
director: Chien-Chieh Huang

режисьор: СТУДЕНТИ ОТ ЕСМА (ESMA)
director: Student’s of ESMA

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

синопсис
синопсис

Птица, която е на път да разберете връзката
между времето и счупената дупка изведнъж
се превръща в престъпник на целия
инцидент. Съществува и друг свят, който е в
очакване на публиката да разбере за него.

Париж, 1950 г. Касапин, депресиран от
загубата на съпругата си, няма вече причина
да живее, докато не се появява една дразнеща
муха.

synopsis
synopsis

A bird which is on his way of figuring out the
relationship between time and the broken hole
suddenly became the criminal of the whole incident. There is actually another world exists in
the story that awaits the audience to figure out.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Paris, 1950. A butcher, depressed by the loss of
his wife, has lost all reasons to live until the sudden arrival of a teasing fly.

ЧИЕН-ЧИЕН ХУАНГ
Chien-Chieh Huang

Хуанг, който завършва магистърска програма в Southern Taiwan University of Science
and Technology получава редица награди със своите работи. Тъй като е отдаден към
анимацията, е готов да плати висока цена, само заради любовта си към това изкуство.
Huang, Chien-Chieh who graduated from the graduate program in Southern Taiwan University
of Science and Technology received many awards from his works. Because of his passion for
animation, he is willing to pay whatever for what he loves doing.

контакт
contact
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00 886-5-5342601-6593
dmd@yuntech.edu.tw
CHIEN LAN CHI
No. 123, Sec. 3, University Rd., Douliu,
Yunlin 64002, Taiwan
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

СТУДЕНТИ ОТ ЕСМА (ESMA)
Student’s of ESMA

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Филм на студенти от ESMA (Ecole Supérieure des Métiers Artistiques)
Film made by ESMA students.

00 467630180
presse-esma@wanadoo.fr charlotte@esma-toulouse.com
ESMA
140 RUE KOCH. BP 7340. 34080.
MONTPELLIER
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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Mopeys
МОПИТА

МЪРТВА ЗОНА
Angle Mort

Канада/Canada
2012 | 2’36”

Франция/France
2012 | 8’37”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: МАИНГ ТАСНЬОМ
director: Miang Tassniyom

режисьор: СТУДЕНТИ ОТ ЕСМА (ESMA)
director: Student’s of ESMA

техника: рисунки на хартия
technique: Drawing on paper

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

синопсис

синопсис

Вечерна разходка, която се превръща в рог
на изобилие от образи и наслада.

Една жена, работеща в агенция за сигурност,
се опитва да избяга
synopsis

synopsis

A woman employed in a high security agency
tries to escape.

An evening’s stroll turns into a cornucopia of
imagery and delight.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

МАИНГ ТАСНЬОМ
Miang Tassniyom

Малко след като завършва Архитектура, Мианг разбира, че нейната страст е класическата
анимация. Решава да замине за Ванкувър и да изучи този вълнуващ свят. С нетърпение
очаква да се забавлява без значение, накъде ще я отвее вятъра.

СТУДЕНТИ ОТ ЕСМА (ESMA)
Student’s of ESMA

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Филм на студенти от ESMA (Ecole Supérieure des Métiers Artistiques)
Film made by Sarah Dupont, Maud Bourgeais, Ruben Cohen, Gael Heux

A little while after she finished her degree in Architecture, Miang found out that her heart beats
fast for classical animation. She decided to go to Vancouver to explore that exciting world. She’s
looking forward to have fun no matter where the journey will take her to next.

контакт
contact
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1-604-723-4387
numiang@hotmail.com
Vancouver Film School, 198 West Hastings Street
Vancouver, BC, Canada V6B 1H2
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

00 467630180
presse-esma@wanadoo.fr charlotte@esma-toulouse.com
ESMA
140 RUE KOCH. BP 7340. 34080.
MONTPELLIER
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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Незавършената картина
The Unfinished Painting

НОКОМИ
Nokomi

България/Bulgaria
2012 | 6’25”

Франция/France
2012 | 8’22”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: РОСИЦА ВАНГЕЛОВА
director: Rositsa Vangelova

режисьор: СТУДЕНТИ ОТ ЕСМА (ESMA)
director: Student’s of ESMA

техника: 2Д компютър, игрално кино
technique: 2D computer, live video

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

синопсис

синопсис

Млад художник отаяно се опитва да нарисува
най-подходящите очи за лицето на жената от
своите картини. Той неочаквано попада в
сюрреалистичнония свят, създаден от
неговото собствено въображение.

Историята за трудната връзка между Нокоми,
инуитско момиче, и нейния баща.

synopsis

synopsis

The awkward relationship between Nokomi, a
little inuit girl and his father.

Young artist desperately tries to draw the most
appropriate eyes to fit to the face of the lady
from his paintings. Suddenly he became part of
the surrealistic world of his own imagination.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

РОСИЦА ВАНГЕЛОВА
Rositsa Vangelova

Росица е родена в Бургас, България. През 2012г. завършва кино анимация
в НБУ, София. Росица работи като илюстратор за четвъртата книга на
Марияна Вангелова “Hieroglyphs of the Rain”. Автор е на късометражния
филм „The Unfinished Painting” (2012г.), който представлява комбинация от
филма е комбинация от игрално кино и анимация. Това е първия филм на авторката, като
той е и нейният дипломен проект.
Born in Burgas, Bulgaria. Graduated cinema animation at New Bulgarian University, Sofia.
Author of:“The Unfinished Painting”, 6”25 - 2012. Also worked as an illustrator for Mariana
Vangelova’s fourth book – “Hieroglyphs of the Rain”. The film is combination of live video and
animation and is the first film created by the author for her graduation project for New Bulgarian
University - completed in October 2012.

контакт
contact
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00 359883392782
vangelova.rositsa@gmail.com
13 bl., Mladost 1, Sofia, Bulgaria

Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

СТУДЕНТИ ОТ ЕСМА (ESMA)
Student’s of ESMA

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Филм на студенти от ESMA (Ecole Supérieure des Métiers Artistiques)
Film made by Aurelie Deconinck, Caroline Collinot, Guillaume Ferrachat, Remi Prouzat

00 467630180
presse-esma@wanadoo.fr charlotte@esma-toulouse.com
ESMA
140 RUE KOCH. BP 7340. 34080.
MONTPELLIER
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
contact
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ОРИГАМИ
Origami

ОТЧУЖДЕНИЕ
Alienation

Франция/France
2012 | 8’29”

Испания/Spain
2012 | 3’38”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: СТУДЕНТИ ОТ ЕСМА (ESMA)
director: Student’s of ESMA

режисьор: СИЛВИЯ КАПРИЗО
director: Silvia Carpizo

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

техника: 2Д компютър, експериментален, снимки
technique: 2D computer, Experimental, Photos

синопсис
синопсис

Анимационен филм за живота на създания,
които се борят за да разрушат стените на
своето съществуване…

Хайко не се интересува от изкуството на
оригамито, на което дядо му иска да го научи.

synopsis
synopsis

Alienation is an only one aesthetic innovation.
The 2D Animation of the urban painting from
mural artist ESCIF. The Animated life of characters that fight to demolish their existence´s
walls, in front to a city that contemplates them,
but specially those which delimit the interior of
their heads, of their illusions.

Haiko do not care about the art of Origami that
his grandfather wishes to pass on him…

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

СТУДЕНТИ ОТ ЕСМА (ESMA)
Student’s of ESMA

Филм на студенти от ESMA (Ecole Supérieure des Métiers Artistiques)
Film made by Eric De Melobueno, Hugo Bailly Desmarchelier, Joanne Smithies, Camille Turon

контакт
contact
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00 467630180
charlotte@esma-toulouse.com
ESMA
140 RUE KOCH. BP 7340. 34080.
MONTPELLIER

presse-esma@wanadoo.fr

Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

СИЛВИЯ КАПРИЗО
Silvia Carpizo

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Силвия завършва бакалавърска степен по История на изкуството, следвана от
магистърска програма по Анимация от Факултета по Изящно изкуство San Carlos,
Валенсия. Осъществява реализирането на късометражния филм “Alienation”, който се
оказва нейната първа успешна реализиция в така новия за нея стил анимация, тъй като
силата на авторката си остава рисуването.
A bachelor’s degree in Art history, have upgraded the Master’s degree in animation from the
Faculty of Fine Arts of San Carlos in Valencia, carrying out the realization of the short here
presented, “Alienation”, her trajectory is completely novel and this is her first realization, deep
in a new genre for her, the animation, but still so close, due to her proximity from girl to the
drawing.
00 34 619358982
silcardedi5@gmail.com http://be.net/SILKAR
Master en Animación UPV ( ACADEMY OF FINE ARTS OF VALENCIA)
Departamento de dibujo camino de vera s/n
46022 Valencia, SPAIN
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
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Последна есен
Last Autumn

ПРЕСЛЕДВАНЕТО
The Chase

България/USA
2012 | 4’11”

Унгария/Hungary
2012 | 3’15”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: СОФИЯ ИЛИЕВА
director: Sofiya Ilieva

режисьор: АРОН ЛОРИНЦ
director: Áron Lórincz

техника: анимация с пясък, семена, брашно и др.
technique: Powder animation (sand, seeds, flour, etc.)

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис

синопсис

Времето за раздяла на жена със съпругът й
е дошло. Смъртта слиза от планината за да
прибере мъжът.

Традиционен английски лов взема неочакван
обрат,
когато ловците попадат на непознато
създание, което ги примамва в своя капан.

synopsis

synopsis

The time has come a woman to part with her
man. Death descends from the mountain to
collect a man.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

A traditional English chase hunt takes an unexpected turn
when the hunters meet an unknown creature,
who lures them to a trap

СОФИЯ ИЛИЕВА
Sofiya Ilieva

АРОН ЛОРИНЦ
Áron Lórincz

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

София Илиева (27) е завършила Национална гимназия за сценични и екранни изкуства (гр.
Пловдив) през 2003. През 2012г. се дипломира в НАТФИЗ Кръстьо Сарафов, специалност
Анимация. „Последна есен“ е нейния дипломен филм.
Sofiya Ilieva (27) graduated the National High School of Stage and Film Design (Plovdiv, Bulgaria)
in 2003. In 2012 she graduated the National Academy for Theater and Film Arts “Krastyo Sarafov” (NATFA) in Sofia, Bulgaria, subject Animation. “Last autumn” is her graduation film.

контакт
contact
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00 359 883388616
ifos@abv.bg http://sofiailieva.blogspot.com/
NATFA “Krastyo Sarafov” “Sofia 1000
108A, G. S. Rakovski St. PO Box 100, Bulgaria
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

00 3613921143
nofuture85@gmail.cm
Moholy-Nagy University of Art and Design
Budapest Zugligeti 9-25
1125 Hungary
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
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ПЪРВАТА РИБКА
First Fish

РАСТЯЩА НАДЕЖДА
Rising Hope

Чехия/Czech Republic
2012 | 13’25”

Германия/Germany
2012 | 9’12”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: ВЕРОНИКА ГЬОТЛИЧОВА
director: Veronika Göttlichová

режисьор: МИЛЕН ВИТАНОВ
director: Milen Vitanov

техника: Stop-motion
technique: Stop-motion

техника: стереоскопичен 3Д
technique: stereoscopic 3D

синопсис

синопсис

Един стар рибар лови риби, които символизират
неговите спомени. Малко момиче все още не може
да намери паметта си, но мечтае за това каква ще
стане като порасне и крие своите розови мечти
в събрани мидени черупки. И все пак, един ден
рибарят улавя риба, която не му принадлежи...

Растяща надежда беше най-бързият кон на
света, но изведнъж той започна да губи. С нов
приятел - хрътка, която я бива за всичко - той
си връща надеждата да успее отново.
synopsis

synopsis

Rising Hope, who used to be the fastest horse in
the world,
suddenly turns into a loser. With the help of a
new friend – a jack-of-all-trades hound – he finds
hope and himself again.

An old fisherman catches fishes in the sea which
symbolize his memories. A little girl still can’t find her
memory but she dreams of what it would be when she
grows up and she hides her pink dreams to collected
seashells. And yet, one day, the fisherman catches a
fish that doesn’t belong to him...
Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

ВЕРОНИКА ГЬОТЛИЧОВА
Veronika Göttlichová

Вероника е визуален артист и създател на филми, родена е през 1985г. в
Чехия. След като завършва бакалавърска степен по класическа анимация
във филмовото училище Zlín, Вероника продължава образованието си като
записва магистърска програма по анимация във факултета по мултимедийни
комуникации в универтситета Tomas Bata. Завършва през 2012г. В момента работи като аниматор
и режисьор в Alternative.NOW, аудио-визулана продуцентска компания, която Вероника
създава с приятели. Alternative.NOW се занимава с произвеждането на реклмани клипове и
независими филми. Вероника обича класическата и по-скоро stop-motion анимацията. Освен
страстта си към куклите, Вероника е възхитена от морето и неговата морски кончета, обича
още колибрита и играчки с часовников механизъм.
Veronika Göttlichová, born in 1985, is a Czech visual artist and film maker. After earning her BA in
Classical Animation Studies at Film School Zlín, Veronika continued studying animation at Faculty
of Multimedia Communications at Tomas Bata University from where she graduated with an MA in
2012. Currently, she works as an animator and director at Alternative.NOW, an audiovisual production company for commercial and independent films that she co-founded with her friends

контакт
contact
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00 420 776 840 585
gottlichova@alternativenow.cz, www.alternativenow.cz
Tomas Bata University in Zlín
Faculty of Multimedia Communications
Štefánikova 2431 760 01 Zlín, Czech Republic
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

МИЛЕН ВИТАНОВ
Milen Vitanov

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Роден през 1978г. в Прага и израснал в София, Милен завършва Анимация в университета
за филми и телевизия HFF “Konrad Wolf” в Potsdam-Babelsberg през 2007г. Дипломният
му филм “My Happy End“ участва в множество международни фестивали и получава
престижни награди. Заедно с магистър състуденти от HFF и приятели създават
аниамционното студио Talking Animals, Берлин.
Born 1978 in Prague and raised in Sofia, Milen graduated
in Animation from the University of Film and Television HFF“Konrad Wolf” in Potsdam-Babelsberg in 2007. His graduationshort “My Happy End” has participated in many international festival and received numerous prestigious awards. Together with a group of fellow HFF-graduates
and friends he cofounded the Talking Animals Animation Studio in Berlin.
milen@talking-animals.com
www.talking-animals.com
c/o Talking Animals Animation Studio
Türrschmidtstraße 24
10317 Berlin
Germany
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
contact
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Сиринга
Syrinx

Скитане
Wandering

България/USA
2012 | 8’45”

Белгия/Belgium
2012 | 5’22”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: ПЕНЮ КИРАТЗОВ
director: Penu Kiratzof

режисьор: СОФИ РАСИН
director: Sophie Racine

техника: рисинки върху хартия
technique: Drawing on paper

техника: 2Д компютър, рисинки върху хартия
technique: 2D computer, Drawing on paper

синопсис

синопсис

Пан се влюбва в красивата нимфа Сиринга,
но когато се опитва да я спечели, тя бяга и се
превръща в поле от тръстика. Той си прави флейта
от тази тръстика и свири на нея, като с музиката
създава неин образ, който символизира копнежа му
по нея.

Разходки в града и по каналите…

synopsis

synopsis

Along canals and in the city some wanderings….

PAN falls in love with the beautiful nymph - SYRINX,
when trying to win her she escapes by magicaly turning herself into a field of canes. By playing the flute
made of these canes she appears as if real, loving
him, as if only a symbol of his longing.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

ПЕНЮ КИРАТЗОВ
Penu Kiratzof

Пеню е роден през 1978г. След като завършва класическата гимназия по древзни езици и
култури , е приет в НАТФИЗ. Първоначално учи режисура, но след три годишно пребиваване
в Индия и работа като творец на видео игри, Пеню решава да продължи образованието си е
посока аниамция. Завършва през 2012г., с дипломният си филм „Сиринга“.

СОФИ РАСИН
Sophie Racine

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

От 2008г. Софи учи в ENSAV La Cambre в Брюксел.
Since 2008 she studies in ENSAV La Cambre in Brussel.

Penu was born on the 3th of November 1978. After graduating in the National Gymnasium of
Ancient Languages and Cultures he joined NATFA „ Krastio Sarafov” first as a film director, but
than after living for three years in India and working as an Artist in the video game industry he
decided to continue his education in Animation. Graduated at year 2012 with the short animation
film Syrinx.

контакт
contact
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00 359 877300039
enu_of@yahoo.com, www.kirazof.com
National Academy for Theatre & Film Arts (NATFA) “Krustyo Sarafov
108 A, Rakovsky street, 1000 Sofia, Bulgaria
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

32471543095
info@adifac.be
ENSAV La Cambre ADIFAC
27 avenue franklin Roosevelt
1050 Brussel, Belgium
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
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СТАРАТА НОВА СТРАНА
Altneuland

СУБЕКТЪТ
The Subject

Израел/USA
2012 | 6’06”

САЩ/Brazil
2012 | 3’23”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: САРИЕЛ КЕСЛАСИ
director: Sariel Keslasi

режисьор: СПЕНСЕР ДИАЗ
director: Spencer Diaz

техника: 2Д компютър, рисинки върху хартия
technique: 2D computer, Drawing on paper

техника: 2Д /3Д компютър
technique: 2D /3D computer

синопсис
синопсис

Филмът е базиран на утопичния роман на Теодор
Херцел - “Старата нова страна” Като използва
сюрреалистична алегория, филмът се стреми да
подчертае смисъла на абсурда и нестабилността на
личния опит на главния герой като физическо лице
и като част от израелското общество.

Дигитална анимация, разказваща за опитите на
същество да оцелее в един абстрактен свят. С
характеристики на различни животни, героят
прилича на генетически променено същество,
принудено от господар(ите) си да се подложи на
един експеримент.

synopsis

synopsis

The film is a subjective interpretation of the utopian novel “Altneuland”, written by Benjamin Theodor
Herzl. By using a surrealist allegory the film tries to
deal with the collapse of that dream and seeks to
emphasize the sense of absurdity and instability of my
personal experience as an individual and as part of
the Israeli society.
Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

САРИЕЛ КЕСЛАСИ
Sariel Keslasi

Сариел учи Анимация в Bezalel Academy of Arts and design. Неговият дипломен филм е “”Altneuland”.
Sariel Keslasi studied animation at the Bezalel Academy of Arts and design.
“”Altneuland”” is his graduation film.

контакт
contact
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00 97225893340
festivals-liaison@bezalel.ac.il
Bezalel Academy of Arts and Design, Mount Scopus Campus, POB 24046,
Jerusalem 91240, Israel
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

The Subject is a digital character animation about a
creature’s search for survival in an abstract world. With
features derived from various animals, the character is
reminiscent of a genetically altered creature forced by
its master(s) to run through an experiment.

СПЕНСЕР ДИАЗ
Spencer Diaz

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Спенсър е художник и аниматор, който се стреми да създава анимация както
в естествена така и в абстрактна форма, като се надява да донесе вълнение и
възхищение на зрителите си. Завършва бакалавърка степен Изящни изкуства,
програма Electronic and Time Based Art от университетът Carnegie Mellon и по
настоящем работи в Disney Research в Питсбърг, Пенсилвания. Той допринася за редица графични
прокети, които са били изложени на множество конференции за графика като SIGGRAPH и SCA. Негови
анимации и филмови работи от университетът са наградени и прожектирани в галерии в Питсбърг.
Изглежда той продължава да прави това, което обича и създава работи, от които зрителите се удивляват.
Spencer Rafael Diaz is an artist/animator who strives to create animations of both natural and abstract
form in hope of bringing wonder and excitement to his viewers. After receiving a BFA in Art with a focus in
Electronic and Time Based Art from Carnegie Mellon University, he is currently working at Disney Research in
Pittsburgh, PA. He has contributed to various graphics based projects that were seen at numerous graphics
conferences including SIGGRAPH and SCA, and his animation and film work from Carnegie Mellon University
received several awards and screen time at galleries in Pittsburgh.

00 917-442-0126
srd305@gmail.com http://www.srdiaz.com/
Spencer Diaz
5612 Phillips Ave.
Pittsburgh, PA 15217, USA
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
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Съвременна приказка
Contemporary Tale

ТЕХНОЛОГИЧЕН
Technologic

България/Bulgaria
2012 | 11’30”

Тайван/Taiwan
2012 | 1’56”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: АННА МИЛУШЕВА
director: Anna Milusheva

режисьор: ШАО ТАНГ ЛАН
director: Shao Tang Lan

техника: 2Д /3Д компютър, изрезки
technique: 2D /3D computer, Cut-outs

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис

синопсис

Един филм за съвременната реалност, в
която растат децата - общество, което приема
насилието за естествено и забавно.
Темата е представена чрез приказка с
неочакван край.

Музикален клип, който използва различни
цветни блокове, цветове, форми и шрифтове
за да опише визуално текста на песента.

synopsis

The rhythm of this song is very tight and is
repeating from 128 verbs that composed the
whole song. We use color block, color, shape and
font to correspond to the song’s lyrics and the
rhythm. We use AI to paint the frame and use
After Effects to cut and do the special effect.

synopsis

A film about the contemporary reality in which
children grow and its twisted essence: A society
which takes the violence for natural and fun.
The theme is presented by a fairy tale with unforeseen ending.
Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

АННА МИЛУШЕВА
Anna Milusheva

Ана е родена на 18.10.1983г. в Москва. През 2002г. завършва School of applied Arts в София. През 2011г. завършва National Academy for Theatre and
Film Arts, специалност Режисура за анимация в София, България. В момента
работи като режисьор по анимация на свободна практика, също така изгражда на ръчно
направени авторски творби.
Anna Milousheva is born in Moscow,18.10. 1983.
Year 2002 graduates from the School of applied Arts in Sofia.
Year 2011 graduates from the National Academy for Theatre and Film Arts in Sofia, Bulgaria,
programme for Direction of Animation.
At the present she works as a freelance Director of Animation and produces handmade artwork.

