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Вълнуващо приключение в света на киното ни предлага предстоящото 20-о издание
на „София Филм Фест на брега“.
Живеем в особени времена и филмовото изкуство ни дава „глътка“ свеж въздух,
възможност дори за малко да се върнем към старото нормално и да съпреживеем кинореалността, която отразява нашите мечти, страхове, преодолява граници, обединява
различия, назовава проблеми, прехвърля линията между живота и смъртта, красотата и
грозотата, между минало и настояще.
Фестивалът безспорно е едно от най-очакваните събития в културния календар на Бургас. Селекцията от заглавия и тази година отново е изключително интригуваща.
Благодаря на организаторите на „София Филм Фест на брега” за това киносъбитие,
което е емблематично за културния календар на града.
Това е 20-годишна традиция, която е част от историята на Бургас. Публиката е разнообразна и многобройна, което е комплимент към организаторите, които успяват да обединят различни творчески проекти с висока художествена и емоционална стойност.
Пожелавам на фестивала „На добър час!“ и възторжена публика!
Димитър Николов, кмет на Община Бургас
Добре дошли на 20-ия юбилеен „София Филм Фест на брега“!
20 години! Как само изминаха! Когато започнахме с Данчето и Георги Ингилизови,
проф. Георги Дюлгеров, Борислав Чакринов и Община Бургас, надали сме си мечтали, че
фестивалът ще се развие толкова успешно и ще стигне до такъв достоен юбилей. Но ето
че успяхме. С много честен труд и всеотдайност.
20 години след 2003, годината, когато „София Филм Фест“ стана истински международен кинофестивал с международен конкурс, а „София Филм Фест на брега“ направи своя
прощъпалник, Бургас отново ще зарадва почитателите на киното с качествена селекция
и отбрани гости. В това съмнение няма. Само че много неща вече не са същите. Преди 20
години и през ум не ни е минавало, че Данчето и Жоро Ингилизови няма да са сред нас
за юбилея. Че само на няколко стотин километра от Бургас ще се води ужасяваща братоубийствена война, в която загиват хиляди невинни хора! Скърбим за Данчето и Жоро!
Скърбим за всички жертви на чудовищната политика на Руската федерация, която доведе
до загубата на човешки животи, разрушения и погром на демократичните ценности!
Въпреки всичко, фестивалът на брега ще го има. Ще пребъде. Ще продължава да
ни дава възможност за пътуване в света на киното. Защото делото на Данчето и Жоро
Ингилизови продължава под енергичното ръководство на техните прекрасни деца – Криси и Аля. Програмата и високият
професионален дух се поддържат под вещото ръководство на проф. Дюлгеров. Фестивалът се подкрепя и е сред ключовите
културни събития на Община Бургас. И за втора поредна година е в прекрасната зала на Културен дом НХК.
Благодаря на всички, които стоят зад тези незабравими 20 години! Желая ви прекрасни мигове с филмите и гостите на
20-ия „София Филм Фест на брега“!
Ваш, Стефан Китанов, директор на „София Филм Фест“
Двайсет години фестивал! Нека да си спомним за тези,
без които нямаше да го има.
Преди всички – Йорданка Ингилизова. Лъчезарна, енергична, настойчива. Нейна бе идеята, с нейните усилия фестивалът започна и се утвърди. До нея винаги стоеше като
опора съпругът ѝ Георги Ингилизов.
Община Бургас поддържа до ден-днешен фестивала. Задължително е да благодарим на Маруся Любчева – първата
от заместник-кметовете по културата, която даде безусловна подкрепа в създаването на това кино събитие. След нея
причастни бяха Атанас Бошев, Йорданка Ананиева, Лорис
Мануелян и Диана Саватева. Кметът Димитър Николов пое
щафетата от Йоан Костадинов и стои зад нас вече толкова
години.
На Бургаския театър – поклон и признателност! На директора му Борислав Чакринов, на заместника му Жоро Долапчиев, на художника Стойко Сакалиев, на покойните Иван
Славов и Тодор Щонов, на актьорите Юрий Ангелов, Тони
Минасян, Асен Лозанов, Христо Симеонов, на всички сътрудници, които няма как да назова поименно, но без които не

можеха да се провеждат прожекциите.
Специална благодарност дължим на еколожките - кръстници на наградните статуетки „Сребриста чайка” (дело на скулптора Никола Станчев). Ето техните имена – Анна Ковачева, Андриана Андреева , Радостина Ценова, Мария Христова.
Не би го имало фестивала и без спонсорите – семейство Панайотови – „Хеликон”, семейство Тодорови – „Деметра”, Тодор
Демирков – „София Франс Ауто – Бургас”, Огнян Райчев – “Порт България Уест” и др.
Няма да изброявам и всички приятели-журналисти, които всеотдайно пишеха за филмите, интервюираха и снимаха гостите, даваха гласност на фестивала. Но все пак някои от тях бяха с нас през цялото време. Благодарим ви, Деси Георгиева,
Бисерка Станчева, Мартина Чачевска, Лина Главинова, Радка Балева, Краси Тодорова.
И накрая приветствам, приятели, вас – нашите зрители, които през годините осмисляхте фестивала с присъствието си, с
присъдените награди на публиката, със своята любов към киноизкуството.
Георги Дюлгеров, художествен ръководител на „София Филм Фест на брега“
2

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

20

1. РИБЕНА КОСТ
реж. Драгомир Шолев

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

2. СБОГОМ, ЛЕОНОРА
реж. Паоло Тавиани
3. ЛЕБЕДОВА ПЕСЕН
реж. Тод Стивънс
4. НЕ ОСТАВЯЙ СЛЕДИ
реж. Ян П. Матушински
5. РАБИЕ КУРНАЗ СРЕЩУ
ДЖОРДЖ У. БУШ
реж. Андреас Дрезен
6. КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ
реж. Радивое Андрич
7. КАРАЙ КОЛАТА МИ
реж. Рюсуке Хамагучи
8. СЪБИТИЕТО
реж. Одри Диван
9. ВКУСНО, реж. Ерик Беснар
10. РИЦАРИ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА
реж. Андерс Томас Йенсен
11. БРАЙТЪН 4
реж. Леван Когуашвили
12. ДВЕТЕ СТРАНИ НА ОСТРИЕТО
реж. Клер Дени
13. СМИРЕН
реж. Светослав Драганов
14. СПЕНСЪР
реж. Пабло Ларейн
15. ОТЪРСИ СЕ ОТ ГРИЖИТЕ
реж. Том Шовал
16. КАРЪШКО ЧУКАНЕ ИЛИ ШАНТАВО
ПОРНО, реж. Раду Жуде
17. КОМАРДЖИЯТА
реж. Пол Шрейдър
18. МРАК, реж. Душан Милич
20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА
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МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

НАГРАДА НА ОБЩИНА БУРГАС „СРЕБРИСТА ЧАЙКА“
НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА „СРЕБРИСТА ЧАЙКА“

РИБЕНА КОСТ / FISHBONE

България-Румъния, 2021, 105 мин, цветен

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

31 март (четвъртък) – 19:00 часа, ОТКРИВАНЕ

20

Няма нищо драматично в случайно откритото тяло на
умиращ делфин на брега на морето. Драматични са обаче
деветте истории на хора, огледали се в окото на делфина.
Девет ситуации, в които хората са притиснати да реагират,
а те са объркани, изплашени, всеки потънал в своите грижи
и проблеми. Девет гледни точки към един абсурден свят, в
който хората са като умиращия делфин, за който никой не
знае как да се погрижи.

РЕЖИСЬОР
Драгомир Шолев
СЦЕНАРИЙ
Драгомир Шолев, Емануела
Димитрова, Георги Мерджанов
ОПЕРАТОР
Ненад Бороевич
МУЗИКА
Никола Груев – Kottarashky
С УЧАСТИЕТО НА
Деян Донков, Сузи Радичкова,
Валентин Андреев – Рафе,
Мариана Антонова,
Мария Суфиева, Глория Петкова
НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ
Златна роза ‘21 – Награда за
операторско майсторство, награда
на СБФД за най-добър филм

ДРАГОМИР ШОЛЕВ
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Драгомир Шолев завършва НАТФИЗ.
След успеха на късометражните му филми „Семейство“, „Хабанера“, „Преди живота, след смъртта“ и „Посредникът“
през 2009 г. Шолев снима документалния филм „Сега и завинаги“, показан с
голям успех на 14-ия София Филм Фест.
През 2010 г. прави първия си пълнометражен игрален филм „Подслон“, който
има премиера на фестивала в Сан Себастиан и получава 21 награди на над 70
фестивала по целия свят.

