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Цена на билетите: 4 лв. –
единичен билет за прожекция
10 / 15 лв. – пълен фестивален пропуск (достъп до всички прожекции
в рамките на фестивала за един
човек). Намалената цена важи за
ученици, студенти, абонати на
Френския институт, пенсионери,
хора с увреждания и безработни.
Филмите от програма „Кинообразование“ са само за ученици,
с вход свободен

За контакт с нас
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
youngcinemasofia.eu
И-мейл: info@youngcinemasofia.eu
Facebook: Meetings of Young
European Cinema / Срещи на
младото европейско кино
Тел.: + 359 893 45 82 53

Eкип фестивал
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Организатори:
Пресаташе:
Ралица Асенова, Йоана Панкова
Елеонора Стайкова
Дизайн на плаката и програмата:
Екип рекламен клип:
Кирил Златков
Светослав Драганов, Йоана
Превод филми и субтитри:
Панкова, Ралица Асенова,
Бранимир Добрев
Василена Василева, Иван
Димитров, Кирил Златков
Съорганизатор:
И учениците:
Френски институт
Вeлизара Георгиева, Любо
България
Чавдаров, Сами Ал Дакруни,
Александър Димитров
В програмата са използвани материали от:
O Som e a Fúria, Unifrance, IfCinema, Nour films, adrienrivollier.fr
Организаторите си запазват правото на промени в програмата
Всички филми са субтитрирани на български език.
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10 / 15 lv – festival pass (gives access
to all projections for one person).
Reduced price is available to students, Institut français adherents,
senior citizens, people with disabilities and unemployed. Screenings,
part of the ‘Film education’ programme, are only for schoolchildren
and are free of charge

Contact us
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
youngcinemasofia.eu
e-mail: info@youngcinemasofia.eu
Facebook: Meetings of Young
European Cinema / Срещи на
младото европейско кино
Tel.: + 359 893 45 82 53

Festival team
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Organisers:
Press attaché:
Ralitsa Assenova, Ioana Pankova
Eleonora Staikova
Design poster and programme:
Crew festival trailer:
Kiril Zlatkov
Svetoslav Draganov,
Translation and subtitles:
Ioana Pankova, Ralitsa Assenova,
Branimir Dobrev
Vassilena Vassileva, Ivan Dimitrov,
Kiril Zlatkov
Co-organiser:
And the high-school students:
Institut français
Velizara Georgieva, Samy Dakrouni,
de Bulgarie
Lubo Tchavdarov, Alexander
Dimitrov
В програмата са използвани материали от:
O Som e a Fúria, Unifrance, IfCinema, Nour films, adrienrivollier.fr
Организаторите си запазват правото на промени в програмата
All films are subtitled in Bulgarian language.
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ФЕСТИВАЛЪТ
Здравейте приятели,

Щастливи сме да ви посрещнем на третото издание

на фестивала „Срещи на младото европейско кино“. И

тази година ще останем верни на идеята да представяме филми на млади автори от Европа. Те имат какво да

ви кажат и обещаваме начина, по който ще го направят
да бъде необичаен. Ще ги срещнете в селекцията „Нови
гласове“.

Днешните класици на киното, вчера също са били не-

познати. А филмите им променили киното, не са изгубили
от своята предизвикателност. От тази година ще ви

припомняме тези заглавия в рубриката Forever Young, а

някои ще бъдат показани за първи път на български екран.

И защото всичко започва в детството, ние му отделяме специално внимание с програмата „Права на детето“
част от международния проект „Перспективи върху

детството, образованието и миграцията в Източна

Европа“. В нея са включени документални филми и професионални дискусии по темата. Водещи на дискусиите ще

са магистрати от системата на детското правосъдие
във Франция.

За най-младите ни зрители сме подготвили специално

подбрана програма от безплатни образователни прожекции – „Кинообразование за ученици“, съпътствана
от занимания по филмов анализ.

Нашият „Кино-уъркшоп“ ще даде възможност на гру-

па ученици в рамките на пет дни (26–30 септември) да
направят кратък филм с помощта на професионалисти.

4

THE FESTIVAL
Dear friends,

We are happy to welcome you to the third edition of ‘Meet-

ings of Young European Cinema’. This year too we will remain

faithful to our pledge to present new authors from Europe.

They have a lot to say and we can promise that they are going
to make it in an unusual way. They are all gathered in the rubric
‘New Voices’.

Today’s renowned filmmakers were unknown once too, but

their films which changed cinema haven’t lost a bit of their
originality and defiance. This year for the first time we’ll be

showing those films in the selection ‘Forever Young’. Some of
the titles will be shown on screen in Bulgaria for the first time.

And since all starts in childhood, we accord special attention
to this moment of life, in our programme ‘Children’s rights’

part of the bigger international project ‘Perspectives on childhood, education and migration in Eastern Europe’. Our pro-

gramme comprises documentary films and discussions on the
subject. The discussions will be led by magistrates from the
children’s courts in France.

We address our youngest viewers though a specially curat-

ed free of charge programme in Film education for schoolchildren that contains screenings and exercises in analysis.

The five-day long Filmmaking workshop (26–30 Septem-

ber) will give a crew of children the opportunity to make a
short film, guided by professionals.
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Като представител на френската културна дипломация,

Френският институт, ръководен от Министерството
на външните работи и Международното развитие днес

е единствена по рода си запазена марка във Франция и
деветдесет и шест други страни. Извън Франция Френският институт подкрепя творци, идеи, произведения и

културни индустрии, като едновременно с това насърчава артистичния обмен и културния диалог.

