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Фестивалът 

КАКВО Е  НОВОТО, КАКВО Е ХУБАВОТО В СЪВРЕМЕННОТО  КИНО ДНЕС?  

Киното на младите, на бъдещите звезди, на тези, които приемат  
живота си като филмов експеримент, които заспиват с идеите 

за нов кадър, с камера под ръка, киното на тези, които не 
могат и не искат да разделят съня от реалността.  

На тези, които са тръгнали към призрачните върхове на 
славата, към Кан, към Берлин, към хоризонта на Оскарите.  Но 

сигурни сме,  не наградите  ги привличат истински, а магията 
на възможността да спрат времето в един кадър и да ни 

оставят да се насладим отново на раждането на любовта, 
на цветовете и на мечтите. Те наблюдават реалността, 

понякога я променят, фантазират, прекрояват измеренията, 
експерементират с езика, за да ни предложат своята гледна 

точка. Това са хората, които създават седмото изкуство.

И после...  После те идват при нас, сядат на последния ред в 
киносалона по време на прожекциите и отново наблюдават, 

този път нас, зрителите...

И още -  какво ново, какво хубаво в четвъртото издание на  
фестивала „Срещи на младото европейско кино”? 

Ще предложим срещи с младото кино за любителите сред 
вас, както и за над 400 ученици чрез специално разработена 
програма; ще продължим, чрез европейската инициатива 
по кинообразование CinEd, да акумулираме киноенергия за 
изучаване на киното в училище - проект, който развиваме 

съвместно със сдружение „Седем”, с подкрепата на Столична 
програма „Култура” и Френски институт в България.  В 

програмата  Forever Young ще видим нежния бунтар Франсоа 
Трюфо с „400-те удара” и  „Жюл и Жим”, както и „Мястото” на 

Ермано Олми, италиански шедьовър от 60те години.

И отново за онези, за които киното е съдба: безплатен уъркшоп 
за овладяване  техниката “пичинг”, който ще завърши с 

награждаване от международно жури, както и вдъхновяващ 
мастер клас на италианския режисьор Алесандро Комодин - 

специален гост на фестивала.

Приятно гледане! 

Практическа информация 

 

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, пенсионери, хора с увреждания и безработни.
Филмите от програма „Кинообразование“ са само за  

ученици, с вход свободен. 
Прожекциите в зала „Славейков” са с вход свободен за всички 

притежатели на абонаментна карта на Френския институт.

За контакт с нас: youngcinemasofia.eu 
И-мейл: info@youngcinemasofia.eu, arteurbanacollectif@gmail.com 
(Facebook) Meetings of Young European Cinema / Срещи на младото 
европейско кино
(Instagram) Young Cinema Sofia 
(Twitter) YoungCinemaSofia
Тел.: + 359 893 45 82 53

Организатори: 
Сдружение „Арте Урбана Колектив” / Arte Urbana Collectif

Ралица Асенова,  Василена Василева, Димитър Узунов
Консултант програма: Арно Е / Arnaud Hée

С любезното съдействие на Цветомир Асенов и проф. Мая Димитрова

Екип рекламен клип:
Светослав Драганов, Йоана Панкова, Ралица Асенова,
 Василена Василева, Иван Димитров 

И учениците:
Йордан Петров, Светла Павлова,  Надежда Костова, Стоян левков, 
Габриела Емирзиян, Жулиета Деспотова, Магдалена Петрова, Марая 
Тодорова, Никол Иванова, Цвета Арнаутска, Мария Маринова, 
Margaux Saint James, Louis Marquette, Camille Marquette
от Национална професионална гимназия по фотография и полиграфия 
и Френски лицей „Виктор Юго”

Пресаташе: Елеонора Стайкова
Дизайн: Александра Елезова

Превод филми и субтитри: Бранимир Добрев
Всички филми са субтитрирани на български език. 

Съорганизатор: Френски институт България 

С подкрепата на Италианския  културен институт
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Програма Нови гласове

ЗАКОНЪТ НА ДЖУНГЛАТА 
/ LA LOI DE LA JUNGLE

2016 / Франция / 99 мин. / Rectangle Productions, France 3 
Cinéma, Orange Studio,Scope Pictures, IMAV Editions 

Режисьор: Антонин Перетятко Сценарий: Антонин Перетятко, 
Фредерик Сириез, Мод Амелин Асистент режисьори: Люк 
Катаниа, Оливие Сеня Оператор: Симон Рока Звук: Фабрис 
Осински, Жулиен Роиг, Винсен Верду Монтаж: Антонин 
Перетятко, Ксавие Сирвен Декоратори: Ян Мегар, Серж 
Фернандез
С участието на: Винсент Макеня, Вимала Понс, Паскал 
Лежитимус, Матю Амалрик и др.