контакт
contact
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00 359 878974478
annamilusheva@gmail.com
NATFA “Krastyo Sarafov” “Sofia 1000
108A, G. S. Rakovski St., PO Box 100, Bulgaria”
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

ШАО ТАНГ ЛАН
Shao Tang Lan

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Technologic очертава съотношението между текста на песента и серия от цветове.
This work features its correspondence to the lyrics of a song and some of the parts describe the
meaning of the lyrics while other parts present the motion of the words and of the color block.

00 886-5-5342601-6593
dmd@yuntech.edu.tw
CHIEN LAN CHI
No. 123, Sec. 3, University Rd., Douliu, Yunlin 64002, Taiwan
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
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Три седмици през декември
Three Weeks In December

УЛОВЕНА
Hunted

Великобритания/UK
2012 | 6’13”

Германия / Дания/Germany/Denmark
2012 | 4’49”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: ЛАУРА ГОНСАЛВЕС
director: Laura Goncalves

режисьор: ЛУИЗ ОМАР
director: Luise Omar

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

техника: рисунки върху хартия
technique: Drawing on paper

синопсис
Филмът представлява една лична история,
която заздравява семейните връзки. Чрез
рисунки филмът показва няколко ситуации
и събития, които са част от културата на
главния герой и ежедневието в неговия град
Белмонт.

синопсис
Филм за непостижимите мечти, за
сморазрушителната сила на страстта и за
трансформацията на хората в животни

synopsis

synopsis

It is a personal story that enhances the family bonds, using my sketchbook drawings as a
reference and my family as the subject, this
film follows a diaristic format, showing several
situations and events that are part of my culture
and routine in my home town Belmonte, during
Christmas time.

A movie about unattainable dreams, about the
self-destructive power of passion and about the
fusion of animals and humans.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

ЛАУРА ГОНСАЛВЕС
Laura Goncalves

Родена в Белмонт, Португалия през 1988г. През 2009г. Лаура завършва
бакалавърската си степен по програма Еразмус в университетът Southampton Solent, специалност изкуство и мултимедия, модул аниамция във факултета за Изящни
изкуства ктм университета в Лисабон. Същата година работи като аниматор на
довършителни работи по филма на Хосе Мигел Рибейро “Viagem a Cabo Verde””/ Journey to Cape Verde. През 2010г. прави финални работи по “The Shoemaker”/ “ O Sapateiro”, на режисьора
David Doutel и Vasco Sá и “Independent Mind”/”Independência de Espírito”, на Marta Monteiro, Sardinha em
Lata. Лаура работи и в Inbetweening и се занимава с довършителни работи по “who’s this hat”/” Quem é
este Chapéu”, на Joana Toste, Gomtch Gomtch. Работи по финализирането на “M” на Joana Bartolomeu, Bando á Parte, Лисабон. През 2012г. завършва магистърска програма по Анимация в университета за изкуства
Bournemouth, където е и режисьор на първия си късометражен филм „Three Weeks in December”.

ЛУИЗ ОМАР
Luise Omar

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Учи в Академията по изящни изкуства в Хамбург. Първият й филм “Sirenia” е номиниран за редица награди като например нагарда за млад
немски сездател на филми. В последните 4 години е анимирала е
повече от 10 късометражни филма, повечето от които излъчени в много
национални и международни филмови фестивали.
Studies at the academy of fine arts Hamburg. Her first movie “Sirenia” has been nominated for
several awards, e. g. the german young filmmakers award. She has animated more than 10
short movies during the last 4 years, most of them have been shown at several national and
international film festivals.

“Born in Belmonte, Portugal in 1988.
In 2009 completes the Erasmus in the Southampton Solent University, England, finishing the BA degree in Art
and Multimedia - Animation Course at Faculty of Fine Arts of the University of Lisbon.
the same year works as animator and clean up for the film “”Viagem a Cabo Verde””/ Journey to Cape Verde,
by José Miguel Ribeiro.

контакт
contact
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351966185369
lauraspbg@gmail.com http://cargocollective.com/lauragoncalves
rua 25 de Abril n8 6250-036
Belmonte
Portugal
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

00 49-176-80129881
luise.omar@yahoo.de
Ritterstraße 67
22089 Hamburg
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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Флуоресцентен
Fluorescent

ФОТОГРАФЪТ
The Photographer

Израел/Israel
2012 | 12’19”

Тайван/Taiwan
2012 | 6’30”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: ЕЙАЛ ОРЕН
director: Eyal Oren

режисьор: ЛУНГ-КАЙ ХСУ
director: Lung-Kai Hsu

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис

синопсис

Филмът изобразява Месията, който идва в
Израел и открива, че светът е разрушен и
няма чии грехове да изкупва.

Винаги има нещо, за което да съжаляваме през
живота си и хората имат навика да си мислят какво
би се случило ако са или ако не са направили нещо
и да си представят различен край. Когато някой ден
можеш да се върнеш обратно с машина на времето,
какво решение би взел?

synopsis
The film portrays the Messiah, who comes to
Israel only to discover that the world had been
torn down and there is no one left to redeem.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

synopsis
There are always something regretful happened in life
and people tend to think what if I did it or not afterwards and imagine a different ending. When someday
you can fly back to the past on a time machine, what
kind of decision would you make?

ЕЙАЛ ОРЕН
Eyal Oren

Ейал учи Анимация в Bezalel Academy of Arts and design. “Fluorescent” е неговият дипломен
филм, на който е режисьор заедно с Tim Razumovsky.
Eyal Oren studied animation at the Bezalel Academy of Arts and design. “Fluorescent” is his graduation film and was directed by him together with Tim Razumovsky.

контакт
contact
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00 97225893340
festivals-liaison@bezalel.ac.il
Bezalel Academy of Arts and Design
Mount Scopus Campus, POB 24046,
Jerusalem 91240,Israel
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

ЛУНГ-КАЙ ХСУ
Lung-Kai Hsu

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

В момента Хсу учи в националният унивесритет по естествени науки и технологии Yunlin.
Запален е по 3D анимацията и е воден от усещането за постижение след всяка завършена
работа. Един ден, Хсу се надява да задържи будна страстта си към любимото изкуство.
My name is Hsu Lung-Kai, currently studying in National Yunlin University of Science and Technology. I am enthusiastic about 3D animation creation and attracted to the sense of achievement when finishing each work. I hope I can stay passionate in the future and improve myself
restlessly.

00 886-5-5342601-6593
dmd@yuntech.edu.tw
CHIEN LAN CHI
No. 123, Sec. 3, University Rd., Douliu,
Yunlin 64002, Taiwan
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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голЯмОТО ШОУ НА Неко и Мао
The BIG NekoMaoShow

ЧУЖДЕНЕЦ
Alien
Чехия/Czech Republic
2013 | 7’24”

Германия/Germany
2012 | 4’41”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: МАРТИН МАЙ
director: Martin Máj

режисьор: АНЯ ХАРТМАН
director: Anja Hartmann

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис

синопсис

Късометражен анимационен филм-гротеска за
пътуване до различни държави.

“Neko” означава котка на японски, а “Mao” котка на китайски, и тези две източноазиатски
котки пеят за културата на своите страни.
Добре дошли на Голямото НекоМао Шоу
synopsis

synopsis

Neko is “cat” in japanese, “Mao” is “cat” in chinese, and those two east-asian cats sing about
the design-culture in both their countries. So
raise the curtain for cute kittens, dancing hightech-toilets, laughing poo and a little bit of communist-cat-coolness. Welcome to the BIG NekoMao-Show!

Short 2D animation grotesque about travelling
to the different countries.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

МАРТИН МАЙ
Martin Máj

АНЯ ХАРТМАН
Anja Hartmann

Мартин е роден на 14.11.1984г. в Прага, Чехия. В периода 2002-2006г, учи
сценография в гимназията Archbishop Temple School (ATS), Прага. От 2007г.
до момента учи Анимация във филмовото и телевизонно училище към
академията по сценично изкуство в Прага. През 2011г. Мартин прави стаж в отдел Анимация
към универститета в Уелс, Newport.
Martin is born on 14.11 1984 in Prague, Czech republic
Education
Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague 2007 – now animation department
Secondary school of applied ATS in Prague 2002 – 2006
Stage design department
2011 – intership at University of Wales, Newport -Animation department

контакт
contact
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00 4207328579841
majmartin@seznam.cz
Famu Studio
Klimentska 4 Prague 1
110 00, Czech republic
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Аня е родена през 1983г. в Швибеш, Германия. През 2003г. се записва
в Stuttgart Media University (HdM), специалност Аудиовизуални медии.
След това се дипломира като медиен инжинер в медия технологиите. В
периодът 2008-2009г. работи като Motion Design Artist за Tamschick Media
and Space, Берлин и Jangled Nerves GmbH, Щутгард. От 2009 до 2012г. Аня учи Motion
Design в Filmakademie Baden-Württemberg. Дипломният й филм се казва “The BIG NekoMao-Show”. В момента работи на свободна практика като Motion Graphics Artist и Digital
Cutout Animator.
Anja was in 1983 in Schwäbisch Hall. In 2003 starts her study in Audiovisuelle Medien at Stuttgart Media University (HdM). She then graduated as Dipl.-Engr. in Media Technology (UoAS).
In the period 2008-2009 works as Motion Design Artist for Tamschick Media and Space, Berlin
and for Jangled Nerves GmbH, Stuttgart. From 2009 to 2012 Anja studied Motion Design at
Filmakademie Baden-Württemberg. Her graduate Film is “The BIG Neko-Mao-Show”. At the
moment she is freelance Motion Graphics Artist and Digital Cutout Animator.

00 49-163-3444705
anja_hartmann@gmx.de www.annijotta.com
Akademiehof 10
71638 Ludwigsburg
Germany
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
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В съзнанието ми
Inside My Mind

МОРСКИ ДЕН
Marine Day

Индия/India
2012 | 2’50”

Тайван/Taiwan
2012 | 5’20”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: АНАПУП КЕРКЕТА
director: Anaroop Kerketta

режисьор: ЧИАО ВЕЙ ТАНГ
director: Chiao Wei Tang

техника: 2Д компютър, изрезки, експериментален
technique: 2D computer, Cut-outs, Experimental

техника: 2Д /3Д компютър
technique: 2D /3D computer

синопсис

синопсис
Главният герой, унесен от топлината и звуците
на цикадите в горещото лято, заспива.
Неговата писалка пада и се превръща в
същество, наподобяващо риба, което отнася
героя в един приказен свят.

“Умът може да направи от Ада Рай и от Рая — Ад.” Джон Милтън, из “Изгубеният рай”. Филмът показва
разговори по време на интервю. Подигравките
и лошото поведение на интервюиращия
разконцентрират интервюирания и той се потапя
във въображението си. Развълнуван от действията
на интервюиращия, той си представя как пуска
един куршум в главата му...

synopsis
In the hot summer, the main actor fell asleep because of the heat and the sound made by cicadas.
Unaware of making the pen falling down, the pen
became a creature like fish and brought the main
actor into a fantasy world where everything is so
different from the reality. When the main actor
found out, he was still on the grass and he could
not help but thought of what just happened…?

synopsis
“The mind is its own place, and in itself Can make a
heaven of Hell, a hell of Heaven.”
John Milton, Paradise Lost

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

АНАПУП КЕРКЕТА
Anaroop Kerketta

ЧИАО ВЕЙ ТАНГ
Chiao Wei Tang

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Нямаме главен режисьор защото ние всички сме режисьори. Ние сме
седем човека от департманета на визуално комуникационен дизайн в
университета Kun Shan. Двама стоят по името d, а дрги двама под името
D. Тъй като всички обичаме анимацията много, събираме се заедно и
правим този тим, отбора на двете d-та. Според силите на всички ни, правим този филм и
се надяваме, че можем да го споделим с колкото се може повече хора.
Анарооп е студент по Анимация в IDC, IIT, Момбдай, Индия
Anaroop ia a student pursuing my Animation Degree program from IDC, IIT BOMBAY, INDIA.

контакт
contact
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00 25722545
anna.anuroop@gmail.com
HOSTEL-14/A, ROOM-126
IIT BOMBAY MUMBAI-400076
INDIA
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

We do not have an official director because we all are.
All of us are seven people from the Department of Visual Communication Design in Kun Shan
University.
(two)d stands for 2(two)D. Since we all like animation very much, we gather up and make this
team called (two)d. According to everyone’s strength, we make this film and hopefully we can
share it with as many people as possible.

00 886-5-5342601-6593
dmd@yuntech.edu.tw
CHIEN LAN CHI
No. 123, Sec. 3, University Rd., Douliu,
Yunlin 64002, Taiwan
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
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ДУХ
Spirit

Час Пик в Белия дом
The Rush Hour Of The White House

Тайван/Taiwan
2012 | 9’20”

Тайван/Taiwan
2012 | 1’36”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: ТЦУ ХСУН ЧИУ
director: Tzu Hsuan Chiu

режисьор: ЖЕН-И ЙЕН
director: Jen-Yi Yen

техника: 2Д компютър, рисунки на плаки
technique: 2D computer, Drawing on cels

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

синопсис
В древната история се казва, че духът на
планината отвличал децата. Затова хората
вярват, че духът е лош и зъл. В този филм,
обаче, има различна гледна точка. Тук
злосторниците са хората, заради които горите
намаляват и животните са застрашени.

синопсис

synopsis
Spirit in Japanese means invisible. In the
ancient story, it was said that the spirit in the
mountain would grab the children away. Therefore, people believe the spirit was bad and evil.
In our film, however, we have different point of
view.

synopsis

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Президента изкрещява по телевизията. Годзила
напада Белия дом. Супержената получава
съобщение и се приготвя да отиде да спаси
хората. Всяка секунда е важна, но в края на
краищата тя закъснява.

There was a scream from the President came
from the TV screen. Godzilla was going to attack
the White House. The superwoman received the
message and was ready to go. Every second is
crucial but She delayed the time eventually.

ТЦУ ХСУН ЧИУ
Tzu Hsuan Chiu

В момента Тсу учи в департамента по Визуални комуникации в университета Jinwen University of Science and Technology.
Tzu currently studies at the Department of Visual Communication Design in Jinwen University of
Science and Technology.

контакт
contact
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00 886-5-5342601-6593
dmd@yuntech.edu.tw
CHIEN LAN CHI No. 123, Sec. 3,
University Rd., Douliu,
Yunlin 64002, Taiwan
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

ЖЕН-И ЙЕН
Jen-Yi Yen

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Жен е родена през 1985г. в Тайван. Завършва Media Design в Ming Chuan
University. В момента учи в Националния тайвански университет по наука
и технологии. Докато е студентка получава номинации за сценарии на 4C
анимация и участва в телекомуникационни конкурси. В периода 2009-2011г. кара стаж в
инжинерно студио, като се занимава с 3D анимация и композициране.
Jen was born in Taipei in 1985 and graduated from the Department of Digital Media Design in
Ming Chuan University. She is currently a student at National Taiwan University of Science and
Technology. In her academic year, she has been nominated for 4C animation script and the
applied group in telecommunication competition. From 2009 to 2011, she works as an intern in
Engine Studio and participated in 3D animation and composition

00 886-5-5342601-6593
dmd@yuntech.edu.tw
CHIEN LAN CHI No. 123, Sec. 3,
University Rd., Douliu,
Yunlin 64002, Taiwan
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
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НЬОША
Nyosha

мий
Mee

Израел/Israel
2012 | 11’22”

Германия/Germany
2012 | 4’40”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: Капел лиран
director: Kapel Liran

режисьор: ЛЕТИ ФЕЛГЕНДРЕХЕР
director: Letty Felgendreher

техника: рисунки върху хартия, Stop-motion
technique: Drawing on paper, Stop-motion

техника: смесена техника
technique: mixed media

синопсис

Никой не желаеше Мий, затова още като бебе тя
беше изоставена в кутия. За щастие не й се наложи
да прекара целия си живот в нея, защото тя беше
осиновена. Този факт винаги изкушаваше хората
да задават най-различни въпроси: Как? От къде?
Тя знае ли? Дрън-дрън-дрън - отново и отново въпреки, че единственото, което тя искаше, беше да
яде.

синопсис

Истинска история, базирана на показанията на
оцелял след холокоста – покойният Номи Капел.
Ньоша е десетгодишно момиче. Мечтае да си купи
чифт обувки, на фона на безмилостната война.
Чрез набор от анимационни техники мечтата
и реалността се събират в едно и се разказва
историята на Ньоша.

synopsis

Someone didn’t want Mee, so when she was still a baby
she ended up being put into a box. Fortunately, though,
she didn’t have to spend her whole life in it since she
was adopted. This fact, however, always seems to tempt
others to ask
questions. How? Wherefrom? What? Does she know?
BLABLABLA - over and over again - even though all she
wants to do is eat.”

synopsis

A true story based on a testimony of Holocaust survivor, the late Nomi Kapel.
Nyosha is a ten year old girl. She dreams of buying
a pair of shoes during the reality of a pitiless war. A
range of animation techniques brings together the
dream and the reality and tells Nyosha’s story.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Капел лиран
Kapel Liran

2007 – 2010 – бакалавърска степен по анимация в унивесритета по
изкуство и дизайн MOME - Moholy-Nagy University of Art and Design (Унгария)
2003 – 2007 - Училище по визуални изкуства, Унгария модул графичен дизайн
2007 - 2010 MOME - Moholy-Nagy University of Art and Design (Hungary) Bachelor
degree in Animation 2003 - 2007 Secondary School of Visual Arts (Hungary) Graphic Design

контакт
contact
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00 972544547265
nyoshafilm@gmail.com, www.nyosha-film.com
PO boc273
kibbutz Ruhama, 79180 Israel
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

ЛЕТИ ФЕЛГЕНДРЕХЕР
Letty Felgendreher

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Лети е родена на 15.06.1985г. в Сеул, Корея. Завършва училището за
независимо рисуване и графика Christian Friedmeyer в Хамбург, Германия.
Започва в университета Filmakademie Baden-Württemberg, в департамента
по филм, медия и анимация. Завършва през 2012г. с дипломния си филм “Mee”. В момента
Лети работи като аниматор, илюстратор и дизайнер на свободна практика.
Letty Felgendreher was born in 15.06.1985 in Seoul/Korea. After finishing the “School for free
painting and graphic Christian Friedmeyer”, in Hamburg, she began her study at the Filmakademie Baden-Württemberg, in the field of film, media and animation. Which ended in 2012 with
her diploma film “Mee”. By today Letty works as a freelance artist in the field of animation,
illustration and design.

00 49 170 1234 300
meefilm@gmail.com, http://www.meefilm.com
Film school / Institute Filmakademie Baden-Württemberg Akademiehof 10
71638 Ludwigsburg
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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ДЪМ СПИРО
Dum Spiro

ПРЕКЪСВАНЕ
Cut Off
Франция/France
2012 | 6’19”

Франция/France
2012 | 6’19”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: СТУДЕНТИ ОТ ЕСМА (ESMA)
director: Student’s of ESMA

режисьор: СТУДЕНТИ ОТ ЕСМА (ESMA)
director: Student’s of ESMA

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

синопсис

синопсис

Ари трябва да прекара един ден при баба си,
която живее навътре в речните блата

По време на мисия римски пратеник е
изпратен до германския лагер, за да достави
съобщение преди битката. Но на него му се
налага да пресече територията на една стара
мечка.

synopsis

synopsis

Ari ha sto spend a day over at his grandmother’s, who lives deep in the bayous. All oppose
themselves.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

During a campain, a roman runner is sent to
the german camp to deliver a message before
the battle. But he will have cross a old bear’s
territory.

СТУДЕНТИ ОТ ЕСМА (ESMA)
Student’s of ESMA

СТУДЕНТИ ОТ ЕСМА (ESMA)
Student’s of ESMA

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Филм на студенти от ESMA (Ecole Supérieure des Métiers Artistiques)

Филм на студенти от ESMA (Ecole Supérieure des Métiers Artistiques)

Film made by ESMA students.

Film made by Jean-Baptiste
HARDION, Sebastien Wackowiez, Thomas Lemoine, Boris Cailly, Brieuc Guenole, all ESMA students.

контакт
contact
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presse-esma@wanadoo.fr

00 467630180
charlotte@esma-toulouse.com
ESMA
140 RUE KOCH. BP 7340.
34080. MONTPELLIER

Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

00 467630180
presse-esma@wanadoo.fr
ESMA
140 RUE KOCH. BP 7340.
34080. MONTPELLIER

charlotte@esma-toulouse.com

International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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НА БОРДА
On Board

N.S
N.S

САЩ/USA
2012 | 6’20”

Тайван/Taiwan
2012 | 7’00”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: СТУДЕНТИ ОТ ЕСМА (ESMA)
director: Student’s of ESMA

режисьор: ШИХ -ТАНГ ЛИН
director: Shih-Tang Lin

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

синопсис

синопсис

Спокойното ежедневие на лодкаря на Ада
Харон е унищожено от най-големия досадник
пътувал някога в неговата лодка.

Филм за баланса и липсата на равновесие - два
робота, които в началото са привлечени един
към друг, но след един танц се превръщат в
абсолютна противоположност.

synopsis

synopsis

Charon a lonesome and silent ferryman of hell
has his daily routine teared apart by the most
annoying passenger hos boat never carried.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

The concept of this short film was once balanced
and was attracted to each other then it became
imbalanced again like the two robots were first
attracted to each other and then after they
danced, they became opposite.

СТУДЕНТИ ОТ ЕСМА (ESMA)
Student’s of ESMA

Филм на студенти от ESMA (Ecole Supérieure des Métiers Artistiques)
Film made by ESMA students.