Френският Институт е особено активен в популяри-

зирането на френските филми в чужбина, чрез мрежата
на Френските институти и Алианси и над 300 партньори
по света.

Филмовите програми способстват за некомерсиалния

показ на нови френски филми. Те представят както ключови фигури от френското кино, така и представители
на новото поколение; допринасят за популярността на

кино-класиките и разпространението на знанието за ки-

ното изобщо. Френският институт също така участва

в промотирането на филми от целия свят, чрез инициативите: „Фабриките за кино на света“ по време на фес-

тивала в Кан и чрез „Африканска филмотека“, както и чрез

механизма за подкрепа „Помощ за световните кинематографии“, ръководен съвместно със CNC.
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As an agent of French cultural diplomacy, operated by the

Ministry of Foreign Affairs and International Development, the
Institut français today is a unique brand in France and 96 oth-

er countries. Outside France, it promotes artists, ideas, works

and industries, while facilitating artistic exchange and cultural
dialogue.

The Institute français is notably active in the promotion

and cultural distribution of French films abroad, through a

network of the Instituts Français and Alliances françaises and
over 300 main partners worldwide.

Its programmes contribute to the non-commercial distri-

bution of recently produced French films and the presentation
of its main figures and younger generation as well as to the
promotion of film classics and to the wider dissemination of

knowledge about film. The Institut Français also participates
in the promotion of world cinema with Fabrique des Cinémas

du Monde during the Cannes Film Festival, the Cinémathèque

Afrique and the aid scheme Aide aux cinemas du monde managed jointly with the Centre National du Cinéma et de l’Image
Animée (CNC).
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Н О В И ГЛ А С О В Е | N E W V O I C E S
Утре / Demain

2015 / Франция / 118 мин. / Move Movie / Mars films / Документален
Автори: Мелани Лоран, Сирил Дион
Публикацията на изследване според, което част от човечеството ще изчезне до 2100 година, провокира режисьорът Сирил Дион
и приятелката му – актрисата Мелани Лоран, да проведат заедно
с екип от четири човека, собствено изследване в десет държави,
за да разберат какво би могло да провокира тази катастрофа… и
преди всичко – как да я избегнем! Филмът предоставя рядък оптимистичен поглед върху екологичните проблеми.
Най-добър документален филм, Сезар 2016
Филмотечно кино „Одеон“ - 27.09, 19:00
Френски институт - 29.09, 19:30
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Demain /Tomorrow

2015 / France / 118 min. / Move Movie / Mars films / Documentary
Authors: Mélanie Laurent, Cyril Dion
Following the publication of a study that announced the possible disappearance of a part of humanity between here and year 2100, Cyril Dion
and Mélanie Laurent set out with a team of four people to carry out an
investigation in ten countries in order to understand what could provoke
this catastrophe and, …above all, how to avoid it. The film provides a rare
optimistic viewpoint on the environmental issues.
Best documentary, Cesar 2016
Cinema ‘Odeon’ - 27.09, 19:00
Institut français - 29.09, 19:30

9

Н О В И ГЛ А С О В Е | N E W V O I C E S
Купонджийка / Party Girl

2014 / Франция / 95 мин. / Elzévir Films, Pyramide International
Реж. и сценарий: Мари Амачукели, Клер Бурже, Самуел Теис Оператор:
Жюлиен Попар Монтаж: Фредерик Байеш С участието на: Анжелик
Лиценбургер, Жосеф Бур, Марио Теис, Северин Лиценбургер, Синтиа
Лиценбургер
Анджелик е шестдесетгодишна еротична танцьорка. Тя обича
купоните и мъжете. Един ден неин редовен клиент  предлага да
се оженят. Ще може ли тя да се промени и да започне нов живот?
„Златна Камера”, Кан 2014
Френски институт – 1.10, 17:30
Филмотечно кино „Одеон“ – 2.10, 18:00
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Party Girl

2014 / France / 95 min. / Elzévir Films, Pyramide International
Written and directed by: Marie Amachoukeli, Claire Burger, Samuel Theis
Cinematography: Julien Poupard Editing : Frédéric Baillehaiche With:
Angélique Litzenburger, Joseph Bour, Mario Theis, Samuel Theis, Séverine
Litzenburger, Cynthia Litzenburger
Angélique a is sixty years old erotic dancer. She loves to party and loves
men. One day, a regular client asks her to marry him. Will she be able to
leave her old ways and start a new life?
Camera d’or, Cannes 2014
Institut français – 1.10, 17:30
Cinema ‘Odeon’ – 2.10, 18:00
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Н О В И ГЛ А С О В Е | N E W V O I C E S
Винсент не е риба / Vincent n’a pas d’écailles

2016 / Франция / 78 мин. / Christmas in July / IfCinema
Реж.: Тома Салвадор Сценарий: Томас Бидеган, Томас Шейсон, Тома
Салвадор Оператор: Алексис Кавришин Монтаж: Гийом Сеньол
С участието на: Томас Салвадор, Вилма Понс
Винсент притежава свръх-способност: силата и рефлексите му
стават ненадминати, когато влезе в контакт с водата. За да
може да се възползва пълноценно от дарбата си, той се заселва в
регион с много усамотени езера и реки, където може да води спокоен живот. При едно „водно бягство“ той среща Луси, в която
сe влюбва.
Филмотечно кино „Одеон“ – 29.09, 16:00 – прожекция за ученици
Френски институт – 1.10, 19:30
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Vincent / Vincent n’a pas d’écailles