Марк Шатеня, стажант в Министерството на Нормата, е изпратен 
в Гвиана, за да следи за спазването на европейските стандарти 
по проекта GUYANEIGE: първата закрита ски-писта в джунглата, 
създадена за стимулиране туризма в Гвиана. От злополука на 
злополука, му изпращат и съотборник. Лош късмет: тя е доста 
секси. Още по-зле: има и характер.

Селекции и награди: Международен филмов фестивал в 
Локарно, 2016 – програма „Съвременни режисьори”
Фестивал на френското кино в Ню Йорк, 2017

 Филмотечно кино „Одеон“ – 20.06, 20:00  
Френски институт – 24.06, 17:00
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Програма Нови гласове

ДВА ФИЛМА НА ДАМИАН МАНИВЕЛ...

ПАРКЪТ / LE PARC / THE PARK 

2016 / Франция / 72 мин. / MLD Films, Damien Manivel,  
Shellac Sud 

Режисьор: Дамиан Манивел Сценарий: Дамиан Манивел и 
Изабел Палиани Оператор: Изабел Палиани Звук: Жером Пети 
Монтаж: Уилиам Лабори  
С участието на: Наоми Вог-Роби, Максим Башелери,  
Собер Сесума

Лято е, двама тийнейджъри са на първа среща в парка. 
Първоначално колебливи и срамежливи, те се сближават с 
напредването на тяхната разходка и се влюбват. Вечерта идва, 
време е да се разделят... Това е началото на една тъмна нощ.

Селекции и награди:  
Международен филмов фестивал в Кан 2016 – програма ACID
Голямата награда на фестивала в Белфор 2016, Франция

 Филмотечно кино „Одеон“ –  
20.06, 15:00 – прожекция за ученици 

Френски институт – 23.06, 17:00

Програма Нови гласове

ЩАСТЛИВИТЕ ДНИ ЩЕ ДОЙДАТ СКОРО / 
 I TEMPI FELICI VERRANNO PRESTO /  

HAPPY TIMES WILL COME SOON
2016 / Италия - Франция / 102 мин. / ОKTA FILM, Shellac Sud 

Заснет на 35mm, 16mm

Режисьор: Алесандро Комодин Сценарий: Милена Маняни и А. 
Комодин Оператор: Тристан Бордман Монтаж: Жоао Николау 
С участието на: Сабрина Сейвеку, Лука Бернарди, Ерикас 
Сизоновас

Избягалите Томазо и Артуро намират убежище в гората. 
Години по-късно, тази гора е нападната от вълци. Там Ариана 
открива странна дупка. Ариана ли е жената, за която се говори 
в легендата на долината? Защо тя иска да разкрие итсторията 
на това странно място ? Остава си загадка. Всеки разказва 
тази история по свой собствен начин, но всички са съгласни, че 
Ариана наистина е намерила вълка.

Селекции и награди: Седмица на критиката на международния 
фестивал в Кан, 2016 – награда „Беатрис Сартори”
Международен филмов фестивал в Мексико FICUNAM – награда 
за най-добър филм

 Филмотечно кино „Одеон“ – 25.06, 18:30
Френски институт – 22.06, 19:30

8 9



Програма Нови гласове

КАТО ОТВОРЯ ОЧИ / À PEINE J’OUVRE LES YEUX /  
AS I OPEN MY EYES

2015 / Франция – Белгия – Тунис -Обединени Арабски 
Емирства / 102 мин. Blue Monday Productions, Hélicotronc,  

Propaganda Production (TN)
Филмът е част от колекцията на IFcinéma

Режисьор: Лейла Бузид Сценарий: Лейла Бузид и Мари-
Софи Шамбон Оригинална музика: Киям Алами Асистент 
режисьор: Джамил Нажар Оператор: Себастиан Гоепфер 
Звук: Людовик Ван Пектербеке Монтаж: Лилиан Корбей 
С участието на: Бая Медафер, Галия Бенали, Монтасар Аяри, 
Ласад Джамуси, Аймен Омрани и др.

Тунис, лятото на 2010, няколко месеца преди Революцията, 
осемнадесет годишната Фара завършва училище, а семейството 
й се надява тя да стане лекар... Фара обаче не вижда нещата 
по същия начин. Тя пее в политически ангажирана рок банда, 
вълнува се, опиянява се, открива любовта и опознава своя град 
през нощта против волята на майка си, която познава по-добре 
Тунис и неговите забрани.

Селекции и награди: Номинация за наградата за кино „ЛУКС” 
на Европейския парламент 
72-ро издание на Международен филмов фестивал във Венеция – 
награда на публиката и награда на „Европа Синема” 

 

Филмотечно кино „Одеон“ – 23.06, 18:00  
Френски институт – 24.06, 19:00

Програма Нови гласове

2012 / Франция / 18 мин. / G.R.E.C

Режисьор: Дамиан Манивел Сценарий: Дамиан Манивел 
Оператор: Жулиан Гюйлери Звук и монтаж на звука: Жером 
Пети Монтаж: Сузана Падро  
С участието на: Иван Борин, Стики

Като всяка неделя сутрин, един човек разхожда кучето си в 
парижко предградие. 