ИЗБРАНА ФИЛМОГРАФИЯ
2005 Преди живота, след смъртта
– къс.
2008 Посредникът – къс.
2010 Подслон
2019 Прасето
2021 Рибена кост
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СБОГОМ, ЛЕОНОРА / LEONORA ADDIO

Италия, 2022, 90 мин, цветен/черно-бял
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„Сбогом, Леонора“ разказва за невероятните приключения на праха на Пирандело и мъчителното пътуване на
урната му от Рим до Агридженто, където ще се състои погребението му 15 години след неговата смърт. Историята се
преплита с последния разказ на Пирандело „Гвоздеят“, написан двайсет дни преди да умре. В него младият Бастианеду, изтръгнат от ръцете на майка си в Сицилия, е принуден
да последва баща си през океана. Неспособен да се справи с
травмата, той е подтикнат към необмислена постъпка.

НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ
Берлин ’22 – Награда на ФИПРЕССИ

ИЗБРАНА ФИЛМОГРАФИЯ
1969 Под знака на скорпиона – съреж.
1977 Баща-господар – съреж.
1982 Нощта на Свети Лаврентий –
съреж.
1984 Хаос – съреж.
1987 Добро утро, Вавилон – съреж.
2007 Чифликът на чучулигите – съреж.
2012 Цезар трябва да умре – съреж.
2015 Чудният Бокачо – съреж.
2022 Сбогом, Леонора

Започва да се занимава с кино съвсем млад,
заедно с по-големия си брат Виторио Тавиани
(1929-2018). След няколко документални и
игрални филма, в които работят като режисьори и сценаристи заедно с Валентино Орсини, заснемат първия си самостоятелен филм
„Бунтовниците“ (1967). Творци на гражданско
ангажирано кино, през втория етап от кариерата си, представяйки нуждата и копнежа по
утопия, се посвещават на изследване на миналото и екранизации на литературни произведения. В „Сбогом, Леонора“ 86-годишният Паоло използва средствата на киното за своето
съкровено сбогуване с Виторио и филмите,
които са сътворили заедно.
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ПАОЛО ТАВИАНИ
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1 април (петък) – 15:45 часа

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

РЕЖИСЬОР И СЦЕНАРИСТ
Паоло Тавиани
ОПЕРАТОРИ
Паоло Карнера, Симоне Дзампани
МУЗИКА
Симоне Дзампани
С УЧАСТИЕТО НА
Фабрицио Феракане,
Матео Питирути, Дания Марино,
Дора Бекер, Клаудио Бигали,
Роберто Ерлицка

ЛЕБЕДОВА ПЕСЕН / SWAN SONG
САЩ, 2021, 105 мин, цветен

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

1 април (петък) – 17:30 часа

20
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Пат Пиценбаргър е ексцентричен бивш фризьор, който живее в Сандъски, щата Охайо. Най-добрият стилист на
всички светски персони преди години, сега той е захвърлен
в скучен старчески дом. След като е изгубил партньора си,
къщата и скъпото за него обкръжение, Пат почти се е предал. Тогава научава, че в завещанието си наскоро починалата му бивша най-добра приятелка иска той да я гримира за
последен път. Въпреки че не е забравил старите вражди, Пат
бяга от старческия дом, започва да се лута из града и се изправя срещу живота, който е оставил зад гърба си.

РЕЖИСЬОР И СЦЕНАРИСТ
Тод Стивънс
ОПЕРАТОР
Джаксън Уорнър Люис
МУЗИКА
Крис Стивънс
С УЧАСТИЕТО НА
Удо Йиер, Дженифър Кулидж,
Линда Евънс, Майкъл Юри,
Рошон Томас

ТОД СТИВЪНС

ФИЛМОГРАФИЯ
2001 Джипси 83
2006 Още един гей филм
2008 Още едно гей продължение
2021 Лебедова песен

Тод Стивънс е американски кинорежисьор, сценарист и продуцент. Израснал е
в Сандъски, щата Охайо, където се развива действието на повечето му филми.
Сценарист и продуцент е на автобиографичния филм „Почти на 17“ (1998). През
2001 г. режисира „Джипси 83“. „Лебедова песен“ е последният филм от неговата „Трилогия за Охайо“.
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НЕ ОСТАВЯЙ СЛЕДИ / LEAVE NO TRACES

Полша-Франция-Чехия, 2021, 160 мин, цветен
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НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ
Венеция ’21 – Номинация за
„Златен лъв“

ИЗБРАНА ФИЛМОГРАФИЯ
2007 Автомивка – къс.
2009 Афтърпарти – къс.
2013 Силна любов – док.
2017 Последното семейство
2021 Говорещи глави – къс. док.
2021 Не оставяй следи

Полша, 1983 г. Страната е разтърсена от случая на Гжегож
Пшемик – гимназист, пребит до смърт от милицията.
Създаден по действиттелен случай, филмът проследява
историята на Юрек – единственият свидетел на побоя, който
за една нощ се превръща във враг номер едно на държавата. Репресивният режим използва целия си апарат – тайните
служби, милицията, медиите и съдилищата, за да притисне
Юрек и други хора, близки до случая, включително родителите му и майката на Пшемик, Барбара.
„Филмът ми даде възможност да премина през различни
гледни точки за комунистическия режим в Полша през 80те години. Това е едно наистина многопластово огледало,
което се опитвам да не счупя. Само ако не забравяме, има
надежда, че това няма да се случи отново.“
Ян П. Матушински

Режисьорът Ян П. Матушински е роден
през 1984 г. в Катовице, Полша. През
2010 г. завършва курс по документално кино във Филмовата школа „Вайда“.
През 2012 г. се дипломира като кинорежисьор във Факултета за радио и телевизия „Кшищоф Кешловски“ на Университета на Силезия в Катовице. Първият
му пълнометражен игрален филм е „Последното семейство”.
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ЯН П. МАТУШИНСКИ
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1 април (петък) – 20:00 часа

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

РЕЖИСЬОР
Ян П. Матушински
СЦЕНАРИЙ
Кая Кравчик-Внук
ОПЕРАТОР
Каспер Ферташ
МУЗИКА
Ибрахим Маалуф
С УЧАСТИЕТО НА
Томаш Житек, Сандра Коженяк,
Яцек Брачак, Роберт Викевич,
Себастиан Павлак

РАБИЕ КУРНАЗ СРЕЩУ ДЖОРДЖ У. БУШ /
RABIYE KURNAZ VS. GEORGE W. BUSH
Германия-Франция, 2022, 119 мин, цветен

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

2 април (събота) – 15:30 часа

20

На пръв поглед Рабие Курназ е обикновена жена, но всъщност е истински динамит. Тя се грижи за децата си и много
други неща в екзотичната си къща в Бремен. Малко след
атентатите през 2011 г. синът ѝ Мурат е обвинен в тероризъм и е един от първите изпратени в затворническия лагер
в Гуантанамо. Това поставя началото на едно пътешествие
в сърцето на световната политика за тази решителна жена
с германско-турски произход. Заедно с адвоката по правата
на човека Бернхард Доке, когото тя привлича на своя страна
(както и почти всички около нея), тя се бори за освобождаването на сина си. Говорейки на собствения си самобитен английски език, тя стига чак до Върховния съд във Вашингтон.

РЕЖИСЬОР
Андреас Дрезен
СЦЕНАРИЙ
Лайла Щилер
ОПЕРАТОР
Андреас Хьофер
МУЗИКА
Йоханес Репка, Ченк Ердоган
С УЧАСТИЕТО НА
Мелтем Каптан, Александър Шеер,
Чарли Хюбнер, Назми Кърък,
Севда Полат
НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ
Берлин ’21 – Номинация за
„Златна мечка“

АНДРЕАС ДРЕЗЕН
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Роден през 1963 г. в Гера, Германия. Започва
да трупа опит в киното като асистент-режисьор в киностудия ДЕФА. Завършва режисура
в Университета за кино и телевизия „Конрад
Волф“ в Потсдам-Бабелсберг. От 1992 г. е
сценарист и режисьор на филми, театрални и
оперни постановки. Филмът му „Грил пойнт“
има международен успех и е носител на наградата „Сребърна мечка“ на кинофестивала
в Берлин през 2002 г. „Внезапен край” печели
наградата „Особен поглед“ на кинофестивала
в Кан през 2011 г. „Гундерман” е носител на
шест Германски филмови награди, включително за най-добър филм.