2016 / France / 78 min. / Christmas in July / IfCinema
Director: Thomas Salvador Script: Thomas Bidegain, Thomas Cheysson,
Thomas Salvador Cinematography: Alexis Kavyrchine Editing: Guillaume
Saignol Cast: Thomas Salvador, Vimala Pons
Vincent has an extraordinary ability: his strength and reflexes increase
tenfold when in contact with water. To make full use of this gift, he settles
in a region with many lakes and rivers, and that is isolated enough to allow him to live a peaceful life. During an aquatic escapade, he encounters
Lucie, with whom he falls in love.
Cinema ‘Odeon’ – 29.09, 16:00 – screening for high-school students
Institut français – 1.10, 19:30
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Н О В И ГЛ А С О В Е | N E W V O I C E S
Джон Фром / John From

2015 / Португалия / 100 мин. / O Som e a Fúria, Shellac Sud
Реж.: Жоао Николау Сценарий: Жоао Николау, Мариана Рикардо
Оператор: Марио Кастанейра Монтаж: Алесандо Комодин, Жоао
Николау С участието на: Юлия Палха, Клара Ридетстайн, Филипе
Варгас, Леонор Силвейра, Адриано Луз
„Нищо не е по-свирепо от сърцето на младо момиче. Ако съществува нещо по-чисто и по-яростно, то аз не знам кое е то.“
Жоао Николау
Филмотечно кино „Одеон“ – 28.09, 14:30 – прожекция за ученици
			
29.09, 18:30
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John From

2015 / Portugal / 100 min. / O Som e a Fúria, Shellac Sud
Dir: João Nicolau Script: João Nicolau, Mariana Ricardo Camera: Mário
Castanheira Editing: Alessandro Comodin, João Nicolau Sound: Miguel
Martins Original score: João Lobo Cast: Júlia Palha, Clara Riedenstein,
Filipe Vargas, Leonor Silveira, Adriano Luz
‘Nothing is as fierce as the heart of a young girl. If there’s anything purer
and more violent I don’t know what that might be.’
João Nicolau
Cinema ‘Odeon’– 28.09, 14.30 – screening for high-school students
		
29.09, 18.30
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Н О В И ГЛ А С О В Е | N E W V O I C E S
Обратно у дома / Volta à Terra

2014 / Португалия / 78 мин. / O Som e a Fúria, Close up films, Les films
de l’air / Документален
Реж.: Жоао Педро Пласидо Сценарий: Лорънс Ферейра Барбоса, Жоао
Педро Пласидо Оператор: Жоао Педро Пласидо Монтаж: Педро
Маркес С участието на: Даниел Хавиер Перейра, Антонио Гимараеш, Даниела Баросо, насeлението на Уз
Една заплашена общност: фермери, които практикуват устойчиво земеделия в полу- изоставено планинско село в северна Португалия. Сред обитателите откриваме Антонио – бивш емигрант,
изпълнил мечтата си да се завърне у дома и заел се с подготовката
на летните тържества и Даниел – млад овчар, който мечтае за
любов по здрач.
Cелектиран в програмата ACID, Кан 2015
Филмотечно кино „Одеон“ – 30.09, 16:00 – прожекция за ученици
			
1.10, 17:00
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(Be)longing / Volta à Terra

2014 / Portugal / 78 min / O Som e a Fúria, Close up films, Les films de
l’air / Documentary
Dir: João Pedro Plácido Script: Laurence Ferreira Barbosa, João Pedro
Plácido Cinematography: João Pedro Plácido Editing: Pedro Marques
Cast: Daniel Xavier Pereira, António Guimarães, Daniela Barroso, the
people of Uz
Volta à Terra tells the story of an endangered community: farmers who
practice subsistence farming in an almost deserted mountainous village
of northern Portugal. Among the inhabitants we meet António, a former
emigrant who fulfilled his dream of returning home, prepares the village festivities for the coming summer, and Daniel, young shepherd who
dreams of love at dusk.
ACID selection, Cannes 2015
Cinema ‘Odeon’ – 30.09, 16:00 – screening for schoolchildren
		
1.10, 17:00
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Н О В И ГЛ А С О В Е | N E W V O I C E S
Изкупление / Redemption

2013 / Португалия / 27 мин. / Le Fresnoy, Komplizen film, Okta film
Продукционен формат: 35 mm
Реж.: Мигел Гомеш Сценарий: Мигел Гомеш, Мариана Рикардо Монтаж: Жоао Николау С гласовете на: Жайме Перейра, Донатело Брида, Жан-Пиер Рем, Марен Аде
„Исках това да е интимен, почти изповеден филм, съставен изцяло
от архивни кадри, много, от които са заснети на супер 8 и затова
създават уникално, анонимно, лично измерение… И в същото време
исках да бъде обратното на това, което току-що описах“
Мигел Гомеш
Премиера - Венеция 2014
Филмотечно кино „Одеон“ – 26.09, 14:30 – прожекция за ученици
			
1.10, 17:00
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Redemption

2013 / Portugal / 27 min. / Le Fresnoy – Komplizen film – Okta film
Production format: 35 mm
Dir: Miguel Gomes Texts by: Miguel Gomes, Mariana Ricardo Editing: João
Nicolau With the voices of: Jaime Pereira, Donatello Brida, Jean-Pierre
Rehm and Maren Ade
‘I wanted it to be intimate, almost confessional, composed exclusively
of archive images, many of which are super 8 and therefore convey a
unipersonal, anonymous, private dimension… And, simultaneously, I
wanted it to be the very opposite of what I just stated.’
Miguel Gomes
Premiered at Venice 2014
Cinema ‘Odeon’ – 26.09, 14:30 – screening for high-school children
		
1.10, 17:00
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КИНООБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ
Първият учебен ден / Rentrée des classes

1956 /Франция /24 мин. / Dovidis, Les Films du Colisée /If Cinema, CinEd
Реж.: Жак Розие Сценарий: Жак Розие, Мишел О’Глор Оператор: Рене
Мателин Монтаж: Мишел Давид, Жак Розие Музика: Дариус Мийо, Жак
Ибер, Тибор Харсани С участието на: Рене Боглио, Мариус Сумиан
В едно малко селце във френската Провинция, на първия учебен ден,
едно момче хвърля ученическата си чанта в реката заради бас.
Изваждането  го води към вълнуващо приключение.

