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Френски институт в България
Форум „Кино в училище“
Прожекции и дискусии

Всички събития и прожекции са с вход свободен, след предварително
записване на arteurbanacollectif@gmail.com
„Срещи на младото европейско кино“ е част от мащабна
инициатива на сдружение „Арте Урбана Колектив“,
наречена „Кино в училище“.
Съзнавайки неизчерпаемия потенциал на седмото
изкуство за приобщаването на децата и младежите към
сферата на образованието, както и за ранното развитие
на техните естетически вкус и визуална грамотност, ние
се стремим да поставим на скромен пиедестал идеята
за „киното като изкуство“.
Ставаме свидетели на това, че изучаването на кино в
училище създава възможност на всеки ученик, дори и
изоставащ от класическата учебна система, да
интерпретира това, което е видял на екрана, както и да
изгражда инструментариум, чрез който да разбира и
филтрира образите, с които се сблъсква постоянно.
Прожекциите са подходящи за деца и младежи,
техните родители и учители.
Филмите са с български и/или английски субтитри.

Френски институт в България / Institut français de Bulgarie
Пл. „Славейков“ № 3
Тел. 02/ 937 7922
За контакт с нас:
www.youngcinemasofia.eu
www.arteurbanacollectif.com

info@youngcinemasofia.eu
arteurbanacollectif@gmail.com

Meetings of Young European Cinema / Срещи на младото европейско кино
Young Cinema Sofia
+ 359 893 45 82 53

//Форум кино в училище

21.06
Петък

09:00 – 09:30

12:30 – 13:30

Регистрация на участниците
и време за кафе

Обедна почивка

09:30 – 10:45

13:30 – 14:45

Откриване на форума
Уводни думи: за преподаването на кино
и други артистични дисциплини
в училище

Панел: Кино в начален курс - начин
на откриване и разбиране света
около нас

10:45 – 11:00
Кафе пауза

11:00 – 12:30
Панел: Кино в училище в
непривилигирована социална среда
– предизвикателства и резултати
Лектор: Даниел Симеонов,
учител по английски език в училище
„Неофит Рилски“ – с. Дерманци
Модератор: Ралица Асенова

Лектор: Силвия Марушкина,
старши начален учител в
98 НУ „Св. св. Кирил и Методий“
Модератор: Ралица Асенова

14:45 – 15:00
Кафе пауза

//Прожекции и дискусии
„Сто деца в очакване на влак“

21.06
Петък

15:00 – 16:30

18:00 – 20:00

Прожекция на филми,
направени от ученици в рамките на
програмата „Киното, сто години младост“
и дискусия с авторите им

16:30 – 18:00
„СТО ДЕЦА В ОЧАКВАНЕ НА ВЛАК“
(Чили, 1988) / 56 мин. / документален
Режисура и сценарий: Игнасио Агуеро
Оператори: Хейме Рейес, Хорхе Рот
Монтаж: Фернандо Велензуела
Звук: Марио Диаз, Фреди Гонзалес,
Ернесто Труйло
Музика: Морис Жобер
Поетичен разказ за група деца от беден
квартал на Сантяго, Чили, които
откриват по-богата реалност и различен
свят чрез магията на киното.
Всяка събота църквата на Ермида се
превръща в кинозала, а децата, които
никога не са ходили на кино, създават
филм, след като сами са изработили
устройствата, довели до изобретяването
на седмото изкуство.

„ФОРМУЛАТА НА ТЕО“
(България, 2019) / 74 мин. / документален
Режисура и сценарий: Николай Василев
Оператор: Борислав Георгиев
Композитор: Христо Намлиев
Звуков дизайн: Мариана Вълканова,
Иван Андреев
Продуцент: Скрийнинг Имоушънс
Копродуценти: Пик Аудио, Алтера Груп
България, Криейтив Снаб
С подкрепата на ИА „Национален Филмов
Център“
Какво е важно за доброто образование?
Трябва ли един успешен физик да
познава поезията на Хьолдерлин?
Може ли да се преподава търсенето на
нравствения абсолют? А да се подарява
най-ценният и скъп продукт днес?
Или това е само Формулата на Тео?

Прожекцията се осъществява с любезното
съдействие на „Скрийнинг Имоушънс”

//Прожекции и дискусии
„Брагино“

22.06
Събота

Два филма на Клеман Кожитор

20:00

10:00 – 12:00

„ГАЛАНТНИ ИНДИИ“
(Франция, 2017) / 6 мин. / късометражен
Режисура: Клеман Кожитор
Танцът „кръмп“ се заражда в черните
гета на Лос Анджелис след размириците
през 1995г. Чрез това заснето
изпълнение на сцената на парижката
опера Бастий, Клемен Кожитор създава
своеобразен „батъл” между градската
култура и музиката на Рамо.
„БРАГИНО“
(Франция, 2017) / 49 мин. / документален
Режисура: Клеман Кожитор
Оператор: Силван Верде
Монтаж: Полин Гайар
Музика: Ерик Бентц
В средата на сибирската тайга, на 700 км
от всякакво населено място, са се
заселили две семейства – Брагини и
Килини. Те живеят в автаркия, според
собствените си правила и принципи.
Селото е разделено от бариера. Двете
семейства отказват да си говорят.
Разиграва се жестока драма, в която
напрежението и страхът обрисуват
географията на потомствен конфликт.