Селекции и награди: Седмица на критиката на международния 
фестивал в Кан, 2012 - награда Откритие Nikon
Алтернатива – фестивал за независимо кино в Барселона (2012)

Филмотечно кино „Одеон“ –  
20.06, 15:00 – прожекция за ученици 

Френски институт – 23.06, 17:00

ДВА ФИЛМА НА ДАМИАН МАНИВЕЛ...

НЕДЕЛЯ СУТРИН / UN DIMANCHE MATIN    
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КРАЯТ НА СВЕТА / UM FIM DO MUNDO / THE END OF 
THE WORLD

2013 / Португалия / 62 мин. /  Vende-se Filmes / Terratreme 
Filmes

Режисура и сценарий: Педро Пиньо Оператор: Васко Виана, 
Педро Пиньо Монтаж: Луиза Хомем Звук: Жоао Газуа 
С участието на: Ева Сантос, Яра Тейксейра, Индалесио Гомеш, 
Мануел Гомеш

Портрет на ежедневието на млади хора, живеещи в 
новопостроена сграда в покрайнините на Лисабон. Училището 
е шега, а и работа няма, така че момичетата се опитват да 
се забавляват възможно най-добре. Дошлата наскоро Ева е 
красива, но не говори много. Останалите не са сигурни дали е 
арогантна или просто срамежлива. Яра и Ева се отправят към 
плажа с две момчета. Младежите превръщат няколко изоставени 
колички за пазаруване в състезателни коли и атмосферата 
започва да бумти. 
Създаден колективно с помощта на известен млад режисьор 
на документални филми, Краят на света разкрива своите 
наблюдения за дните от живота по непредсказуем начин с 
импровизации и разказ с отворен край, създаващи автентичност. 
Част от съвременното cinéma vérité.

Селекции и награди: Международен филмов фестивал в 
Берлин – Берлинале, 2016 – програмата Generation / Поколение – 
номинация за най-добър пълнометражен дебют
Фестивал „Пътища на португалското кино”, 2014 - Награда „Дон 
Кихот” и награда за операторско майсторство 

Филмотечно кино „Одеон“ – 21.06, 18:30 
Френски институт – 22.06, 11.00 – прожекция за ученици

Програма Нови гласове

1313



СИНЪТ / THE SON 

2015 / България / 29 мин. / Тривиум Филмс , Литъл Уинг 
Пръдакшънс, Аудиовидео Орфей EАД

Режисьор: Христо Симеонов Сценарий: Христо Симеонов, 
Деян Енев Оператор: Веселин Христов Монтаж: Джонатан 
Хайделбергер Звук: Веселин Зографов  
С участието на: Александър Емилов, Борислав Русев,  
Ивелина Стефанова

Джанго е единайсет годишно момче, живеещо със семейството 
си в изоставен фургон близо до жп линия. Всяка сутрин баща му 
скача на буферите на преминаващите товарни влакове, за да 
търси храна и работа в близкия град. Суровите уроци на бащата 
трябва да подготвят сина, да се справя с трудностите в живота 
който го очаква.

Селекции и награди:  
„Златна роза“ за най-добър късометражен филм
Филмов фестивал в Котбус, Германия – голямата награда за 
късометражен филм

 Филмотечно кино „Одеон“ –  
23.06, 14:00 – прожекция за ученици

2008 / Португалия - Франция / 147 мин. / O Som e a Fúria, 
Shellac

Режисьор: Мигел Гомеш Сценарий: Мигел Гомеш, Мариана 
Рикардо, Телмо Чуро Оператор: Руй Покас Монтаж: Мигел 
Гомеш, Телмо Чуро Художник: Бруно Дуарте
С участието на: Соня Бандейра, Фабио Оливейра, Хоаким 
Карвальо, Андреа Сантос и др. 

В сърцето на португалските планини, населението и дейностите 
му се разрастват през месец август. Всички се прибират вкъщи, 
пускат фойерверки, борят се с пожари, пеят на караоке, 
скачат от моста, ловят дива свиня, пият бира, правят деца. Ако 
режисьорът и неговият екип се бяха насочили към същността, 
устоявайки на празника, синопсисът би звучал така: „Този 
любим месец август следва романтичните отношения на бащата, 
дъщерята и братовчед й, както и музиканти в танцова зала.” 
Следователно, любов и музика.

