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ФОРУМ

“Кино в училище”
Изучаването на кино в училище създава възможност на всеки ученик,
независимо от неговото академично представяне в училище, да
интерпретира това, което е видял на екрана, както и да изгражда свой
собствен инструментариум, чрез който да разбира и филтрира образите,
с които се сблъсква постоянно в ежедневието си. Чрез киното учениците
придобиват различни компетенции, както и т.нар. знания и умения на 21 век.
И тази година по време на фестивала ще коментираме мястото на киното
и другите изкуства в училищния контекст. В серия от панели ще споделим
добри практики от различни инициативи, които Сдружение “Арте Урбана
Колектив” координира.
Най-важното - ще чуем ученици и учители от различни точки на България,
със специфични контексти, да разказват за своя опит в киното от първо
лице. Те ще споделят за преживяното и наученото от работата си по
проекти като CinЕd, “Моето място в киното“, “Киното, сто години младост”,
“Киноателиета за развитие на социални и емоционални умения”.
Не на последно място, ще поставим на дневен ред темата за естетическото
присъствие на образа в ежедневната комуникация на учениците и
учителите в социалните мрежи.
Подробната програма на различните панели можете да откриете на
последните страници, в раздел “Програма”.
Вход свободен, след предварително записване.
Събитието се осъществява с подкрепата на Столична програма
“Култура”, Национален фонд “Култура”, в партньорство с Френски
институт в България.

24 - 26.06
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зала “Славейков”, Френски институт

Чешка анимационна програма
и ателие CinEd
В рамките на програмата ще представим на младата публика два филма от
колекцията на европейската кинообразователна програма CinEd.
“Синият тигър” (реж. Петр Укропец) е приказка за две деца и син тигър,
които обитават стара ботаническа градина – едно място в противоречие
със заобикалящата го градска среда. Затова и една от темите на филма е
опазването на природата, а също конфликтът между старото и новото, между
обичайното и необичайното.
“Славеят на императора” (реж. Иржи Трънка) е свободна адаптация на
известната приказка “Славеят” от Ханс Кристиан Андерсен – история, позната
в цяла Европа и по света.
Ателието по анимация, в което деца на възраст между 8 и 11 години ще
участват, има за тема “Синият тигър и моят град”.
Прожекциите са напълно безплатни, както и ателието, след предварително записване.
За подробна програма на прожекциите, виж стр. 37

Събитието се осъществява с подкрепата на Чешкият център в София.
26-27.06

Чешки център в София
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Програма “В новата вълна
на Аньес Варда”

Рибарското селище - La pointe courte

реж. Аньес Варда / Франция / 1955 / 89 мин.

Мъж се завръща в родния си град Сет, по-точно в рибарското селище Ла
Поант Курт, на границата с езерото Тау. Съпругата му се присъединява към
него скоро след това. Твърде бързо редица препятствия и недоразумения
им напомнят за тяхната трудност да общуват и да създадат пълноценна
връзка. Потънали в собствения си егоизъм, никой от тях не забелязва
проблемите в средата, която ги заобикаля.

25.06 петък

18:30

кино “Одеон”

29.06 вторник

19:00

зала “Славейков”, Френски институт
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Програма “В новата вълна
на Аньес Варда”

Отговор на жени, Опера Муф, Одисей
Късометражни документални експерименти от Аньес Варда

В тази програма се фокусираме върху документални филми на френската
авторка, които не са толкова популярни в България, но имат огромен
принос за кинематографичното изкуство.
Два от тях са посветени изцяло на гледната точка на жената. “Опера
Муф” представя гледната точка на една бременна жена и споделя със
зрителя нейните разочарования, усещания, желания, предизвиквани
от случващото се около нея. “Отговор на жени” събира група жени
режисьори, които отговарят пред камерата на Варда на въпроса “Как
жената оцелява, въпреки статуса, който обществото й отрежда?”. “Одисей”
от друга страна е по-общофилософско търсене на истината, един кратък
филм признат за абсолютен шедьовър, тъй като представя по своеобразен
начин търсенето на смисъла в изкуството.

