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До организаторите, 
участниците и гостите на 
XVI СВЕТОВЕН ФЕСТИВАЛ 

НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Уважаеми госпожи и господа,

Имам удоволствието да Ви приветствам по повод откриването на 
дългоочаквания от всички почитатели на рисуваното кино XVI Свето-
вен фестивал на анимационния филм.

Вярвам, че в сложната и предизвикателна ситуация, в която све-
товната пандемия изненадващо ни постави, най-важното, което 
направихме, е да пазим непрекъсната връзка между хората на изку-
ството и публиката и дори да активизираме още повече съзидател-
ния процес във всички сфери на културата.

Щастлив съм, че Министерството на културата продължава да 
има възможността да подкрепя значими събития като настоящото, 
защото те са не само възможност за изява на таланта, а и стимул за 
всички нас, да вървим заедно напред, независимо от обстоятелства-
та. Убеден съм, че общите ни усилия ще помогнат за това да превър-
нем 2020 година в година на сътрудничеството, на грижата за човека 
на изкуството, който на свой ред е лечител и възвисител на духа ни.

Анимацията – този любим на всички възрасти киножанр, тради-
ционно е извор на така нужните ни, особено сега, позитивни емоции, 
естетически и вдъхновено пресъздадени от четката на нашите та-
лантливи аниматори. Затова и вярвам, че трябва да продължаваме 
да подпомагаме този престижен кинофорум, представящ един от 
най-значимите образци на родното и световно рисувано кино.

Убеден съм, че дните на Фестивала ще бъдат както прекрасен 
филмов маратон, в който българската анимация отново ще докаже 
своите световни измерения, така и истински празник за публиката, 
за онези взискателни и съпричастни зрители, за които всеки кино-
творец мечтае. Пожелавам на всеки да открие в богатата програма 
онези нови имена и творчески стилове, които движат киното напред.

Приятни мигове с многоликото анимационно изкуство!

БОИЛ БАНОВ
Mинистър на културата

To the organizers, 
participants and guests of the 
XVI WORLD FESTIVAL 
OF ANIMATED FILM 

Dear ladies and gentlemen,

I have the pleasure to welcome you to the opening of the long awaited 
by all fans of hand drawn animation XVI edition of the World Festival of 
Animated Film.

I believe that in this complicated and challenging situation, in which this 
pandemic has put the world in, the most important thing that we have ac-
complished is to keep the connection between the audience and the artists 
alive and to even strengthen the creative process in all art forms.

I am happy that the Ministry of Culture continues to have the opportunity 
to support notable events such as this one, because they are not only op-
portunities for talent to be displayed, but incentive for all of us to go forth 
together, despite the circumstances. I am convinced that our joint efforts 
will help turn 2020 into a year of collaboration, of regard for artists, who 
heal our souls and help them ascend.

Animation, a genre favoured by people of all ages,  is a beacon of much 
needed in these times positive emotions, recreated in an aesthetic and in-
spired way by the brushes of our talented animators. Hence why I believe 
we need to keep supporting this prestigious form of cinema, showcasing the 
most significant examples of Bulgarian and World animated cinema.

I am certain that the days of this festival will be like a beautiful film mara-
thon, in which Bulgarian animation will once again prove itself amongst its 
worldwide contenders, as well as a festival for its audience, for those  un-
derstanding and with an eye for detail audience members who every artist 
dreams of. I wish that in this abundant program everyone finds those artists 
and artistic styles that pushes cinema forward.

I wish you all happy moments with the many faces of animated cinema.

BOIL BANOV
Minister of Culture
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Скъпи колеги и приятели,

Отново започва Световният фес-
тивал на анимационния филм във 
Варна! За шестнадесети път се-
тивата ни ще изпитат наслада-
та от фестивала, който всяка 
година през септември събира в 
залите на Фестивален и конгресен 
център най-новите и най-добри 
образци на това изкуство от цял 
свят. Радост за българската пуб-
лика ще донесат както творбите 
на утвърдените майстори, така и 
свежите нови попълнения. 
С традиционната подкрепа на На-
ционалния филмов център Светов-
ният фестивал на анимационния 
филм отново ни дава възможност 
да проследим изобретателните 
ходове на героите и да се насладим 
на красивите образи в произведе-
нията на това най-старо киноиз-
куство. 