Малка светлинка / Petite lumière

2003 / Франция, Сенегал / 15 мин. /Mille et une productions / If Cinema,
CinEd Реж. и сценарий: Ален Гомис Оператор: Орелиен Делво Монтаж:
Фабрис Руо С участието на: Аси Фал
Фатима е осемгодишно момиче. Тя открива, че лампичката в хладилника угасва, когато затвориш вратата. Фатима излиза на
улицата, затваря и отваря очи. Хората продължават ли да съществуват, когато тя затвори очи?
Френски институт – 28.09, 10:00 – прожекция за ученици
на възраст 6 – 10 год.
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FILM EDUCATION FOR SCHOOLCHILDREN
Rentrée des classes

1956 / France / 24 min. / Dovidis, Les Films du Colisée / If Cinéma, CinEd
Dir: Jacques Rozier Script: Jacques Rozier, Michèle O’Glor Cinematography: René Mathelin Editors: Michelle David, Jacques Rozier Music: Darius
Milhaud, Jacques Ibert, Tibor Harsanyi Cast: René Boglio, Marius Sumian

In a small village in Provence, on the first day of school, a young boy throws
his bag into the river on a bet, and the retrieval of it leads to a thrilling
adventure.

Little Light / Petite lumière

2003 / France, Senegal / 15 min. /Mille et une productions / If Cinema,
Cined Dir. and script: Alain Gomis Cinematography: Aurélien Devaux Editing : Fabrice Rouaud Cast: Assy Fall

Fatima is a girl of eight. She discovers that the light in the fridge goes
off when the door is closed. So Fatima goes out, closes her eyes, opens
them, closes them again. Do people still exist when their eyes are shut?
Institut français – 28.09, 10:00 –
screening for schoolchildren 6 – 10 years old
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КИНООБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ
Гамбожиньош / Gambozinos

2013 / Португалия / 20 мин. / O Som e a Fúria / Les films du bélier
Реж.: Жоао Николау Сценарий: Марио Кастанейра Оператор: Марио
Кастанейра Монтаж: Телмо Чуро, Жоао Николау С участието на:
Томас Франко, Пауло Дуарте Рибейро, Педро Лейтао, Изабел Португал, Ана София Рибейро
Десет годишно момче се сблъсква с живота на летен лагер. Не е
лесно момичето, в което си влюбен, да не ти обръща внимание,
нито пък по-големите да те тормозят. За щастие, в гората се
крие гамбожиньошът.
Филмотечно кино „Одеон“ – 30.09, 16:00
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FILM EDUCATION FOR SCHOOLCHILDREN
Wild Haggis / Gambozinos

2013 / Portugal / 20 min. / O Som e a Fúria / Les films du bélier
Dir. and Script: João Nicolau Script: Mário Castanheira Cinematography:
Mário Castanheira Editing: Telmo Churro, João Nicolau Cast: Tomás Franco, Paulo Duarte Ribeiro, Pedro Leitão, Isabel Portugal, Ana Sofia Ribeiro
A ten-year-old boy faces up to the struggles of life in a summer camp.
It’s not easy to be ignored by the girl of his heart or seeing his dormitory
vandalised by adolescent thugs. Fortunately, in the forest out of sight, is
the wild haggis.
Cinema ‘Odeon’ – 30.09, 16:00
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КИНООБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ

2011 / Португалия / 63 мин. / Vende-se Filmes / FR Unipessoal Lda /
Документален
Реж.: Жоао Милер Гуера, Филипа Райс Сценарий: Филипа Райс, Жоао
Милер Гуера Оператор: Васко Виана Монтаж: Мариана Гайвао
С участието на: Диого Диас, Ана Спаин, Йонут Даниел Тофансеко,
Моника Тофансеко, Рита Лурейро и др.
Филмът показва как концепцията „Оркестър Поколение“ създадена през 1975 в Латинска Америка, се превръща в солидна структура за младите хора, които участват в нея. Те придобиват усещане
за принадлежност към група, откриват преди недостъпни за тях
хоризонти и израстват завършени личности.
Филмотечно кино „Одеон“ – 26.09, 14.30
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FILM EDUCATION FOR SCHOOLCHILDREN

2011 / Portugal /63 min / Vende-se Filmes / FR Unipessoal Lda /
Documentary
Dir: João Miller Guerra, Filipa Reis Script: Filipa Reis, João Miller Guerra
Cinematography: Vasco Viana Editing: Mariana Gaivão With: Diogo Dias,
Ana Spain, Ionut Daniel Tofanesco, Monica Tofanesco, Rita Loureiro
Generation Orchestra shows us how the concept created in Latin America
in 1975, has become a solid structure for young people who are part of
it. They develop a sense of belonging to a group, discover horizons previously inaccessible, and become complete individuals.
Cinema ‘Odeon’ – 26.09, 14:30
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КИНООБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ
Жалейка