26.06 събота

16:00

кино “Одеон”

28.06 понеделник

19:00

зала “Славейков”, Френски институт
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Програма “Смелите деца”

Класната стая на г-н Бахман
реж. Мария Шпет / Германия / 2021 / 217 мин.
Къде се чувстваме като у дома си?
В Щадталендорф, малко немско градче със сложна история, както на изолирани,
така и на интегрирани чужденци, гениалният учител Дитер Бахман предлага на
своите ученици ключа към усещането, че са като у дома си. Тези дванадесетчетиринадесетгодишни подрастващи произхождат от дванадесет различни нации
и някои от тях не владеят добре немски език. В последната си година като учител,
преди да се пенсионира, г-н Бахман вдъхновява бъдещите граждани като развива
любопитството им към достиженията на света и широк спектър от умения, култури
и възгледи. Гледайки този поглъщащ, чувствителен документален филм, зрителят е
обзет от съзнанието, че ако всички деца бяха благословени с такива емоционално
интелигентни, безкрайно търпеливи учители, конфликтите биха били смекчени
чрез дискусия и заявлението на Джон Ленън “Представете си”, щеше да бъде
нашата реалност. Режисьорът Мария Шпет и операторът Райнхолд Воршнайдер
са също герои сами по себе си, представяйки по красив и въздействащ начин
значението на образованието под формата на тих, но зрелищен процес.
22.06 вторник

18:00

кино “Одеон”

26.06 понеделник

17:00

кино “Одеон”

Oфициално откриване на фестивала
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Програма “Смелите деца”

Долината на Мира

реж. Франце Штиглиц / Югославия / 1956 / 82 мин.
“Трогателно приключение, изключителен филм, който заслужава найвисока оценка“ - това са думите, с които френските критици описват
“Долината на мира” на фестивала в Кан през 1957 г. Филмът разказва
историята на две сирачета от Втората световна война - десетгодишното
словенско момче Марко и по-малкото от него германско момиче Лоте,
които заедно решават да намерят “Долината на мира”. За ролята си
на американски пилот, който помага на Марко и Лоте в търсенето на
долината, Джон Кицмилер получава награда за най-добър актьор на
филмовия фестивал в Кан. Това го прави първият чернокож актьор,
награден на престижния фестивал.

23.06 сряда

19:30

кино “Одеон”

27.06 неделя

17:00

кино “Одеон”
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Програма “Смелите деца”

И още
КЪСОМЕТРАЖНA ПРОГРАМA

Малката продавачка на слънце
и Пей
виж стр. 6

Swagger
виж стр. 7
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Програма “Сестри”

Сестри

реж. Катарина Решек / Словения / 2020 / 23 мин.

Все още не сме мъртви

реж. Жоан Ракотоаризоа / Франция / 2020 / 34 мин.
“Срещите на младото европейско кино” показват наградени кратки филми
от престижния фестивал за късометражно кино - Клермон Феранд. И двата
филма са на млади жени режисьори: Катарина Решек, която представя
историята на три млади момичета в Словения, които се противопоставят
на половите стереотипи и Жоан Ракотоаризоа, която поставя младежи от
Украйна пред невъзможна дилема: да изберат личната или да се включат в
борбата за общата свобода.

23.06 сряда

18:00

кино “Одеон”

26.06 събота

18:00

зала “Славейков”, Френски институт
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Програма “Сестри”

Моята слаба сестра

реж. Санна Ленкен / Швеция / 2015 / 95 мин.
“Моята слаба сестра” е филм за тихото свидетелство на тежките борби,
които водят най-близките ни. Шведската режисьорка Санна Ленкен
поставя проблема за родителската амбизиозност, която може да доведе
до пагубни последствия и за силната връзка между две сестри, която се
оказва решаваща. Филмът е носител на “Кристална мечка” за най-добър
филм в категорията Generation на фестивала Берлинале.

24.06 четвъртък

19:30

кино “Одеон”

25.06 петък

20:00

кино “Влайкова”
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Програма “Сестри”

Чудесата

реж. Аличе Рорвахер / Италия / 2014 / 110 мин.
С награда на филмовия фестивал в Кан, тази натуралистична италианска
драма представя топъл и достоверен портрет на не толкова обикновено
пчеларско семейство в тосканската провинция. Импресионистичният
подход на режисьорката към повествованието е силно впечатляващ.
“Чудесата” е един от онези филми, които е по-лесно да се преживеят,
отколкото да се обяснят.