Селекции и награди: “Петнадесетдневката на режисьорите”, 
международен филмов фестивал в Кан, 2008
Международен филмов фестивал във Виена, наградата на 
ФИПРЕССИ

Филмотечно кино „Одеон“ – 24.06, 15:30 
                                                           25.06, 16:00

ТОЗИ ЛЮБИМ МЕСЕЦ АВГУСТ / AQUELE QUERIDO MÊS 
DE AGOSTO / OUR BELOVED MONTH OF AUGUST    

Нови гласове 
 късометражна програма 1Програма Нови гласове
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късометражна програма

СИНЪТ / THE SON 

2015 / България / 29 мин. / Тривиум Филмс , Литъл Уинг 
Пръдакшънс, Аудиовидео Орфей EАД

Режисьор: Христо Симеонов Сценарий: Христо Симеонов, 
Деян Енев Оператор: Веселин Христов Монтаж: Джонатан 
Хайделбергер Звук: Веселин Зографов  
С участието на: Александър Емилов, Борислав Русев,  
Ивелина Стефанова

Джанго е единайсет годишно момче, живеещо със семейството 
си в изоставен фургон близо до жп линия. Всяка сутрин баща му 
скача на буферите на преминаващите товарни влакове, за да 
търси храна и работа в близкия град. Суровите уроци на бащата 
трябва да подготвят сина, да се справя с трудностите в живота 
който го очаква.

Селекции и награди: „Златна роза“ за най-добър късометражен 
филм

Филмов фестивал в Котбус, Германия – голямата награда за 
късометражен филм

 Филмотечно кино „Одеон“ – 23.06, 14.00 – прожекция за 
ученици

МАРТАН ПЛАЧЕ / MARTIN PLEURE / MARTIN CRIES 

2017 / Франция / 16 мин. / Aka Productions / Aнимация 2D

Режисьор: Джонатан Винел Глас зад кадър: Пол Ами, Клеменс 
Диар, Сара-Меган Алуч-Мение Монтаж: Джонатан Винел, 
Каролин Поджи Звуков монтаж: Лукас Домежан 
 
Представи си, че един ден се събуждаш и всичките ти приятели 
са изчезнали. Приятелите ти, които по принцип са тук, вече ги 
няма. Търсиш ги. Търсиш навсякъде. На всички скрити места 
из града.  Във всички езера и всички реки. Търсиш, но не ги 
намираш. 

Селекции и награди: Международен филмов фестивал в 
Берлин, 2017 – официална селекция 
Meждународен фестивал за късометражно кино Go Short в 
Наймехен, Холандия, 2017 – награда за най-артистичен филм

 Филмотечно кино „Одеон“ –  
23.06, 14:00 – прожекция за ученици 

късометражна програма

КЕЙП КОД / CAPE COD 

2017 / Франция / 23 мин. / Aurora Films

Режисура и сценарий: Инес Лоизион Оператор: Клое Боуон 
Звук: Арно Калвар Монтаж: Ан Лор Вио  
С участието на: Жустан Рей Пеке, Алис Мазодие, Закари 
Шасерио, Камий Дюмортие

16 години. Младостта, морето, лятото.
Курорт средна класа, някъде във Франция, на западния бряг.
Сам кара сърф и скучае.
Ким чака и се вълнува.
Всичко се плъзга и скърца.

Световна премиера по време на „Срещи на младото 
европейско кино”IV

 Филмотечно кино „Одеон“ – 23.06, 14.00 – прожекция за 
ученици

Френски институт – 23.06, 19.00

КЕЙП КОД / CAPE COD 

2017 / Франция / 23 мин. / Aurora Films

Режисура и сценарий: Инес Лоизион Оператор: Клое Боуон 
Звук: Арно Калвар Монтаж: Ан Лор Вио  
С участието на: Жустан Рей Пеке, Алис Мазодие, Закари 
Шасерио, Камий Дюмортие

16 години. Младостта, морето, лятото.
Курорт средна класа, някъде във Франция, на западния бряг.
Сам кара сърф и скучае.
Ким чака и се вълнува.
Всичко се плъзга и скърца.

Световна премиера по време на „Срещи на младото 
европейско кино”IV

 Филмотечно кино „Одеон“ –  
23.06, 14:00 – прожекция за ученици

Френски институт – 23.06, 19:00

Нови гласове 
 късометражна програма 1

Нови гласове 
късометражна програма 1

16 17



късометражна програма

СИНЪТ / THE SON 

2015 / България / 29 мин. / Тривиум Филмс , Литъл Уинг 
Пръдакшънс, Аудиовидео Орфей EАД

Режисьор: Христо Симеонов Сценарий: Христо Симеонов, 
Деян Енев Оператор: Веселин Христов Монтаж: Джонатан 
Хайделбергер Звук: Веселин Зографов  
С участието на: Александър Емилов, Борислав Русев,  
Ивелина Стефанова

Джанго е единайсет годишно момче, живеещо със семейството 
си в изоставен фургон близо до жп линия. Всяка сутрин баща му 
скача на буферите на преминаващите товарни влакове, за да 
търси храна и работа в близкия град. Суровите уроци на бащата 
трябва да подготвят сина, да се справя с трудностите в живота 
който го очаква.