ИЗБРАНА ФИЛМОГРАФИЯ
1992 Тиха страна
1999 Нощни форми
2008 Облак 9
2009 Уиски с водка
2011 Внезапен край
2018 Гундерман
2022 Рабие Курназ срещу Джордж
У. Буш

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

КАК СЕ НАУЧИХ ДА ЛЕТЯ / HOW I LEARNED TO FLY
Сърбия-Хърватия-България-Словакия, 2021, 85 мин, цветен

20

ФИЛМОГРАФИЯ
1998 Три палми за двама пънкари
и едно маце
2002 Светкавици
2004 Kогато порасна, ще стана
кенгуру
2021 Как се научих да летя

Една привидно скучна ваканция с две възрастни дами на
идиличен средиземноморски остров се превръща в сериозно събитие за 12-годишната София – тя получава първата си
целувка, среща се отново с отдавна разделеното си семейство и осъзнава преходността на живота…
„Исках да кажа на младите хора да не бързат да пораснат.
В един от най-важните моменти в живота, когато сте на
12 или 13, обикновено искате да сте на 15 или 16. Това е глупаво. Опитвам се да кажа на децата да се наслаждават на
тези 12 години, защото те са точно толкова феноменални,
колкото и 16. Глупаво е да бързаш да пораснеш, защото така
ще загубиш това, което се случва в този момент.“
Радивое Андрич

Радивое Андрич е един от най-популярните съвременни режисьори не
само в Сърбия, но и в цяла Югоизточна
Европа. Българската публика добре познава творчеството му. Вторият филм
„Светкавици“ и няколко години по-късно – третият, превърнал се в абсолютен
зрителски хит, филм на Андрич „Когато
порасна, ще стана кенгуру“, бяха показани на „София Филм Фест на брега”
през 2003 г. и 2006 г. „Как се научих да
летя“ (2021) е първият пълнометражен
игрален филм на Радивое Андрич като
режисьор от 15 години насам.

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

РАДИВОЕ АНДРИЧ

9

2 април (събота) – 18:00 часа

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

РЕЖИСЬОР
Радивое Андрич
СЦЕНАРИЙ
Любица Лукович,
по романа на Ясминка Петрович
ОПЕРАТОР
Душан Йоксимович
МУЗИКА
Васил Хаджиманов
С УЧАСТИЕТО НА
Клара Хърванович, Олга Оданович,
Снежана Синовшич,
Жарко Лаушевич

КАРАЙ КОЛАТА МИ / DRIVE MY CAR
Япония, 2021, 179 мин, цветен

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

2 април (събота) – 20:00 часа

20

Юсуке Кафуку е успешен театрален актьор и режисьор,
женен за Ото, красива драматуржка, която крие много тайни. С нея той споделя прекрасен живот, болезнено минало
и ползотворно творческо сътрудничество. Когато Ото внезапно умира, тя оставя след себе си много въпроси без отговор, които връзката им винаги е поставяла. Юсуке изпитва
съжаление, че не е успял да я разбере истински. Две години по-късно, все още неспособен да се справи със загубата,
той приема предложение да режисира пиеса на театрален
фестивал и заминава за Хирошима със своя безупречен,
пламтящо червен Сааб 900. За да се съобрази със строгите
правила на фестивала, той трябва да повери колата си на
мълчаливата млада жена Мисаки Ватари, която е и много
опитен шофьор.

РЮСУКЕ ХАМАГУЧИ

10

Роден е през 1978 г. Дипломира се в Университета по изкуства в Токио. Дипломната му работа, „Страст“ е показана на
фестивала в Сан Себастиан през 2008 г.
Оттогава непрекъснато се занимава с
кино. Сред филмите му са „Дълбините“
и документалната поредица „Трилогия
за Тохоку”, съвместно с режисьора Ко
Сакаи. Премиерата на носителя на много международни награди “Happy Hour”
е на фестивала в Локарно. „Случайност
и въображение” печели Голямата награда на журито „Сребърна мечка“ на кинофестивала в Берлин през 2021 г.

РЕЖИСЬОР
Рюсуке Хамагучи
СЦЕНАРИЙ
Рюсуке Хамагучи, Ое Такамаса,
по мотиви от разказа
на Харуки Мураками
МУЗИКА
Ишибаши Ейко
С УЧАСТИЕТО НА
Нидетоши Нишиджима,
Токо Миура, Масаки Окада,
Рейка Киришима, Парк Юрим
НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ
Кан ’21 – Най-добър сценарий,
награда на ФИПРЕССИ,
награда на Екуменическото жури;
Номинация за „Златна палма“

ИЗБРАНА ФИЛМОГРАФИЯ
2008 Страст
2010 Дълбините
2015 Happy Hour
2016 Небето е далече
2021 Случайност и въображение
2021 Карай колата ми

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

ГEО МИЛЕВ В ЛАБИРИНТА НА ВРЕМЕТО /
THE POET IN THE LABYRINTH OF TIME

ВХОД
СВОБОДЕН

България, 2022, 80 мин, цветен, документален

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

2 април (събота) – 13:30 часа

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

3 април (неделя) – 14:00 часа

РЕЖИСЬОР
Костадин Бонев
С УЧАСТИЕТО НА
Христо Карастоянов, Маргарита
Младенова, Иван Добчев,
Владимир Сабоурин, Милена
Ерменкова, Ованес Торосян,
Станислав Кертиков

20

През февруари 1954 година в София и околностите са
разкрити десет масови гроба с над 500 трупа. Експертизата
доказва, че смъртта им е била насилствена. И че годината на
това масово убийство е 1925-а. В един от гробовете – този
в Илиенските казарми, е намерено стъклено око. Окото на
поета Гео Милев.

ВТОРОТО ОСВОБОЖДЕНИЕ

ВХОД
СВОБОДЕН

България, 2021, 60 мин, документален

РЕЖИСЬОР И МОНТАЖИСТ
Светослав Овчаров
СЦЕНАРИСТ
Евелина Келбечева, Светослав
Овчаров
ОПЕРАТОР
Светла Цоцоркова

Съветската окупация на България от есента на 1944 до зимата на 1947 предизвиква най-големия политически, финансов и нравствен прелом в новата българска история. Филмът е изграден изцяло от хроники и документи, голяма част
от които, се показват за пръв път.

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА
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СЪБИТИЕТО / HAPPENING
Франция, 2021, 100 мин, цветен

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

3 април (неделя) – 15:30 часа

20

Април, 1963 г. Абортът е незаконен и се наказва със затвор
в най-добрия случай или смърт в най-лошия. Менструацията
на Ан закъснява с пет седмици и тя е все по-отчаяна: не се
справя с ученето и е твърде уплашена, за да се довери на
приятелите си. Привидно загрижен лекар ѝ предписва лекарство и я уверява, че то ще предизвика аборт, но всъщност
е предназначено за допълнително укрепване на плода.
„Събитието” е заснет и изигран от актьорите толкова
деликатно, че ескалиращият ужас на Ан е максимално изразен, а накрая се превръща в разтърсващо реалистично преживяване.“
Гай Лодж, Variety

ОДРИ ДИВАН

12

Одри Диван е френска режисьорка от
ливански произход, родена през 1980 г.
Преди да се заеме с режисура, се е занимавала с журналистика и писане на
сценарии. Член е на френската неправителствена организация „Collectif 50/50“,
която насърчава равенството между
мъжете и жените във филмовата индустрия. През 2019 г. дебютира като режисьор с филма „Загуба”. Вторият ѝ филм
„Събитието” е носител на наградата
„Златен лъв“ от международния кинофестивал във Венеция.

РЕЖИСЬОР
Одри Диван
СЦЕНАРИЙ
Одри Диван, Марсия Романо,
Ан Берсет
ОПЕРАТОР
Лоран Танги
С УЧАСТИЕТО НА
Анамария Вартоломей,
Луиз Шевиот, Пио Мармай,
Сандрин Бонер, Ана Муглалис
НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ
Венеция ’21 – Награда „Златен
лъв“, награда на ФИПРЕССИ

ФИЛМОГРАФИЯ
2019 Загуба
2021 Събитието

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

ВКУСНО / DELICIOUS

Франция-Белгия, 2021, 112 мин, цветен

20

НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ
Сезар ’22 – Номинации за
най-добър художник,
най-добри костюми

ИЗБРАНА ФИЛМОГРАФИЯ
1998 Усмивката на клоуна
2008 В брой
2012 Моите герои
2015 Чудо
2019 Духът на семейство
2021 Вкусно

През 1789 г. във Франция, непосредствено преди Революцията, гастрономията е изцяло във владение на аристократите. Престижът на всеки благороднически дом зависи
изцяло от качеството и репутацията на неговата трапеза.
Когато талантливият, но горделив готвач Мансерон сервира
неодобрено ястие, създадено от самия него, на вечеря, организирана от егоцентричния херцог Шамфор, последствията
са жестоки и той незабавно е уволнен.
Нараненият Мансерон се заклева в страстта си и се оттегля със сина си в местната гостилница, посещавана рядко от
пътници, където обичайното ястие е зеленчукова супа. Пристигането на загадъчна жена, която предлага да заплати, за
да стане негов ученик, слага началото на една забавна история за разпалена страст, обучение, отмъщение... и създаването на първия ресторант във Франция.

Ерик Беснар е френски кинорежисьор и
сценарист, роден на 15 март 1964 г. Изучавал е политически науки. През 1998 г.
заснема първия си пълнометражен
филм „Усмивката на клоуна“. От 2003 г.
започва да пише сценарии за други режисьори. Завръща се към режисурата
през 2008 г. с „В брой“. През 2012 г. излиза „Моите герои“, който се смята за един
от най-личните му филми.