29.06 вторник

19:00

кино “Одеон”
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Програма “Сестри”

Лято 1993

Реж. Карла Симон / Испания / 2017 / 97 мин.
Едно лято, което променя всичко. Деликатен, но не сантиментален филм,
който дълбоко покосява емоциите. Изследва с неподражаема задълбоченост
как едно дете на име Фрида интерпретира загубата – със своя гледна точка
и със собствено темпо. Това е филм и за безусловната любов на едно
сплотеното семейство, което заедно трябва да преодолее трагедия, заснет с
истинско внимание към цветовете, композициите и кадрите.

25.06 петък
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20:30

кино “Одеон”

Късометражна програмa
Португалско късометражно кино I
КЪСОМЕТРАЖНA ПРОГРАМA

Португалско късометражно кино I
Често срещан въпрос в изкуството на киното е дали филмът се определя
по-скоро от персонажите или от историята му. Избраните късометражни
филми в тази програма са форми, които сякаш противоречат и на двете
възможности - те се определят преди всичко от чувства или ситуации, които
всеки зрител може да припознае като свои - младежкото лутане в намирането
на “правилната посока” на чаровните персонажи в “Catavento” (реж. Жоао
Росас, 2020); носталгичното пътуване в магичния свят на режисьорката
Катарина Романо и филма й “Било, каквото било” (Seja Como For, 2020); и още
- граничещите реалност и илюзия във филма “Аве Рара” (Ave Rara, реж. Васко
Салтао, 2019) в “историята за рядка птица, като теб и мен”.
Обща продължителност на програмата: 82 мин.
Представяме селекциите от португалски късометражни филми
в партньорство с Португалски културен и езиков център
“Камойш София” и Agencia - националната португалска агенция за
разпространение на късометражно кино.

24.06 четвъртък

18:00

кино “Одеон”
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Късометражнa програмa
Португалско късометражно кино II
КЪСОМЕТРАЖНA ПРОГРАМA

Португалско късометражно кино II
С тези три късометражни филма: “Броня” (Armour, реж. Сандро Агилар, 2020),
българо-португалската продукция “Септември” (Setembro, реж. Леонор
Нойво, 2016) и “Връзка” (Elo, реж. Александра Рамирес, 2020), нашите зрители
ще имат възможността да пътуват в поетичния свят на португалските
режисьори, които не се страхуват да оставят достатъчно “екранно” време,
за да забележим променящата се светлина, спонтанното движение на
персонаж или още създаването на специфично филмово пространство,
което споделяме с другите зрители в залата. Време, от което все повече
се нуждаем, за да оставим погледа ни свободен и търсещ онова, което
наистина иска да открие.
Обща продължителност на програмата: 75 мин.
Представяме селекциите от португалски късометражни филми
в партньорство с Португалски културен и езиков център
“Камойш София” и Agencia - националната португалска агенция за
разпространение на късометражно кино.

29.06 вторник
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20:30

кино “Влайкова”

Късометражна програма
Мечтатели

Дебют

Реж. Андрей Христозов / България / 2013 / 28 мин.

Моят цигански път

Реж. Вилма Карталска / България / 2020 / 28 мин.
Как да усмеем да следваме мечтите си, въпреки всичко и всички? “Дебют”
и “Моят цигански път” са от онези документални филми, които дълбоко
вълнуват публиката заради поразяващата сила на духа и бликаща
доброта от (не)обикновените хора, с които ни срещат. “Срещи на младото
европейско кино” има удоволствието да покани зрителите да се запознаят
с Наталия и Румен, чрез посветените им филми, както и със самите автори
на тези разкази, които заслужават да бъдат видяни и чути.