2016 / Германия, България / 92 мин. / DFFB, НБУ, Гьоте Институт България, Cineaste Maudit Production Bulgaria, Cinemanda Berlin, Euro Films
Реж. и сценарий: Елица Петкова Оператор: Констанце Шмит
Монтаж: Ханес Маргет, Елица Петкова Музика: Ханес Маргет С
участието на: Анна Манолова, Снежина Петрова, Михаил Стоянов, Мария Клечева, Стойко Иванов, Бояна Георгиева, Ася Попова,
Мартон Наги / Нодж и жителите на село Пирин
Лора е 17-годишно момиче, което трябва да се справи със скръбта
си от смъртта на своя баща. В малкото българско градче, където
времето сякаш е спряло, семейството ѝ и местните хора очакват
от нея да се отдаде на опечаление - тя да носи черни дрехи, да не
слуша музика и да следва различни траурни ритуали. Само че Лора
иска да продължи да се наслаждава на младостта си, но желанието ѝ да живее нормален живот е пресечено от недоволството на
другите, които я карат насила да играе ролята на сирак.
Специално признание на журито в категория Генерация 14плюс,
Берлинале 2016
Филмотечно кино „Одеон“ – 27.09, 15:30
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FILM EDUCATION FOR SCHOOLCHILDREN
Zhaleika

2016 / Germany, Bulgaria / 92 min. / DFFB, NBU, Goethe Institut Bulgaria,
Cineaste Maudit Production Bulgaria, Cinemanda Berlin, Euro Films
Dir. and script: Eliza Petkova Cinematography: Constanze Schmitt Editing:
Hannes Margaret, Eliza Petkova With: Anna Manolova, Snezhina Petrova,
Mihail Stoyanov, Maria Klecheva, Stoyko Ivanov, Boyana Georgieva, Asya
Popova, Márton Nagy, and the people of Pirin village
Lora, a 17 years old girl, has to deal with her father’s death. In the small
Bulgarian village where time seems to stand still, her family and the
villagers expect her to give herself over to grief. From now on, she must
wear black, not listen to any music and observe various mourning rituals.
However, Lora wants to keep on enjoying her youth but her desire to live
a normal life is disrupted by the judgment of others, who force her to
play the role of an orphan.
Special mention Generation 14plus, Berlinale 2016
Cinema ‘Odeon’ – 27.09, 15:30
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КИНООБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ
Освен тези филми в рамките на програмата учениците могат да
видят и следните заглавия от фестивала:
In addition to the above films within the same programme the following
titles from the festival will be available to schoolchildren:

Изкупление / Redemption
26.09, 14:30
Филмотечно кино „Одеон“ /
Cinema ‘Odeon’

Джон Фром / John From
28.09, 14:30
Филмотечно кино „Одеон“ /
Cinema ‘Odeon’

Винсент не е риба /
Vincent n’a pas d’écailles

29.09, 16.00 – Филмотечно кино „Одеон“/
Cinema ‘Odeon’

Спартак и Касандра
30.09, 14:00
Френски институт /
Institut français

Обратно у дома /
(Be)longing / Volta à Terra
29.09, 16:00 – Филмотечно кино
„Одеон“/ Cinema ‘Odeon’
Всички прожекции за ученици са безплатни
Аll screenings for schoolchildren are free of charge
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Програма „Права на детето“ – част от
проекта „Перспективи върху детството,
образованието и миграцията
в Източна Европа“
Филмовата програма „Перспективи върху детството, образованието и миграцията в Източна Европа“ е платформа за срещи и обмяна
на добри практики между френски, румънски, български и молдовски професионалисти по разнообразни образователни въпроси. Проектът ще
предостави изключителна възможност на гражданското общество и
държавните институции, професионалисти в сферата на образованието и правосъдието да обсъждат темите отразени във филмовата програма.
Кръглите маси ще бъдат придружени от документални филми на
следните теми: анти-дискриминация, социално неравенство, отпадане от училище, деца в застрашено положение, бездомни деца, деца в
конфликт със закона.
Към тези професионални дебати, програмата ще предложи филмова
селекция за широката публика и образователни прожекции за младежката публика, засягащи темите за миграцията и съвместното съжителство в училище, семейството и обществото.
След успеха на фестивала за документално кино „Хронограф“ (Май
2016, Молдова), филмовата програма „Перспективи върху детството,
образованието и миграцията в Източна Европа“ ще продължи с двe
допълнителни издания: в България – като част от „Срещи на младото
европейско кино“ през септември и в Румъния – в рамките на Фестивала
за права на децата през месец ноември.
Проектът бе иницииран от Посолствата на Република Франция в
Румъния, България и Молдова, с подкрепата на партньорските фестивали, чуждестранни посолства и CEMEA.
Дейността на CEMEA (Центрове за обучение в методите на активното образование) съчетава професионално обучение и ежедневно
участие на учители, социални и културни преподаватели, специалисти
по психично здраве. Асоциацията е създадена през 1937 година и интегрира обучението в големите стратегии за развитие. Тя развива педагогическа система за активно образование, която позволява на всяко
дете, подрастващ или възрастен да възприема околния свят по-осъзнато и да развива собствените си лични и социални умения. CEMEA
е френска национална мрежа от 27 регионални организации, за които
работят общо 400 служители и 4230 доброволци.
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Programme ‘Children’s Rights’ – part of project
‘Perspectives on childhood, education and
migration in Eastern Europe’
Film focus ‘Perspectives on childhood, education and migration in Eastern
Europe’ is a regional project designed as a platform for meetings and good
practice exchanges between French, Romanian, Bulgarian and Moldovan professionals, on various educational topics. It will provide participants - representatives of civil society and institutions and professionals in the education and
judiciary field - a privileged frame to discuss the screening issues.
The round tables will be accompanied by documentary films on the following themes: non-discrimination, social inequality, school dropout, endangered
children, wandering childhood, children in conflict with the law.
In addition to these professional debates, the focus will propose film programming for a large audience and educational screenings of shorts for young
audiences about migration and living together-related issues in school, family
and society.
After its success at the Documentary Film Festival CRONOGRAF, which took
place in Moldova in May, film focus „Perspectives on childhood, education and
migration in Eastern Europe“ will go on with two additional editions in Bulgaria
in September, during the Festival of Young European cinema, and in Romania
in November during the Festival of children‘s Rights.
This project was initiated by the French еmbassies in Romania, Bulgaria
and Moldova, with the support of partner festivals, local embassies and the
CEMEA.
The action of CEMEA (Centers for Active Education Training Methods) is at
the crossroad of training and daily intervention of teachers, social and cultural
educators and mental health workers. This association has been created in
1937 and integrates training into general developmental strategies. It develops
a pedagogy linked with active education, which permits to each child, teenager
or adult to be more conscious of the surrounding world and to develop one’s
own individual and social skills. CEMEA is a French national network of 27
regional organizations, which represents 400 salaries and 4230 volunteers.
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ПРАВА НА ДЕТЕТО
С високо вдигната глава / La tête haute