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

ЕРИК БЕСНАР
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3 април (неделя) – 17:45 часа

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

РЕЖИСЬОР
Ерик Беснар
СЦЕНАРИЙ
Ерик Беснар, Никола Букриеф
ОПЕРАТОР
Жан-Мари Дрежу
МУЗИКА
Кристоф Жюлиен
С УЧАСТИЕТО НА
Грегори Гадебоа, Изабел Каре,
Бенжамен Лаверн,
Гийом дьо Тонкедек,
Кристиан Буйет

РИЦАРИ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА / RIDERS OF JUSTICE
Дания, 2020, 116 мин, цветен

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

3 април (неделя) – 20:00 часа

20

Маркус е ветеран от Афганистан, който се завръща у дома,
за да се грижи за дъщеря си Матилде след ужасна железопътна катастрофа. Неочаквано той се среща със статистическия анализатор Ото, един от малкото оцелели след инцидента, който е убеден, че в тази трагедия има нещо повече,
отколкото изглежда на пръв поглед. Оказва се, че много
тайни са скрити пред погледите на всички. Измъчен и смъртоносно опасен, Маркус няма друг избор, освен да навлезе
дълбоко в умопомрачителния свят на възможностите, за да
получи отговор на неизказаните си въпроси. Ще може ли да
осмисли смъртта?

РЕЖИСЬОР И СЦЕНАРИСТ
Андерс Томас Йенсен
ОПЕРАТОР
Каспер Туксен
МУЗИКА
Йепе Каас
С УЧАСТИЕТО НА
Мадс Микелсен, Николай Лие Каас,
Андреа Хейк Гадеберг,
Ларс Бригман, Николас Бро
НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ
Датски филмови награди ’21 –
Най-добра актриса, най-добър
актьор в поддържаща роля, найдобра оригинална музика,
най-добри визуални ефекти

АНДЕРС ТОМАС ЙЕНСЕН

14

Андерс Томас Йенсен е датски режисьор и сценарист, роден през 1972 г. В
университета среща Томас Вилум Йенсен, с когото заснемат късометражния
филм „Ернст и светлината“ (1996), номиниран за награда „Оскар“. Вторият му
филм „Волфганг“ отново е номиниран,
а през 1999 г. най-после печели за късометражния филм „Нощта на изборите“.
През 2000 г. заснема първия си пълнометражен игрален филм „Проблясъци“.
След „Ябълките на Адам“ прекъсва кариерата си на режисьор за 10 години.
Завръща се с „Хора и пилци“.

ИЗБРАНА ФИЛМОГРАФИЯ
1997 Волфганг – къс.
1998 Нощта на изборите – къс.
2000 Проблясъци
2005 Ябълките на Адам
2015 Хора и пилци
2020 Рицари на справедливостта

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

БРАЙТЪН 4 - ПРОЖЕКЦИЯ ЗА НЕЗРЯЩИ

ВХОД
СВОБОДЕН

4 април (понеделник ) – 15:00 часа

20

Кахи – бивш грузински състезател по борба, изминава
пътя от Тбилиси до Брайтън Бийч в Ню Йорк, за да помогне
на сина си Сосо, изпаднал в затруднение, след като не успява
да върне заема, взет от собственика на ресторант Амир. Така
започва историята на баща и син, които не само се опитват
да намерят пари, но постепенно започват да се преоткриват
един друг и опознават странния микрокосмос на Брайтън
Бийч. Това е първата спирка в Америка на двама души, които току-що са пристигнали от постсъветския свят на място,
където ще опознаят живота на имигрантите и ще направят
първите си стъпки в „истинската Америка“.
„Брайтън 4“ разказва за саможертвата на един баща.

ФИЛМОГРАФИЯ
2006 Дългът – къс.
2009 Жени от Грузия – док.
2010 Street Days
2013 Срещи на сляпо
2016 Новият живот на Гогита
2021 Брайтън 4

Леван Когуашвили изучава кино в Университета в Тбилиси, но след началото на
войната в Грузия започва работа като журналист в Националната телевизия. През
1999 г. се дипломира в московския ВГИК,
а през 2007 г. – в абсолвентската програма
за кино на Школата по изкуства „Тиш“ в Нюйоркския университет. Първият му филм
“Street Days” получава наградата „Тигър“
на Международния филмов фестивал в
Ротердам. Премиерата на втория му филм
„Срещи на сляпо“ е на фестивалите в Торонто и Берлин. Филмът е носител на повече
от 20 международни награди, сред които и
Голямата награда на „София Филм Фест“.

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

РЕЖИСЬОР
Леван Когуашвили
СЦЕНАРИЙ
Борис Фрумин, Леван Когуашвили
ОПЕРАТОР
Федон Папамайкъл
МУЗИКА
Мичо Явахишвили, Андро Гебуадзе
С УЧАСТИЕТО НА
Леван Тедиашвили, Георги Табидзе,
Надя Михалкова, Кахи Кавсадзе

ЛЕВАН КОГУАШВИЛИ

15

4 април (понеделник) – 18:00 часа

БРАЙТЪН 4 / BRIGHTON 4

Грузия-Русия-България-САЩ, 2021, 95 мин, цветен

ДВЕТЕ СТРАНИ НА ОСТРИЕТО / BOTH SIDES OF THE BLADE
Франция, 2021, 116 мин, цветен

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

4 април (понеделник) – 20:00 часа

20

Жан и Сара живеят заедно от 10 години. Когато се запознават, Сара живее с Франсоа, най-добрия приятел на Жан и
негов почитател от времето, когато е бил професионален
състезател по ръгби. Жан и Сара се обичат. Един ден Сара
вижда Франсоа на улицата. Той не я забелязва, но тя е завладяна от усещането, че животът ѝ внезапно може да се промени. За първи път от години Франсоа се свързва с Жан и
му предлага да започнат да работят заедно. Тогава нещата
излизат от контрол.

КЛЕР ДЕНИ

16

Клер Дени е френска режисьорка и сценаристка, родена на 21 април 1946 г.
Филмът ѝ „Добра работа“ е обявен за
един от най-добрите филми за 90-те
години. Сред филмите ѝ се отличават
„Неприятности всеки ден“, „35 шота
ром“ (2008) и „Бял материал“ (2009).
Творбите ѝ често засягат теми за колониална и постколониална Африка, както
и проблеми в съвременна Франция и
продължават да оказват влияние върху
европейската кинематографична идентичност.

РЕЖИСЬОР
Клер Дени
СЦЕНАРИЙ
Клер Дени, Кристин Анго
ОПЕРАТОР
Ерик Готие
С УЧАСТИЕТО НА
Жюлиет Бинош, Венсан Лендон,
Мати Дио, Бюл Ожие,
Грегоар Колен

ИЗБРАНА ФИЛМОГРАФИЯ
1988 Шоколад
1991 Срещу забравата
1999 Добра работа
2001 Неприятности всеки ден
2017 Слънцето в нас
2018 Живот нависоко
2021 Двете страни на острието

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

РЕТРОСПЕКТИВА

ЗА ТЯЛОТО И ДУШАТА / ON BODY AND SOUL
Унгария, 2017, 116 мин, цветен

ВХОД СВОБОДЕН

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

5 април (вторник) – 14:30 часа

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

8 април (петък) – 14:30 часа

РЕЖИСЬОР И СЦЕНАРИСТ
Илдико Енеди
ОПЕРАТОР
Мате Хербаи
С УЧАСТИЕТО НА
Александра Борбей, Геза Морчани,
Река Тенки, Золтан Шнейдер,
Ервин Над

20

Веднага щом Мария постъпва на работа в кланица в Будапеща, на позиция за контрол на качеството, шушуканията започват. На обяд винаги се храни в пълна тишина, сама в стерилното
помещение. Тя приема сериозно работата си и се придържа
стриктно към правилата. Шефът ѝ Ендре също е тих човек. Колебливо, двамата започват да се опознават и откриват духовни
съвпадения помежду си. Дори сънуват едни и същи неща, които
се опитват да превърнат в реалност. Историята за двама души,
които заедно откриват света на емоциите и физическото желание, е разказана нежно, но и с хумор. Филм за страховете и несигурността да се откриеш към хората и облекчението, когато
най-после го направиш.

ЛУДЕТИНИ / LIKE CRAZY

РЕТРОСПЕКТИВА

Италия-Франция, 2016, 116 мин, цветен

ВХОД СВОБОДЕН

РЕЖИСЬОР
Паоло Вирдзи
СЦЕНАРИЙ
Паоло Вирдзи, Франческа Арчибуги
В РОЛИТЕ
Валерия Бруни Тедески, Микаела
Рамацоти, Валентина Карнелути,
Серджо Албели, Томазо Рано,
Боб Месини

Беатрис е жена, на която някой трудно може да затвори устата.
Тя е богата, знатна дама, която вярва, че поддържа интимни отношения със световните лидери. Даниела пък е татуиран интроверт,
крехка млада жена, която живее заключена в личната си мистерия.
И двете са пациентки на модерна психиатрична клиника.
Филмът разказва историята на едно непредвидимо приятелство
между две жени. Те бягат от психиатрията, за да потърсят любов и
щастие в света на нормалните хора.