26.06 събота

18:30

кино “Влайкова”
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Две оригинални селекции
от Кинематограф.бг

Майстори на черния хумор
В тази филмова селекция от ще се запознаем с пет различни истории от
Швеция, Норвегия, Великобритания и Испания, в които водещ елемент ще
бъде провокацията. Колко далеч може да стигне творецът в провокацията
на героите, а и оттам на зрителите? Кога провокацията е разумна, кога е
щура и кога прекрачва всякакви граници?
Продължително ст на програмата с дискусия - 90 мин.
28.06 понеделник

19:00

кино “Одеон”

Големият свят на късото кино
С различна естетика и подход, всеки от филмите, присъстващи в тази
селекция ще разкрие част от големия свят, който ни заобикаля, както и този
отвъд него - на космическото (кино) пространство.
Продължителност на програмата с дискусия - 90 мин.
26.06 събота
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20:30

кино “Влайкова”

Престъпление и наказание в
руското късо кино

Престъпление и наказание
в руското късо кино
Подбраните филми в тази селекция, поставяща акцент върху младите
руски автори, ще последват пътищата на различни персонажи, всеки със
своята дълбочина, ще преминат през различни конфликтни ситуации,
отварящи различни теми, актуални за съвремието ни, пречупени през
призмата на противоречивата руска действителност.
Продължителност на програмата с дискусия - 90 мин

27.06 неделя

20:00

кино “Влайкова”
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Студентско немско кино

Студентско немско кино
Съвместно с Кинематограф, Гьоте-институт България и емблематичната
киношкола Filmakademie Baden Württemberg изготвихме една различна
селекция - избрани дипломни филми от последните пет години,
реализирани от студенти на филмовата академия. Една възможност да
преминем през най-разнообразни и дори неочаквани тематики, разказани в
художествени и динамични истории, които вълнуват младите кинотворци.
Продължителност на програмата с дискусия - 120 мин.

30.06 сряда

29

20:30

Гьоте-институт България

Безплатна прожекция и закриване на фестивала

Фокус върху български режисьори
и късометражните им филми
ФОКУС

Димитър Димитров - Анимитер
С оригиналния си стил на рисуване, Димитър създава свои светове със
собствени персонажи, жив киноразказ и смели послания.
Димитър Димитров е създател на над 20 късометражни и среднометражни
анимационни филма.
В периода 2000г. – 2021г. филмите на автора участват в официалните
селекции на най големите световни фестивали за анимация – ANNECY, FANTOCHE, MONSTRA, IMAGINARIA, LET’S CEE, KROK, ANIMATEKA, WFAF Варна и над
450 други форума за анимация, късометражно кино, нови медии и видео арт.
Художник, аниматор и създател на специални ефекти на пълнометражни филмови
продукции (“АГА” 2019), на сериали (“Островът на сините птици” 2019) и др.
Освен панорама на неговото творчество, ще проведем дискусия
с автора и публиката.

23.06 сряда

19:00

зала “Славейков”, Френски институт
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Фокус върху български режисьори
и късометражните им филми
ФОКУС

Слава Дойчева
“В ежедневието и в малките неща има много ценност, аз намирам
красота, важност и смисъл в това, което подминаваме и не си казваме.
Ежедневието често просто протича и ние не се вглеждаме и не се учим
от него. Ако се спреш и се огледаш ще откриеш много неща, които са
ценни за теб и ти помагат да разбереш кой си и накъде отиваш. То е
като една река, в която има златни слюди, но ти не слагаш ситото
там, а ходиш да копаеш далеч, защото си решил, че там някъде далеч
ще намериш златото и копаеш, копаеш, копаеш и нищо не вадиш,
докато реката със златото е до тебе. В тебе.”
На “фокус” ще бъдат поставени три филма на Слава - “Оловно сърце”,
“Брак” и “Черупки”, която освен режисьор, има опит и като актриса,
монтажист, оператор, продуцент, кастинг координатор и други.
Прожекцията ще бъде последвана от дискусия
със Слава Дойчева и публиката