Селекции и награди: „Златна роза“ за най-добър късометражен 
филм

Филмов фестивал в Котбус, Германия – голямата награда за 
късометражен филм

 Филмотечно кино „Одеон“ – 23.06, 14.00 – прожекция за 
ученици

КЪМ НЕЖНОСТТА / VERS LA TENDRESSE 

2016 / Франция / Документален / 39 мин. / Les Films du 
Worso

Режисура и сценарий: Алис Диоп Оператор: Сара Блум Звук: 
Матю Фарнарие Монтаж: Амрита Давид   
С участието на: Модибо Диара, Самаке Диара, Нидал Маждуб, 
Маер Буфера, Патрик Зингиле, Анис Рал и Таниа Сатиру

Този филм е интимно изследване на мъжката територия в едно 
обикновено предградие. Следвайки лутането на група младежи, 
сновем из свят, в който женските тела са само призрачни и 
виртуални силуети.  Странстванията на персонажите ни водят 
към прозаични места: фитнес зала, вход на блок, паркинг на 
търговски център, незаконно обитаван апартамент, където 
следим отблизо мизенсцена на тяхната мъжественост; докато 
зад кадър интимни истории разкриват без фалш неподозираната 
част на техните истории и личности. 

Селекции и награди: Награда „Сезар” за най-добър 
късометражен филм (Франция, 2017)
Филмов фестивал в Брив, Франция - Европейски срещи на 
среднометражния филм 2016 Голямата награда на журито

 Филмотечно кино „Одеон“ –  
21.06, 16.00 – прожекция за ученици, 24.06, 18:30

Френски институт – 23.06, 19:00

ПОЧТИ / PAS VRAIMENT 
2017 / Франция / 10 мин. / Contes VHS slave

Режисура и сценарий: Клеман Салзедо Текст: Томас Ришар  
Декор: Клара Флорес  музика: Арам Абас
С участието на: Димитър Узунов, Ивелина Иванова, Чавдар 
Пенчев Глас: Бенжаман Полуновски 

Когато Георги обича, той се раздава.
А когато обича много, се раздава много.

Селекции и награди: „Срещи на младото европейско кино”  
е един от първите фестивали, който представя филма „Почти”. 

 Филмотечно кино „Одеон“ –  
21.06, 16:00 – прожекция ученици

24.06, 18:30

ПРЕДИ ДА ЗАСПЯ / BEFORE I SLEEP
2016 / България / 30 мин. / Скрийнинг имоушънс / Абраксас 

филм, Пик аудио, Меджик шоп, Аудиовидео “Орфей”

Режисьор: Николай Тодоров 
Сценарий: Димитър Сарджев 
Оператор: Кирил Проданов музика: 
Христо Намлиев  
С участието на: Димитър Николов, 
Лора Николаева

Момче и момиче остават без дом точно 
когато чакат дете. Напускат познатия им свят и се отправят към 
непознатото. Едва не се изгубват един друг по пътя, но накрая 
откриват най-важното – че домът е човекът до теб.

Селекции и награди: Международен филмов фестивал в 
Кустендорф  - Награда за най-поетичен филм
Международен фестивал “Първи планове” в Анже, Франция - 
Официална селекция

Филмотечно кино „Одеон“ –  
21.06, 16:00 – прожекция за ученици 

 24.06, 18:30

Нови гласове 
 късометражна програма2

Нови гласове 
късометражна програма 2
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ПОДСЛОН / SHELTER  

2010 / България / 88 мин. / КЛАС ФИЛМ
Филмът е от колекцията на програма CinEd

Режьор: Драгомир Шолев Сценарий: Разван Радулеску, Мелиса 
де Рааф Оператор: Крум Родригес Монтаж: Кеворк Асланян 
Музика: Васил Гюров Звук: Петко Манчев
С участието на: Цветан Даскалов, Силвия Герина, Ирена 
Христоскова, Янина Кашева, Калоян Сирийски 

Докато са сменяли телевизионните канали, правили са кьопоолу 
и са обсъждали политиката, родителите на 12-годишния Радо 
не са забелязали, че синът им е пораснал. Сега те не могат да 
разберат защо, след като изчезва за два дни, той не се разкайва 
за кошмара, който им е причинил, а е готов да избяга от вкъщи с 
„първите срещнати на улицата наркомани”. 