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

17

СМИРЕН / HUMBLE

България-Румъния, 2021, 97 мин, цветен

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

5 април (вторник) – 18:00 часа

20

Васил е 40-годишен документален режисьор, който не е
постигнал успеха, за който мечтае. Загърбил собственото си
семейството, той влага цялата си енергия в новия си филм,
разказващ за скъсаната семейна връзка на монах и неговата
майка.
Когато научава, че монахът е в психиатрия, а майка му ще
се подложи на операция от рак, Васил решава, че трябва да ги
събере, за да заснеме емоционален финал на филма си.

СВЕТОСЛАВ ДРАГАНОВ

18

Светослав Драганов работи като автор,
режисьор и продуцент на документални филми от 2000 г. Негови филма са
„Животът е прекрасен, нали?“, получил
наградата за най-добър източноевропейски филм на Док Лайпциг; „Веселите момчета“, който участва на IDFA;
„Млади сърца“ (2003), носител на Специална награда на Prix Europa; „Самодейци“ – носител на Златен ритон; „Живот
почти прекрасен“, в селекцията на IDFA,
Почетен диплом на ZagrebDox и „София
Филм Фест“ (2014). „Смирен“ е неговият
първи игрален филм.

РЕЖИСЬОР
Светослав Драганов
СЦЕНАРИЙ
Светослав Драганов,
Богомил Димитров,
Невена Борисова
ОПЕРАТОР
Веселин Христов
МУЗИКА
Борис Чангъров,
Себастиан Засмеле
С УЧАСТИЕТО НА
Христо Петков, Мирослава
Гоговска, Яна Драганова,
Атанас Бачорски, Сашка Братанова

ИЗБРАНА ФИЛМОГРАФИЯ
2001 Животът е прекрасен, нали?
– док.
2003 Веселите момчета – док.
2005 Самодейци – док.
2012 Град на мечти – док.
2013 Живот почти прекрасен – док.
2021 Смирен

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

СПЕНСЪР / SPENCER

Великобритания-Германия-САЩ-Чили, 2021, 117 мин, цветен

20

НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ
Венеция ’21 – Номинация за „Златен
лъв“
Златен глобус ’22 – Номинация за
най-добра актриса в игрален филм
– драма
Палм Спрингс ’22 – Най-добра актриса
Оскар ’22 – Номинация за най-добра
актриса
ИЗБРАНА ФИЛМОГРАФИЯ
2006 Фуга
2008 Тони Манеро
2010 Аутопсия
2012 Не
2016 Джаки
2021 Спенсър

Бракът на принцеса Даяна и принц Чарлз отдавна е охладнял. Въпреки че слуховете за изневери и развод стават все
повече, за коледните празници в имението на кралицата в
Сандрингъм е обявено примирие. Всички ядат, пият и стрелят по време на лов. Това не е изнанада за Даяна, но тази
година нещата ще бъдат много по-различни. Тя си представя какво можеше да се случи през тези няколко съдбоносни
дни.
„За да изградим образа на Даяна, не искахме просто да го
възпроизведем, а чрез средствата на киното да създадем вътрешен свят, който да постигне правилния баланс между
загадъчността и деликатността на нейния характер.“
Пабло Ларейн

Пабло Ларейн е роден през 1976 г. в Чили.
Изучава аудио-визуална комуникация в
Университета за изкуства, науки и комуникация в Сантяго. През 2006 г. дебютира
с филма „Фуга“. Премиерата на втория му
филм „Тони Манеро“ е на кинофестивала
в Кан през 2008 г. Със следващите два
филма – „Аутопсия“ и „Не“, завършва трилогията за Чили по времето на диктатора
Пиночет. През 2016 г. реализира два биографични филма: „Неруда“ и първия си англоезичен филм „Джаки“. През 2019 г. се
завръща в Чили, за да заснеме „Ема“, чиято премиера е на фестивала във Венеция.

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

ПАБЛО ЛАРЕЙН

19

5 април (вторник) – 20:00 часа

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

РЕЖИСЬОР
Пабло Ларейн
СЦЕНАРИЙ
Стивън Найт
ОПЕРАТОР
Клер Матон
МУЗИКА
Джони Грийнуд
С УЧАСТИЕТО НА
Кристен Стюърт, Тимъти Спол,
Джак Фартинг, Шон Харис,
Сали Хокинс

ОТЪРСИ СЕ ОТ ГРИЖИТЕ / SHAKE YOUR CARES AWAY
Германия-Израел-Франция-Русия, 2021, 98 мин, цветен

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

6 април (сряда) – 18:00 часа

20

След смъртта на съпруга си мултимилионер Алма остава
сама в луксозната им вила. Водена от желанието да прави
добро, тя дава подслон на самотната майка Марина. Тази на
пръв поглед обикновена постъпка дава нов смисъл на живота на Алма. Тя решава да превърне вилата в убежище на
хора в затруднение. Готова е да вложи всичко, което има, в
тази крехка утопия, но реалността може да пречупи и найдълбоките убеждения.

РЕЖИСЬОР
Том Шовал
СЦЕНАРИЙ
Том Шовал, Дан Шовал
ОПЕРАТОР
Даниел Милър, Зив Беркович
МУЗИКА
Ашер Голдшмит
С УЧАСТИЕТО НА
Беренис Бежо, Ювал Менделович,
Ана Стефан, Даниел Брусовани,
Хила Коен, Зеев Тене
НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ
Йерусалим ’21 – Награда за
най-добър израелски филм,
най-добър оператор,
най-добра музика

ТОМ ШОВАЛ

20

Роден е в Петах Тиква, Израел. През 2007 г.
се дипломира в Школата за кино и телевизия
„Сам Шпигел“ в Йерусалим. Студентските му
късометражни филми са участвали в много
международни кинофестивали. Първият му
пълнометражен филм „Младост” е показан
премиерно на фестивала в Берлин и печели
множество награди, сред които за най-добър
филм на фестивала в Йерусалим.

ИЗБРАНА ФИЛМОГРАФИЯ
2005 Гладно сърце – къс.
2007 Късче надежда – къс.
2013 Младост
2016 Оправдание – къс.
2021 Отърси се от грижите

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

КАРЪШКО ЧУКАНЕ ИЛИ ШАНТАВО ПОРНО /
BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN

Румъния-Люксембург-Хърватия-Чехия, 2021, 106 мин, цветен

20

Видеоклип добива огромна популярност в Интернет. На
него мъж и жена с маски правят секс. Въпреки това жената
е разпозната. За съжаление, тя е учителка, която трябва да
бъде пример за подражание. Всичко това се случва в едно
(постсоциалистическо, но в крайна сметка всяко) общество,
което е на път да се изгуби в дискурса на социалната мрежа
от кресливите защитници на здравия разум, псевдополитически всезнайковци, заклети шовинисти и гротескни теории
на конспирацията. Всеки има мнение. Дебатът се превръша
в трибунал – за секса по взаимно съгласие, порнографията
и още нещо.

НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ
Берлин ’21 – „Златна мечка“ за найдобър филм
Европейски филмови награди ’21 –
Номинации за най-добър режисьор,
най-добър сценарист

„Винаги готов за новаторски кинематографични експерименти, Раду Жуде създава интелигентен, сатиричен триптих.“
Берлинале 2021

ИЗБРАНА ФИЛМОГРАФИЯ
2009 Най-щастливото момиче на
света
2012 Всички мои роднини
2015 Аферим!
2017 Ранени сърца
2018 Не ме интересува дали
историята ще ни запомни като
варвари
2020 Главни букви
2021 Каръшко чукане или шантаво
порно

Раду Жуде е румънски сценарист и режисьор. Изучавал е режисура в Букурещ и
започва кариерата си като асистент-режисьор. Пълнометражният му дебют „Найщастливото момиче на света“ участва в
повече от 50 международни кинофестивала. Филмите му „Аферим!“, „Ранени сърца“
и „Всички мои роднини“ са отличени с множество награди на фестивалите в Берлин и
Локарно. „Не ме интересува дали историята ще ни запомни като варвари” получава
награда „Кристален глобус“ за най-добър
филм и наградата на арт-кината в Европа
на кинофестивала в Карлови Вари.