контакт
contact
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ШИХ-ТАНГ ЛИН

Биография

Shih-Tang Lin

DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Ших учи магистърска програма в депратмаента по Мултимедиен дизайн
в унивесритета Ling Tung. През свободното си време обича да слуша
музика, чете и мечтае. Мотивацията на студента, която го вдъхновява да
прави този филм е защото той обича да показва двупосочното мислене
на хората, както визуално така и звуково. Чиен се надява да представи различни видове
мислене чрез филмови похвати, така че зрителите да се чувстват свързани с филма.
I study in the graduate program of the Department of Multimedia Design at Ling Tung University. I listen to music, read, and day-dreaming in our free time. My motivation of making this film
is because I like to present one person’s thinking in two ways, which are visual and hearing.
I hope to present different kinds of thinking through various approaches in a film so that the
audiences can feel related to.

presse-esma@wanadoo.fr

00 467630180
charlotte@esma-toulouse.com
ESMA
140 RUE KOCH. BP 7340.
34080. MONTPELLIER

Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

00 886-5-5342601-6593
dmd@yuntech.edu.tw
CHIEN LAN CHI
No. 123, Sec. 3, University Rd., Douliu, Yunlin 64002, Taiwan
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
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АХ, ТЕЗИ КОТКИ
AllThatCats

Лица от света
Faces From Places

Унгария/Hungary
2012 | 4’44”

Франция/France
2012 | 3’00”

категория: ЕПИЗОД ОТ ТВ СЕРИАЛ
category: Episode from TV series

категория: ЕПИЗОД ОТ ТВ СЕРИАЛ
category: Episode from TV series

режисьор: МАТИАШ ЛОНЦИНГЕР
director: Mátyás Lanczinger

режисьор: ДЮБОА БАСТИЕН
director: Dubois Bastien

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

техника: 3Д компютър, ротоскоп
technique: 3D computer, Rotoscope

синопсис

синопсис

Кратки анимационни серийки за бийтбокс котки.
Чернобели анимационни котки си живеят
разхайтено в града. Животът им е изцяло
посветен на музиката, използват заобикалящото
ги, често по хумористичен начин, за да създадат
свой бийтбокс. Няма диалози или разказвач,
използваме само международния език на музиката
и минималистичната анимация.

“Лица от различни места” е анимиран сериал
на Бастиен Дюбоа. Всеки един от 20-те епизода
представя история или перспектива на някое
място.
synopsis
“Faces from places”” is an animated series by
Bastien Dubois. Each of the 20 episodes presents
a different perspective or story of a place.

synopsis
Mini-funny animated series about beatboxing cats.
Don’t stop meow!

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

МАТИАШ ЛОНЦИНГЕР
Mátyás Lanczinger

Матиаш завършва аниамция в унивесритета по изкуство и дизайн MOME
- Moholy-Nagy University of Art and Design (Унгария). Досега е печелил в
няколко конкурса за комикси в Унгария и работи като дизайнер и аниматор
за различни проекти.

ДЮБОА БАСТИЕН
Dubois Bastien

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

2009 - 2010 - работилница по производство на анимация, Sans Frontières
2009 - 2010 ASF - Animation Sans Frontières (The Animation Production
Workshop)

Mátyás Lanczinger graduated on MOME Budapest visual communication/animation department in
2009. So far he made some competition winner comics (in Hungary) and worked in some animation and graphic design projects as an animator and designer.
Some title of his short films: Hilda in da bath 2005 (1’31), kaff2007 ID, Csoffanat 2004 (1’08).

контакт
contact
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00 3612019118
kedd@kedd.net, www.kedd.net
1027 Frankel Leó u. 7.
Budapest, Hungary
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

00 33142253027
distribution@sacrebleuprod.com, www.sacrebleuprod.com
Sacrebleu Productions
10 bis Rue Bisson
75020 Paris, France
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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НЕКИ & ПУЧ ПУЧ – ГАНГНАМ СТИЛ
Neki & Pooch Pooch - Gangnam Style

НЕКИ & ПУЧ ПУЧ – ДЖУНГЛА
Neki & Pooch Pooch – Jungle

Индия/India
2012 | 1’16”

Индия/India
2012 | 1’16”

категория: ЕПИЗОД ОТ ТВ СЕРИАЛ
category: Episode from TV series

категория: ЕПИЗОД ОТ ТВ СЕРИАЛ
category: Episode from TV series

режисьор: суреш ерият
director: Suresh Eriyat

режисьор: суреш ерият
director: Suresh Eriyat

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

синопсис

синопсис

Епизод от сериите за Неки и Пуч-Пуч, в който
двамата герои танцуват на известната песен
“Gangnam Style”

Епизод от сериите за Неки и Пуч-Пуч, в който
двамата герои имат разправии с мравките.

synopsis

synopsis

Each gag based episode deals with funny situations that arise from the interactions between
the shrewd Pooch Pooch, and the simple Neki.
In this one they groove to the popular ‘Gangnam Style’ that has taken the world by storm!

Each gag based episode deals with funny situations that arise from the interactions between the
shrewd Pooch Pooch, and the simple Neki. In this
one they think they’ve got the better of the ants
but the ants know better!

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

суреш ерият
Suresh Eriyat

суреш ерият
Suresh Eriyat

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Още докато анимацията в Индия е била на средно ниво в сравнение със
запада, Суреш и екипът му стават пионери на глинената/stop motion
анимация и съзадават 2D и 3D филми. Оповавайки се на дизайн процеси,
които са нови до момента, Суреш създава нови и модерни филми за страната си дотогава,
използвайки алтерантивни техники от класическата анимация. Пътят, по който върви е
свързан с нови стилове, които показват нещата по различен и ефикасен начин. Това е
и причината защо зрителите приветстват радушно една цяла нова индустрия, една нова
вълнуваща фаза от индийската анимация.

Още докато анимацията в Индия е била на средно ниво в сравнение със
запада, Суреш и екипът му стават пионери на глинената/stop motion
анимация и съзадават 2D и 3D филми. Оповавайки се на дизайн процеси,
които са нови до момента, Суреш създава нови и модерни филми за страната си дотогава,
използвайки алтерантивни техники от класическата анимация. Пътят, по който върви е
свързан с нови стилове, които показват нещата по различен и ефикасен начин. Това е
и причината защо зрителите приветстват радушно една цяла нова индустрия, една нова
вълнуваща фаза от индийската анимация.

Suresh has led a team for over a decade creating animation films in 2D, 3D and pioneered clay/
stop motion in advertising films in India, at a time when animation was relatively a new medium
as compared to the west. With his firm belief in the design process for solutions, Suresh has been
instrumental in creating a market for animated ad films by going beyond the traditional technique
and storytelling that was popular then in India.

Suresh has led a team for over a decade creating animation films in 2D, 3D and pioneered clay/
stop motion in advertising films in India, at a time when animation was relatively a new medium as compared to the west. With his firm belief in the design process for solutions, Suresh has
been instrumental in creating a market for animated ad films by going beyond the traditional
technique and storytelling that was popular then in India.

контакт
contact
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00 91-22-61273396
info@studioeeksaurus.com www.studioeeksaurus.com
Studio Eeksaurus, 201/202, Opulence, 2nd Floor, Road No. 6,
TPS No. 3, Above Dena Bank,
Santa Cruz East, Mumbai, 400055, Maharashtra, India
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

00 91-22-61273396
info@studioeeksaurus.com www.studioeeksaurus.com
Studio Eeksaurus, 201/202, Opulence, 2nd Floor, Road No. 6,
TPS No. 3, Above Dena Bank,
Santa Cruz East, Mumbai, 400055, Maharashtra, India
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
contact

157

мама фатале под фатален флаг
Mami Fatale “On tiestier sides”

Зайчето Чифтушко: Ключът
Flapper The Hare

Полша/Poland
2012 | 10’00”

Полша/Швейцария/Poland, Switzerland
2012 | 10’00”

категория: ЕПИЗОД ОТ ТВ СЕРИАЛ
category: Episode from TV series

категория: ЕПИЗОД ОТ ТВ СЕРИАЛ
category: Episode from TV series

режисьор: ЛУКАШ КАЦПРОВИЧ
director: Łukasz Kacprowicz

режисьор: КРИСТОФ БРЗОЗОВСКИ
director: Krzysztof Brzozowski

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

техника: Stop-motion
technique: Stop-motion

синопсис

Тази поредица е ориентирана към малки деца и е
създадена за да ги направи съпричастни към красотата
на заобикалящия ги свят. Тя разкрива ценности
като приятелство, мъдрост, благородство, честност.
Поредицата ще запознае децата с природните
явления, мистериите на света на природата или
изкустворо и същевременно ще насърчава жаждата
им за нови знания.

синопсис

Необичайни приключения на мила възрастна
дама, Мами Фатале, най-добрата готвачка в света,
която, заедно се бие рамо до рамо с домашните
си любимци, Кучо и Прасчо, срещу подли малки
създания, но не позволява никой да пострада.
Тримата приятели винаги се въвличат в луди
приключения, заради които може да се озоват
в други земи, да срещнат други герои и да се
забавляват много.

synopsis

“Zajaczek Parauszek” (“Flapper the Hare”) series is
aimed at small children and is made to sensitize them to
the beauty of the surrounding world. It is meant to show
such values as friendship, wisdom, nobleness, honesty; instill positive standards of behaviour and caution
against the consequences of misconduct. The series will
familiarize children with natural phenomena, mysteries
of the world of nature or art, encouraging them, at the
same time, to gain knowledge on their own.

synopsis

Unusual adventures of mild-mannered old lady, Mami
Fatale, best cook in the world, who, together with her
pets, Doggie and Piglet, shoulder to
shoulder fights mean little creatures but doesn’t let
anyone get hurt.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

ЛУКАШ КАЦПРОВИЧ
Łukasz Kacprowicz

КРИСТОФ БРЗОЗОВСКИ
Krzysztof Brzozowski

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Един от най-добрите аниматори в света. От 1980г. се свързва със
студиото Se-ma-for. Кристоф има изключителната способност да
комбинира ръчните си умения с невероятни идеи, които му помагат да
работи в повече от над 60 продукции. Два пъти награждаван за найдобра анимация за деца на Biennale of Art for Children in Poznan. Главен аниматор е за
наградения с Оскар през 2008г. анимационен филм на Suzie Templeton „Peter and the
Wolf”. Кристоф е много талантлив и винаги ентусиазиран за нови проекти.
One of the best animators in the world. From 1980 connected with Se-ma-for Studio. He has
an extraordinary ability to connect the manual skills with great ideas, which led him to work
on more than 60 productions. Double awarded for the best animation at the Biennale of Art for
Children in Poznan. He was main animator of the Oscar - winning animation in 2008, Peter and
the Wolf, directed by Suzie Templeton. Talented and full of enthusiasm for new projects.

контакт
contact
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olga@filmograf.com.pl, olga@filmograf.com.pl
Studio Miniatur Filmowych ul.Króleiwcza Jakuba 12a
02-956 Warszawa

Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

00 48426815474
a.waszczuk@se-ma-for.com
Se-ma-for Film Production Targowa
1/3 B.24, 90-022, Lodz, Poland
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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БЕРИ & ДОЛИ
Berry & Dolly

The Cat In The Hat Knows A Lot About That! i
Великобритания/UK
2012 | 11’00”

Унгария/Hungary
2012 | 5’00”

категория: ЕПИЗОД ОТ ТВ СЕРИАЛ
category: Episode from TV series

категория: ЕПИЗОД ОТ ТВ СЕРИАЛ
category: Episode from TV series

режисьор: АНТОНИ ДЖ. КОЛИНГВУД
director: Anthony G Collingwood

режисьор: АНТОНИН КРИЗАНТЦ
director: Antonin Krizanic

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис

синопсис

Сали и Ник предприемат заедно с Котката
пътуване до луната, за да се срещнат с
астронавта Одри, който знае много за силата,
наречена “гравитация”

Охлювът Бери и калинката Доли са най-добри
приятели. Те преживяват много чудесни
приключения, докато намират нови приятели и
узнават най-различни неща за света около тях.

synopsis

synopsis

The Cat in the Hat Knows a Lot About That! is a
series of animated natural science adventures
featuring two six-year-old children called Sally
and Nick.

Berry the snail boy, and Dolly, the ladybird are
the best friends ever. They have many pretty
adventures while they make new friends and and
get knowledge about the world around them.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

АНТОНИ ДЖ. КОЛИНГВУД
Anthony G Collingwood

Успешно завършил престижния университет National Film and Television School, заедно
с Christopher O’Hare, през 1988г. Тони основава Collingwood O’Hare Entertainment с цел
произвеждането на поливин часовия анимационен проект Rarg. От тогава, Тони е основал,
адаптирал и режисирал редица анимационни телевизонни сериали и програми за деца.
A graduate of the UK’s prestigious National Film and Television School, Tony Collingwood formed
Collingwood O’Hare Entertainment with Christopher O’Hare in 1988 to produce his half-hour
animated special called Rarg. Since then, Tony has created, adapted and directed numerous
animated television series and specials for children.

контакт
contact
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00 44 2089933666
fd@crownstreet.co.uk

Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

АНТОНИН КРИЗАНТЦ
Antonin Krizanic

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Кариерата на Антонин започва през 1991г. веднага след като завършва
гимназия. По-късно работи във филмовото студио Pannonia, където
научава основите на традиционната анимация През 2000г. се присединява към Philos
entertainment, където прави sсторибордове, оформление, 3D анимация, а също така
е композитор и редактор. Оттогава насам Антонин работи върху редица съвместни
международни филмови и анимационни продукции и видео клипове.
Antonin carrier started at autumn 1991, right after he had finished High School. He has learned
the basics of traditional animation in Pannonia Film Studio. In 2000 he joined Philos entertainment where he made storyboards, Layouts, 3D animation, Compositing & Edit. Since then Antonin worked on several international Film&Animation features, and video productions as well.

00 3612019118
kedd@kedd.net
1027 Frankel Leó u. 7.
Budapest, Hungary
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
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Дикси и спящото слънце
Dixi and the Sleeping Sun

ДЕТИ & ГРИФ
Detti & Griff
Унгария/Hungary
2012 | 7’00”

Италия/Italy
2011 | 5’33”

категория: ЕПИЗОД ОТ ТВ СЕРИАЛ
category: Episode from TV series

категория: ЕПИЗОД ОТ ТВ СЕРИАЛ
category: Episode from TV series

режисьор: ИЩТВАН ХЕИМ
director: István Heim

режисьор: АНДРЕА ЗИНДЖОНИ
director: Andrea Zingoni

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис

синопсис
Тази сутрин слънцето не иска да се покаже
на небето и Диксиленд продължава да тъне
в мрак. В началото Дикси не го взима под
внимание, но след известно време започва да
се притеснява. Той отива до Голямата поляна
и разбира, че всеки търси слънцето, което
отдавна вече трябва да бъде на небето, но
него го няма. Дикси решава да разбере какво
се случва...
synopsis
That morning the sun didn’t want to rise in the
sky and Dixiland was still in the dark. At the beginning Dixi didn’t take it into account, but after
a while, he began to get worried.

“Дети и Гриф” е история за приятелството и
смелостта. Дети е умно 7-годишно момиче, а кучето
Гриф е нейният неразделен приятел. Благодарение
на специалното умение на Дети двамата могат да се
телепортират когато си искат до Басноград, място
с неограничени възможности, за да се забавляват
и да намерят нови приятели. За съжаление и
Басноград си има своите проблеми, така че двамата
другари постоянно се впускат в нови приключения.

synopsis
“Detti and Griff” is a story about friendship and bravery where anyone can find their place in real life or in
dreamland.
Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

ИЩТВАН ХЕИМ
István Heim

АНДРЕА ЗИНДЖОНИ
Andrea Zingoni

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

2004-2008: Сценарист, режисьор, аниматор в немския телевизионен
канал ZDF, професор по анимация в Университета по изкуство и дизайн.
Филмографията му включва: 1998 – MTV, Rough trade of music television
europe Animals, 30”, 1999 – “Szelavi”, 5’, 2000 – “Piroska világa I-II”, 2001 – “Hulladékminimalizáció”, 20” (социална реклама), 2002 – “Piroska világa III-IV”, 2005-2006 – “Missy Milly” – 13
епизоден анимационен немски сериал, 2007 – “Macskafogó 2.” – анимация

Оригинален автор и режисьор, прочут със смесването на традиционни
и напреднали медия технологии, Андреа печели репутацията из
италианската анимация като създател на Gino il Pollo (Gino The Chicken, пилето Джино). Филмчето има 1.5 милион сваляния, а през 2006г. 52
серии от сериала „Пилето Джино изкубено в интернет“ са излъчвани по телевизията TV
RAI.

2004-2008: Script writer, Director, Animator at ZDF TV television channel and Professor of
Animation at University of Art and Design. Hi filmography consists of: 1998 – MTV, Rough trade
of music television europe Animals, 30”, 1999 – “Szelavi”, 5’, 2000 – “Piroska világa I-II”, 2001
– “Hulladékminimalizáció”, 20” (social commercial), 2002 – “Piroska világa III-IV”, 2005-2006 –
“Missy Milly” – German Animated Series, 13 episodes, 2007 – “Macskafogó 2.” – animation

An innovative author and director, who is notorious for mixing tradition with advanced media
technologies, he gained its reputations in the world of Italian cartoons for having created Gino
The Chicken, a character that in 2001 has enjoyed a tremendous success on the web thanks
to his musical parodies (Tu Vuo’ Fa’ O’ Talebano had more than a million and an half of downloads.) Gino il Pollo has been then broadcasted on TV (RAI, 2006).

контакт
contact
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00 3612019118
kedd@kedd.net, www.kedd.net
1027 Frankel Leó u. 7.
Budapest, Hungary
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

31887266
zingo@t-rexdigimation.com, http://www.t-rexdigimation.com
Antonio Glessi Piazza de Gasperi,
3 Bulgorello di Cadorago Como, 22071 Italy
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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НЕОБРАТИМО
Irreversible

Пожар!
Fire!

Иран/Iran
2012 | 6’50”

Холандия/Netherlands
2012 | 2’00”

категория: Еко филм
category: Eco Film

категория: Еко филм
category: Eco Film

режисьор: кианоуш абеди
director: Kianoush Abedi

режисьор: МАРТЕН КОПМАН
director: Maarten Koopman

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис
синопсис

Съмва се и Природата се събужда. Слънцето
изгрява и огрява модерния свят, и започва да
става горещо.

Един старец се разхожда по улицата с
инвалидната си количка и когато изведнъж
вижда стена, той се сеща за един лош
спомен..

synopsis

synopsis

Dawn, Nature awakes. The sun rises higher and
higher, shining its light over the modern world,
getting hotter and hotter.

An old man is walking in the street by wheelchair and suddenly see a wall and remember a
bad memory...

Биография

кианоуш абеди

МАРТЕН КОПМАН

DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Kianoush Abedi

Maarten Koopman

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Мартен е роден на 17.10.1951г. в Амстердам. Той е художник, илюстратор
и композитор. Написва музиката на филмите на Orlow Seunke сред
които ‘The Taste of Water”, “Pervola” и “Oh Boy!”, а също така и на много
документални, както и на свои авторски анимационни филми. Той е
съсценарист и сърежисьор на телевизионния сериал “Pim”, както и съсценарист на “The
Taste of Water” и “Pervola”. Преподавател е по анимация в университетите Schools of Art в
Тилбург, Бреда и Hilversum.

Роден в Есфахан, от 1981 до 1984 учи ......
Was born in esfahan 1981 & 1984
P.A in art painting

Maarten Koopman (born 17-10-1951 in Amsterdam), painter, illustrator and composer (he
wrote the music for the films of Orlow Seunke, including ‘The Taste of Water”, “Pervola” and
“Oh Boy!”, many documentary’s and his own animationfilms).
He co-wrote and co-directed “Pim” (TV-series), co-wrote “The Taste of Water” and “Pervola”.
He teaches animation at Schools of Art in Tilburg, Breda and Hilversum.

контакт
contact
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00 98 912 244 30 21
kianoush_animation@yahoo.com
DEFC
no 40 sepehr st shahrak ghods tehran iran
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

mustin@planet.nl
Musch & Tinbergen Vondellaan 45
1401 RX Bussum
The Netherlands
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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ПОВРЕДА
Damage
Украйна/Ukraine
2012 | 3’08”
категория: Еко филм
category: Eco Film
режисьор: владимир власенко
director: Vladimir Vlasenko
техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

синопсис
Историята на един робот, който е загубил
сърцето си в странния си механичен свят и
сега се опитва да му намери заместител.
synopsis
Little cartoon about a robot who has lost his
heart in his strange mechanical world and is
now trying to find a replacement.

Биография

владимир власенко

DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Vladimir Vlasenko

Владимир е роден на 19 април 1989, Киев, Украйна.
Филмография:
Като сценарист:
2011 – Short music film On Road To The Sun (сценарист и режисьор на художествено
оформление и анимация https://vimeo.com/34097349 Като режисьор
2011 – Spets Vik реклама https://vimeo.com/35307821 2012 – Fight For Life реклама https://vimeo.
com/54113550 2012 – Teaser за късометражния филм Somewhere https://vimeo.com/42716406
Vladimir Vlasenko was born in April 19, 1989 in Kiev, Ukraine
FILMOGRAPHY As screenwriter 2011 – Short music film On Road To The Sun (as screeneriter and director of
layout and animation)
https://vimeo.com/34097349
As director
2011 – Spets Vik commercial https://vimeo.com/35307821
2012 – Fight For Life commercial https://vimeo.com/54113550
2012 – Teaser of shortfilm Somewhere https://vimeo.com/42716406

контакт
contact
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00 1 (917) 669 09 09
info@bam-b.com http://bam-b.com/hellobambi
Plastic Peach Inc, 4252 Layton Street #6F, Elmhurst, NY 11373,USA

Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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БОЕН ТАНЦ
War Dance

Град
City

Литва/Lithuania
2012 | 3’32”

Беларус/Belarus
2012 | 3’55”

категория: музикални филми
category: Music Video

категория: музикални филми
category: Music Video

режисьор: РОБЕРТАС НЕВЕСКА
director: Robertas Nevecka

режисьор: АНДРЕЙ ТОКИНДАНГ
director: Andrei Tokindang

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

синопсис

Действието се развива в Минск, столицата на
Република Беларус. В началото на учебната година
едно момиче от малко градче пристига в Минск
за да учи в университета. Тя иска да се срещне с
момчетата от любимата ѝ музикална група “Recha”,
обаче е нападната от зомбита, които представляват
т. нар. “Сиви маси” на обществото. Момичето се
опитва да се защити от зомбитата, но не ѝ е лесно
да се бори сама и нейните приятели от “Recha” се
появяват да ѝ помогнат. Музиката им превръща
зомбитата в нормални хора

синопсис

Vaiperis е литовски хип-хоп изпълнител. През 2010
г. заедно с музикантите “The Green Clouds” той
създава песента “War Dance”. Клипът проследява
текста на песента - един войник се приземява в
джунглата и е заобиколен от причудлива природа и
вражески войски. В крайна сметка той е застрелян
и се преражда в тигър. Не е ясно дали това е
реалност или илюзия на войника.

synopsis

synopsis

The action takes place in Minsk, capital of the Republic
of Belarus. She wants to meet guys from her favourite
music band “Recha”. Later she is attacked by zombies
who impersonate the informal culture of the city, so
called “grey masses” of the society.