24.06 четвъртък
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19:00

зала “Славейков”, Френски институт

Фокус върху български режисьори
и късометражните им филми
ФОКУС

Христо Симеонов
“Филм със силни социални елементи има нотка на ангажираност и
активизъм, неминуемо. Надявам се самите истории и начинът, по
който са разказани, да ангажират повече от темите, които засягат.
Много често фокусът се насочва към темата, засегнати групи хора, не
толкова към киноезика и самата история.”
Късометражните му филми участват и са награждавани в над 100
международни фестивали, сред които Клермон-Феран, Тампере, Палм
Спрингс, Краков, Зинеби-Билбао, Одензе, Дрезден, Котбус, Триест, Санкт
Петербург и други. Последният му филм „Нина”, печели Grand Prix на
фестивала в Одензе и е квалифициран за Европейските филмови награди.
Ще представим последните му три късометражни филма: “Синът”, “Гората на
Димо” и “Нина” и ще имаме възможност за задълбочена дискусия с автора.

25.06 петък

19:00

зала “Славейков”, Френски институт
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СЪБИТИЕ WOMED

МАСТЕР КЛАС НА РАЛИЦА ПЕТРОВА

Ралица Петрова е кинорежисьор. В момента живее и работи в София.
Завършила е визуални изкуства в University of the Arts в Лондон, след
което специализира кинорежисура в британската школа National Film and
Television School (NFTS). Нейният пълнометражен дебютен филм “Безбог”
печели голямата наградата на филмовия фестивал в Локарно през 2016,
последвана от десетки други признания на международни кинофоруми.
“Няма такова нещо като провал, има само учене и процес.
Важно е да се фокусираш върху процеса, а не върху резултата.
Трябва отрано да избягваме да се обвързваме с външната валидация.
Разграничавайки се от резултата, подхождаме към процеса с повече
дълбочина, любопитство, свързаност и смирение. Грешката, която
правим е, че бързаме да имаме резултат, който обаче не ни изгражда
напълно. Можем да изгубим ценно време в това да гоним награди, да
търсим одобрение в мъжкия поглед, а истински важното е да сме
доволни, когато се погледнем в огледалото. Външните фактори нямат
такова значение.”
Мастер класа ще бъде повод да се запознаем в дълбочина с работата на
Ралица, базирайки се на откъси от нейни филми и от филми на автори,
които я вдъхновяват.
Също така, ще представим възможностите на новата платформа на
програмата WOMED, която сдружение “Арте Урбана Колектив” координира
за България.
Вход свободен, след предварително записване.
www.womeninthemedia.cz
26.06 събота

10:00

зала “Славейков”, Френски институт

ОТКРИТА КРЪГЛА МАСА

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ
И КИНООБРАЗОВАНИЕ

МОДЕРАТОР
д-р Мая Недялкова

Изследовател в сферата
на киното и популярната
култура към Университета
Оксфорд Брукс. Последният
й проект, разглеждащ
съвременната българска
филмова публика,
спечели финансиране от
Британската академия за
хуманитарни и социални
науки през 2017. Ще имаме
възможност да чуем и
кратка презентация,
обобщаваща резултатите от
изследването, с конкретен
фокус върху най-младите
зрители, и поставяща
въпроса: от тук накъде?

24.06 четвъртък

10:00

Чрез откритата кръгла маса на тема
“Онлайн платформи и кинообразование:
потенциал и възможности” ще поставим
въпроси, свързани със стратегии за
развитие на младежката публика и
интересът й към качествено кино онлайн.
Участие в кръглата маса ще вземат
представители на български онлайн
платформи, които ще бъдат поканени да
помислят по въпросите:
Как се маркетира кино във век
на толкова много дигитално съдържание?
Как качественото кино да достига
по-често до учениците и каква роля
играе онлайн пиратството
в този процес?

зала “Славейков”, Френски институт
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21.06 понеделник
14:00
Френски институт

Началото на киното

стр. 4

Безплатна прожекция и работилница
за ученици и учители

ПРОГРАМА ПО ДНИ И ЧАСОВЕ

22.06 вторник
14:00
Кино Одеон

Експериментално кино

18:00
Кино Одеон

Класната стая на г-н Бахман

стр. 5

Безплатна прожекция и работилница
за ученици и учители
стр. 16

Официално откриване на фестивала

23.06 сряда
14:00
Кино Одеон

Късометражна програма:
Малката продавачка на слънце и Пей

18:00
Кино Одеон

Късометражна програма:
Клермон- Феранд (наградени филми)