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

РАДУ ЖУДЕ

21

6 април (сряда) – 20:00 часа

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

РЕЖИСЬОР И СЦЕНАРИСТ
Раду Жуде
ОПЕРАТОР
Мариус Пандуру
МУЗИКА
Юра Ферина, Павао Михольеви
С УЧАСТИЕТО НА
Катя Паскариу, Клаудия Йеремия,
Олимпия Малай, Никодим Унгуреану,
Александру Поточеан, Анди Васлуяну

КОМАРДЖИЯТА / THE CARD COUNTER

САЩ-Великобритания-Китай, 2021, 112 мин, цветен

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

7 април (четвъртък) – 17:45 часа

20

Уилям Тел е бивш военен следовател, който живее под
прикритие като дребен комарджия. Подреденият му живот
се обърква, когато се среща с Кърк – млад мъж, който иска
да отмъсти на общ враг. С помощта на загадъчнaта финансистка Ла Линда Тел въвежда Кърк в хазартните среди, за
да го отклони от целта, но скоро открива, че призраците от
миналото няма да го напуснат толкова лесно.
„Уилям Тел е самотен мъж в мотелска стая. Играе покер,
за да убие времето. Той има тайна. Тогава нещо се случва.“
Пол Шрейдър

РЕЖИСЬОР И СЦЕНАРИСТ
Пол Шрейдър
ОПЕРАТОР
Александър Динан
МУЗИКА
Робърт Левон Бийн,
Джанкарло Вулкано
С УЧАСТИЕТО НА
Оскар Айзък, Тай Шеридън,
Тифани Хадиш, Уилям Дефо,
Боби К, Кинг, Александър Бабара
НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ
Венеция ’21 – Номинация за
„Златeн лъв“
Валядолид ’21 – Награда „Мигел
Делиб“ за най-добър сценарий

ПОЛ ШРЕЙДЪР

22

Роден е в Мичигън, САЩ, през 1946 г. Първия
си успех постига със сценария на филма „Якудза” (1974). Следват незабравими сценарии за
филми като „Шофьор на такси” (1976), „Разяреният бик” (1980) и „Последното изкушение
на Христос” (1988), всички режисирани от
Мартин Скорсезе. Кариерата му на режисьор
отразява неговите пристрастия към най-различни стилове и жанрове – от скандалните
разкрития в „Хардкор”, до романтичния трилър „Американско жиголо” и биографичната
драма „Мишима”.

ИЗБРАНА ФИЛМОГРАФИЯ
1980 Американско жиголо
1985 Мишима
1990 Утеха за странници
1997 Страдание
2014 Смъртта на светлината
2021 Комарджията

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

МРАК / DARKLING

Сърбия-Дания-Италия-България-Гърция, 2021, 108 мин, цветен

20

Някъде в планините на Косово, в имот, заобиколен от гъста гора, живее Милица заедно с майка си и дядо си. Когато
слънцето залезе, семейството се барикадира в къщата, уплашено от ужасите, които се чуват в гората. Дали страхът в
обсадената къща е отглас от времето на войната, или е плод
на въображението на обитателите, въпреки присъствието
на международните сили за сигурност в региона? Няма физически доказателства, че се случва нещо лошо, но с всяка
следваща нощ страхът отново ги обзема...

ФИЛМОГРАФИЯ
2003 Ягода в супермаркета
2006 Гуча!
2012-2014 Фолк – тв сериал
2014 Травелатор
2021 Мрак

Душан Милич е роден в Белград, Сърбия. Дипломира се в департамента по
филмова и телевизионна режисура в
Университета за драматични изкуства в
Белград. Първите му два филма „Ягода в
супермаркета” (продуциран от Емир Кустурица) и „Гуча!” (продуциран от Карл
Баумгартнер) са представени в официалната програма „Панорама” на филмовия фестивал в Берлин. Премиерата на
неговия трети филм „Травелатор” е в
конкурсната програма в Монреал и печели наградата „Innovation”.

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

ДУШАН МИЛИЧ
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7 април (четвъртък) – 20:00 часа

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

РЕЖИСЬОР И СЦЕНАРИСТ
Душан Милич
ОПЕРАТОР
Кирил Проданов
МУЗИКА
Кристиян Айднес Андерсен
С УЧАСТИЕТО НА
Даница Чурчич, Славко Щимац,
Миона Илов, Флавио Паренти,
Иван Зербинати, Никола Кент

БЯГСТВО / FLEE

ВХОД
СВОБОДЕН

Дания-Франция-Швеция-Норвегия, 2021, 90 мин,
цветен, документален, анимация

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

8 април (петък) – 17:00 часа

20

Амин е уважаван университетски преподавател, който
иска да се ожени за дългогодишния си приятел, но преди
това трябва да разкрие тайните, които е пазил 25 години.
Като дете Амин бяга от Афганистан, след което 5 години се
укрива в посткомунистическа Русия, преди на 16-годишна
възраст да намери сигурност в Дания. Изпълнен с ужас, че
трябва да разкаже истинската си история, тъй като е принуден да живее под фалшиво прикритие, измислено от трафикантите на хора, той иска да започне на чисто, жадувайки за
почтен живот.
Истината обаче е крита толкова дълго, че това е последният му шанс да я разкаже и да сподели истинската си самоличност, преди тя да бъде погълната завинаги от неговата
фалшива същност. Амин смело споделя историята на своя
живот с близък приятел, за да се почувства отново истински
човек.

ЙОНАС ПОХЕР РАСМУСЕН

24

Датско-френският режисьор Йонас Похер Расмусен е роден през 1981 г. Дебютният му пълнометражен филм „В търсене на Бил”, който съчетава документално
и игрално кино, е носител на наградата
за най-добър скандинавски документален филм на Фестивала за документално
кино в Копенхаген и на международната
награда „ДокАвив“. Документалният му
филм „Това, което направи” получава наградата на ФИПРЕССИ на кинофестивала
в Солун.

РЕЖИСЬОР
Йонас Похер Расмусен
СЦЕНАРИЙ
Йонас Похер Расмусен,
Амин Наваби
ОПЕРАТОР
Маурицио Гонзалес-Аранда
АНИМАЦИЯ
Михаел Хелмут Хансен
НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ
Европейски филмови награди
’21 – Най-добър анимационен
пълнометражен филм, най-добър
документален филм, награда на
Европейския университет
Sundance ’21 – Секция „Световно
кино – документални филми“:
Голямата награда на журито
Оскар ’22 – Номинации за
анимационен, документален и
международен филм
ИЗБРАНА ФИЛМОГРАФИЯ
2006 Нещо за Халфдан – док.
2008 Затворени врати – къс.
2009 На другия ден – къс.
2012 В търсене на Бил
2015 Това, което направи – док.
2021 Бягство – док. аним.

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

ЯНУАРИ / JANUARY

България-Португалия-Люксембург, 2021, 110 мин, цветен

20

НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ
Златна роза ’21 – Специална
награда на журито, награда на
Гилдия „Критика” – СБФД

ИЗБРАНА ФИЛМОГРАФИЯ
2004 Георги и пеперудите – док.
2008 Проблемът с комарите и други
истории – док.
2009 Три сестри и Андрей – аним.
2011 Момчето, което беше цар – док.
2018 Да ходиш по вода – док.
2021 Януари

Насред нищото двама мъже и една гарга са откъснати от
света от снежна буря. Най-близкият град се намира от другата страна на гората. Човек трябва да прекоси гората, за да
стигне до града, но това е лудост през зимата: пътят е снежен, може да се изгубиш и да замръзнеш, вълците са гладни
и воят им се чува през цялата нощ... Все пак рано тази сутрин
Петър Моторов явно е впрегнал великолепната си шейна и
се е отправил към града. Никой не го е видял да тръгва, но
падащият сняг все още не е заличил напълно дълбоките следи от шейната.
Но когато шейната се връща, Петър Моторов не е в нея.
Всъщност няма никого: има само шуба, пушка, замръзнал
труп на голям вълк и огромна мистерия. Къде е Петър Моторов и какво му се е случило?
Има само един начин да се разбере.

Андрей М. Паунов е автор на документалната трилогия за абсурда на прехода,
която включва „Георги и пеперудите”
(Сребърен вълк, Амстердам), „Проблемът с комарите и други истории” (46-а
седмица на критиката на международния фестивал в Кан) и „Момчето, което
беше цар” (Торонто, 2011). Последният
му филм „Да ходиш по вода” е показан
премиерно в Локарно през 2018 и се
разпространява в цял свят. „Януари“,
вдъхновен от едноименната пиеса на
Йордан Радичков, е игралният му дебют.

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

АНДРЕЙ М. ПАУНОВ
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8 април (петък) – 19:00 часа, ЗАКРИВАНЕ

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

РЕЖИСЬОР
Андрей М. Паунов
СЦЕНАРИЙ
Алекс Барет, Андрей М. Паунов
ОПЕРАТОР
Вашко Виана
МУЗИКА
Иво Паунов
С УЧАСТИЕТО НА
Самуел Финци, Йосиф Сърчаджиев,
Захари Бахаров, Леонид Йовчев,
Малин Кръстев, Борислав Чучков

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

20
НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА
„СРЕБРИСТА ЧАЙКА“
Гласувайте за всеки пълнометражен
филм до 7 април включително.
На талонче, което ще получите на входа
на салона, напишете оценката си по шестобалната система. Филмът с най-висока
оценка ще получи Наградата на публиката „Сребриста чайка“.

ОТНОВО ИГРА
„ВОТЪТ НА ПУБЛИКАТА“!!!