Vaiperis is a lithuanian hip hop performer. In 2010 he
collaborated with musicians ‘The Green Clouds’ and
created the song ‘War Dance’. The storyline follows
the same theme as the lyrics of the song. The video
was created using hand-drawn animation.
Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

РОБЕРТАС НЕВЕСКА
Robertas Nevecka

Робертас е роден на 01 април 1984г. в Клайпеда, Литва. Учи компютърни науки,
въпреки че не успява да се дипломира. По време на образованието си започва да
се занимава с писане на сценарии, режисира постановки и се занимава с дизайн на
техните декори. Това го довежда до аниматорството. През 2007г. създава първия си
филм ‘Kuleshovas’, който представлява комбинация от ааимация и живо действие. В
момента Робертас учи филмова режисура в Литвенската музикална и театрална академия. Създател е на
късометражни филми, музикални клипове, визуализацията на концерти на живо.
Robertas was born on April 1, 1984, in Klaipeda, Lithuania. He studied computer science, although failed to
complete the degree. During these study years he began writing scripts, directing stage works, designing their
sets. Robertas was fond of drawing since very childhood, later on he worked as a graphic designer and illustrator. This brought him to animation. In 2007 he created his first film ‘Kuleshovas’ which combines animation and
live-action. The film participated and was awarded at several Lithuanian and foreign festivals. At the moment
Robertas is studying film directing at Lithuanian Music and Theatre Academy. He creates short films, music
videos, live concert visuals.

контакт
contact
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00 37067901982
robertas.nevecka@gmail.com, www.robertasnevecka.com
A. Jaksto st. 13-42, Vilnius, Lithuania
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

АНДРЕЙ ТОКИНДАНГ
Andrei Tokindang

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Андрей е роден през 1983г. Завършва National College of Arts Akhremchik и Belarusian
State University of Culture and Arts. Работи като художник и реставратор. Член е на групата
“Recha”, “Harotnica”. Живее в Минск, Беларус.
Artist, musician, poet, presenter and director. Born in 1983, graduated from National College of
Arts Akhremchik and Belarusian State University of Culture and Arts. Working as an artist and
restorer. Participants of the group “Recha”, “Harotnica. Lives in Belarus Minsk.

Dzianis Mizhui
Smolewichi,
6, Nowosiolow str., Belarus 222210
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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ДА ТРЪГВАМЕ!
Let’s Go

ЗАЛЕЗ
Sunset

Франция/France
2012 | 3’35”

Унгария/Hungary
2012 | 4’37”

категория: музикални филми
category: Music Video

категория: музикални филми
category: Music Video

режисьор: РЕМИ ГОДЕН, АЛЕКСИС БОМОН
director: Remi Godin, Alexis Beaumont

режисьор: ОРШИ НАГИ
director: Orsi Nagy

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

техника: смесена техника
technique: mixed media

синопсис

синопсис

Музикален видеоклип, който разказва
историята на момиче и вълк. Филмът създава
диалог между концептуалното ниво на текста
на песента, изображенията и ритъма.

Едно момче мечтае да отиде на Луната, но
въпреки многото усилия и лишения, на които
се подлага, както и силния му характер,
нещата не вървят така, както той ги е
планирал.

synopsis

synopsis

The music video uses a mise-an-abine narrative
to show us the animator’s process of elaborating
and interpreting her emotions and thoughts by
telling the story of the Girl and the Wolf. Through
its associative montage technique the film creates dialogue between the conceptual level of the
lyrics, the images and the rythm.

A boy dreams of walking on the moon. Despite
his many efforts, hardships, and his strong
character, things do not go as he had planned.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

РЕМИ ГОДЕН, АЛЕКСИС БОМОН
Remi Godin, Alexis Beaumont

Алексис завършва в ESAAT в Roubaix, а Реми в EMCA в Angoulême. И
двамата започват кариерата на аниматори с пълнометражния филм “Lascars”, а след това продължават да работят върху други френски пълнометражни анимации, и
двамата правят storyboards.
Alexis Beaumont graduated at ESAAT in Roubaix, and Remi Godin, at EMCA in Angoulême. They
both started to work as animators on the feature film “Lascars”, and then worked on other French
animation features, also as storyboarders.

контакт
contact
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(00 33) 624 40 13 42
alexisbeaumontremigodin@gmail.com
Alexis Beaumont and Remi Godin
6 villa du Parc, 75019 Paris, France
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

ОРШИ НАГИ
Orsi Nagy

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Орси завършва графичен дизайн през 2011г. в университета по изкуство
и дизайн Moholy-Nagy, Будапеща. Работи на свободна практика като
графичен дизайнер. Обича да използва въображението си в анимацията и декорация на
десерти.
Orsi Nagy finished her graphic design studies in 2011 at the Moholy-Nagy University of Art and
Design Budapest. She works indeed as a freelance graphic designer while on the side exploring
other ways of visual expression such as animation and cupcakes frostings.

00 36204469391
nagy.orsolyka@gmail.com
Adrienn Lőrincz
Márton utca 36-40 6/62
1094 Budapest, HUNGARY
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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КОЛУМБ
Kolumbus

Медени паяци
Honey Spiders

Германия/Germany
2012 | 4’33”

Южна Африка/South Afric
2012 | 3’41”

категория: музикални филми
category: Music Video

категория: музикални филми
category: Music Video

режисьор: СОНЯ РОХЛЕДЕР
director: Sonja Rohleder

режисьор: КЛАУДИО ПАВАН
director: Claudio Pavan

техника: смесена техника
technique: mixed media

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

синопсис
синопсис

Колумб се събужда, заобиколен от надигащи се
води и решава, че вместо да гледа на този шок
като на катастрофа, ще го приеме за възможност
да започне да следва мечтите си. Изправен пред
презброй препятствия и предизвикателства по пътя
към целта си, Колумб открива, че да се научиш да
оценяваш красотата на пътуването и неочакваното
е също толкова важно, колкото и да достигнеш
желаната дестинация.

Музикален клип за герой, който язди през
града си за да освободи своя домашен
любимец-търтей, като го пусне в една позелена и по-хубава околна среда.
synopsis

synopsis

Music video about a character that takes a ride
through his city to free his pet bumble bee in a
greener and more pretty environment.

Columbus wakes up surrounded by rising waters
and decides that instead of viewing this shock as a
catastrophe he’ll take it as an opportunity to set a
course for his dreams.
Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

СОНЯ РОХЛЕДЕР
Sonja Rohleder

Соня е родена през 1982г. в Германия. Учи Анимция в HFF, Potsdam – Babelsberg
(2003-2009). През 2007г. се включва в лятна академия в унивесритета по комуникации
в Китай (CUC). Дипломният й филм е ‘Cocoon Child’. От 2008г. е режисьор, аниматор
и илюстратор на свободна практика. От 2009г. Соня работи в аниамционно студио в
Берлин Talking Animals.
Вероника е страстен аниматор, учи анимация в университета Konrad Wolf. От детска възраст тя рисува
и строи свой собствен свят и винаги има силно желание да намери красиво и в най-странните неща. Тя
изразява себе си като преминава от класически разказвателни до експериментални филми, предмети и
рисунки.

КЛАУДИО ПАВАН
Claudio Pavan

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Клаудио е просто един човек, който обича да се занимава с правенето на съдържателни и
забавни музикални клипове. Това е нещото, което го вдъхновява
Just a guy that likes making music videos and content that is fun to produce.
Keeps me inspired.

SONJA ROHLEDER -biography
2009 foundation of the Talking Animals Animation Studio in Berlin
2009 graduation with the animated short ‘Cocoon Child’ since 2008 freelance director and animator
2007 Summer Academy at the CUC Communication University of China
2003 – 2009 studies of animation at the HFF Potsdam – Babelsberg
VERONIKA SAMARTSEVA biography
Veronika Samartseva is a passionate anlogue animator, who has studied animation at Konrad Wolf University.

контакт
contact
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00 49(0)1781440244
sonja@talking-animals.com, www.talking-animals.com
Sonja Rohleder & Veronika Samartseva
Talking Animals Animation Studio,
Tuerrschmidtstr. 24, 10317 Berlin, Germany
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

00 27829259832
claudio@lung.co.za http://www.lung.co.za
Lung Animation “Unit 302, 3rd Floor
The Hills Building
160 Sir Lowry Road Cape Town 7925 RSA”
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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НЕЗДРАВОСЛОВНА ХРАНА
Junkfood

ОБИЧАМ ТВОЕТО ЛИЦЕ
I Love Your Face

Дания/Denmark
2012 | 4’58”

Естония /Estonia
2012 | 3’03”

категория: музикални филми
category: Music Video

категория: музикални филми
category: Music Video

режисьор: туе бриссон мосич
director: Tue Brisson Mosich

режисьор: ЧИНТИС ЛУНГРЕН
director: Chintis Lundgren

техника: Експериментална
technique: Experimental

техника: рисунки на хартия
technique: Drawing on paper

синопсис

синопсис
Една чувствителна и малко невротична
птица е уцелена с камък и се среща с малка,
досадна, но прекрасна птичка. С течение на
времето нещата стават все по-странни и за
невротичната птица е трудно да стои настрана
от цялото това вълнение.

Това е абстрактен портрет на поколението на 70-те

synopsis
This is the abstract portrait of the generation of 70-s.

synopsis
A sensitive and a bit neurotic bird gets hit with a
stone and has an encounter with a small annoying and very adorable bird. Things get weirder
as time progresses and the neurotic bird finds
it difficult not to pass out in the midst of all that
excitement.
Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

тУЕ бриссон мосич
Tue Brisson Mosich

ЧИНТИС ЛУНГРЕН
Chintis Lundgren

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Туе, музикант, вокалист, програмист и инжинер, е роден в Копенхаген, Дания.
Tue Brisson Mosich, b. in Copenhagen, Denmark- musician, vocalist, programmer and engineer
Discography: Concentus – Return of the Priest (1995); Concentus – Promo 97 (1997); Exekrator Rehearsal
Demo (1997); Exekrator – The Beast Is Come (1999); Nightshade – Nox (2002); Exekrator –Superstitionis Maleficiae (2002); Exekrator – Ordo Bestia (2005); Nightshade – Omega (2011); Exekrator – Blood Was Made To
Flow (TBA). Additionally as programmer/engineer: Veil of Mist – Colours (2002); Veil of Mist – Starbeat (2011)
(to be released); Websites: Concentus (RIP) -http://exekrator.com/concentus/; Exekrator - http://exekrator.
com/; Nightshade - http://nightshade.nu/; Veil of Mist - http://veil-of-mist.dk/. Youtube:
Exekrator – Blood Was Made To Flow - http://www.youtube.com/watch?v=pAWeu9kwyVQ

контакт
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4523618197
tue@ygg.nu
Enghavevej 104 st.tv. Copenhagen 2450, Denmark

Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

Родена през 1981г.в Талин, Чинтис учи изящни изкуства в алтерантовното училище по
изкуства Non Grata. След шест години работа като художник, тя неочаквано започва да
рисува странни анимации за птици. Работи сама в собствено студио.
Chintis Lundgren (b. 1981 in Tallinn) studied fine arts at an alternative art school called Non
Grata. After six years of functioning as a painter she suddenly started drawing strange animations about birds. She works independently in her own one-person studio.

00 4591964335
chintis.lundgren@gmail.com www.chintislundgren.com
Chintis Lundgreni Animatsioonistuudio
Moora 11, Tallinn 11625, Estonia
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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ОПЛАКВАНЕ
Wailing

От ръка
Old Buddy

Унгария/Hungary
2012 | 4’33”

Белгия, Малайзия/ Belgium, Malaysia
2012 | 4’40”

категория: музикални филми
category: Music Video

категория: музикални филми
category: Music Video

режисьор: ФЕРЕНЦ ЦАКО
director: Ferenc Cakó

режисьор: ОЛИВЕР ДРЕССЕН
director: Olivier Dressen

техника: анимация пясък
technique: Powder animation

техника: 2D компютър
technique: 2D computer

синопсис

синопсис

Този музикален клип символизира сбогуването с
любовта, семейството и приятелите.

Този музикален филм е пъстра смесица от образи и
луда анимация, които представят пъстрия живот в
Куала Лумпур. Manhand, най-голямата хип-хоп група
в Малайзия, пее историята на една група приятели,
които споделят един и същ начин на живот.

synopsis
“The sounds of leaving life and farewell appear in this
piece of
musical material.
A lonely farewell to love, family, and friends.
The idea of passing away is present very deeply in this
sand animation
of high poetry.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

synopsis
“Old Buddy” is a colorful mix of images and crazy
animations that give an overview of vibrant life in
Kuala Lumpur. Manhand, the biggest hip hop band
in Malaysia, sings the story of a bunch of friends
who share the same life style.

ФЕРЕНЦ ЦАКО
Ferenc Cakó

Ференц е роден в Будапеща през 1950г. През 1973г. завършва College for Creative
Arts. Още докато е в университета печели редица награди като любител създател
на анимационни филми. За него това било очевидното продължение за следване по
професионалната пътека, която го отвежда в Pannonia Film Studio. Там той работи като
аниматор, дизайнер и режисьор в периода 1973г.-1991г. Във филмите си ‘The Chair’,
‘Criminal Clay’, ‘King`s Cold’, (поръчан му от John Halas), ‘Tale with Surprise Ending’ и др., Ференц работи с
кукли, глина, хартиени техники.
Born in Budapest in 1950. Graduated from the College for Creative Arts in 1973. While still at college he won
several prizes as an amateur animation filmmaker.This it was abvious for him to follow, the road Pannonia Film
Studio where he worked as an animator - designer - director from 1973 to 1991. He used puppet, clay, and
paper-cut techniques in his films including ‘The Chair’, ‘Criminal Clay’, ‘King`s Cold’, (to order by John Halas),
‘Tale with Surprise Ending’ etc.

контакт
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36304247389
cakoproduction@gmail.com
“C.A.K.Ó. STUDIO
Apostol u. 21.1025 Budapest
Hungary”
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

ОЛИВЕР ДРЕССЕН
Olivier Dressen

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Оливиер, по-известен като « Hero » работи на свобода практика и е автор на движещ
дизайн. Работи в различни аудио-визуални и графични проекти във филмовата индустрия,
телевизията, проекти за музикални банди и реклами. Оливиер показва разнородния си
талант като създател на филми, аниматор, уеб дизайнер и storyboarder.
Olivier Dressen, aka « Hero » is a freelance artist in motion design. He works within different
audio-visual and graphic sectors : film industry, television, musical bands, comic books and
advertising. He shows the extent of his talent either as a filmmaker, animator, webdesigner or
storyboarder…

(0032) 497 906 733
olivier.dressen@gmail.com www.designhero.tv
18 avenue Victor Jacob 1040
Etterbeeck Bruxelles,
Belgium
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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ПЛАСТИЧЕН
Plastic

ПРИЗЗРАЦИ
Ghosst(s)

Естония, Дания/Estonia, Denmark
2012 | 1’34”

Франция /France
2012 | 2’39”

категория: музикални филми
category: Music Video

категория: музикални филми
category: Music Video

режисьор: ЧИНТИС ЛУНДГРЕН
director: Chintis Lundgren

режисьор: CRCR
director: CRCR

техника: рисунка на хартия
technique: Drawing on paper

техника: 2D компютър
technique: 2D computer

синопсис

синопсис

Котка наблюдава музикалното представление
на птици, но една лисица я дразни и ѝ лази
по нервите…

Приззраци е демонстрация на прехода от живота
към смъртта, от присъствието към липсата. Различни
етапи са свързани помежду си за да представят
трансформация от жив организъм в абстрактен
субект.

synopsis

synopsis

A cat is watching a band of birds perform but a
fox is getting on her nerves on a really confusing way.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Ghosst(s) is the demonstration of the passage from life
to death, from a presence to an absence. Various stages
are linked together and constituted the transformation
of an alive body into an abstract entity.The CRCR wanted to create an image in agreement with the heavy dark
feeling of the track but also set up a simple sequence
shot. Just one single image that would adapt to the
sobriety of the song.
ЧИНТИС ЛУНГРЕН
Chintis Lundgren

Родена през 1981г.в Талин, Чинтис учи изящни изкуства в алтерантовното училище по
изкуства Non Grata. След шест години работа като художник, тя неочаквано започва да
рисува странни анимации за птици. Работи сама в собствено студио.
Chintis Lundgren (b. 1981 in Tallinn) studied fine arts at an alternative art school called Non
Grata. After six years of functioning as a painter she suddenly started drawing strange animations about birds. She works independently in her own one-person studio.

контакт
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00 4591964335
chintis.lundgren@gmail.com www.chintislundgren.com
Chintis Lundgreni Animatsioonistuudio
Moora 11, Tallinn 11625,
Estonia
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

CRCR
CRCR

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

CRCR е група създадена от студенти от университета Gobelins в Париж.
Участници в проекта са Rémi Bastie, Nicolas Dehghani, Paul Lacolley, Kevin
Manach, Nicolas Pegon, Jérémy Pires. Те вече имат опит като режисират
анимирания късометражен филм JESUS 2000, по време на стаж, който карат в Quad.
Този опит им помага да спечелят състезанието Webcompetition HAFFtube, което се състои
през 2009г. Доразвиват своите умения като правят Todor & Petru, комбинация от филм и
медийни подходи, който се слави с голям успех и е излъчван по френските телевизонни
канали Canal + и Nolife.
CRCR is a collective created by students from the Gobelins School in Paris : Rémi Bastie, Nicolas Dehghani, Paul Lacolley, Kevin Manach, Nicolas Pegon, Jérémy Pires. They already have directed an animated short film JESUS 2000 during their work placement at Quad which won the
Webcompetition HAFFtube in 2009. They still evolve with the mix-media movie, Todor & Petru,
which attracts attention and is broadcast on french TV channels (Canal + and Nolife).
33 1 42 67 05 05
alison@quad.fr
http://vimeo.com/43383012
Quad Productions / Wizzdesign 33 rue madame de sanzillon
92110 Clichy
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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СКРИЙ СЕ!
Hide

СУПЕРГЕРОЯТ СТИЙВ
Steve The Super Hero

франция/France
2012 | 3’58”

канада /Canada
2011 | 2’06”

категория: музикални филми
category: Music Video

категория: музикални филми
category: Music Video

режисьор: матеу бетард
director: Mathieu Betard

режисьор: ДЖЕЙСЪН ДОЛ
director: Jason Doll

техника: 2D компютър
technique: 2D computer

техника: 2D компютър, рисунки на хартия
technique: 2D computer, Drawing on paper

синопсис

синопсис

Личности близнаци. Противоположни светове. Двата края
на таен спектър, които съществуват един в друг, без да
осъзнават дуалността си. Скрити обекти, които споделят
свят от форми, механични абстракции, безкрайни мотиви и
перфектни симетрии.

История за задълбочаването на семейните
взаимоотношения.
synopsis

synopsis

Twin personas. Opposite universes. Both ends of a secret
spectrum, existing within each other, unaware of their duality.
Hidden entities sharing a world of suspended shapes, mechanical abstract, infinite patterns and perfect symmetries.
Once the mutual mystery is candidly unlocked, balance is
lost, rules are broken, lines are blurred in mayhem. Thrown in
an echoed chaos, like faces of a spinning coin, two extremes
struggle to survive in a place which has turned against them.
Heads or tails.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

deepening family relationships

матеу бетард
Mathieu Betard

ДЖЕЙСЪН ДОЛ
Jason Doll

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Джейсън завършва Изящни изкуства в University of Manitoba. Има 18 години стаж
като творец на традиционна анимация, режисьор и аниматор за филми и телевизии.
Негови творби взимат участие в Sesame Street, Sesame Park, MTV, Nickelodeon,
продукции за националния филмов борд на Канада, релкамни клипове, включващи
и компанията Coca-Cola и друфи самостоятелни проекти. Също така, Джейсън е бил
основен аниматор на филма “LOUISE” към националния филмов борд на Канада, който печели редица
международни нагарди свързани с анимацията. Заедно с номинираният режисьор Cordell Barker работят
върху аниминрането на филма “RUNAWAY”.
Jason is a Fine Arts graduate from the University of Manitoba with eighteen years of professional experience
in Traditional Animation directing and animating for film and television. His work has appeared on Sesame
Street, Sesame Park, MTV, Nickelodeon, productions for The National Film board of Canada, commercials including Coca-Cola and his own independent productions. Jason was also lead animator on the film “LOUISE”
for the National Film Board of Canada which led to several animation awards internationally. He also animated with Academy Award nominated director Cordell Barker on the film “RUNAWAY”.

контакт
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33 1 42 67 05 05
alison@quad.fr
www.quad.fr
Quad Productions / Wizzdesign 33 rue madame de sanzillon
92110 Clichy
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

00 204-480-8088
jason@animationdog.com www.animationdog.com
Jason Doll Box 604 ile des chenes, Manitoba
Canada
R0A 0T0
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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Кой живее на дъното на пясъчника?
Who Lives on The Bottom of Pisochne?