Селекции и награди: Световна премиера на международния 
филмов фестивал в Сан Себастиан, 2010
Наградата за дебют на 29 филмов фестивал „Златна роза“, Варна, 
2010

Филмотечно кино „Одеон“ –  
19.06, 15:00 - прожекция за ученици

късометражна програма

КЕЙП КОД / CAPE COD 

2017 / Франция / 23 мин. / Aurora Films

Режисура и сценарий: Инес Лоизион Оператор: Клое Боуон 
Звук: Арно Калвар Монтаж: Ан Лор Вио  
С участието на: Жустан Рей Пеке, Алис Мазодие, Закари 
Шасерио, Камий Дюмортие

16 години. Младостта, морето, лятото.
Курорт средна класа, някъде във Франция, на западния бряг.
Сам кара сърф и скучае.
Ким чака и се вълнува.
Всичко се плъзга и скърца.

Световна премиера по време на „Срещи на младото 
европейско кино”IV

 Филмотечно кино „Одеон“ – 23.06, 14.00 – прожекция за 
ученици

Френски институт – 23.06, 19.00

МЯСТОТО / IL POSTO  

1961 / Италия /  93 мин. / 24 Horses, Titanus
Филмът е част от колекцията на програма CinEd

Режисьор: Ермано Олми Сценарий: Еторе Ломбардо, Ермано 
Олми Оператор: Ломберто Каими Монтаж: Карла Коломбо 
Mузика: Пиер Емилио Баси 
С участието на: Лоредана Дето, Тулио Кежиш, Сандро Панцери, 
Мара Ревел

Доменико е млад човек от предградията, назначен в голяма 
компания, където работи красивата Антоанета. Младежът, 
наивен и срамежлив, свиквайки с новата си професия, се влюбва 
в своята колежка. Но тя предпочита други сред своите колеги, 
по-модерни и с по-добър произход.

Селекции и награди: Международен филмов фестивал във 
Венеция, наградата  на пресата, 1961
Награда “Давид ди Донатело” за най-добър режисьор, 1962

Филмотечно кино „Одеон“ – 23.06, 16:00
Френски институт - 19.06, 11:00 – прожекция за ученици

Програма „Кинообразование за ученици“Програма „Кинообразование за ученици“
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Програма „Кинообразование за ученици“

Освен тези филми, в рамките на програмата учениците  
могат да видят и следните заглавия от „Нови гласове“:

“Паркът” и “Неделя сутрин”
20.06, 15:00 – Филмотечно 

кино „Одеон“ 

Късометражна програма 2 
– “Почти”, “Преди да заспя”, 

“Към нежността”
21.06, 16:00 – Филмотечно 

кино „Одеон“ 

“Краят на света”
22.06, 11:00 – Френски 

институт  

Късометражна програма I – 
“Синът”, “Кейп Код”,  

“Мартан плаче”
23.06, 14:00 – Филмотечно 

кино „Одеон“ 

Всички прожекции за ученици са безплатни 
до запълване капацитета на залата.

Програма „Кинообразование за ученици“

КАМЪК В ДЖОБА / UMA PEDRA NO BOLSO / 
TALL STORIES  

1988 / Португалия / 92 мин. / G.E.R.  
(Grupo de Estudos e Realizações)

Филмът е от колекцията на програма CinEd

Режисьор:  Хоаким Пинто Сценарий: Едуарда Шиот, Хоаким 
Пинто Оператор: Хоаким Пинто Звук: Франсишко Велосо 
Монтаж: Хоаким Пинто Оригинална музика: Паула Азгуиме, 
Мигел Азгуиме 
С участието на: Бруно Лейте, Инес де Мадейрос, Мануел Лобао, 
Луис Мигел Синтра, Исабел де Кастро, Едуарда Шиот 

Дванадесет годишният Мигел е наказан, тъй като не се е справил 
добре с домашните си: ето защо трябва да остане в кръчмата 
на леля си през ваканцията. Отегчен в началото, той започва да 
се сприятелява с редовните посетители като прислужницата 
Луиза и рибарят Жоао. Но пристигането на доктор Фернандо 
ще преобърне хармоничния живот на това място и ще промени 
представите на Мигел.

Селекции и награди: Международен филмов фестивал в 
Белфор, Франция – специална награда на журито, 1987
Международен филмов фестивал в Троя, Португалия – голямата 
награда за дебют, 1987

Френски институт  – 23.06, 10:00 - прожекция за ученици 
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програма “Forever Young”

400-ТЕ УДАРА / LES QUATRE CENTS COUPS / 
THE 400 BLOWS

1959 / Франция / 95 мин. / Les Films du Carrosse, Société d’ex-
ploitation et de distribution de films (SEDIF Productions)

Филмът е част от колекцията на IFcinéma

Режисура и сценарий: Франсоа Трюфо Диалози: Марсел 
Моаси Оператор: Анри Декае Монтаж: Мари-Жозеф Йойот 
Декори: Бернар Евейн Оригинална Музика: Жан Константин  
С участието на: Жан-Пиер Лео, Албер Реми, Клер Морие, 
Патрик Офей, Ги Декомбл, Жана Моро, Жан-Клод Бриали, Филип 
дьо Брока, Жак Деми 

Неразбиран от родителите си, дванадесетгодишният Антоан 
Доанел е твърде буен ученик. Многократно наказван, той 
решава да избяга от училище. В продължение на няколко 
дни, води свободен живот в компанията на приятеля си Рене, 
стигайки до дребни кражби, за да оцелее. Докато полицията не 
се намесва. 