2015 / Франция / 119 мин. / Les Films du Kiosque /
Реж.: Еманюел Берко Сценарий: Еманюел Берко, Марсия Романо
Оператор: Гийом Шифман Монтаж: Жюлиен Лелу С участието на:
Катрин Деньов, Род Парадо, Беноа Мажимел, Сара Форестие, Диан
Руксел, Елизабет Мазев
Изоставен от майка си на шест години, Малони често е привикван
в съдилищата за малолетни. Един ден е изпратен в изправителен
център със строг режим, той среща Тес – особено момиче, което
ще му помогне да види смисъл в живота.
Откриващ филм на фестивала в Кан 2015
Най-добър актьор във второстепенна роля и най-добър млад актьор, Сезар 2016
Френски институт – 30.09, 19:00
Филмотечно кино „Одеон“ – 1.10, 20:00
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CHILDREN’S RIGHTS
Standing Tall / La tête haute

2015 / France / 119 min. / Les Films du Kiosque
Dir: Emmanuelle Bercot Script: Emmanuelle Bercot, Marcia Romano Cinematography: Guillaume Schiffman Editing: Julien Leloup Cast: Catherine Deneuve, Rod Paradot, Benoît Magimel, Sara Forestier, Diane Rouxel,
Elizabeth Mazev
Abandoned by his mother at the age of six, Malony is constantly in and
out of juvenile court. Malony is sent to a stricter educational center, where
he meets Tess, a very special young girl who will show him that there is
more to life.
Opening film, Cannes 2015
Best supporting role, best young actor, Cesar 2016
Institut français – 30.09, 19:00
Cinema ‘Odeon’ – 1.10, 20:00
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ПРАВА НА ДЕТЕТО
Спартак и Касандра

2014/ Франция / 81 мин. / Morgane Production / Nour Films /
Документален
Реж.: Йоанис Нюге Сценарий: Йоанис Нюге, Самюел Люре Оператор:
Йоанис Нюге Монтаж: Ан Лориер, Йоанис Нюге С участието на:
Касандра Димитру, Спартак Урсу, Камий Брисон
Две ромски деца – Спартак и Касандра, водещи номадски начин на
живот с родителите си, са прислонени от Камий – млада танцьорка на трапец. Разкъсвани между перспективите на новия живот,
който се разкрива пред тях и обичта към родителите, Спартак и
Касандра трябва да направят своя избор.
Френски институт – 29.09, 17:00
			
30.09, 14:00 – безплатна прожекция за ученици
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CHILDREN’S RIGHTS
Spartacus & Cassandra

2014/ France / 81 min / Morgane Production / Nour Films /
Documentary
Dir: Ioanis Nuguet Script: Ioanis Nuguet, Samuel Luret Cinematography:
Ioanis Nuguet Editing: Anne Lorrière, Ioanis Nuguet With: Cassandra
Dumitru, Spartacus Ursu, Camille Brisson
Two Roma children – Spartacus and Cassandra leading a nomad life with
their parents are sheltered by Camille – a young trapeze artist. Torn between the new life offered to them and the affection for their parents who
live on the street, Spartacus and Cassandra must choose.
Institut français – 29.09, 17:00
		
30.09, 14:00 – screening for schoolchildren
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ПРАВА НА ДЕТЕТО
Прожекции и професионални дискусии
с вход свободен:
Трудни деца – работа на държавата /
Enfances difficiles, affaire d’état

2010 / Франция / 52 мин. / Cocotteminute prod. / Документален
Реж. Адриан Риволиe Оператор: Жюлен Жидоан Монтаж: Силви Перен

След великата буржоазната революция Френската държава развива загриженост за проблемите на малолетните и поема пълномощия обичайно упражнявани от семействата. Филмът се фокусира едновременно върху историята на защитата на детето
във Франция и промяната в статута на детето по отношение
на семейството.
Френски институт – 29.09, 10:00

Крайна точка / Point de chute

2005 / Франция / 52 мин. / Cocotteminute prod. / Документален
Реж. Адриан Риволиe Оператор: Никола Корню Монтаж: Силви Перен
Филмът показва живота в един затворен образователен център
за младежи с лоши съдебни досиета. Оксиморонът, който формират двете прилагателни в наименованието отразява противоречието в концепцията на проекта. „Крайна точка“ е заснет за
три седмици, в които екипът на филма живее в центъра за младежи.
Френски институт – 29.09, 14:00