На добър час на фестивала!

Жана Караиванова
Изпълнителен директор

Национален филмов център

Dear colleagues and friends,

The World Festival of Animated Film 
in Varna has once again begun! For 
the sixteenth time our senses will 
experience the joy of the festival, 
which, every September in the halls 
of the Festival and Congress Centre, 
gathers the newest and best exam-
ples of this art form from around the 
world. Joy to the bulgarian public 
will be brought by the works of es-
tablished masters, along with fresh 
new additions.
With the traditional support of the 
National Film Center, the World 
Festival of Animated Film will once 
again give us the opportunity to 
track the creative moves of the 
characters and to enjoy the beauty 
within these works of the oldest 
form of cinematography.

Good luck to the festival! Enjoy 
watching!

Jana Karaivanova
Executive Director of the 

Bulgarian National Film Center
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До организаторите и участниците в
Световния фестивал на анимационния филм

Уважаеми дами и господа,

Радвам се да Ви приветствам отново с „До-
бре дошли“ във Варна – лятната фестивал-
на столица на България!
Чест е за нас да бъдем домакини за поредна 
година на Световния фестивал на анима-
ционния филм – едно събитие с неповтори-
ма атмосфера, което привлича гости и ар-
тисти от страната и чужбина!
От провеждането на първото издание във 
Варна – през 1979 г., този фестивал, макар и 
прекъсван през времето, заслужено намери 
и утвърди своята вярна публика. Защото 
анимацията е невероятно изкуство, което 
съчетава по един неповторим начин фан-
тазия, философия и творчество.
Прекрасно е, че и днес почитателите на 
анимацията отново са тук,във Варна, при-
влечени от магията на рисуваното кино.  
На организаторите и участниците желая 
от сърце здраве и творческа енергия, а на 
зрителите – хубави емоции пред големия 
екран!

На добър час!
Иван Портних
Кмет на Варна

VARNA MUNICIPALITY

Varna is the only Bulgarian city which carries the prestigious title European 
Youth Capital 2017. With its six universities, three colleges and four scientific 
institutes, the city is an established educational center for the development 
of young people. In addition to the active participation from the NGO sector, 
Varna received the title as proof and recognition of its policy in favor of the 
social, cultural and economic life of young people.
Varna is both young and old, a famous crossroad of ancient civilizations. The 
oldest gold treasure in the world was found here, which is part of the Varna 
Chalcolithic necropolis (dated 4500 BC) – a jewelry masterpiece, exhibited 
in the local history museum. Items from the precious treasure have been 
shown in successful exhibitions in France, Japan, China, Belguim and other 
countries.

To the organizers and participants in
The world festival of animated film

I am glad to welcome you to Varna – the summer festival capital of Bulgaria!
It’s an honour for us to host once again the world festival of animated film 
– an event with remarkable atmosphere that attracts numerous guests and 
artists from the country and abroad!
Since its first edition in 1979, in spite of the interruptions over the course of 
time, the festival has established and acknowledged its faithful audience, 
because animation is an incredible art, combining imagination, philosophy 
and art in a unique way.
It’s wonderful that the fans of animation are here again, in Varna, captivated 
by the magic of the moving picture.
I wish good luck and inspiration to the organizers and participants and a 
pleasant time infront of the big screen to the audience!