Напишете Вашето предложение за
крайна оценка на филма на талончето за
гласуване. За контакт дайте име и телефон.
Позналият резултата или най-близкия
до него за съответния филм ще спечели
книга от книжарници „Хеликон“.
Дали сте познали ще научавате всяка
вечер от сцената на Културен дом НХК, а
наградите ще Ви бъдат връчвани в книжарницата срещу талон, който ще получите от член на екипа на фестивала.
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20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

ВХОД
СВОБОДЕН

ПРОГРАМА КЪСОМЕТРАЖНИ ФИЛМИ

4 април (понеделник) – 17:00 часа

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

4 април (понеделник) – 17:00 часа

РЕЖИСЬОР И СЦЕНАРИСТ
Марий Росен
ОПЕРАТОР
Ненад Бороевич
МУЗИКА
Милен Апостолов
С УЧАСТИЕТО НА
Радина Кърджилова, Андрей
Младенов, Александър Митрев

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

РЕЖИСЬОР И СЦЕНАРИСТ
Силвия Чернева
ОПЕРАТОРИ
Йордан Михайловски,
Павел Божилов
С УЧАСТИЕТО НА
Калоян Петров, Валерий Ганчев,
Звезделин Станков,
Габриел Николаев

20

ОТЧУПВАНЕ

България, 2021, 5 мин, цветен, документален
„Отчупване” е кратък поетично-документален филм, който разглежда темата за паметта, приемствеността между
поколенията и изборите на юношеството чрез историята на
един ученик от Каменоделното училище в с. Кунино, Врачанско.

РАК, ОМАР И СТРИДА

България, 2021, 20 мин, цветен, късометражен
Жена, която трагично е загубила малката си дъщеря, трудно продължава напред и рядко напуска стаята на детето си.
На среднощна разходка за цигари тя забелязва момче, което
държи голяма костенурка. Тази странна среща нарушава рутината на нейния траур и събужда писателката, която е била
преди загубата. Въображаемите срещи с момчето бавно и
болезнено я променят. Този процес има лечебен ефект и
жената е готова да опита да живее отново.

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА
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ИНТЕРВЮ В УТРОБАТА НА КИТА
България, 2021, 19 мин, цветен

РЕЖИСЬОР И СЦЕНАРИСТ
Рашко Раков
ОПЕРАТОР
Неделчо Хазърбасанов
С УЧАСТИЕТО НА
Иван Бърнев, Бойко Кръстанов,
Христо Петков, Ирмена Чичикова

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

Фелдшер в психиатрична клиника рутинно върши задълженията си, свързани с трима пациенти с тежки психични
разстройства. Грижейки се ежедневно за тях, фелдшерът неусетно започва да съпреживява техните емоции. Изплашен
от това, което вижда, той започва да се съмнява в собствения си здрав разум.

5 април (вторник) – 17:00 часа

ВХОД
СВОБОДЕН

ПРОГРАМА КЪСОМЕТРАЖНИ ФИЛМИ

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

4 април (понеделник) – 17:00 часа

20

МАГАРЕ

България, 2021, 21 мин, цветен
Изправен пред редица трудности, пенсионер от обезлюдено село решава да отсече дърво, за да преживее студените дни. Това негово деяние има неочаквана последица,
която го принуждава да се раздели с единствения си другар
– своето магаре.

28

РЕЖИСЬОР
Мартин Негрев
СЦЕНАРИЙ
Ивелина Алексиева, Мартин
Негрев
ОПЕРАТОР
Ребека Найденова
С УЧАСТИЕТО НА
Красимир Доков
НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ
Златна роза ’21 – Най-добър
късометражен филм

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

ВХОД
СВОБОДЕН

ПРОГРАМА КЪСОМЕТРАЖНИ ФИЛМИ

5 април (вторник) – 17:00 часа

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

5 април (вторник) – 17:00 часа

РЕЖИСЬОР И СЦЕНАРИСТ
Свилен Димитров
ОПЕРАТОР
Калоян Николов
АНИМАЦИЯ
Свилен Димитров,
Наско Караколев,
Здравко Миленов
НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ
Варна ’21 – Специална награда на
журито, награда на СБХ

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

РЕЖИСЬОР
Веселка Кунчева
МУЗИКА
Мира Искърова
С УЧАСТИЕТО НА
Милица Гладнишка, Данаил Обретенов
НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ
Златна роза ’21 – Почетен диплом
за късометражен филм, награда
на гилдия критика към СБФД за
късометражен филм

20

МОНА ЛИЗА

България, 2021, 9 мин, цветен
Мъж язди магаре по прашен път. След него върви Жена. Тя
носи купа сено. Мъжът мърмори. Жената под сеното слуша.
Целият им живот е преминал по този път. Изглежда досаден
и прашен. Монотонен и сив. И тогава Жената спира. И Мъжът
я поглежда.

ЛЮБОВНИ ЧЕРУПКИ

България, 2021, 16 мин, цветен, анимационен
Един боязлив охлюв, белязан от травма в детството,
живее скрит в черупката си в своя въображаема версия на
външния свят. Но срещата с любовта го кара да рискува живота си, да преодолее страховете си и да открие чудесата на
реалността.

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА
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НАСРЕД БЕТОНА

България, 2021, 15 мин, цветен

РЕЖИСЬОР И СЦЕНАРИСТ
Йордан Михайловски
ОПЕРАТОРИ
Александър Георгиев,
Йордан Янков
С УЧАСТИЕТО НА
Петър Кошничарски,
Матео Манчев, Александър
Алексиев, Александър Ивов
Петров, Ана Вълчанова

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

Второкласникът Вихрен е разпитван от директорката и
училищния психолог заради история със зловещ завършек,
която е написал в час по литература. След като директорката не си спомня историята изцяло, Вихрен я прочита, а слушателите я чуват за първи път.

6 април (сряда) – 16:45 часа

ВХОД
СВОБОДЕН

ПРОГРАМА КЪСОМЕТРАЖНИ ФИЛМИ

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

6 април (сряда) – 16:45 часа

20

БОЖОЛЕ

България, 2021, 28 мин, цветен
Една обява в интернет сайт за запознанства, пусната от
скука, преобръща живота на плейбоя Ал. Като заклет богат ерген, преди да срещне Виктория, той живее безгрижно и няма сила на света, която да го изкара от зоната му на
комфорт. Но както се случва често, съдбата не го оставя да
скучае и го хвърля в „голямата” любов. Когато решава да
промени живота си обаче, Ал ще разбере, че неговият път е
предначертан и няма право на избор.
30

РЕЖИСЬОР И СЦЕНАРИСТ
Ирена Даскалова
ОПЕРАТОР
Росен Даскалов – Тичъра
С УЧАСТИЕТО НА
Дарин Ангелов, Диана Димитрова,
Васил Бинев, Денис Даскалов,
Никола Додов

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

ВХОД
СВОБОДЕН

ПРОГРАМА КЪСОМЕТРАЖНИ ФИЛМИ

6 април (сряда) – 16:45 часа

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

7 април (четвъртък) – 16:30 часа

РЕЖИСЬОР
Орлин Менкаджиев
СЦЕНАРИЙ
Виктор Пасков, Орлин Менкаджиев
ОПЕРАТОР
Веселин Менкаджиев
С УЧАСТИЕТО НА
Едуард Милевски, Георги Кълвачев

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

РЕЖИСЬОР И СЦЕНАРИСТ
Тото Митовски
ОПЕРАТОР
Стоян Дойчев
С УЧАСТИЕТО НА
Самуил Гърбов, Галя Костадинова,
Мариана Антонова, Мартин
Христов, Цена Чомполова

20

ЗАСУШАВАНЕ

България, 2021, 10 мин, цветен
По време на засушаване малко момче – Тома, и бременната му майка трябва да се върнат в почти опустяло село, за да
почетат погребение. Когато пристигат в селото, се натъкват
на суеверна суматоха около смъртта на починалия.

ИГРА

България, 2021, 8 мин, цветен
Четиринайсетгодишният Павел и по-малкият му брат
Радо се шляят из различни изоставени места и запуснати индустриални сгради. Радо намира хармоника, с която започва
да си играе, а Павел му я взема насила. Всичко това довежда
до неочаквана ескалация на взаимоотношенията им.

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА
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КОКИЧЕТА В КРАЯ НА ВЛАКА
България, 2022, 26 мин, цветен

РЕЖИСЬОР
Галина Д. Георгиева
СЦЕНАРИЙ
Галина Д. Георгиева, Дечо Таралежков
ОПЕРАТОР
Георги Челебиев
МУЗИКА
Мира Искърова
С УЧАСТИЕТО НА
Илиана Коджабашева, Велислав
Павлов, Ани Вълчанова, Иван Савов

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

В един антиутопичен свят жена, която се бори за правото
си на държавно асистирано самоубийство, намира нова причина да живее, след като последните ѝ три кокичета се оказват способни да произвеждат безплатна енергия за всички.