В детския съд / Au tribunal de l’enfance

2008 / Франция / 54 мин. / Cocotteminute prod. / Документален
Реж. Адриан Риволие Оператор : Серж Венсан, Адриан Риволие
Монтаж: Силви Перен Оригинална музика: Себастиан Трон

Като проследява ежедневната работа на двама детски съдии, филмът предоставя нов поглед върху тази дискретна съдийска работа, която извиква асоциации с общочовешки проблеми: мястото
на детето, колко е трудно да бъдеш родител…
Френски институт – 30.09, 16:00
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CHILDREN’S RIGHTS
Screenings and professional debates
free of charge:
Difficult childhoods – a responsibility of the
state / Enfances difficiles, affaire d’état

2010 / France / 52 min. / Cocotteminute prod. / Documentary
Dir. Adrien Rivolier Cinematography: Julien Gidoin Editing: Sylvie Perrin

After the French Revolution, the State started being concerned with juvenile affairs and taking over the authority normally exercised by families.
Through a double historical and contemporary focus, this film recalls the
history of child protection in France and explores the underlying change
in the status of the child, correlated to that of the family.
Institut français – 29.09, 10:00

A Hard Landing / Point de chute

2005 / France / 52 min. / Cocotteminute prod. / Documentary
Dir. Adrien Rivolier Cinematography: Nicolas Cornut Editing: Sylvie Perrin
Hard landing deals with a closed educational centre for youngers with a
bad track record. The mutually exclusive words ‘closed’ and ‘educational’
sum up the project’s ambiguity. Filmed over three weeks, while the crew
lived in the centre.
Institut français – 29.09, 14:00

At the children’s court /
Au tribunal de l’enfance

2008 / France / 54 min. / Cocotteminute prod. / Documentary
Dir. Adrien Rivolier Cinematography: Serge Vincent, Adrien Rivolier
Editing: Sylvie Perrin Original music: Sébastien Tron

By following their daily activity and court sessions of two children’s judges, this film casts a new look at a discreet form of judicial work which, for
each of us, recalls universal issues: the place of the child, the difficulty
of parenthood…
Institut français – 30.09, 16:00
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FOREVER YOUNG
Лудият Пиеро

1965 / France / 165 мин. / Les Productions Georges de Beauregard,
Rome-Paris Films, Société Nouvelle de Cinématographie (SNC) / IfCinema
Реж. и сценарий: Жан-Люк Годар Оператор: Раул Кутар Декори: Пиер
Гуфроа Монтаж: Франсоаз Колин С участието на: Ана Карина, ЖанПол Белмондо
Неудовлетворен от буржоазния начин на живот, който води, Фердинанд заминава с бившата си любовница на анархистично пътуване през Франция. Годар използва криминален роман за основа на
това, което ще се превърне в повторно измисляне на киното.
Френски институт – 28.09, 19:00
Филмотечно кино „Одеон“ – 30.09, 19:00

38

Pierrot le fou

1965 / France /165 min. / Les Productions Georges de Beauregard,
Rome-Paris Films, Société Nouvelle de Cinématographie (SNC) / IfCinema
Dir. and script: Jean-Luc Godard Cinematography: Raoul Coutard Еditing:
Françoise Colin Set decoration: Pierre Guffroy Cast: Jean-Paul Belmondo,
Anna Karina
Unsatisfied with his bourgeois lifestyle Ferdinand hits the road with his
ex-lover Marianne to indulge in an anarchist trip through France. Goddard
had used a pulp novel as a basis for the reinvention of cinema.
Institut français – 28.09, 19:00
Cinema ‘Odeon’ – 30.09, 19:00
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FOREVER YOUNG
Презрението / Le Mépris

1963 / Франция / 110 мин. / Les Films Concordia / Rome Films / IfCinema
Реж.: Жан-Люк Годар Сценарий: Жан-Люк Годар, по романа на Алберто Моравия Оператор: Раул Кутар Монтаж: Аньес Гиймо Оригинална музика: Жорж Делрю В ролите: Бриджит Бардо, Мишел Пиколи,
Фриц Ланг, Жан-Люк Годар
Филмът проследява амбициозен сценарист и красивата му съпруга
по пътя към отчуждението, предизвикано от привидно банална
случка.
Френски институт – 1.10, 15.30
Филмотечно кино „Одеон“ – 2.10, 16.00
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Contempt / Le Mépris