Корида
Corrida

УКРАЙНА/Ukraine
2012 | 4’00”

Латвия/Latvia
2012 | 7’00”

категория: За деца
category: For Kids

категория: За деца
category: For Kids

режисьор: ОЛГА МАКАРЧУК
director: Olga Makarchuk

режисьор: ЯНИС ЦИМЕРМАНИС
director: Janis Cimermanis

техника: Stop-motion
technique: Stop-motion

техника: 3D компютър, Stop-motion
technique: 3D computer, Stop-motion

синопсис

синопсис

На главната арена в испанската столица, Мадрид, се
вихри борба с бикове. Но в онзи момент тореадорът
не постига обичайните успехи и трябва да бяга,
за да спаси живота си. Щом намира безопасно
място от разярения звяр, той използва телефона
си за да повика помощ. Обаждането е прието от
„Спасителния отряд”.

“Кой живее на дъното на пясъчника?” е
хумористична и някак сюрреалистична история за
подводния замък от мехурчета, за които вярват, че
се намира на дъното на езерото Писочне в Западна
Украйна. Филмът е част от проект за старите
украински легенди.

synopsis

synopsis

‘Who lives on the bottom of Pisochne?’ is a humorous and a bit surreal story of an underwater castle
of dream bubbles, which is believed to exist on the
bottom of lake Pisochne in Western Ukraine. The film
is a part of the project on old Ukrainian legends.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

In the main arena of the capital of Spain, Madrid, goes
on the bull fight. But at that time the Toreador is nor so
successful as usual and must run away to save his life.
Finding safe place from angry beast, Toreador uses his
mobile phone to call for help.

ОЛГА МАКАРЧУК
Olga Makarchuk

Олга е аниматор директор от Киев, Украйна. През 2009г. Се дипломира в
Central Saint Martins College of Art and Design in London, специалност Character Animation. Работи по няколко проекта във Великобритания, след което
се прибира в родиния Киев. В момента работи като аниматор на Stop-motion
анимация към Novatorfilm, както и върху самостоятелни проекти.
Olga Makarchuk is an Animation Director from Kiev, Ukraine. Olga has graduated from the Character Animation course at the Central Saint Martins College of Art and Design in London in 2009
and has been working on a few projects in the UK before coming back to Ukraine. Currently she
works in Kiev as an Animator at stop-motion animation company Novatorfilm and on independent
projects.
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380504429332
olga.makarchuk@gmail.com
Novatorfilm
32 Vasylkivska street Kiev
Ukraine

Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

ЯНИС ЦИМЕРМАНИС
Janis Cimermanis

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Янис е роден на 09.12.1950г. в Латвия. През 1980 се завършва Leningrad
Institute of Theater , Music and Cinematography и започва работа като
режисьор в Latvian Puppet Theater. От 1983г. работи в Latvia Film studio
като директор и аниматор на куклени филми. От 1993г. това куклено филмово студио
става независима частна компания ANIMACIJAS BRIGADE” (AB).
Born in 09.12. 1950 . in Latvia. In 1980. graduated from Leningrad Institute of Theater ,
Music and Cinematography and started working in Latvian Puppet Theater as director.Since
1983 works in Latvia Film studio as a puppet film animator and director .Since 1993 this puppet film Studio becomes an independent private company – Film Studio “ANIMACIJAS BRIGADE” (AB) .

00 371 67520770
ab.studija@apollo.lv
“Film Studio “ANIMACIJAS BRIGADE”
Smerla iela 3, LV1006, Riga,
Latvia
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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КУХНЕНСКИЯТ РОБОТ НА МИРИАМ
Miriam`s Food Processor

Потоп
The Flood

Естония/Estonia
2012 | 5’00”

Русия,Украйна,Кипър/Russia,Ukraine,Cyprus

категория: За деца
category: For Kids

категория: За деца
category: For Kids

режисьор: андрес тенусаар
director: Andres Tenusaar

режисьор: ВАСИЛИЙ КОРЕТДСКИЙ
director: Vasiliy Koretdskiy

техника: Stop-motion
technique: Stop-motion

техника: 2Д компютър, изрезки, Stop-motion
technique: 2D computer, Cut-outs, Stop-motion

синопсис

синопсис

2012 | 4’00”

Мириам е в кухнята и приготвя млечен шейк с
кухненския робот. И кокошката се интересува от
този уред, но постоянно бърка копчетата и накрая
роботът се поврежда. Кокошката се опитва да
го поправи, и на пръв поглед е свършила добра
работа, но когато по-късно майката решава да го
ползва, роботът пощурява.

Музикален анимационен филм - притчата
за Ноевия ковчег, разработена от ученици
от руски, украински и кипърски неделни
училища.
synopsis

synopsis

Miriam is in the kitchen, making a milkshake with the
food processor. The chicken, too is interested in the
appliance, but keeps pressing wrong buttons and finally it crashes on the floor. As Miriam is busy ironing,
the chicken starts fixing the food processor herself.
It seems to work. Later mother wants to use it, but
the appliance has gone berserk. I turns out that the
chicken has climbed into it.

Musical cartoon, the parable of Noah’s Ark of
salvation, made by children, students of Sunday
schools in Russia, Ukraine and Cyprus.

Биография

андрес тенусаар

DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Andres Tenusaar

Андрес е роден на 22.01.1977 в Талин, Естония. Между 1984г. и 1995г. учи
изкуство в at Tallinn Kopli Art School. През 1998г. записва фотография в
Estonian Academy of Arts. В периода 1995г. – 2001г. учи в Tallinn Pedagogical
University , във факулетата по рисуване и чертеж. От 2000г, насам работи
като аниматор и режисьор в OÜ Nukufilm. Също така, Андрес се занимава с правенето на
филми, музика за филми, има участия в театъра и танцовото изкуство и прави VJ анимации.
Andres was born 22.01.1977 in Tallinn, Estonia. Between 1984 – 1995 studied Arts at Tallinn
Kopli Art School . In 1998 joined Estonian Academy of Arts, faculty of photography. In the period
1995 – 2001 he studies at Tallinn Pedagogical University - Faculty of art and drafting. From
2000 to present Andres works as an animator and director at OÜ Nukufilm. He has also made
films and music for films as well as video for theatre/dance pieces and made VJ animations. He is
a film director of the following films:

контакт
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00 372 6155322
nukufilm@nukufilm.ee www.nukufilm.ee http://tencu.vjestonia.com
Andrus Raudsalu
Niine 11 Tallinn 10414 Estonia
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

ВАСИЛИЙ КОРЕТДСКИЙ
Vasiliy Koretdskiy

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Занимава се с анимация от 2000г. От 2006г. насам е режисьор на
анимационни филми. Работил като аниматор в студия като “Lynx”, MBL,
“Becky,” “The Roof”, Soyuzmultfilm, “Pilot”, “SHAR”, NTV Channel (the program “The Aviators”), in the studio “Pipe” on the game project “Full Pipe”.
През 2008г. организира работата на кулинарни теми за телевизионния
сериал MENU-TV, Киев. Създател е на анимирани реклами, музикикални видеа и комикси.
Директор е и на ученическото студио “ANGEL-TV”.
Animation deals with 2000. From 2006 - Animation film director. Has worked as an animator at
the studios: “Lynx”, MBL, “Becky,” “The Roof”, Soyuzmultfilm, “Pilot”, “SHAR”, NTV Channel (the
program “The Aviators”), in the studio “Pipe” on the game project “Full Pipe”.
In 2008 organized the work on the TV series on culinary topics MENU-TV (Kiev). Self-creator
animated commercials, music videos, cartoons. Director of children school-studio “ANGEL-TV”.

00 7 4967736388
vasiliikoretskij@yandex.ru www.vk.com/angeltv
142290, Russia, Moscow Region,
Pushchino, microregion B-18-51
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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Прозорецът
The Window

ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ФИГАРО ФО: СТРАХ ОТ РИБИ
The Adventures of Figaro Pho: Fear of Fish
Австралия/Australia
2012 | 8’00”

Швейцария/Switzerland
2012 | 4’45”

категория: За деца
category: For Kids

категория: За деца
category: For Kids

режисьор: люк джуревициус
director: Luke Jurevicius

режисьор: КАМИЛЕ МЮЛЕР
director: Camille Müller

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

техника: рисунка на хартия
technique: Drawing on paper

синопсис

синопсис

Всеки има страх от нещо, но в случая на Фигаро
Фо, той се страхува от всичко. “Приключенията на
Фигаро Фо” е сериал за героя Фигаро Фо, който
е добър, очарователен, странен и с малко див
характер, но има фобия към всичко, което за което
можете да се сетите.

Историята за момче, което не желае да играе
на улицата и предпочита да чете книга, която
събужда у него различни мечти. Но един ден
то среща момиче на своята възраст и осъзнава,
че далеч не е като героя от книгата.
synopsis

synopsis

A young boy doesn’t like to stay in the streets
and prefers to read stories at home, which make
him dream. But one day he meets a girl his age
and realizes that he is not at all like the hero of
his book.

“Everyone of us has got at least one irrational fear….
in the case of Figaro Pho, he has them all.
The Adventures of Figaro Pho is a series about a
warm-hearted, adorable, quirky and mischievous
character … who just happens to be afflicted with
every phobia imaginable.

Биография

люк джуревициус

DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Luke Jurevicius

Люк е създател и режисьор на сериалите The Adventures of Figaro Pho и
Horace in Slow Motion. Печели множество международни награди. Работи
за клиенти от фирми като ABC, SAFC, Passion Pictures Australia, Nickelodeon
Australia, така и множество образователни издателства сред които Blake
Education, Oxford University Press, Cambridge University Press, Pearson Education, MacMillan,
и Random House. В 15 годишната си кариера Люк е и илюстратор на повече от 400 детски
книжки.
Luke Jurevicius is the creator and director of The Adventures of Figaro Pho and Horace in Slow
Motion series, and winner of a number of international awards. He has worked for clients such as
the ABC, SAFC, Passion Pictures Australia, Nickelodeon Australia, and multiple educational publishers including Blake Education, Oxford University Press, Cambridge University Press, Pearson
Education, MacMillan, and Random House. Luke has also illustrated over 400 Children’s books in
his 15-year career.

контакт
contact

186

00 61394294239
luke@vishusproductions.com
Chocolate Liberation Front
326 Victoria Street
RichmondVictoria
Australia 3121
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

КАМИЛЕ МЮЛЕР
Camille Müller

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Камиле е родена през 1988г. От 2009г. Учи бакалавърска степен 2D анимация в Lucerne
University of Applied Sciences & Arts. Дипломира се през 2012г.
Camille Müller, born in 1988, studies from 2009 2D animation at the Lucerne University of Applied Sciences & Arts and obtained her Bachelor diploma in 2012.

00 41 79 562 85 11
mueller.camille@gmail.com
Hochschule Luzern Design und Kunst
Animation François Chalet Baselstrasse 61
CH-6003 Luzern Switzerland
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
contact

187

Птичето и листото
The Little Bird and the Leaf

Снежинка
Snowflake

Швейцария/Switzerland
2012 | 4’00”

русия/Russia
2012 | 5’43”

категория: За деца
category: For Kids

категория: За деца
category: For Kids

режисьор: ЛЕНА ВОН ДОХРЕН
director: Lena von Döhren

режисьор: НАТАЛИЯ ЧЕРНИШЕВА
director: Natalia Chernysheva

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

техника: 2Д компютър, рисунка на хартия
technique: 2D computer, Drawing on paper

синопсис

синопсис
Веднъж едно малко африканско момче
получава писмо. В писмото то намира
снежинка, направена от хартия. Момчето
толкова харесва снежинката, че иска да види
истински сняг.

Зима е. На края на един клон виси единствено
листо. Черна птичка идва, за да полее листото, но
то пада. Вятърът вдига листото и танцува с него
през снежната гора. Птичката се присъединява,
доволна. Но огненочервената лисица зад дървото
вече се облизва.

synopsis

synopsis

Once a little African boy got a letter. In the letter
he found a snowflake made of paper. He liked it
so much that he wished to see it in reality as he
wondered how the real snow looks like.

It’s winter. At the end of a branch hangs a single leaf.

A little black bird comes along to water the leaf, but
it falls off. The wind lifts the leaf and dances with it
through the snowy wood. The little bird joins in, delighted. But the fiery red fox behind the tree is already
licking his lips.

Биография

ЛЕНА ВОН ДОХРЕН

DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Lena von Döhren

Лена е родена в Берлин, Германия през 1981г. През 2007г. записва
бакалавърска степен по Audio-Visuel Comunication в Gerrit Rietveld Akademie,
Amsterdam, NL. През 2011г. прави магистърска програма по Design, Major
Animage в HSLU, Luzern, CH.
1981 born in Berlin, Germany
2007 Bachelor Audio-Visuel Comunication, Gerrit Rietveld Akademie, Amsterdam, NL
2011 Master Of Design, Major Animage, HSLU, Luzern, CH

НАТАЛИЯ ЧЕРНИШЕВА
Natalia Chernysheva

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Аниматор и художник: “That is the wedding” 2011, режисьор S.Strusovski
“Letter” 2011 режисьор P.Zakrevsky “Gourmet’s notes” 2010 режисьор O. Cherkasova. “Let Him Play” 2009 режисьор Y. Mikushina “Poor Sharic”2009, режисьор A.
Sokolova “Snowman “ 2008, режисьор A. Sokolova , награждаван многократно
Anifest 09: избора на публиката за най-добра интернет анимация за филма “My Holidays”, Требон Диплома и сребърен медал за най-добър дипломен проект за Voronezh, 2010
Kinoproba VII диплома за най-добър анимационен прокет за “Snowflake”, Екатеринбург, 2010 KROK
2012 диплома за филма “For a delightful children”, Украйна KINOPROBA IX награда за най-добър
дебютен за анимация, Екатеринбург
Animator and artist : “That is the wedding” 2011, Director S.Strusovski “Letter” 2011 Director P.Zakrevsky
“Gourmet’s notes” 2010 Director O. Cherkasova. “Let Him Play” 2009 Director Y. Mikushina “Poor
Sharic”2009, Director A. Sokolova “Snowman “ 2008, Director A. Sokolova AWARDS Anifest 09: Audience’s choice prize for the best internet animation for film “My Holidays”, Trebon Diploma and silver medal
for best graduation project Voronezh 2010
Kinoproba VII Diploma for best animation project “Snowflake”, Ekaterinburg 2010
KROK 2012 Diploma “For a delightful children’s film, Ukraine KINOPROBA IX The prize for the best debut in
the “Animation”,Ekaterinburg

контакт
contact
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41774440283
mail@lenalena.org www.lenalena.org
Ruedi Schick Holtzstrasse 78
8050 Zürich
Switzerland
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

33(0)695313928
cher_nata@yahoo.com

International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
contact

189

Шест дни
Six Days

ЗЕЛЕНИТЕ ПЪПКИ НА МИРИАМ
Miriam`s Green Spots

русия/Russia
2012 | 3’18”

естония/Estonia
2012 | 5’15”

категория: За деца
category: For Kids

категория: За деца
category: For Kids

режисьор: ВАСИЛИЙ КОРЕТДСКИЙ
director: Vasiliy Koretdskiy

режисьор: ПРИТ ТЕНДЕР
director: Priit Tender

техника: 2Д компютър, изрезки, Stop-motion
technique: 2D computer, Cut-outs, Stop-motion

техника: Stop-motion
technique: Stop-motion

синопсис

синопсис
Малкият брат се разболява и привлича цялото
внимание на семейството. Мириам е нещастна.
Накрая тя решава да нарисува върху лицето си
петна, приличащи на болест. Кокошката също
е замесена в това.
synopsis

Филмът е направен от деца за период от шест
дни, като за сценарий е взета първата глава
от Битието.
synopsis

“Little brother falls ill and gets all of the attention
and care of the rest of the family. Miriam feels
unhappy. In the end she cannot think of anything
else besides painting the spots of the illness on
her own face. The chicken is definitely involved,
and experiences analogous emotions to Miriam’s.

The film was made by children for the period of
six days, according to a First Chapter of Genesis, taken as a script.

Биография

ВАСИЛИЙ КОРЕТДСКИЙ

DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Vasiliy Koretdskiy

Занимава се с анимация от 2000г. От 2006г. насам е режисьор на
анимационни филми. Работил като аниматор в студия като “Lynx”, MBL,
“Becky,” “The Roof”, Soyuzmultfilm, “Pilot”, “SHAR”, NTV Channel (the program “The Aviators”), in the studio “Pipe” on the game project “Full Pipe”.
През 2008г. организира работата на кулинарни теми за телевизионния сериал MENU-TV,
Киев. Създател е на анимирани реклами, музикикални видеа и комикси. Директор е и на
ученическото студио “ANGEL-TV”.
Animation deals with 2000. From 2006 - Animation film director. Has worked as an animator at
the studios: “Lynx”, MBL, “Becky,” “The Roof”, Soyuzmultfilm, “Pilot”, “SHAR”, NTV Channel (the
program “The Aviators”), in the studio “Pipe” on the game project “Full Pipe”.
In 2008 organized the work on the TV series on culinary topics MENU-TV (Kiev). Self-creator
animated commercials, music videos, cartoons. Director of children school-studio “ANGEL-TV”.

контакт
contact
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00 7 4967736388
vasiliikoretskij@yandex.ru www.vk.com/angeltv
142290, Russia, Moscow Region,
Pushchino, microregion B-18-51
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

ПРИТ ТЕНДЕР

Биография

Priit Tender

DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Прит е роден през 1971г. в Талин, Естония. Завършва Талински
педагогически университет като преподавател по изкуства. Дебютен
режисьорски филм - 1996г. - ‘‘Gravitation”.
Priit Tender was born in 1971 in Tallinn, Estonia. He graduated
from Tallinn Pedagogical University as an art-teacher. His first
job was as one of the artists for Priit Pärn and Janno Põldma’s
film “1895” (1995). His debut as director came in 1996 with the
film “Gravitation”.
He has made several films after that both in drawn and puppet animation techniques

00 372 6155322
nukufilm@nukufilm.ee www.nukufilm.ee
Andrus Raudsalu
Niine 11 Tallinn 10414
Estonia
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
contact
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ИНФОРМАЦИОННА ПРОГРАМА
OUT OF COMPETITION PROGRAMME

192

Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

194

ултра кратки филми
super short films

198

филми до 10 минути
shorts up to 10 min

207

филми от 10 до 45 минути
shorts from 10 to 45 min

210

студентски филми
student films

225

еко филми
eco films

226

детски филми
films for kids

БЛОК
Flip Flat

Ежедневно минало
Daily Past

ПОЛША/Poland
2012 | 1’17”

българия/Bulgaria
2013 | 0’55”

категория: ултра кратки филми
category: SUPER SHORT FILMS

категория: ултра кратки филми
category: SUPER SHORT FILMS

режисьор: ПАУЛИНА ЗИОЛКОВСКА
director: Paulina Ziółkowska

режисьор: ЙОАНА АЛЕКСАНДРОВА
director: Yoana Alexandrova

техника: 2D компютър, Stop-motion
technique: 2D computer, Stop-motion

техника: Stop-motion
technique: Stop-motion

синопсис

синопсис
Четенето на сутрешния вестник е ритуал. Един
човек остава изненадан от новините, които
прочита във вестника.

Един ден от живота на един апартамент
synopsis

synopsis

One day of life of the apartment flat.

ПАУЛИНА ЗИОЛКОВСКА
Paulina Ziółkowska

Reading the morning paper is a ritual. A reader
becomes extremely surprised by a news written
in the paper.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Паулина е родена през 1988г. във Вроклав, Полша. През 2008г. започва да учи графичен
дизайн в академията по изкуства и дизайн във Вроклав. През 2011г. учи анимация в PWSFTViT в Лодз.
Paulina Ziolkowska was born in 1988 in Wroclaw, Poland. In 2008 she began Graphic Design
studies at Academy of Art and Design in Wroclaw and in 2011 Animation studies at PWSFTViT in
Lodz.

контакт
contact

194

00 48609524723
tojaboniety@wp.pl
bezpauzy.blogspot.com
Polska
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

ЙОАНА АЛЕКСАНДРОВА
Yoana Alexandrova

Казвам се Йоана Александрова и съм на 25 години. Родена съм в гр.
Троян. Завърших езикова гимназия в гр. Разград, след което бях приета в
специалност “Анимационно кино” в Нов български университет. През 2012
се дипломирах с бакалавърска степен.
Занимавам се анимация и илюстрация като аниматор и илюстратор на свободна практика.
Участва в множество конкурси, семинари и работилници за анимация, което според мен
помага на развитието ми като аниматор и режисьор.
Другите ми интереси включват рисуване, моделиране с порцелан и изработка на бижута.
Yoana is 25 years old and was born in Troyan. She has graduated high school at Razgrad and
was an animation student at New Bulgarian University. She obtains her bachelor degree in
2012. She works as a freelancer in animation and illustration. Yoana participated in various
competitions, seminars, animation workshops which helps her to develop her skills as animator
and director.

00 359 889882646
alexandrova.yoana@gmail.com
www.1dstudios.com
Sofia Bulgaria
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
contact
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ЖИЛИЩА ПОД НАЕМ
The Home Loan

Суетен
Conceited

ИТАЛИЯ/ЛИВАН/Italy/Lebanon
2012 | 0’55”

българия/Bulgaria
2013 | 1’03”

категория: ултра кратки филми
category: SUPER SHORT FILMS

категория: ултра кратки филми
category: SUPER SHORT FILMS

режисьор: Dadomani студио
director: Dadomani Studio

режисьор: ЙОАНА АЛЕКСАНДРОВА
director: Yoana Alexandrova

техника: Изрезки, Stop-motion
technique: Cut-outs, Stop-motion

техника: Stop-motion
technique: Stop-motion

синопсис
Как може една чисто нова “хартиена” двойка
да получи заем, за да си купи къща?

синопсис
Дори и понякога да не сме красиви и
привлекателни, огледалото показва неща, с
които ни привлича.

synopsis

synopsis

How can a brand new “paper made“ couple get
a loan to buy a house?

Even if sometimes we are not good looking and
very beautiful, the mirror shows things that
makes us attached to it.

Dadomani Studio
Dadomani студио

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

ЙОАНА АЛЕКСАНДРОВА
Yoana Alexandrova

Dadomani е креативно студио основано от четирима, страстни
привърженици на анимацията в Милано през октомври 2007г. Всеки
от тях допринася с умения, професионален опит и идеи за единната
концепция и творческо виждане. Усъвършенстват и управляват проекти
от първоначалната идея до крайния продукт. Клиентите им варират от реклмани агенции
до филмови продукции и телевизии. Екипът създава реклмани клипове, късометражни
анимационни филми използвайки stop motion, live action, компютърни графики и класическа
анимация.