Good luck!
Ivan Portnih

Mayor of Varna

ОБЩИНА ВАРНА

Варна е единственият български град, който носи престижната титла 
Европейска младежка столица 2017. Със своите шест университета, три 
колежа и четири научни института, градът е утвърден образователен 
център за развитие на младите хора. Заедно с активното участие на не-
правителствения сектор Варна получи това отличие като доказателство 
и признание за провежданите политики в областта на социалния, култур-
ния и икономически живот на младите.
Освен млад, Варна е и древен град, известен кръстопът на древни ци-
вилизации. Тук е открито най-старото обработено злато в света, част от 
Варненския халколитен некропол, (4500 г. пр. Хр.) – един шедьовър на 
ювелирното изкуство, изложен в местния исторически музей, а части 
от безценната находка са имали своето място в успешни изложби във 
Франция, Япония, Китай, Белгия и др.
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xVI СВетОВеН феСтИВАл НА АНИмАцИОННИя фИлм
ВАРНА 2020
Както и в предишни години едни от основните критерии при из-
бора на филми бе високохудожественото изображение, интерес-
ната и оригинална идея, умението за водене на разказ, търсене на 
нова визуална и драматургична насоченост... Зрителите ще имат 
възможността да видят както вече награждавани на международ-
ни кинофестивали творби, така и такива, което се представят за 
първи път пред публиката. В категорията за пълнометражни фил-
ми ще бъдат показани две значителни кинопроизведения, които 
без съмнение ще заемат своето достойно място в съвременната 
история на анимационното кино. Студентската програма отново 
привлича вниманието с разнообразни търсения, свързани както 
с възможностите на компютърните технологии, така и с тези на 
класическите техники. Целта на членовете на селекционната ко-
мисия бе да бъде представена богата палитра от разнолики изоб-
разителни стилистики и драматургични похвати, с което да бъде 
насочен погледът на творците към нови и все още недостигнати 
художествено-творчески хоризонти. 

Пенчо Кунчев

xVI WoRLd FesTIVAL oF ANIMATed FILM
VARNA 2020

As in previous years, one of the main criteria when choosing films was 
highly artistic image, interesting and original idea, storytelling skills, 
search for a new visual and dramaturgical orientation…Viewers will 
have the opportunity to see works already awarded at international 
film festivals, as well as those that are presented to the public for 
the first time. In the category of feature films two significant works 
will be shown, which will undoubtedly take their rightful place in 
the modern history of animated cinema. The student program again 
attracts attention with a variety of searches related to the capabilities 
of computer technology and those of classical techniques. The aim 
of the members of the selection committee was to present a rich 
palette of various pictorialand dramaturgical stylistics, which would 
direct attention of the authors to new and still unattainable artistic 
and creative horizons. 

Pencho Kunchev

Организатори

проф. Анри Кулев
Пенчо Кунчев
Ася Кованова
Андрей Кулев

 
Kоординатори

Стефан Войводов
Иво Гергинов 

Росица Нарлева
Мария Анастасова

Таня Божинова

organizers

prof. Anri Koulev
Pencho Kounchev

Assia Kovanova
Andrey Koulev

festival coordinators

Stefan Voyvodov
Ivo Gerginov

Rositsa Narleva
Maria Anastasova

Tanya Bozhinova

www.varnafest.org
https://www.facebook.com/wfafilm

contact@varnafest.org
varnafest@gmail.com
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програма филми на БИл ПлИмПтъН
BILL PLYMPToN films screening

международно
журИ

international
JURY

Бил Плимптън САЩ

Роден в Портланд, 1946.

Бил Плимптън е смятан за краля на 
независимата анимация и е първият 
човек, нарисувал на ръка пълномет-
ражен анимационен филм. Устано-
вява се в Ню Йорк през 1968, където 
започва кариерата си като карика-
турист за престижни издания, сред 
които и Ню Йорк Таймс. 
През 1987 е номиниран за Оскар за 
късометражния „Твоето лице“. През 
2005 получава отново Оскар номи-
нация за късометражния „Кучето 
пазач“. 
През 1991 печели „Златна палма“ в 
Кан с „Нещата отиват на зле“. 
Автор е на седем пълнометражни и 
на голям брой късометражни рису-
вани анимационни филми.