1963 / France / 110 min. / Les Films Concordia / Rome Paris Films /
IfCinema
Dir: Jean-Luc Godard Script: Jean-Luc Godard, based on the novel by Alberto Moravia Cinematography: Raoul Coutard Editing: Agnès Guillemot
Original score: Georges Delerue Cast: Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Fritz
Lang, Jean-Luc Godard
An ambitious screenwriter and his beautiful wife on the way to alienation
and contempt, caused by what seems to be an unimportant incident.
Institut français – 1.10, 15.30
Cinema ‘Odeon’ – 2.10, 16.00
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Представяне на CinEd
програма по кинообразование
Събота, 1 октомври, 10.00 – 14:00,
Френски институт – зала „Славейков“
CinEd е програма за европейско сътрудничество, посветена на
кинообразованието. Нейната цел е да представи богатството
на европейското кино пред деца и младежи на възраст от 6 до
19 години, развивайки техните критични и аналитични умения,
както и познанията им относно кинематографичните техники
и език като цяло.
Специално разработените педагогически материали позволяват на учители и възпитатели – без те да са специалисти в областта на киното – да разбират лесно езика на киното, насърчавайки
независимостта и креативността на младежите.
До този момент 13 заглавия – от кино класики до филми на
съвременни млади автори, идващи от Румъния, Италия, България,
Португалия, Испания и Франция – са достъпни на платформата.
Програмата е инициирана и координирана от Френския институт в Париж, и включва 10 партньора от 8 европейски държави:
Португалия (Os Filhos de Lumière), Испания (A Bao A Qu), Италия
(GET - cooperativa sociale), Франция (Institut français - Cinémathèque
française), България (SEVEN), Румъния (NexT, Macondo), Чехия (ACFK)
и Финландия (IhmeFilmi).
Координаторът на CinEd от Френския институт в Париж –
Лена Руксел, ще запознае български преподаватели, педагози, професионалисти в областта на киното с възможностите, които
проектът предоставя.
CinEd се реализира чрез подкрепата на програма МЕДИА / Творческа Европа на Европейския съюз.
cined.eu
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Presentation of CinEd
Еuropean cinema education for youth
Saturday, 1 October, 10.00 – 14.00, French Institute – ’Slaveykov’ hall
CinEd is a European cooperation programme dedicated to cinema
education, which aims to enable young people between the ages of 6
and 19 in Europe to discover the richness of European cinema, whilst
developing their abilities in critical analysis and gaining knowledge of
cinematographic language and techniques.
The teaching resources are especially developed to enable teachers
and tutors – without prior specialisation - to understand easily the language of cinema and to encourage independence and creativity in young
learners.
Currently 13 Romanian, Italian, Bulgarian, Portuguese, Spanish and
French films with their multilingual teaching resources are now available
to discover on the platform.
Initiated and driven by the Institut français in Paris, thе programme
brings together, 10 partners from 8 European countries: Italy (GET - cooperativa sociale), Spain (A Bao A Qu) , Portugal (Os filhos de Lumière),
France (Institut français - Cinémathèque française), Romania (NexT,
Macondo), Bulgaria (SEVEN), Czech Republic (ACFK) and Finland (IhmeFilmi) , all involved in cinema education.
The head-coordinator of CinEd at Institut francais Paris – Lena Rouxel
will introduce the Bulgarian audience to the opportunities that the project offers. Teachers, pedagogues, film professionals, among others, are
welcome to the event.
CinEd is supported by European Union programme MEDIA/Creative
Europe
cined.eu
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26.09.
27.09.
28.09.
понеделник /Monday вторник /Tuesday сряда /Wednesday
Одеон

Одеон

14:30

14:30

Оркестър
„Поколение“ /
‘Generation’
orchestra
63’
&
Изкупление/
Redemption
27’

Одеон

15:30

Жалейка /
Zhaleika
92’

29.09.
четвъртък /Thursday

Френски
Одеон
институт

Френски
институт

10:00

10:00

Първият
учебен ден
24’
&
Малка
светлинка/
Little light
15’

Трудни
деца –
работа
на държавата /
Difficult
childhoods
– a responsibility of the
state
52’

Джон Фром/
John From
100’

Професионална дискусия *

16:00

Винсент
не е риба /
Vincent
78’

14:00 –
16:30

Крайна
точка / A
Hard
Landing 54’

Професионална дискусия *

17:00

19:00

Официално
откриване/
Official
opening
&
Утре/
Tomorrow
118’

Програма „Нови гласове“ /
‘New Voices’
Програма „Forever Young“
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19:00

Лудият
Пиеро /
Pierrot le fou
112’

Спартак и
Касандра /
18:30
Spartacus &
Джон Фром/ Cassandra
John From
81’
100’

Програма „Кинообразование за ученици“ /
‘Film education for schoolchildren’
Програма „Права на детето“ /
‘Children’s Rights’

19:30

Утре /
Tomorrow
118’

30.09.
петък /Friday
Одеон

Френски
институт

1.10.
събота /Saturday

2.10.
неделя/Sunday

Одеон

Френски
институт

Одеон

10.00 14.00

10.00 14.00

Представяне на
програма CinЕd
- Програма
по кинообразование /
Еuropean cinema
education for
youth

14:00

Спартак и
Касандра /
Spartacus &
Cassandra
81’

16:00

Обратно у
дома /
(Be)longing
78’
&
Гамбожиньош /
Wild Haggis
20’

19:00

Лудият
Пиеро /
Pierrot le fou
112’

16:00 –
18:00

В детския съд /
At the
children’s
court
54’
Професионална
дискусия*

Представяне
на програма
CinЕd Програма
по кинообразование /
Еuropean cinema education for
youth

15:30
16:00

Прожекция
Кино-уъркшоп

Презрението /
Contempt
110’

17:00

Изкупление /
Redemption
27’
&
Обратно
у дома /
(Be)longing
78’

Презрението /
Contempt
110’

17:30

Купонджийка /
Party Girl
95’

19:00

С високо
вдигната
глава/Standing
Tall 119’

16:00

18:00

Купонджийка /
Party Girl
95’

19:30
20:00

С високо
вдигната
глава/
Standing Tall
119’

Винсент не е
риба / Vincent
78’

* Професионалните дискусии с прожекции са безплатни /
The professional discussions and screenings are free of charge
Очаквайте нашите гости, които ще Ви представят филмите от програмата /
Our guests will be happy to present the films of the programme
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Нашите партньори / Our partners

Проектът е съфинансиран от програма „Култура“ на Столична община за 2016 г.