Казвам се Йоана Александрова и съм на 25 години. Родена съм в гр.
Троян. Завърших езикова гимназия в гр. Разград, след което бях приета в
специалност “Анимационно кино” в Нов български университет. През 2012
се дипломирах с бакалавърска степен.
Занимавам се анимация и илюстрация като аниматор и илюстратор на свободна практика.
Участва в множество конкурси, семинари и работилници за анимация, което според мен
помага на развитието ми като аниматор и режисьор.
Другите ми интереси включват рисуване, моделиране с порцелан и изработка на бижута.

Dadomani is a creative studio founded in Milan in October 2007 by four guys sharing the same
passion for animation. Each brings his own skills, backgrounds and ideas that combine into one
creative vision.They develop and manage projects in 360 degrees, from the initial idea up to the
delivery of the finished product. Dadomani’s clients include companies in advertising, film, and
television.The team creates films for commercials, short films and short animated scenes usinstop motion, live action, computer graphics, and traditional animation.

Yoana is 25 years old and was born in Troyan. She has graduated high school at Razgrad and
was an animation student at New Bulgarian University. She obtains her bachelor degree in
2012. She works as a freelancer in animation and illustration. Yoana participated in various
competitions, seminars, animation workshops which helps her to develop her skills as animator
and director.

контакт
contact
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00 390236563390
carcarlo@dadomani.com
wonderfull productions Dora Sea Road
Business & Creative Park Building PO Box 16 Beirut 16 5583
Lebanon
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

00 359 889882646
alexandrova.yoana@gmail.com
www.1dstudios.com
Sofia Bulgaria
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
contact
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Адът
The Nether Regions

14:13:00
14:13:00
Словакия/Slovakia
2011 | 7’19”

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/UK
2012 | 3’15”

категория: ДО 10 МИНУТИ
category: up to 10 min

категория: ДО 10 МИНУТИ
category: up to 10 min

режисьор: мартин Зовинек
director: Martin Žovinec

режисьор: МАРИЯ ЛИ
director: Maria Lee

техника: 2Д компютът,3Д компютър
technique: 2D computer, 3D computer

техника: Stop-motion
technique: Stop-motion

синопсис

Безграничната сила и огромното и могъщо царство
са неща, които може да звучат привлекателно, но
кой ти разказва за безсънните нощи и жестокия
стрес, на които Дяволът вечно се подлага? Дори и в
Ада няма измъкване от бюрокрацията, но от време
на време той все пак успява да избяга от това и
да си открадне малко време в салона за масажи на
Свен...

синопсис
Кратка история за един млад мъж, който има
мечти за живота си, но трябва да се грижи за
майка си.
synopsis

synopsis

Wielding untold power at the helm of a vast and mighty
realm may sound glamorous but no one tells you about
the sleepless nights and the unrelenting stress, but
that’s what the Devil must deal with on an eternal
basis. Even in Hell, there’s no escape from bureaucracy
but occasionally he does manage to slip away.With the
most magical healing hands in all the nine circles of
Hell and a sympathetic ear, it is Sven’s Massage Parlour
to which the Devil makes his first port of call.

A short story about young man who has own
dreams of live but he has to take care of his
mother

мартин Зовинек
Martin Žovinec

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Първото си висше образование завършва в университетът по изкуства в Чехия, а второто в
словашкия университет VŠMU, Братислава.
1st graduaded in czech republic University of art
2nd graduaded Slovakia VŠMU Bratislava.

контакт
contact
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Биография

МАРИЯ ЛИ

DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Maria Lee

Мария започва като илюстратор и графичен дизайнер като главно работи по проекти за
дизайн на опаковаки и брандове в Лондон. Но истинската й страст си остават движещите
се и говорещи герои, заради които тя се връща в университетът. В момента работи в
Wonky Films в Бристъл, като най-накрая прави, това което обича – рисуване, анимация,
колоездене, които не практикува не по едно и също време разбира се.
Maria started out as an illustrator and graphic designer, working for many years in London on
brands and packaging design. But her real dream was to make characters move and talk, so
she returned to university to study animation and now works at Wonky Films in Bristol, doing
what she loves best – drawing and animating and cycling, but not all at the same time.

00 421908055422
matesaspirateur@gmail.com
VŠMU Bratislava Zochova
1 813 01 Bratislava Slovakia
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

00 44 (0)117 9537740
maria@wonkyfilms.com
www.netherregionsfilm.com
Wonky Films 8a Willway Street Bristol BS3 4BG United Kingdom
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
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Дива круша
Yamanashi

Дом
Home

ЯПОНИЯ/Japan
2011 | 8’42”

българия/Bulgaria
2012 | 2’48”

категория: ДО 10 МИНУТИ
category: up to 10 min

категория: ДО 10 МИНУТИ
category: up to 10 min

режисьор: макико сукикара
director: Makiko Sukikara

режисьор: ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
director: Valentin Atanasov

техника: Колаж, изрезки, рисунка на стъкло
technique: Collage, Cut-outs, , Painting on glass

техника: 2Д компютър, експериментална
technique: 2D computer, Experimental

синопсис
Този филм е базиран на поемата на Кенджи
Миязава - “Дива круша”

синопсис

synopsis
“This film is based on Kenji Miyazawa “”Wild
Pear””.
The world breathing in the water.
The ripples on the ceiling, pale fire.
The gold of sunlight.
Rainbow colors of moonlight.
Crabs on the bottom.
The fragrance of wild pear.
Two bluish magic lantern slides of the bottom of
a little valley brook.”

synopsis

Филмът представя разликата между глобализирания свят,
в който живеем, и ортодоксалните виждания за това какво
е животът. Тези, които живеят в ритъма на новия свят не
са разбрани от тези, които не могат да приемат динамично
ежедневие на съвременния свят. Тези разлики имат ефект
върху семейните връзки. И все пак, все още има надежда ...

The movie represents the contrast between the globalisation
world we live in and the orthodox visions about what is life.
Those who live with the rythum of the new world haven’t been
understood by those who cannot accept the dynamic daily of
modern world. These differences have an effect on family relationships. And yet, there is still hope...

Биография

макико сукикара
Makiko Sukikara

DIRECTOR’s BIOGRAPHY

1982 Born in Osaka, Japan
2007 Studied at Film School Zlin in Czech
2011
Join to JAA ( Japan Animation Association )
2012 Kyoto Institute of Technology -Graduate SchoolMatsumura Kohei
1980 Born in Osaka, Japan
2005 MA (Engineering and Design) Kyoto Institute of Technology

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
Valentin Atanasov

Валентин Атанасов е роден през 1964 година в град Каспичан. От там
и започва творческият му път под ръководството на художника Петър
Персенгиев (специалност изобразително изкуство при проф. Васил Стоилов
и проф. Ал. Терзиев). От 1985г. насам работи в областта на компютърната
анимация и графика и изящни изкуства. Съучредител е на художествено ателие „Зограф”.
Член е на Българската асоциация на независимите художници аниматори „Пройко Пройков”,
а също и на дружеството на шуменските художници. Специализира в областта дигиталната
анимация. Създател е на 2D некормесиални къси анимирани спотове, скечове и гегове.
Valentin was born in 1964 in Kaspichan, Bulgaria. He has started his art career under the supervision of Peter Parsengiev and was in the fine art class of professors Vasil Stoyanov and Alexander Terziev. From 1985 until present he works in the field of computer animation, graphics
and fine arts. He is a co-founder of the art studio Zograf. Valentin is a member of the Bulgarian
Association of Independent Cartoon Artists and Animators Proyko Proykov and member of the
union of the artists in Shoumen.

контакт
contact
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00 81-70-5431-2454
info@sukimaki.com http://sukimaki.com
Kohei Matsumura
1305-12-16-2 Konei Takatsuki-shi Osaka-fu 569-0007
Japan
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

00 359 885 866118
valopaint@yahoo.com www.zograf.org
град Каспичан, обл. Шумен,
ул.”Симеон Велики” № 5
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
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ИЗДИГАНЕ
Leaving

СУБЛИМАЦИЯ
Sublimation

ФРАНЦИЯ/France
2012 | 3’00”

ИРАН/Iran
2012 | 7’00”

категория: ДО 10 МИНУТИ
category: up to 10 min

категория: ДО 10 МИНУТИ
category: up to 10 min

режисьор: ДЖОАНА ЛЮРИЕ
director: Joanna Lurie

режисьор: ШАБАНИ ШАКИБА
director: Shabani Shakiba

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

техника: Stop-motion
technique: Stop-motion

синопсис

синопсис

Животът на двама герои, които се следват
отвъд стените.

Човек, който е посветил целия си живот на
логиката и философията, накрая започва да
мечтае за нещо друго...

synopsis

synopsis

The life of two characters who follows each other beyond the walls.

ДЖОАНА ЛЮРИЕ
Joanna Lurie

The man who has spent his whole life on logic
and philosophy eventually yields to a dream... .

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

After having graduated in Appllied Arts from high school at Blois, Joanna Lurie
starts on the path of advertisement for a while and gets a Higher National
Diploma in Visual Communication at the High School of Image and Sound in
Angoulême. Meanwhile she creates marionettes, builds sceneries, learns black
and white photography and dreams about one thing only, do animated films. She then joins the
EMCA of Angoulême in 2002 and ends her studies with the EMCI in 2005.
След като завършва приложни изкуства в Blois, Джоана започва да върви по пътя
на рекламата за известно време и се дипломира с национално отличие във визуални
комуникации от High School of Image and Sound in Angoulême. От 2002 до 2005г. учи в EMCA
of Angoulême. Паралелно с работата си Джоана е и продуцент (работи по серии на филми
като “L’île à lili”, “Grabouillon”, пилотния филм “Le tableau” от режисьорът Jean-François Laguionie...) и режисирането на късометражни филми. Петият филм на Джоана е “Le silence sous
l’écorce”(2009).

контакт
contact
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0 33 148 594 188
joannalurie@gmail.com www.joannalurie.com
Christian PFOHL Lardux FILMS
45 Ter rue de la Révolution93100 MONTREUIL
FRANCE
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

Биография

ШАБАНИ ШАКИБА

DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Shabani Shakiba

Шабани е родена през 1981г. в Техеран, завършва графика в университетът Shariati. Тя се
занимава със stop-motion анимация като има и 13 годишен опит в различни проекти като
аниматор и дизайнер.
I
I
I
I

was born in 1981 in Tehran
graduated of graphic from Shariati University.
am a stop-motion animator.
have 13 years of experience in various projects of animation as an animator and designer.

989125494157
red_sunrise1360@yahoo.com
Mehdi, Khoramian Unit 1, No 8, Fereshteh Alley, Ostad nejatollahi (vila) St ,
Karimkhan Ave, Tehran, Iran
Postal code:1598758416
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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Ути-ути
Ootee-Ootee

Утроба
Uterus

РУСИЯ/Russia
2012 | 5’17”

ПОЛША/Poland
2012 | 6’30”

категория: ДО 10 МИНУТИ
category: up to 10 min

категория: ДО 10 МИНУТИ
category: up to 10 min

режисьор: ИГОР ЗОТОВ
director: Igor Zotov

режисьор: АННА КОСИНСКА
director: Anna Kosińska

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

техника: Колаж, рисунка на хартия
technique: Collage, Drawing on paper

синопсис

синопсис

По разказа на Етгар Керет - “Матка” - това е
историята за момче, което гледа на себе си от
гледна точка на възрастен и започва да разбира как
историята на родителите му е променила неговия
собствен живот.

История за приятелството - приказка за
брадатия мъж и гуменото пате, и дамата със
сладоледената коса и любимото ѝ цвете.

synopsis

Uterus - is a film based on the story of Etgar Keret
of the same title. Although at the beginning we have
the impression that the story about an internal part
of woman’s body is senseless, it hires many surprising ideas, unexpected turns of action and it’s rich in
dynamically changing pictures. This is a description of a
boy’s experience who looks at himself from adult’s perspective and who begins to understand how his parents
history has determinated his own life.

synopsis
Urban story about friendship during one year.
Tale about the bearded dude and a rubber duck
and madam with hair-ice cream and her favorite
flower.

ИГОР ЗОТОВ
Igor Zotov

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Игор е роден през 1990г., живее в Саратов, учи изобразително изкуство в училището по
изкуства. През свободното си време прави анимации, като първият му завършен филм е Утиути.
Igor Zotov born in 1990, lives in Saratov, studies painting in Art School. He makes cartoon at free
time. Ootee-ootee is a first completed cartoon.

контакт
contact
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00 7 (8452) 78-72-25
henrimatisse@yandex.ru
Sapernaya street 21-4 Saratov
Russia
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

АННА КОСИНСКА
Anna Kosińska

Ана (1989г.) е студентка по преподаване на изкуства в специалнта академия Maria Grzegorzewska във Варшава.
Anna Kosińska (1989) student of Art Education Institute at the Maria Grzegorzewska Academy
of Special Education in Warsaw.

00 48667555189
anna.kosinska.kabaty@gmail.com
Academy of Special Education ul. Wąwozowa 29/1
02-796 Warszawa
POLAND
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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ХЛЯБЪТ НА ФИБОНАЧИ
Fibonacci Bread

Завоевателите
The Conquerors

Croatia/Croatia
2012 | 7’40”

франция/France
2010 | 12’26”

категория: ДО 10 МИНУТИ
category: up to 10 min

категория: ОТ 10 ДО 45 МИНУТИ
category: 10 to 45 min

режисьор: данижел зезелж
director: Danijel Zezelj

режисьор: ТИБОР БАНОЦЗКИ
director: Tibor Banoczki

техника: 2Д компютър, рисуване
technique: 2D computer, Drawing on cels

техника: 2Д компютър, колаж, изрезки
technique: 2D computer, Collage, Cut-outs,

синопсис

синопсис

Хлебарят Фибо всяка нощ прави хляб и рула, а
на сутринта кара велосипеда си през лабиринта
на града, за да ги занесе на своите клиенти. По
време на следобедната си дрямка неговият сън
разкрива геометричното златно правило зад модела
на ежедневието му. Това откритие води до среща с
най-необичайния и таен посетител на града...

synopsis

synopsis

Fibo the baker makes bread and rolls every night,
and in the morning, he rides his bicycle through the
labyrinth of the city to take them to his customers.
During an afternoon nap, a dream reveals to him the
geometrical golden rule behind the pattern of his daily
routine. This discovery leads to the encounter with the
city’s secret and most unusual visitor...

данижел зезелж
Danijel Zezelj

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

ТИБОР БАНОЦЗКИ
Tibor Banoczki

Даниел е графичен романист, аниматор, художник и илюстратор. Негова
работа е била публикувана в DC Comics/Vertigo, Marvel Comics, The New
York Times Book Review, Harper’s Magazine, Dargaud, Grifo Edizioni, Hazard,
etc. Автор е на двадесет графични романа. Той е съосновател на Petikat, Загреб, Хърватска,
живее между Загреб и в Бруклин.
Danijel is a graphic novelist, animator, painter and illustrator.
His work has been published by DC Comics/Vertigo, Marvel Comics, The New York Times Book
Review, Harper’s Magazine, Dargaud, Grifo Edizioni, Hazard, etc.
He is author of twenty graphic novels.
In Zagreb, Croatia he co-founded workshop Petikat.
He lives and works in Brooklyn and Zagreb.

контакт
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00 38514613689
sanja.borcic@zagrebfilm.hr
Ustanova Zagreb film Vlaska 70, 10000 Zagreb,
Croatia
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

00 36705214900
tibor@domesticinfelicity.com
www.domesticinfelicity.com
Rue de Chony,
Valence 26500 France
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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Свещеници
Priests

ТУХЛАТА
The Brick

ИТАЛИЯ/Italy
2012 | 21’00”

ХЪРВАТИЯ/Croatia
2012 | 11’49”

категория: ОТ 10 ДО 45 МИНУТИ
category: 10 to 45 min

категория: ОТ 10 ДО 45 МИНУТИ
category: 10 to 45 min

режисьор: АСТУТИЛО СМЕРИГЛИА
director: Astutillo Smeriglia

режисьор: ДУБРАВКО МАТАКОВИЦ
director: Dubravko Matakovic

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис

синопсис
Skupina dobronamjernih vanzemaljaca posjećuje
Zemlju. Mali Ivica uspostavlja s njima kontakt, ali
oni, zbog svog izgleda i ponašanja, nisu baš po
volji susjedu Gmižiću.
Dolazi do sukoba, Gmižić zarobljava vanzemaljce
, a Ivica bježi od kuće i upada u probleme koje
donosi život na ulici. Vanzemaljci bježe i ostavljaju za sobom kaos koji su izazvali sami Zemljani.
synopsis

Историята на едно приятелство между двама
свещеници - хомофоби
synopsis
The growth and depth of friendship shared between two slightly homophobic priests.

Филм за една обикновена тухла,
която може да доведе до неуписуеми
последици.

АСТУТИЛО СМЕРИГЛИА
Astutillo Smeriglia

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Астутило, роден през 1972г. в Павия, Италия, е аниматор и филмов редактор. Негови
късометражни филми биват награждавани по национални и международни фестивали.
През 2001 и 2002г. е награден и за най-добър късометражен филм от италианския съюз на
филмовите журналисти в Nastri d’Argento.
Astutillo Smeriglia (Pavia, Italy, 1972) is an animator and film editor. His short films have received numerous awards in italian and international festivals. He was awarded the prize for the
best animated short film by the Italian Film Journalist Union at Nastri d’Argento in 2011 and
2012.

контакт
contact

208

00 39051221357
astutillo@comafilm.net
http://twitter.com/a_smeriglia
Antonio Zucconi loc. Ca’ Verde 10 - 29011 Borgonovo V.T. (PC)
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

ДУБРАВКО МАТАКОВИЦ
Dubravko Matakovic

Dubravko Mataković , 1959 . Ivankovo . Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u
Zagrebu , na grafičkom odjelu 1983. god.
Uz primarnu likovnu djelatnost , od 1984. godine važan oblik izražavanja mu je strip.
Prvi stripovi mu izlaze 1984. god. U Studentskome listu , a zatim i u Poletu, Mladosti, osječkome TEN-u , ljubljanskoj Tribuni , Patku , Večernjem listu i drugim .
Od 1990. crta dnevno-politički strip serijal u Nedjeljnoj Dalmaciji .Suradnja traje, s manjim prekidima,
do 2000. godine. Od 1995-97. objavljivao je stripove istoga profila u zagrebačkoj Panorami i splitskome
VOX-u(2001-02.) . 1994. započinje dječji serijal Super Di u školskom magazinu Smib , a radi ga i danas kao
i serijal Desmozgenes u magazinu OK!. Ilustrirao je više dječjih knjiga i knjiga humorističko-zabavnoga karaktera, te više udžbenika Školske knjige i Profila. Na Iskonovom web portalu tjedno objavljuje stranicu stripa
serijala «Overkloking». Objavio je Dvanaestak strip albuma. Stalni je ilustrator u Jutarnjem listu (Zabavnik).
2006. je napisao tekst za kazališnu predstavu po motivima iz vlastitih stripova « Iz Kabula s ljubavlju» koja
se od 2007. izvodi u profesionalnoj produkciji Gradskog kazališta Joze Ivakića Vinkovci.
2008. Izradio animiranu Špicu za Animafest, Zagreb.
Živi u Vinkovcima.

00 38514613689
sanja.borcic@zagrebfilm.hr
Ustanova Zagreb film Vlaska 70,
10000 Zagreb, Croatia
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
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БЕЗ МАКАРОНИ
No Noodles

В РАМКА
Framed

канада/Canada
2012 | 2’14”

ГЕРМАНИЯ/Germany
2012 | 4’56”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: ТАЙЛЪР НИКЪЛСЪН
director: Tyler Nicolson

режисьор: ЕВГЕНИЯ ГОСТРЕР
director: Evgenia Gostrer

техника: Stop-motion
technique: Stop-motion

техника: Stop-motion
technique: Stop-motion

синопсис

синопсис

Small creatures explore and inhabit an even
smaller world.

Къде са моите граници?
Как изглеждат те?

synopsis
synopsis

Малки същества изследват и населяват още
по-малък свят.

Where are my boundaries? How do they look
like?

Биография

ТАЙЛЪР НИКЪЛСЪН
Tyler Nicolson

DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Роден в Бари Онтарио, по настоящем Тайлър учи анимация в унивесритетът Конкордия,
Монтреал, Канада. В третата година на образованието си, Тилер наситина се наслаждава на
пластелинената stop-motion анимация. Няма търпение да започне работа по дипломния си
филм догодина.
Originally from Barrie Ontario, Tyler Nicolson is currently studying Animation at Concordia University in Montreal. In his third year of the program he is really enjoying working with plasticine and
exploring Stop- Motion. He cannot wait to start on his graduation film next year.

контакт
contact
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Tyler Nicolson

514-884-4378
tyler_nicolson@hotmail.com
112 Golden Meadow R.d.
Barrie. ON L4N 7G3

Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

ЕВГЕНИЯ ГОСТРЕР
Evgenia Gostrer

Родена в Русия през 1981г., през 2006г. се мести в Германия, а от 2008г. учи анимация в
Class Kassel.
born 1981 in Russia
moved to Germany 1996
since 2008 student of Animation Class Kassel

00 491623420168
evgenia.gostrer@gmx.de
School of Art and Design Kassel Menzelstr. 13-15,
34121 Kassel
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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Вратовръзката на Джим
Jim’s Tie

Ребелот
Rebelote

франция/France
2012 | 8’11”

франция/France
2012 | 8’37”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: студенти от ESMA
director: Student’s of ESMA

режисьор: студенти от ESMA
director: Student’s of ESMA

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

синопсис

синопсис

Джим, продавач на вратовръзки, звъни на
вратата на човек, който тъкмо се опитва да се
самоубие

С цел да сложат край на дълго
неразбирателство, трима стари супергерои и
техните врагове се събират да предадат завета
си на своите потомци.

synopsis

synopsis

A necktie peddlar, Jim, rings a man’s door and
surprises him in the middle of committing suicide.