Bill Plympton USA

Born in Portland, 1946.

Bill Plympton is considered the King of 
Indie Animation, and is the first person 
to hand draw an entire animated fea-
ture film. Bill moved to New York City 
in 1968 and began his career creating 
cartoons for publications such as the 
New York Times.
In 1987, he was nominated for an Os-
car® for his short ‘Your Face‘. In 2005, 
Bill received another Oscar® nomina-
tion, for his short ‘Guard Dog‘. 
‘Push Comes to Shove‘ won the 1991 
Palme d’Or in Cannes.
He’s made seven all animated feature 
films and a great number of animated 
shorts.

Избрана филмография

Kъсометражни филми
1996  Как да се любим с жена
1997  Секс и насилие
2001 Яж
2004  Кучето пазач
2008  Санта, фашистките години

Пълнометражи филми
1992  Мелодията
2001  Пришълци мутанти
2004  Висока Коса
2016  Отмъщението

Selected filmography
 
Short films
1996  How to Make Love to a woman 
1997  Sex and Violence 
2001  Eat 
2004  Guard Dog
2008  Santa, the fascist Years

feature films 
1992  The Tune 
2001  Mutant aliens 
2004  Hair High 
2016  Revengeance

тВОетО лИце
1987, 3‘

YoUR FACe
1987, 3‘

HoT dog
2008, 6‘

HoT dog
2008, 6‘

НеЩАтА ОтИВАт НА зле
1991, 6‘

PUsH CoMes To sHoVe
1991, 6‘

СледИ От СтъПКИ
2014, 4‘

FooTPRINTs
 2014, 4‘

СтРАННА ПтИцА 
2019, 3‘

odd dUCK
2019, 3‘

лИцетО НА ХОумъР
2018, 3‘

HoMeR’s FACe
2018, 3‘

TРъмП ХАПе 
2018, 3‘ 

TRUMP BITes
2018, 3‘ 
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програма филми на АлеКСей КОтьОНoчКИН 
ALeKseY KoTeNoCHKIN films screening

Алексей Котьонoчкин Русия

Роден в Москва през 1958.

От 1975 до 1980 учи във Висше-
то московско художествено про-
мишлено училище (промишлен 
дизайн). От 1982 работи като ху-
дожник постановчик, а от 1990 и 
като режисьор в «Союзмультф-
ильм». Работи предимно в об-
ластта на рисуваната анимация. 
От 2000 сътрудничи на различни 
московски киностудия. Като ху-
дожник постановчик е работил 
и над пълнометражния игрален 
филм „Милион проключения“. 
Участвал е и в създаването на са-
тиричното кино списание Фитил.

Aleksey Kotenochkin Russia

Born in Moscow in 1958.

He studied in the Moscow State 
Academy of Industrial and Applied 
Arts (Industrial design) from 1975 
to 1980. In 1982 he started working 
as an art director and in 1990 as a 
director in Soyuzmultfilm. He main-
ly works in the field of traditional 
animation. He has been collaborat-
ing with many different film studios 
since the year 2000. As an art direc-
tor he has worked on the live action 
feature film “A million adventures”. 
He has also taken part in the crea-
tion of the satirical film magazine 
„Fitil“ (Wick). 

Филмография
 
2017 Турбозаври  
2017  Горски истории 
2016  Буба 
2012  Машинистът Тишка 
2010 Новаторите 
2005/6  НУ, ПОГОДИ! 
2001 Приключенията на
                 Моливко и Сръчко 
2000 Двата слона 
1995 Кой ще бъде пръв?
1990 Военна тайна
1990 Плашило 
1989 Човекът от никъде 

filmography 

2017 Turbozaurs 
2017  woodland stories
2016  Buba
2012  Тhe locomotive Tishka
2010 The innovators 
2005/6  Nu, Pogodi!
2001 The adventures of Pencil and
                  Screwbolt 
2000 The two elephants 
1995 Who will be right?
1990 a military mystery
1990 Scarecrow 
1989 The man from nowhere 