„АНИКИ-БОБО“
(Португалия, 1942) / 68 мин. / игрален
Режисура и сценарий: Мануел де
Оливейра
Оператор: Антонио Мендес
Монтаж: Мануел де Оливейра
Оригинална Музика: Жейме Силва
С участието на: Орацио Силва,
Фернанда Матош, Антонио Сантош,
Насименто Фернандеш,
Витал дош Сантош, Армандо Педро
Порто, група деца играе из старите
улички край реката. Едуардиньо, техният
главатар, се налага със своята храброст
във водата. Карлитос му се
противопоставя, за да спечели
благоразположението на красивата
Терезиня. Един ден бандата отива на
хълмовете, за да пуска хвърчило. В този
момент, по железопътните линии отдолу
минава влак и всички се втурват да го
видят, но Едуардиньо пада. Карлитос е
обвинен, че го е бутнал нарочно.

Филмите са част от от колекциите на платформите If cinéma и CinEd

//Форум кино в училище

22.06
Събота

12:00 – 12:15

15:30 – 16:45

Кафе пауза

Панел: Педагогически материали за
учители, избор и подход към филмите –
образът на първо място

12:15 – 13:30
Панел: Киното в читалища, библиотеки
и други културни средища.
Възможности, предоставени от
програмата CinEd.
Дискусия с участниците във форума
Модератори: Ралица Асенова и
Даниел Симеонов

13:30 – 14:30
Обедна почивка

14:30 – 15:15
Панел: Работа с филмите от колекцията
на програмата за кинообразование
CinEd – практики на неформално
кинообразование в училище
Лектор: Йорданка Коцева, организатор
от Младежки дом – гр. Пазарджик
Модератори: Ралица Асенова и
Даниел Симеонов

15:15 – 15:30
Кафе пауза

Дискусия с участниците във форума
Модератори: Ралица Асенова и
Даниел Симеонов

16:45 – 17:00
Кафе пауза

//Прожекции и дискусии
„Добро образование“

17:00 – 18:30

19:00

„ИЗБЕРИ СИ ИСТОРИЯ“ - селекция от
късометражни филми на „Киноморфия”

„ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ“ – селекция от
късометражни филми

Многообразие от автори, теми, истории
и държави... динамичен киноезик в
кратки форми.

"OPEN THE DOOR PLEASE"
(Франция, 2007) / 12 мин. / игрален
Режисура и сценарий:
Йоана Хаджитомас, Калил Хорейш
Оператор: Беноа Шамайар
Композитор: Христо Намлиев
Продуцент: Лоранс Дартос
Монтаж: Тина Баз Льо Гал
Костюми: Аньес Ноден

„ПРЕЛИВАНЕ“
Англия, 2018
Режисура: Джо Робъртс
„ПАНИК АТАКА“
САЩ, 2016
Режисура: Айлийн О‘Мийра
„ДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ“
Китай / Франция, 2017
Режисура: Гу Ю
„МИНОРЕН ТОН“
Германия / Испания, 2018
Режисура: Иван Сайнц-Пардо

С участието на: Максим Журавлиов,
Бернар Лапен, Филип Вендан-Борин,
Людовик Пелеран, Жилбер Трена
Жак е висок над 1.80, а е само на
дванадесет години. Тази сутрин класът
ще се снима за спомен, а фотографът
се опитва напразно да композира
кадъра според правилата на
изкуството, търсейки красива симетрия
Но как ще постави Жак в един и същи
кадър с останалите?

„БЯГСТВОТО“
Италия, 2017
Режисура: Никола Запароли

"Open the door please"

//Прожекции и дискусии
„Нула за поведение“

„НУЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ“
(Франция, 1933) / 44 мин. / игрален
Режисура и сценарий: Жан Виго
Автор на оригиналното произведение:
Шарл Голдблат
Оператор: Борис Кауфман
Звук: Мануел де Оливейра, Морис Ройн,
Р. Бокел
Монтаж: Жан Виго
Оригинална музика: Морис Жобер
Продуценти: Жак Луи-Нунез, Арги-Филм
С участието на: Жан Дасте, Робер льо
Флон, Луи Лефебр, Леон Ларив, Жилбер
Прушон и др.
Първият учебен ден настъпва и
учениците се връщат към класните стаи.
Училищният живот започва отново,
белязан от силната врява в спалните
помещения и наказанията. Децата,
раздразнени от прекалената дисциплина
и скуката, започват подготовката за
истински бунт...

„ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН“
(Франция, 1956) / 24 мин. / игрален
Режисура: 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 ѝ от
водата го води към вълнуващо
приключение.

Филмите са част от колекцията на платформата If cinéma

//Форум кино в училище

23.06
неделя

10:30 – 11:45
Панел: Заснемане на филм в училище
– възможно или не?
Дискусия с участниците във форума
Лектори: Николай Тодоров и
Силвия Марушкина
Модератори: Ралица Асенова и
Даниел Симеонов

11:45 – 12:00
Кафе пауза

12:00 – 12:30
Гледна точка: Кинообразование
в училище – политики от миналото и
диспозитиви в настоящето
Лектор: Нина Пехливанова, продуцент
и организатор на инициативи в
областта на киното
Модератор: Ралица Асенова

12:30 – 13:00
Заключителна част
Резултати и планове за следващата
учебна година

„Киното,
сто години
младост“
Прожекция на филми,
направени от ученици
в рамките на програмата
и дискусия с авторите им.