In order to kill a long disagreement, 3 old super
heroes and their nemesis are about to pass on
their legacy to their offspring.

Биография

студенти от ESMA
Student’s of ESMA

DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

студенти от ESMA
Student’s of ESMA

Филм на студенти от ESMA (Ecole Supérieure des Métiers Artistiques).

Филм на студенти от ESMA (Ecole Supérieure des Métiers Artistiques).

Film made by ESMA students.

Film made by ESMA students.

контакт
contact
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467630180
presse-esma@wanadoo.fr
ESMA. 140 RUE KOCH. BP 7340. 34080.
MONTPELLIER
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

467630180
presse-esma@wanadoo.fr
ESMA. 140 RUE KOCH. BP 7340. 34080.
MONTPELLIER
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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Самота
Solus

ГОСПОЖА СВИНЯ ОТИВА НА ГАДНО ДИСКО
Frau Schwein geht in die Scheissedisko

САЩ/USA
2012 | 7’34”

ГЕРМАНИЯ/Germany
2012 | 7’56”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: студенти от ESMA
director: Student’s of ESMA

режисьор: МАТИАС БАРТ & КРИСТИАН ХИПЧЕН
director: Mathias Barth & Christian Hippchen

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

техника: изрезки
technique: Cut-outs

синопсис

синопсис

Карл е мъж на петдесетина години, който
се опитва да води нормален живот със своя
приятел Еди в една анормална ситуация.

“Saturday night, 8 o‘clock.
Register‘s clear. Knocking off.
Now heading home.
Hotting up and drinking wine.
Noise, stench and lots of dirt.
We‘re almost done.
And then it‘s time.
Mrs Swine goes to the Scheissedisko.”

synopsis
Carl is a man fifties who trys to live a normal life
with his friend Eddy, in a anormal situation.

synopsis
Един дълъг ден от живота на госпожа Свиня.

Биография

студенти от ESMA
Student’s of ESMA

DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

МАТИАС БАРТ & КРИСТИАН ХИПЧЕН
Mathias Barth & Christian Hippchen

Кристиян е родена през 1985г. в Германия, от 2009г. е илюстратор в
университетът по приложни изкуства в Хамбург.
Филм на студенти от ESMA (Ecole Supérieure des Métiers Artistiques)
Film made by ESMA students.

Матис е роден през 1987г. в Дюселдорф, Германия, от 2009г. учи
илюстрация в университетът по приложни изкуства в Хамбург.
Christian was born in 1985 in Germany. Since 2009 studies illustration at Hamburg University of Applied Sciences.
Mathias was born in 1987 born in Düsseldorf, Germany. Since 2009 studies Illustration at Hamburg University of Applied Sciences.

контакт
contact
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467630180
presse-esma@wanadoo.fr
ESMA. 140 RUE KOCH. BP 7340. 34080.
MONTPELLIER
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

0049 040 38677845
christian.hippchen@web.de
Hamburg University of Applied Sciences - Department Design Finkenau 35
22081 Hamburg
Germany
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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ЗАД ВРАТАТА
Behind the Door

Изоставен
Left

норвегия/Norway
2011 | 10’46”

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/UK
2012 | 11’30”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: хелга фиелдса
director: Helga Fjeldså

режисьор: ИЙМЪН О’НИЙЛ
director: Eamonn O’Neill

техника: Stop-motion
technique: Stop-motion

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис

синопсис

Мъж и момиче са в капана на странен и
мрачен свят, в който животът се развива
бързо, докато ролите не се обръщат рязко.

На 18 аз отидох в колеж. На 19, той уби човек.

synopsis

synopsis

“In a dark world a girl and a man are trapped
in a strange web where life evolves rapidly until
roles are suddenly reversed.
Stop-motion animated graduation film.
“

хелга фиелдса
Helga Fjeldså

At 18 I left for college. At 19 he killed a man.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Хелга е родена през 1981г. в Хагесунд, Норвегия. Нейния интерес към
куклите се заражда още от времената, когато баба я учи да прави кукли за
театри.
Стейн е роден през 1982г. в Аским, Норвегия. Омагьосан е от филмите още
като дете, когато вижда прожекция на филм в киното, където работи баща му.
И двамата учат анимация в университетът Volda. Този филм е техният резултат от ученето им
там.
Helga Fjeldså was born in 1981 in Haugesund, Norway. Her interest in giving puppets life began
when her grandmother taught her how to make hand-puppets for theatre.
Stein-Christian Fagerbakken was born in 1982 in Askim, Norway. His fascination for film began
when he as a child saw a film from the projection room at the local cinema where his father
worked. They have both studied animation at Volda University College. This is the result.

контакт
contact
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00 47 92619597
helgafjeldsaa@hotmail.com
Volda University College
Høgskulen i Volda Box 500 6101 Volda
Norway
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

ИЙМЪН О’НИЙЛ
Eamonn O’Neill

Роден през 1988г., Иймън учи анимация в националното филмово училище
в Дъблин, Ирландия. През 2012г. завършва магистърска програма по
анимация от Кралското училище по изкуства. Иймън печели редица
международни награди за своите късометражни филми. В момента е режисьор в студиото
AKA, Лондон.
Born in 1988, Eamonn O’Neill studied animation at the National Film School in Dublin, Ireland.
In 2012 he graduated with an Animation MA from the Royal College of Art. To date he has
received multiple international awards for his short films. He currently lives in London and is a
director at Studio AKA.

0044 75 80467370
eoneillanimation@gmail.com www.eamonnoneill.ie
Royal College of Art Kensington Gore,
London,
W1F 8RH, UK
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013

контакт
contact

217

КЕННА И ЙЕТИ
Kenna and The Yeti

КРИЗАТА
The Crisis

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/UK
2012 | 6’07”

ТАЙВАН/Taiwan
2012 | 5’20”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: ШОН ДЖЕФЕРСОН
director: Sian Jefferson

режисьор: ТАО-ШИН ЧИАНГ
director: Tao-Hsin Chiang

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис
Кена е викинг, който съвсем случайно
попада в таен свят на магия и чудовища.
Решена да открие истината зад изчезването
на своите другари викинги, тя открива таен
митологичен свят с помощта на невероятното
й приятелство с едно йети.
synopsis

синопсис
Кокошка намира странно яйце, около което
се събират и други кокошки. Една от тях,
любопитна, се опитва да измъти яйцето, без
да знае, че то е високотехнологично, и нещата
започват да се развиват по странен начин
synopsis

Kenna a Viking who, quite by accident, stumbles
upon a hidden world of magic and monsters.
Determined to find the truth behind the disappearance of her fellow Vikings, she discovers
a secret world of myth through her unlikely
friendship with a reclusive Yeti.
ШОН ДЖЕФЕРСОН
Sian Jefferson

A chicken found a weird egg and other chickens
got around too. A curious chicken tried to hatch
the egg and did not expect that it was actually an
egg with high technology and things started to
become weird.
Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

ТАО-ШИН ЧИАНГ
Tao-Hsin Chiang

Тао-Хсин учи в департаментът по визуален комуникационен дизайн в
Тайванският южен университет. Има инетерес в областта на киното,
философията и рисуването.
Tao-Hsin currently studies in the Department of Visual Communication Design at Southern Taiwan University.He is interested in fields about movies, philosophies and pictures.

контакт
contact
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00 44 7967044381
gcarpent@glam.ac.uk http://cci.glam.ac.uk/glammies2012/home/
University of Glamorgan Gina Carpenter
University of Glamorgan Atrium
86-88 Adam Street Cardiff S.Wales UK CF24 2FN
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

551199612106,
amir@admoni.com.br www.admoni.com.br
Estudio Admoni R. Três Pontes, 61 São Paulo – SP zipcode: 05042-020

International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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Кукла
The Doll

м-м-м вкусно-о-о
Yum Yum Yummy

РУСИЯ/Russia
2012 | 5’20”

белгия/Belgium
2012 | 2’30”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: ЕВГЕНИЯ ШЛЕГЕЛ
director: Evgenia Shlegel

режисьор: ГВЕНДОЛИН ГАМБОА
director: Gwendoline Gamboa

техника: Stop-motion
technique: Stop-motion

техника: Stop-motion
technique: Stop-motion

синопсис

синопсис
Царевична риба скача в море от спагети,
а октопод от кренвирш плува в река от
макарони. И така нататък …

Puppet animation film about a girl who came to
the big city for a beautiful life ... and what came
out of it.
synopsis

synopsis

Куклен анимационен филм, разказващ
историята на момиче, което отива в големия
град в търсене на един прекрасен живот...

Un strawberry punches nuggets, a corn-fish
jumps into a spaghetti sea while an octopus-sausage swims in a noodle river. And so on…

ЕВГЕНИЯ ШЛЕГЕЛ

Биография

Evgenia Shlegel

DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Евгения е родена през 1987г. в Черкаси, Украйна. На шест годишна
възраст заедно с родителите си, се мести в Москва, а през 1993г. започва
да учи в училището по изкуства “Perspective”,където нейни детски работи
са изложени в музейната къща Vasnetsov. След като завършва гимназия
се записва във факултетът по журналистика в държавния Московски университет, а през
2008г. се насочва към факултетър по анимационен филм VGIK.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

ГВЕНДОЛИН ГАМБОА
Gwendoline Gamboa

През 2008г. учи анимация в La Cambre и оттогава се забавлява страшно
много.
Arrived in 2008 in animation at La Cambre, and having a lot of fun since then.

Evgenia was born at 1987 in Cherkassy Ukraine. At 6 years old she moved to Moscow with her
parents, in 1993 attended art school “Perspective”, children’s work has been exhibited in the
museum house Vasnetsov. After school she entered the Faculty of Journalism of Moscow State
University. In 2008 she decided to go to the Faculty of animation film VGIK.

контакт
contact
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00 79163475840
evgeniashlegel@gmail.com
VGIK Russia, Moscow, 129226
Wilhelm Pieck Str., 3
Attn.: International Affairs Department
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

32471543095
info@adifac.be
ENSAV La Cambre
27 avenue franklin Roosevelt 1050 Brussel
Belgium
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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ПРИМАМКА
Bite

СЕСТРИ
Sisters

ПОЛША/ Poland
2012 | 8’14”

БЕЛГИЯ/Belgium
2012 |7’49”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

режисьор: МАРТА МАГНУШКА
director: Marta Magnuska

режисьор: ЛЕА ВИДАКОВИЧ
director: Lea Vidakovic

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

техника: Stop-motion
technique: Stop-motion

синопсис

синопсис

Главният герой, в опита си да избяга от
проблемите на ежедневието, се потапя в
света на фантазията. В течение на времето
той не може вече да различи истинския свят
от творенията на своето въображение.

A line is a dot that went for a walk.Сестрите
са изправени пред мъката от загубата и
празнотата от липсващата.

synopsis

synopsis

Trying to escape from problems of everyday
life, a main caracter immerses in the world of
fantasy. In the course of time he can’t tell apart
a real world and creations of his imagination

МАРТА МАГНУШКА
Marta Magnuska

The sisters are trapped in facing the loss and
emptiness over the missing one.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Студентka във факултетът по анимация и специални ефекти в PWSFTviT, Лодз и във факултетът по графичен дизайн в академията по изящни
изкуства в Лодз. Създател на анимационния филм „Experiment” (2011г.)
Student at the faculty of animation and special effects at PWSFTviT in Łódź and
at the faculty of graphic design at Academy of Fine Arts in Łódź.
2011 – animation „Experiment”

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

ЛЕА ВИДАКОВИЧ
Lea Vidakovic

Леа е млад артист занимаваща се с мултимедийни изкуства, като главно
работи по проекти за арт инсталации и stop motion анимация. През 2010г.
завършва бакалавърска степен по анимация в Норвегия. От 2006 до 2010г.
прави магистърска програма по аудиовизуални изкуства, специалност
анимация в Кралската академия по изкуствата (KASK), Гент,Белгия. Нейни
работи участват в самостоятелни и групови изложби, участва и в анимационни фестивали,
печели и редица награди за творби и филми. Живее е Белгия и Хърватска, в момента
работи по новия си куклен филм ‘ The Vast Landscape’.
Lea Vidakovic is a young multimedia artist, who works mainly in the field of art installation
and stop motion animation. 2010 she got a BA in animation, Hogskulen i Volda, Norway.
2006-2010studied graphic art at the Academy of fine arts, Zagreb, Croatia, where she graduated in 2011. In 2012 she gained an MA of audiovisual arts - animation, at the Royal Academy
of Arts (KASK), Gent, Belgium. She has exhibited internationally on solo and group exhibitions,
and animation festivals, and is a winner of several art, and film awards. She lives in Belgium
and Croatia, and works on her new puppet movie ‘ The Vast Landscape’.

контакт
contact
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694708548
marta.magnuska@autograf.pl
PWSFTViT
Targowa 61/63, 90- 323 Łódź, Polska
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

00 32485001955
lea@leavidakovic.com
Voskenslaan 289, Gent 9000,
Belgium
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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Снежният крал
The Snow King

СВЕТЛИНКА
Lighta

УНГАРИЯ/Hungary
2012 | 7’00”

СЛОВАКИЯ/Slovakia
2012 | 10’37”

категория: СТУДЕНТСКИ ФИЛМИ
category: STUDENT FILMS

категория: EKO ФИЛМИ
category: Eco Film

режисьор: АТТИЛА БАРДОС
director: Attila Bárdos

режисьор: АНДРЕЙ ГРЕГОРЧУК
director: Andrej Gregorčok

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис

“Деца, играещи накрай село, правят снежен
човек, който оживява през нощта. Заека забелязва
странното същество и
събужда животните от техния зимен сън, за да ги
предупреди, че гигантският крал се е запътил
към тяхната гора. Всеки се готви за тържествено
посрещане на краля, но изведнъж слънцето изгрява”.

синопсис

“Children playing at the edge of the village build a
snowman,
who comes to life at night. The Rabbit notices the
strange creature and
wakes the animals from their winter sleep to alert
them, that a giant
king is about to arrive to their forest. Everyone is preparing for the ceremonial
welcome of the King, but suddenly the sun comes
out.”

synopsis

Светлинка е малка крушка, която живее в
къщата на стар дизайнер. Тя обича да си играе
със своята светлина, но един ден се появява
нов съперник.

synopsis

АТТИЛА БАРДОС
Attila Bárdos

Lighta is a small lightbullb living in a room of old
modelmaker. She likes to play with her light until
one day a new rival appears.

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Hangtransz - Sound Trans ( анимация на обекти, character animation 2006)
Babilon (morph анимация morph animation 2007)
Manуka (адаптация adaptation 2008)
Reneszбnsz 2008 – Renessaince 2008 (реклама, commercial 2008)
Csak egйszsйges legyen! – Just be healthy! (реклама, commercial 2009)
Szaloncukor lбnyok – Candy Fairyes (адаптация adaptation 2010)
Csokinyuszi ъrfik Chocolate Rabbits (адаптация adaptation 2010)
Az ъj fiъ – The newbie (stop motion анимация stop motion animation 2010)
A Hуkirбly – The Snowking (адаптация, adaptation 2012)

контакт
contact
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3613921143
ati04@freemail.hu
Moholy-Nagy University of Art and Design
Budapest Zugligeti 9-25
1125 Hungary
Международен фестивал на анимационния филм Златен Кукер-София 2013

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

АНДРЕЙ ГРЕГОРЧУК
Andrej Gregorčok

Андрей е роден в Словакия. След като завършва гимназия по
електротехника, започва да учи филмово изкуство. Първоначално се
записва в академията по изкуствата в родния град Банска Бистрица, а
след това се мести в Братислава, където учи в академията по приложни
изкуства. Андрей се занимава главно с класическа stop motion анимация, но използва и
други техники от анимацията.
Born in Banská Bystrica, Slovakia. After electrotechnical high school he started to study filmmaking. First at The Academy of arts in Banská Bystrica and then at The Academy of performing arts in Bratislava. He is mainly focusing in classic stop motion puppet animation, but from
time to time he tries also another techniques of animation.

00 421 903 730 353
gregorcok.andrej@gmail.com
The Academy of performing arts in Bratislava
Svoradova 2
813 01 Bratislava Slovakia
International Animation Film Festival Golden Kuker-Sofia 2013
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ВЪШКАТА И БЪЛХАТА
The Louse and the Flea

СНЕЖАНКА В ЯБЪЛКАЛИПСИС
Snow White: Appelkalypse

ГЕРМАНИЯ/Germany
2012 | 12’10”

ГЕРМАНИЯ/Germany
2012 | 2’58”

категория: за деца
category: For Kids

категория: за деца
category: For Kids

режисьор: даниел лейва
director: Daniel Leyva

режисьор: РЕДЖИНА ХАСЕЛХОРСТ
director: Regina Haselhorst

техника: 3Д компютър
technique: 3D computer

техника: 2Д компютър
technique: 2D computer

синопсис

синопсис

Приказка, преразказана по един нов и помодерен начин. Това е историята на една
двойка буболечки, които твърде много
драматизират, докато нещата излизат от
контрол.

Принц, приказен замък и никаква вещица
наблизо. Звучи като съвършения живот, нали?

synopsis

synopsis

A fairy tale retold in a new and modern way.
This is the story of a nice bug couple who over
dramatizes till things get a bit out of hand.

Prince Charming, a Fairy taale castle and no
witch at sight. Sounds like the perfect life, or
does it?

даниел лейва
Daniel Leyva

Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

Даниел Лейва е роден на 17ти февруари 1984г. В Куба. След като
пристига в Германия решава да започне стаж в студио за 2D анимация.
Мести се в Хамбург да помага в Animation School Hamburg, където се
дипломира и веднага след това заминава за Берлин. Този път работи върху филма The
Moonman. От тогава работи като 2D аниматор на свободна практика.
Daniel Leyva born the February 17th 1984 in Kuba. After his arrival Germany he decided to
make an internship in an 2D animation studio. Moved to Hamburg to assist to the “animation
school hamburg” where he graduated and right after it he moved again to Berlin. this time to
work on a feature film, The Moonman. Since then, he has been busy as a freelancer and as an
independent 2d animator whenever and wherever he can.

контакт
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Биография
DIRECTOR’s BIOGRAPHY

РЕДЖИНА ХАСЕЛХОРСТ
Regina Haselhorst

Реджина е родена през 1980г. Има две дипломи, една по графичен дизайн
и една по анимация. От 2007г. работи на свободна практика и се занимава
с творчески концепции, 2D анимации, комикси за клиенти като Daedalic,
Gameforge и еврейския музей във Франкфурт.
Regina Haselhorst was born in 1980. She has a degree in graphics design and one in animation. Since 2007 she has been working as a freelancer and was fortunate enough to do concept
art, 2D animations, backgrounds and comics for numerous clients, including Daedalic, Gameforge and the Jewish Museum of Frankfurt.

контакт
contact

491633422096
krycekuva@gmail.com http://daniel-leyva.blogspot.de
Isebekstrasse 25
22769 Hamburg, Germany
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ИЗВЪН КОНКУРСНА ПРОГРАМА
OUT OF COMPETITION PROGRAMME
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панорами
panoramas

236

ретроспективи
retrospective

240

майсторски клас
masterclass

242

събития
events

Панорама | Panorama

Панорама | Panorama

Панорама | Panorama
Времетраене: 60:12 мин. | length: 60.12 min.
Вход свободен | Free entry

Панорама | Panorama
Времетраене: 93:06 мин. | Length: 93:06 min.
Вход свободен | Free entry

Най-доброто от Златен Кукер 2010
07 май, вторник, 13:00, Съюз на архитектите в България, зала 2, ет. 2

Reanimation
08 май, сряда, 13:00, Съюз на архитектите в България, зала 2, 2ри етаж

Reanimation
08 May, WED, 13:00, Union of Architects in Bulgaria, hall 2, 2nd fl.

Програмата показва най-доброто от румънската Reanimation.
The programme shows the best of Romanian Reanimation.

The Best of Golden Kuker 2010
07 May, TUE, 13:00, Union of Architects in Bulgaria, hall 2, 2nd fl.

Програмата показва най-доброто от Златен Кукер 2010г.
The programme shows the best of Golden Kuker 2010.

Филми | Film List
......................................................................................................................................

Opening

00:00:25

Grand Cafe

00:08:54

Black Fantastic

00:06:00

Matias, Matyas

00:13:11

Bad Habits

00:09:55

How To Deal With Nonsense

00:04:49

Make Love Not Sex

00:02:10

My Friend is a Cloud

00:04:30

White Noise

00:02:39

Vive La Crise

00:03:02

Liminal Introspect

00:03:01

Growing

00:03:15

Traveling With My Thoughts Full Of Hope

00:02:17

Klun

00:08:00

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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Панорама | Panorama

Панорама | Panorama

Панорама | Panorama
Времетраене: 60:32 мин. | Length: 60:32 min.
Вход свободен | Free entry

Панорама | Panorama

anim’est

Времетраене: 85:17 мин. | Length: 85:17 min.
Вход свободен | Free entry

08 май, сряда, 15:00, Съюз на архитектите в България, зала 2, 2ри етаж

anim’est

Най-доброто от Златен Кукер 2011

08 May, WED, 15:00, Union of Architects in Bulgaria, hall 2, 2nd fl.

09 май, четвъртък, 13:00, Съюз на архитектите в България, зала 2, ет. 2

The Best of Golden Kuker 2011

Програмата показва най-доброто от фестивала anim’est 2012.
The programme shows the best of anim’est 2012.

09 May, THU, 13:00, Union of Architects in Bulgaria, hall 2, 2nd fl.
Програмата показва най-доброто от Златен Кукер 2011г.
The programme shows the best of Golden Kuker 2011.

Филми | Film List
......................................................................................................................................

Панорама | Panorama

......................................................................................................................................