стр. 20

19:00
Френски институт

Фокус:
Димитър Димитров – Анимитер

стр. 30

19:30
Кино Одеон

Долината на Мира

стр. 17

10:00
Френски институт

Онлайн платформи и
кинообразование

стр. 34

14:00
Френски институт

Форум Кино в училище:
Панел “Моето място в киното”

стр. 6

Безплатна прожекция и дискусия
за ученици и учители

Безплатна прожекция и дискусия с режисьора

24.06 четвъртък

Открита кръгла маса

Безплатна прожекция и дискусия на
“Клео от 5 до 7” за ученици и учители

стр. 9
стр. 12

18:00
Кино Одеон

Късометражна програмa:
Португалско късометражно кино I

стр. 24

19:00
Френски институт

Фокус:
Слава Дойчева

стр. 31

19:30
Кино Одеон

Моята слаба сестра

стр. 21

Безплатна прожекция и дискусия
с режисьорката

25.06 петък
10:00
Френски институт

стр. 9
Форум Кино в училище:
Панел “Киното, сто години младост практически киноателиета в училище”

11:30
Френски институт

стр. 9
Форум Кино в училище:
Панел “Модел на CinEd за киноателиета в
общността - примерът на гр. Кюстендил”

14:00
Френски институт

Форум Кино в училище:
Панел “Камера! Работи в училище образователни киноиновации с програма
CinEd в с. Дерманци”

18:30
Кино Одеон

Рибарското селище - La pointe courte

стр. 13

19:00
Френски институт

Фокус Христо Симеонов

стр. 32

20:00
Кино Влайкова

Моята слаба сестра

стр. 21

20:30
Кино Одеон

Лято 1993

стр. 23

стр. 9

Безплатна прожекция и дискусия
с режисьора

26.06 събота
10:00
Чешки център

Синият тигър

10:00
Френски институт

Събитие WOMED:
Безплатен мастер клас
на Ралица Петрова

стр. 33

13:00
Чешки център

Ателие по анимация:
“Синият тигър и моят град”

стр. 10

14:00
Кино Влайкова

Късометражна програма:
Малката продавачка на слънце и Пей

16:00
Френски институт

стр. 14
Късометражни документални
експерименти от Аньес Варда:
Отговор на жени, Опера Муф, Одисей

17:00
Кино Одеон

Класната стая на г-н Бахман

18:00
Френски институт

стр. 20
Късометражна програма:
Клермон- Феранд (наградени филми)

18:30
Кино Влайкова

Късометражна програма:
Мечтатели

стр. 26

20:30
Кино Влайкова

Големият свят на късото кино

стр. 27

10:00
Чешки център

Славеят на императора

стр. 10

17:00
Кино Одеон

Долината на Мира

стр. 10

Безплатна прожекция и дискусия
за ученици, учители и родители

стр. 6

стр. 16

Дискусия с режисьорите на филмите

27.06 неделя
Безплатна прожекция и дискусия
за ученици, учители и родители
стр. 17

19:30
Кино Одеон

Клео от 5 до 7

стр. 12

20:00
Кино Влайкова

Престъпление и наказание
в руското късо кино

стр. 28

28.06 понеделник
14:00
Френски институт

Swagger

19:00
Френски институт

Късометражни документални
експерименти от Аньес Варда:
Отговор на жени, Опера Муф, Одисей

стр. 14

19:30
Кино Одеон

Майстори на черния хумор

стр. 27

стр. 7

Безплатна прожекция и дискусия
за ученици и учители

29.06 вторник
14:00
Френски институт

Кеймбридж

19:00
Кино Одеон

Чудесата

стр. 22

19:00
Френски институт

Рибарското селище - La pointe courte

стр. 13

20:30
Кино Влайкова

Късометражна програмa:
Португалско късометражно кино II

стр. 25

19:00
Френски институт

Клео от 5 до 7

стр. 12

20:30
Гьоте институт

Студентско немско кино

стр. 29

стр. 8

Безплатна прожекция и дискусия
за ученици и учители

30.06 сряда