7 април (четвъртък) – 16:30 часа

ВХОД
СВОБОДЕН

ПРОГРАМА КЪСОМЕТРАЖНИ ФИЛМИ

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

7 април (четвъртък) – 16:30 часа

20

БИЛЕТЪТ

България, 2021, 11 мин, цветен
Едно момче обикаля целия град, използвайки само един
билет.
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РЕЖИСЬОР И СЦЕНАРИСТ
Кеворк Асланян
ОПЕРАТОР
Теодор Фичев
С УЧАСТИЕТО НА
Йоан Флеминг, Ивелина Стоянова,
Десислава Николова,
Ажит Шриваства

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

ВХОД
СВОБОДЕН

ПРОГРАМА КЪСОМЕТРАЖНИ ФИЛМИ

20

Фестивал за научнофантастични филми Берлин ’21
– Награда за изключително постижение
Международни филмови награди Париж ’21 –
Най-добър научнофантастичен късометражен филм

ВИ

България, 2021, 10 мин, цветен
Виктор е създателят на „Ви” – компютърна система, която
извлича емоционална енергия от мозъчната активност и я
превръща в сметателна мощ за производството. След привидно случайна среща в системата с Лора той няма търпение да се върне при нея, за да превърне дневните й кошмари в красиви сънища.

За пета поредна година Младежко жури ще търси и избере своя фаворит
сред 13-те късометражни филма от конкурсната програма, който ще получи
Наградата на областния управител на Бургас.
Младежкото жури за четвърта година се сформира от участниците в Киноклас към „София Филм Фест на брега”.
Всяка година художественият ръководител на фестивала проф. Георги Дюлгеров определя темата, върху която младите ентусиасти работят. Темата
на Кинокласа през 2022 г. е документалното кино.
Една от целите на Кинокласа е да потoпи ученици и студенти на възраст от
12 до 40 години в света на киното и да им даде уникалната възможност да се
запознаят с доказани родни кинотворци и да научат киноезика.
Под менторството на режисьора Надежда Косева учениците в „Киноклас
Бургас 2022”, с помощта на изразните средства на киното, ще покажат Бургас
през своите очи, ще разкажат лични истории за своя град, свързани с морето
и съкровените му места и ще създадат своите първи документални късометражни филми за Бургас.
Благодарение на стабилните практически и теоретични познания по кино,
натрупани по време на лекциите и срещите с видни български киноспециалисти, участниците в Киноклас Бургас ще бъдат улеснени при избора си за найдобър късoметражен филм от конкурсната програма.

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБЪР КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ –
ПОЧЕТЕН ЗНАК ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА БУРГАС
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7 април (четвъртък) – 16:30 часа

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

РЕЖИСЬОР И СЦЕНАРИСТ
Деян Цвятков
ОПЕРАТОР
Димитър Тенев
С УЧАСТИЕТО НА
Йордан Ръсин, Костадинка
Аратлъкова, Иво Аръков
НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

20
Лидер в дистрибуцията на бързооборотни
стоки в Бургаски регион, фирма
„Деметра“ доставя за Вас любими марки
на утвърдени български и световни
производители, за да бъде денят Ви
по-пълноценен и по-сладък!

11 години сладка подкрепа
за „София Филм Фест на брега”!
Тази година двама от най-активните
зрители ще получат подарък-изненада,
а как ще стане това, разберете на
www.facebook.com/sffnabrega
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20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

20

1 април
11:00 – Пресконференция с Драгомир Шолев, Деян Донков и Росица
Вълканова
12:00 – Киноклас – дискусия с Драгомир Шолев, Деян Донков и Росица
Вълканова
2 април
12:00 – Киноклас – обсъждане на
филма „Не оставяй следи“ с Надежда Косева
3 април
11:00 – Пресконференция с Костадин
Бонев
12:00 – Киноклас – дискусия с Костадин Бонев

4 април
11:00 – Пресконференция със Светослав Овчаров и Светла Цоцоркова
12:00 – Киноклас – дискусия със Светослав Овчаров и Светла Цоцоркова
5 април
13:00 – Киноклас – обсъждане на филмите „Събитието“ и “Двете страни
на острието“ с Надежда Косева
6 април
11:00 – Пресконференция със Светослав Драганов
12:00 – Киноклас – дискусия със Светослав Драганов
7 април
15:00 – Киноклас – обсъждане на
филмите „За тялото и душата” и „Каръшко чукане или шантаво порно” с
Надежда Косева

Билети за филмите се продават на касата в Културен дом НХК.
Работно време:
До 30 март – от 10:00 до 18:00 часа
31 март – от 10:00 до 19:00 часа
1 април – от 10:00 до 20:00 часа
2 - 3 април – от 15:00 до 20:00 часа
4 - 7 април – от 10:00 до 20:00 часа
8 април – от 10:00 до 19:00 часа

За новини и допълнителна информация следете страницата ни
във фейсбук София филм фест на брега и https://burgas.siff.bg

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА
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МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА

Всички събития от съпътстващата програма ще се провеждат
в пресзоната на „София Филм Фест на брега” в Културен дом НХК
и ще бъдат отворени за кинолюбители и журналисти

КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА

20 МЕЖДУНАРОДЕН СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ НА БРЕГА
31 МАРТ - 8 АПРИЛ 2022, КУЛТУРЕН ДОМ НХК - БУРГАС

31 март, четвъртък
19:00 ОТКРИВАНЕ
„Рибена кост”, България-Румъния, 105’,
реж. Драгомир Шолев
Гостуват режисьорът Драгомир Шолев,
актьорът Деян Донков и продуцентът
Росица Вълканова

1 април, петък
15:45 „Сбогом, Леонора”, Италия, 90’,
реж. Паоло Тавиани
17:30 „Лебедова песен”, САЩ, 105’, реж. Тод Стивънс
20:00 „Не оставяй следи“, Полша-Франция-Чехия,
160’, реж. Ян П. Матушински

2 април, събота
13:30 „Гео Милев в лабиринта на времето”,
България, 80’, документален,
реж. Костадин Бонев ВХОД СВОБОДЕН
Гостува режисьорът Костадин Бонев
15:30 „Рабие Курназ срещу Джордж У. Буш”,
Германия-Франция, 119’, реж. Андреас Дрезен
18:00 „Как се научих да летя”, Сърбия-ХърватияБългария-Словакия, 85’, реж. Радивое Андрич
20:00 „Карай колата ми”, Япония, 179’,
реж. Рюсуке Хамагучи

3 април, неделя
14:00 „Второто освобождение”, България, 60’,
документален, реж. Светослав Овчаров
ВХОД СВОБОДЕН

Гостуват режисьорът Светослав Овчаров и
операторът Светла Цоцоркова
15:30 „Събитието”, Франция, 100’, реж. Одри Диван
17:45 „Вкусно”, Франция-Белгия, 112’,
реж. Ерик Беснар
20:00 „Рицари на справедливостта”, Дания, 116’,
реж. Андерс Томас Йенсен

4 април, понеделник
15:00 ПРОЖЕКЦИЯ ЗА НЕЗРЯЩИ
„Брайтън 4”, Грузия-Русия-България-САЩ, 95’,
реж. Леван Когуашвили ВХОД СВОБОДЕН

17:00 Късометражни филми, 44’ ВХОД СВОБОДЕН
18:00 „Брайтън 4”, Грузия-Русия-България-САЩ, 95’,
реж. Леван Когуашвили
20:00 „Двете страни на острието”, Франция, 116’,
реж. Клер Дени

5 април, вторник
14:30

РЕТРОСПЕКТИВА

„За тялото и душата”, Унгария, 116’,
реж. Илдико Енеди ВХОД СВОБОДЕН
17:00 Късометражни филми, 46’ ВХОД СВОБОДЕН
18:00 „Смирен”, България-Румъния, 97’,
реж. Светослав Драганов
Гостува режисьорът Светослав Драганов
20:00 „Спенсър”, Великобритания-Германия-САЩЧили, 117’, реж. Пабло Ларейн

6 април, сряда
16:45 Късометражни филми, 53’ ВХОД СВОБОДЕН
18:00 „Отърси се от грижите”, Германия-ИзраелФранция-Русия, 98’, реж. Том Шовал
20:00 „Каръшко чукане или шантаво порно”,
Румъния-Люксембург-Хърватия-Чехия, 106’,
реж. Раду Жуде

7 април, четвъртък
16:30 Късометражни филми, 55’ ВХОД СВОБОДЕН
17:45 „Комарджията“, САЩ-Великобритания-Китай,
112’, реж. Пол Шрейдър
20:00 „Мрак”, Сърбия-Дания-Италия-БългарияГърция, 108’, реж. Душан Милич

8 април, петък
14:30

РЕТРОСПЕКТИВА

„Лудетини”, Италия-Франция, 116’,
реж. Паоло Вирдзи ВХОД СВОБОДЕН
17:00 „Бягство”, Дания-Франция-Швеция-Норвегия,
90’, документален, анимация,
реж. Йонас Похер Расмусен ВХОД СВОБОДЕН
19:00 ЗАКРИВАНЕ
„Януари”, България-Португалия-Люксембург,
110’, реж. Андрей М. Паунов
Гостува режисьорът Андрей М. Паунов