Времетраене: 57:44 мин. | Length: 57:44 min.
Вход свободен | Free entry

Jingle All The Way

00:22:26

The Missing Key

00:30:00

Fish Face

00:01:19

Have You Seen My Sister Evelyn

00:03:02

Hunger

00:02:11

Swarming

00:07:26

The Best of Golden Kuker 2012

Bendito Machine IV

00:09:59

10 May, FRI, 13:00, Union of Architects in Bulgaria, hall 2, 2nd fl.

Oh, Willi...

00:15:54

White Noise

00:02:39

Програмата показва най-доброто от Златен Кукер 2012г.
The programme shows the best of Golden Kuker 20102.

Vive La Crise

00:03:02

Liminal Introspect

00:03:01

Growing

00:03:15

Traveling With My Thoughts Full Of Hope

00:02:17

Klun

00:08:00

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Най-доброто от Златен Кукер 2012
10 май, петък, 13:00, Съюз на архитектите в България, зала 2, ет. 2

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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Панорама | Panorama

Панорама | Panorama

Времетраене: 78:00 мин. | Length: 78:00 min.
Вход свободен | Free entry

Времетраене: 100:00 мин. | length: 100:00 min. Вход свободен | Free entry

Анна Васчук от полското студио за анимация Se-ma-for представя:
“Светът на полската анимация и полската анимация по света”

10 май, петък, 19:00, Съюз на архитектите в България, зала 2

09 май, четвъртък, 17:00, Съюз на архитектите в България, зала 2, ет. 2

Anna Waszczuk from the Polish Se-ma-for presents:
“World Of Polish Animation And Polish Animation In The World”

Панорама | Panorama

Панорама | Panorama

Бил Денис представя най-доброто от ASIFA Индия
Bill Dennis presents Best of 2012 ASIFA Indiad
10 May, FRI, 19:00, Union оf Architects in Bulgaria, hall 2, 2nd fl.
ASIFA Индия е официално основана на 25ти ноември 2000г. и се издига до същата позиция, на която е и

09 May, THU, 17:00, Union of Architects in Bulgaria, hall 2, 2nd fl.

международната организация, като се стреми към същите цели и мислия.Бил Денис, предстедател на ASIFA

Ана Васчук, Търговски и фестивален дистрибутор за полското анимационно студио Se-ma-for ще въведе

ASIFA India was officially found on 25th Nov 2000 and aspires to the same mission and goals as the international

Индия ще направи встъплителни думи прди проежекцията на програмата.

публиката в 78:00 минутната програма. Поканени са всички, които искат да видят най-новите работи излязли
от иновативното и творческо анимационно студио.
Anna Waszczuk, Commercial and Festival Distributor for the Polish Animation Studio Se-ma-for will make an intro-

orgnisation Bill Dennis, President of ASIFA India will make an opening to the programme.

Филми | Film List

duction to the 78:00m film programme. Everyone is welcome to see the latest works came out of this innovative and
creative cartoon studio.

Биография | Bio
Завършва културни науки: Филмово и аудиовизулано изкуство и римска филология в унивесритета в Lodz
(една година учи в Universitàdegli studi di Милано, Италия).
Работи като преводач от полски на италиански на свободна практика. От 2011г. работи в отдел филмова
продукция в студията за анимация на Se-ma-for като търговски и фестивален дистрибутор.
Graduate of Cultural Studies: Film and Audiovisual Arts and Philology Roman at the University of Lodz (including one
year at Universitàdegli studi di Milano, Italy).
Free-lance translator of Italian. Since 2011 worked at Se-ma-for Film Production as commercial and festival distributor.

Филми | Film List

......................................................................................................................................

Under Life

00:08:00

Dobro, piękno, prawda

00:06:00

Powrót

00:08:00

Dwa kroki za..

00:08:00

Danny Boy

00:10:00

Maska

00:24:00

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Snępowina

00:14:00

......................................................................................................................................
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РЕТРОСПЕКТИВА | RETROSPECTIVE

Времетраене: 88:00 мин. | Length: 88:00 min. Вход свободен | Free entry

РЕТРОСПЕКТИВА| RETROSPECTIVE
Времетраене: 60:55 мин. | Length: 60:55 min. Вход свободен | Free entry

На фокус Великобритания
07 май, вторник, 15:00, Съюз на архитектите в България, зала 2,ет.2

On Focus UK
07 May, TUE, 15:00, Union of Architects in Bulgaria, hall 2, 2nd fl.
Джеф Дънбар е един от най-изявените, но невъзпяти британски аниматори. ‘В зелената книга’ се крие историята на
неговия живот и постижения. Дънбар разкрива тайните на анимацията, които открил от една малка зелена книжка с
рисунки на Дисни, която го вдъхновява да поеме кариерата на аниматор и да създаде Уби Рой—един от най-добрите
филми признат в историята на анимацията. В документалния филм сър Пол Макартни разказва как е избрал гласа от
‘Мечока Рупърт и песента на жабока’, ‘Вторник ‘и други.
Джон Халас е един от най-значимите мъже в британската и световна анимация. ‚Анимирана утопия: живот и
постижения на Джон Халас – 1912-1995г. е филмирана история, която изследва неговата изключителна кариера
и трайно наследство. Халас е бил икона в анимацията, првъв, основател и в последстиве председател на АСИФА,
глобалната организация представляваща аниматори и анимация. Той искрено вярвал, че анимацията може да промени
света – неговото човеколюбие проличава от живота му в Унгария, неговото ‘Визуално въображение’, използването на
‘Технология’, подхода му към ‘Политика’, отдадеността му към ‘Комуникация‘ и утопичен поглед.
Режисьор на филмите е Пол Уелс, директор в академията по анимация на университета Loughborough, страши член
на управителния съвет на фестивал за анимация в Брадфорд. Г-н Уелс е написал редица сценарий за анимационни
филми, написал е и е режисирал документални филми за легенадрни личности в в британската анимация.
Geoff Dunbar is one of the UK’s most established yet unsung British animators. INSIDE THE GREEN BOOK is the story of
his life and achievement. Dunbar talks about how he discovered the secrets of animation from a little green book of Disney
drawings, and was inspired to undertake a career in which he made personal films like Ubu Roi – acknowledged as one of
the greatest animated films ever made. The documentary also features Sir Paul McCartney talking about how he chose the
voice of Rupert the Bear and The Frog Song, Tuesday and many more.
John Halas is one of the most significant men in British Animation, and in the world of animation, in general. AN ANIMATED UTOPIA: THE LIFE AND ACHIEVEMENT OF JOHN HALAS – 1912-1995 is a visual essay that explores his extraordinary
career and his enduring legacy. Halas was an evangelist for animation, first, the Treasurer, then the Chairman of ASIFA,
the global organization representing animators and animation. He genuinely believed that animation could be used to help
change the world – his outlook was truly humanitarian, and is explored here by looking at his time in Hungary, his ‘Visual
Imagination’, his use of ‘Technology’, his approach to ‘Politics’, and his commitment to ‘Communication’ and a utopian
outlook.
Director of the films is Professor Paul Wells, Director of the Animation Academy at Loughborough University, and a
senior member of the steering committee for the Bradford Animation Festival in the UK. Mr. Wells has written a number of
books on animation, have written scripts for animated films, and written and directed documentaries about leading figures
in British Animation.

На фокус Арменският и съветски майстор на анимацията
Робърт Сахакянтс
09 май, четвъртък, 15:00, Съюз на архитектите в България, зала 2, 2ри етаж

On Focus Armenian and Soviet Master of animation
Robert Sahakyants
09 May, THU, 15:00, Union of Architects in Bulgaria, hall 2, 2nd fl.
Сахакянтс е бил сценарист и творчески директор на почти всички свои филми. Неговото единствено желание е било
да достигне до живота на зрителя. Изпълнен с мъдрост и хумор, зашеметяващи техники, изразителност, обагрен с
национални цветови мотиви, творчески картини, забавни сценарии и богата серия от трикове—всичко това се крие в
почерка на режисьора Сахакянтс.
Тази ретроспектива включва мюзикъла ‘Книгата на лисицата’ завладял не само местни,но и световни класации,
пророческия ‘Секирата’, със своя черен хумор, забавните и духовити ‘Кикос’, ‘Кой ще каже басня’, Уау! Говореща
риба’, ‘В синьото море бяла пяна’, Уау, маслена седмица’ и политическите ‘Бутон’ и ‘Всичко е наред’.
Затегнете коланите и станете част от дръзкия, парадоксален и луд живот на Робърт Сахакянтс!
Sahakyants was scriptwriter and artistic director for almost all his films. His simple wish was to reach his world to the
spectator. Full of wisdom and humor, stunning techniques, expressive, tinged with national color pattern, original images,
funny scripts and cascade of the tricks –all these are the characteristics of handwriting of the director Sahakyants.
This retrospective includes the musical ‘Fox book’ that hit the box offices on national and international level, the prophetic
“The axe” with his gloomy black humor; the funny and witty ‘Kikos’ , ‘Who Will Tell a Fable’ , ‘Wow! A Talking Fish!’, ‘In the
Blue Sea, White Foam’, ‘Wow, Butter week! ‘; and the political ‘Button’and ‘All is well’.
Fasten the belts and welcome to the impertinent, paradoxical, crazy world of Robert Sahakyants!

Филми | Film List
......................................................................................................................................

Fox Book

00:09:35

Mesrop

00:09:34

Kikos

00:07:50

Who Will Tell A Fable?

00:09:40

Wow! A Talking Fish

00:07:27

In The Blue See, White Foam

00:07:45

Lesson

00:16:46

Button

00:07:14

All Is Well

00:04:00

Axe

00:07:41

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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РЕТРОСПЕКТИВА | RETROSPECTIVE

РЕТРОСПЕКТИВА| RETROSPECTIVE

РЕТРОСПЕКТИВА | RETROSPECTIVE

Вход свободен | Free entry

На фокус БЪЛГАРИЯ Димитър Томов
12 май, неделя, 13:00, Съюз на архитектите в България, зала 2,ет.2

On Focus BULGARIA Dimitar Tomov
12 May, Sunday, 13:00, Union of Architects in Bulgaria, hall 2, fl. 2
Проф. Димитър Томов завършва живопис в Художествената академия в София през 1962г.
Започва професионалната си кариера като учител в гимназията „Асен Златаров“ в Ботевград,
а през 1980г. става преподавател в Националната академия за театрално и филмово
изкуство НАТФИЗ по анимация, когато се открива и самата специалност. Той е дългогодишен
участник в общи изложби и в пресата като наложил живописец, карикатурист, художник на
анимационни филми.
Проф. Томов има международни изяви и отличия в областта на карикатурата, анимацията и
живописта. Негови работи са собственост на много български галерии и на частни колекции в
Полша, Франция, Италия и Англия.
Professor Dimitar Tomov had graduated from the National Art Academy, programme painting
in 1962. He then started his working experience as a teacher at Assen Zlatarov High School in
Botevgrad. In 1980 when the animation programme was established at the National Academy for
Theatre and Film Arts NATFA, he became a lecturer there. Professor Tomov had been an active
participant in many exhibitions and media projects as an artist, illustrator and painter for numerous animation films.
Professor Tomov has several international appearances in the sphere of illustration, animation
and painting. His works belongs to many Bulgarian galleries and to private collections in Poland,
France, Italy and England.
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РЕТРОСПЕКТИВА | RETROSPECTIVE

РЕТРОСПЕКТИВА| RETROSPECTIVE

РЕТРОСПЕКТИВА| RETROSPECTIVE
Вход свободен | Free entry

На фокус България Антон Траянов
12 май, неделя, 15:00, Съюз на архитектите в България, зала 2,ет.2

On Focus Bulgaria Antony Trayanov
12 May, Sunday, 15:00, Union of Architects in Bulgaria, hall 2, fl. 2
Антон Траянов (чичо Тони) е роден в София през 1938 г. Следвал е графика в Художествената
академия в Белград.
Бил е аниматор на много от най-известните, най-обичани и най-награждавани по света
български филми, сред които “Маргаритката”, “Басня”, “Веселяци”, “Умно село”, “Нарекохме
ги Монтеки и Капулети” и десетки други.
През 1975 г. Антон Траянов създава като режисьор и аниматор най-популярното филмче за
рубриката на Българската национална телевизия “Лека нощ, деца”.
Работил като аниматор по филмите от знаменитата поредица за Тримата глупаци (19701993).
Режисьор, художник и аниматор е на филмите “Дъга” (1981), “Гледна точка” (1983),
“Пардон” (1984), “Най-странният” (1985), “Победителят” (1985), серии от поредицата
“Тримата глупаци в бита и спорта” (1993) и много други.
Anton Trayanov (uncle Tony) was born in Sofia in 1938. He had studied graphics at the Art Academy in Belgrade. He had been animator for the most famous, beloved and awarded Bulgarian films
worldwide, among them are the names of films like ‘Margaritkata’, ‘Basnya’, ‘Veselyantsi’, ‘Umno
selo’, ‘narekohme gi Monteki I Kapuleti’.
In 1975, Anton Trayanov had created the most famous film presented for centuries on the prime
time at The National Bulgarian Television. More, he had been an animator for the well-known series ‘Trimata glupatsi’ (1970-1993).
Uncle Tony had been a director and animator of the films ‘Daga’ (1981), ‘Gledna tochka’ (1983),
‘Pardon’ (1984), ‘Nai-stranniyat’ (1985), ‘Pobeditelyat’ (1985), series of ‘Trimata glupatsi v bita I
sporta’ (1993) and many more.
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МАЙСТОРСКИ КЛАС | MASTERCLASS

МАЙСТОРСКИ КЛАС с Рикардо Браганса

Билети: 20 лв | www.sabitie.bg

Билети: 8 лв | www.sabitie.bg

MASTERCLASS with Rumen Petkov

MASTERCLASS with Ricardo Bragança

Tickets: 20 BGN. | www.sabitie.bg

Tickets: 8 BGN. | www.sabitie.bg

Създаване на анимационен пилотен филм

Музициране на аудиовизуални продукции

07-11 май, вторник-събота, 13:00-16:00, Съюз на Архитектите в България, зала 1, ет.1.

11 май, събота, 15:00, Съюз на Архитектите в България, зала 2, ет.2..

Creating cartoon film, pilot

Sonic Narrations in Audivisual Productions

07-11 May, TUE-SAT, 13:00-16:00, Union of Architects in Bulgaria, hall 1, 1st fl.

МАЙСТОРСКИ КЛАС | MASTERCLASS

МАЙСТОРСКИ КЛАС с Румен Петков

11 May, SAT, 15:00, Union of Architects in Bulgaria, hall 2, 2nd fl.

По време на едноседмичният майсторски клас Румен ще покаже нови филмови концепции и комбинация

Колко важна е музиката за вашите проекти? Как въздейства тя за цялостната интепретация на филма ви?

от тероритчини и практически задачи. Класовете ще обхванат различни перспективи и описания на

Какво казват звуците и какво е посланието ви към зрителя?

функциите, които изпълняват всички участници за създаването на анимационен филм. Класовете ще

За да се разбере как се създават и развиват звуковите описания в аудиовизуалната продукция е важно да

бъдат отворени за дискусии и мнения.

имаш концептуални, композиционни и технически умения. Тези умения се придобиват на основата на стабилни
теоритични знания и дългогодишен опит. тази комбинация ще се материализира в отличаващ се звуков

During the one week masterclass Rumen will show new animation films concepts, combination of theoretical

продукт. Този майсторски клас ще се спре на звуковата естетика като ще обърне внимание от една страна на

and practical exercises. The classes will cover different perceptions and perspectives, description of functions

исторически факти и анализ на процеса на създаване на звуци, а от друга ще изследва музикалните послания.

and roles of all involved in creating a cartoon. It will be followed by an open discussion.

Също така, Рикардо ще обърне внимание и на звуковото преобразуване и редактиране на традиционни
техники.
Във втората част от класа ще бъдат представени нагледни примери. Тяхната цел е да илюстрират концепциите,
представени в първата част от лекцията, а също и да бъдат използвани като практически примери, които да
станат повод за критичен поглед и обсъждане. Моля, погледнете програма за подробно опиасние на класа.
How important is music for your film projects? How do sound narrations influence the whole film interpretation? What
is your message to the viewers and what you want to tell them through sounds?
In order to understand how to create and develop sonic narrations in audiovisual productions it is important to
possess conceptual, compositional and technical skills. These skills have to be developed through a solid theoretical
approach and years of hands-on experience. Everything combined will materialize into an outstanding creative sonic
output.
This lecture will dwell on the aesthetics of sound by shedding some light on its history, analyzing the production
process and dissecting its inherent transmitted message. Ricardo will also be discussing sound transformation and
editing through traditional techniques. Visual examples are going to be presented throughout the second part of the
lecture. The visual examples will aim to illustrate the concepts addressed and will also be used as brief case studies
that will promote a small forum of discussion and allow critical thinking. Have a look at the full programme.
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Вечер на американската анимация
гост лектори Елиза Иванова, Антони Христов и Румен Петков
09 май, четвъртък, 19:00, Бетахаус

Златен Кукер Networking | Golden Kuker Networking
Вход свободен | Free entry
08 май, сряда, 19:00, Съюз на Архитектите в България, зала 1, ет.1.
08 May, WED, 19:00, Union of Architects in Bulgaria, hall 1, 1st fl.

Хайде да се опознаем
Нетуъркингът се гради върху основата на нови контакти и среща с непознати, което винаги се
оказва забавно. Елате и се запознайте с нови хора, за които анимацията е професия, споделете с
какво се занимавате и увеличете кръга от познати. Само елате и се забавлявайте. С нетърпение
очакваме да се запознаем лично. Очакваме международни гости.
Let’s meet up
Networking, building new contacts, and meeting people is always fun. Come and get to meet new colleagues; share what you do and expand your circle of acquaintances. All you have to do is to pop up
and entertain. We will look forward meeting you in person  International guests are expected.

US Cartoon Evening
Guest lecturers Eliza Ivanova, Anthony Christov and Rumen Petkov
09 May THU, 19:00, Betahaus
Също като филм с различни сюжетни линии, където историите на героите се преплитат в даден
момент и тук съдбите на трима българи се свързват по някаква случайност, и то не в България,
а в САЩ. Румен заминава там през 90те години на миналия век. Прави успешна кариера на
режисьор на поредица от епизоди на сериали като „Том и Джери“, „Джони Браво“, „Лабораторията
на Декстър“, „Крава и Пиле“ и др. От 1998 г., паралелно с работата си по проекти, преподава
и режисура на анимационни филми в института CalArts, където среща своята студентка Елиза.
През 2010 г. тя завършва бакалавърската си програма по създаване на анимационни герои. В тя
момента работи в студията по анимация на Пиксар. Досега Елиза е участвала с три пълнометражни
филма ‚Коли 2‘, ‚Храбро сърце‘ и ‚Училище за чудовища‘, чиято премиера ще бъде през лятото на
2013г. Колега на Елиза в Пиксар е Антони Христов. Той напуска България през 80те години на
миналия век и прави кариера в най-добрите анимационни студия като Walt Disney и Warner Bros. От
2000 г. насам е в Пиксар, където е творчески директор на ‚Търсенето на Немо‘, ‚Wall. E’, продуктов
дизайнер на редица други проекти, преподавател в Академията за изкуства в Сан Франциско.
Заповядайте на една лична среща с Елиза, Румен и Антони, за да научите повече за пътя, по който
са вървяли, какви са бъдещите им планове.
As in a movie compiled of different plots in which the lives of the characters interweave at a certain
point in time, here the fates of three Bulgarians mingle by some sort of a weird coincidence, a mere
chance, and they meet, yet not in Bulgaria but in the US. Exactly like in the movie, three Bulgarians
met unexpectedly in the USA. Rumen left Bulgaria in the 90s of the last century and pursued a successful career as animator. He was a director of a numerous episodes of TV series, such as “Tom and Jerry,”
“Johnny Bravo”, “Dexter’s Laboratory,” “Cow and Chicken” and others. Since 1998, alongside his work
on animation projects, he teaches Direction in animation at the CalArts Institute in California where he
met his student Eliza. She moved to the US in 2006 to follow her education and career in animation in
Los Angeles, California. Eliza is now animator at Pixar Animation Studios, San Francisco. So far she has
worked on three feature films at Pixar - Cars 2, Brave, and Monsters University, which premiers will be in
the summer of 2013. Anthony Christov is a colleague of Eliza at Pixar. He left Bulgaria in the 80s of the
last century and found a job at the top animation studios in the world - Walt Disney and Warner Bros.
From 2000 until present he works for Pixar as Art Director of Finding Nemo and Wall –E. He is also a
product designer of number of project, and a lecturer at Art Academy, San Francisco, USA.
Join us and personally meet Eliza, Rumen and Anthony where they will share more about their career
paths and future plans.
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В търсене на Антони и храброто сърце Елиза
10 май петък, 15:00, Съюз на Архитектите в България, зала 2, ет.2.

Ден на децата на София | Sofia children’s Day
Вход свободен за деца | Free entry for kids
11 май, събота, 10:00, Съюз на архитектите в България
11 May, SAT, 10:00, Union of Architects in Bulgaria

Finding Anthony and Brave Eliza
10 May, FRI, 15:00, Union of Architects in Bulgaria, hall 2, 2nd fl.
Ако сте изпуснали шанса си да се запознаете с Елиза и Антони в Бетахаус в Бетахаус, имате още
една възможност да го направите в петък, 10 май, този път на една професионално ориентирана
дискусия.

С много забавни игри,
творчески задачи и прожекции на филми ще отбележим фестивала на децата на София.
We shall celebrate
children festival in Sofia through fun & games, creative work and various movies.

You missed to meet Anthony and Eliza in person at Betahaus? Nothing to worry about. We give you a
second chance to meet them on Friday for a professional discussion.
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Îïåðàòèâíà ïðîãðàìà “Îêîëíà ñðåäà 2007 - 2013” (ÎÏÎÑ) å åäíà îò
ñåäåìòå îïåðàòèâíè ïðîãðàìè â Áúëãàðèÿ.
Òÿ îïðåäåëÿ ñòðàòåãè÷åñêèòå öåëè íà ñòðàíàòà íè â ñåêòîð „îêîëíà
ñðåäà”, êîèòî ñå ôèíàíñèðàò îò åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå â ïåðèîäà
2007-2013 ã.

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.
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