Селекции и награди: Международен фестивал в Кан, 1959 – 
награда за най-добър режисьор на Франсоа Трюфо 
Номинация за Оскар за най-добър сценарий на Франсоа Трюфо 
и Марсел Моаси от 1960 година.

Филмотечно кино „Одеон“ – 25.06, 14:00
Френски институт – 21.06, 19:00  

програма ”Forever Young”

ЖЮЛ И ЖИМ / JULES ET JIM / JULES AND JIM
1961 / Франция / 107 мин. / Les Films du Carrosse

Филмът е част от колекцията на IFcinéma

Режисьор: Франсоа Трюфо Сценарий: Франсоа Трюфо, Жан 
Грюо По едноименния роман на: Анри-Пиер Роше  
Оператор: Раул Кутар Монтаж: Клодин Буше Декори: Фред 
Капел Оригинална музика: Жорж Делрю
С участието на: Жана Моро, Анри Сер, Оскар Вернер, Мари 
Дюбоа, Ванна Урбино, Сабин Одепен, Борис Басиак, Мишел 
Субор и др. 

Жюл и Жим са двама студенти – бохеми и млади сърца в Париж 
от времето на Бел Епок. Те споделят всичко: любовта към 
изкуството, възгледите за живота, завоеванията си. Един ден 
попадат на Катрин - млада жена, не по-малко свободна от тях 
двамата. 

Селекции и награди:  
Две номинации за наградите на Британската академия за кино и 
телевизионни изкуства (BAFTA) - 1963.

Филмотечно кино „Одеон“ – 22.06, 18:30

Мястото / Il Posto на реж. Ермано Олми също е част от 
програмата Forever Young - виж страница 20

програма “Forever Young”

24 25



Програма „Кинообразование в училище“

21.06.2017г., 10:00 - 13:00,  
Френски институт, зала „Славейков”

На 21.06 (сряда) ще се проведе работна среща по повод 
стратегията за развитие на киното, представена от Столична 
община. „София – творчески град на киното” има за цел да 
разширява достъпа до киното в училищата и университетите, 
като по този начин приобщава нови публики – задължителен 
елемент за развитието на киноиндустрията въобще.

По време на срещата, участниците ще се концентрират върху 
приоритета за достъпно кинобразование и ще представят 
своята експертиза и практика в областта. Целта е да бъде 
обменен опит и идеи между всички професионалисти, които 
работят за развитие на младежките публики: фестивали, 
експерти от Столична община, Националния филмов център, 
Министерство на културата, Министерство на образованието и 
науката, Столичен инспекторат по образоването, представители 
на неправителствени организации, университети, културни 
институти и др., ще бъдат поканени да се включат в дискусията 
и да представят своите проекти. Идеята е да се насърчи 
междусекторното партньорство с цел динамичното развитие на 
кинообразованието за младежта. 

Резултатите от срещата ще бъдат резюминари и предоставени 
на Столична община във връзка с приемане на стратегията за 
развитие на киното.

Със специалното участие на: г-н Жан-Франсоа Казо, 
ръководител дирекция „Кино и аудиовизия” към академичната 
делегация за артистично образование и културни дейности 
(инспекторат по образование, Бордо, Франция).

ВХОД СВОБОДЕН СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ НА:  
ARTEURBANACOLLECTIF@GMAIL.COM 

Срещата се организира в партньорство със:
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Безплатно обучение в рамките на европейския проект   
CinEd - Европейско кинообразование за младежи 

 (CinEd - European Cinema Education for Youth)
Безплатното обучение, организирано в партньорство със 
сдружение „Седем”, ще се проведе на 23 юни (петък) и 24 юни 
(събота) 2017г. във Френския институт, София. 

Първата част от обучението (23.06, от 10:00 до 13:00), ще се 
състои в рамките на фестивала, под формата на прожекция и в 
присъствието на ученици, а втората (24.06, от 10:00 до 16:30) ще 
запознае учителите с проекта и методологията CinEd.

По време на обучението ще бъде представена онлайн 
платформата на програмата CinEd, координирана от Френския 
институт в Париж. Участниците ще се запознаят с начина й на 
функциониране, с колекцията от европейски филми, които 
тя предлага: тези елементи ще послужат за практикуване на 
неформално кинообразование сред деца и младежи от учители, 
професионалисти в областта на киното и културата, културни 
медиатори и др.

Участниците в обучението ще имат възможността, благодарение 
на CinEd, да работят за равен достъп до кино на национално 
равнище, за повишаване на визуалната и филмова култура 
сред подрастващите в страната, за популяризиране на добри 
практики в работата с деца и младежи.

За подробна програма на обучението и записване: 
Василена Василева: +359 879 82 34 55  
Ралица Асенова: +359 893 45 82 53 
cinedbulgaria@gmail.com
www.youngcinemasofia.eu
youngeuropeancinemasofia

Cined.eu

Проектът е съфинансиран от Столична програма „Култура” 
на Столична община за 2017г.

CinEd се реализира чрез подкрепата на програма МЕДИА / 
Творческа Европа на Европейския съюз. 

23 и 24.06.2017г. 
 Френски институт, зала „Славейков”

Програма „Кинообразование в училище“
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Алесандро Комодин
Роден през 1982г. в Италия. Изучава кино в университета 
в Болоня, след това в Париж и INSAS – престижно висше 
училище за документално кино в Брюксел. Дипломният 
му филм Jagdfieber – Треска за лов е селектиран за 
“Петнадесетдневката на режисьорите” на фестивала в Кан 
през 2009. С първия си пълнометражен документален филм  
Лятото на Джакомо печели „Златен леопрад” на фестивала 
в Локарно, категория „Съвременни режисьори”. Игралният 
му филм Щастливите дни ще дойдат скоро е селектиран за 
„Седмицата на критиката” на фестивала в Кан през 2016г. 

Арно Е, модератор на мастер класа
Френски кинокритик, преподавател във Френското 
висше училище по кино La fémis, експерт и координатор 
на педагогически материали и дейности, свързани с 
кинообразователни практики във Франция и Европа. 
Селекционер за фестивала в Белфор, Франция, посветен на 
първите филми на автори от цял свят. 

След мастер класа ще бъде прожектиран игралният филм на А. 
Комодин Щастливите дни ще дойдат скоро. 
Вход свободен след предварително записване на имейл  
arteurbanacollectif@gmail.com.
Събитието ще се проведе на френски език, с превод. 

Проектът е част от Календара на културните събития на 
Столична община за 2017 г.

Мастер клас на Алесандро Комодин:  
режисьор-ловец на реалност

22.06.2017г., 15:00 - 19:00  
Френски институт, зала „Славейков”

Идеята за този мастер клас е да отворим вратите на 
лабораторията на режисьора, да надникнем с него в тайните на  
изработването на филмите му, да разберем повече за неговия 
подход, неговите търсения и кинематографични желания.
Киното на Алесандро Комодин е съставено от движения. 
На първо място това на режисьор, който снима, следва, 
оставяйки се да бъде воден от онова, което заснема. Камерата 
е неговият инструмент за мизансцен, тя е средството за 
впечатления, усещания, събития, които се изреждат пред  
погледа му.  Създаването на филми  за него  е начин да се движи 
между категориите на документалния разказ и фикцията. 
Пълнометражният му дебют Лятото на Джакомо например, 
започва в релсите на документалния филм, за да се отклони по-
късно към фикцията, към мита; вторият му филм Щастливите дни 
ще дойдат скоро се базира на едно измислено предположение, 
което му помага да  се фокусира още  по-точно в реалността.
По време на мастер класа ще бъдат прожектирани откъси от: 
Треска за лов (Jagdfieber, 2008) и Лятото на Джакомо (L’estate di 
Giacomo, 2011) на Алесандро Комодин и Диамантите на нощта 
(1964) на Ян Немец.

Мастер клас на Алесандро Комодин:  
режисьор-ловец на реалност
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Между 20 - 23 юни, в рамките на фестивала, ще се проведе 
безплатен уъркшоп по пичинг.

Шест екипа (четири от България и два от други европейски 
държави) ще имат възможността да работят върху проектите 
си и представянето им пред публика, заедно с двама ментори 
– Мариана Събева (България) и Вим Ванакер (Белгия-Франция), 
гост от мрежата за младо европейско кино „Ниси Маса“. 

На 23 юни (петък, 14:00 – 16:00), след приключването на 
уъркшопа, в зала „Славейков” на Френския институт, ще се 
проведе пичинг сесия, на която участниците ще представят 
проектите си пред 5-членно европейско жури и публика. 

Участникът, чийто проект е награден от журито ще бъде гост- 
наблюдател на European Short Pitch 2017 - най-големият форум 
за продуциране на късометражно кино в Европа, организиран 
от “Ниси Маса”. Разходите (самолетен билет и настаняване) се 
поемат от организаторите.

Награждаването ще се състои на 23 юни от 19:00 в зала 
„Славейков” на Френския институт. 

Уъркшопът и пичинг сесията ще се проведат на английски език, 
след предварителна селекция на участниците. 

Проектът е част от Календара на културните събития на 
Столична община за 2017 г.

Уъркшоп по пичинг 
за късометражни филми 

20 - 23.06.2017г. 
Френски институт, зала „Славейков”, 

Гьоте-институт
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