КОтетО От улИцА лИзюКОВ
9’16’’

THe KITTeN FRoM THe sTReeT LIzYUKoVA
9’16’’

ПРИКлючеНИя В гОРАтА
7’20’’

AdVeNTURes IN THe Woods
7’20’’

ВъздушНИ ПРИКлючеНИя
7’18’’

AeRIAL sToRIes
7’18’’

Ну, ПoгoдИ!
 22’

NU, PogodI!
 22’

ОРАНЖеВАтА КРАВА. ПлОдОВ ПАй 
6’34’’

THe oRANge CoW. FRUIT PIe
6’34’’

туРБОзАВРИ. СРеЩА
7’10’’

TURBozAURs. MeeTINg
7’10’’

КучетО е ПРИятел НА дИНОзАВъРА
7’10’’

THe dog Is THe dINosAUR’s FRIeNd
7’10’’
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Раймунд Круме Германия
Раймунд Круме е независим режисьор на 
анимационни филми, който също така ре-
жисира реклами за американския и япон-
ския пазар. Неговите кратки анимационни 
филми Танцьори на връв, Зрители, Кръсто-
път, Преминаване и Съобщението са спе-
челили много международни награди, като 
Наградата на журито в Анeси, Федералната 
награда за филм – Златната лента, Сребърен 
Дракон и Гран При за анимация в Монреал. 
Неговите филми и рисунки са излагани в 
галерии и институти из целия свят. Някои 
от тях са: изложба на рисунки и филми във 
Френски Институт в Мекнес, Музей на Ани-
мацията F15, Тайпе,  Музей на анимацион-
ния филм, Анeси. Също така е работил в 
изследователския отдел на Националният 
аудиовизуален институт в Париж. Препо-
давал е в Университета на Минас Герайс 
в Бразилия, работил е в Калифорнийската 
Художествена Академия  и от 2006 до 2017 
е бил професор в Академията по Медийни 
изкуства в Кьолн. В момента е гост профе-
сор в Националната академия по изкуства-
та в Тайпе. 

Raimund Krumme Germany
Raimund Krumme is an independent anima-
tion filmmaker who also directs commercials 
for the American and Japanese market. His 
animated shorts Ropedancers, Spectators, 
Crossroads, Passage and The Message have 
won many international awards including the 
Prix du Jury in Annecy, the Bundesfilmpreis-
Filmband in Gold , Silver Dragon and Grand 
Prix for animation in Montreal. His films and 
drawings were exhibited in galeries and in-
stitutiones worldwide. Amongst many oth-
ers: exhibition of drawings and films at the 
Institut Francais de Meknes, Morocco, Taipei 
Museum for Animation F15, Musée du flm 
d’animation, Annecy. He also worked at the 
research department of the Institut National 
d’Audiovisuel in Paris. He taught at at the Uni-
versity of Minas Gerais, Brasil, was Full-Time-
Faculty at the California Institute of Art and 
from 2006 till 2017 he was professor of the 
Academy of Media Arts in Cologne. Currently 
he holds a guest professorship at the Taipei 
National University of the Arts.

Филмография
 
2003 Затворнически хор
2000 Съобщението
1994 Преминаване
1993 Въображаема опера
1991 Кръстовища
1989 Зрители
1987 Въжеиграчи
 

filmography 

2003 The Prisoner’s Choir 
2000 The Message 
1994 Passage 
1993 Opéra Imaginaire 
1991 Crossroads
1989 Spectators 
1987 Ropedancers

програма филми на РАймуНд КРуме 
RAIMUNd KRUMMe films screening

ВъЖеИгРАчИ
1987, 9’40

RoPedANCeRs
1987, 9’40

зРИтелИ
1989, 5’40

sPeCTAToRs 
1989, 5’40

КРъСтОВИЩА
1991, 9’20

CRossRoAds
1991, 9’20

ПРемИНАВАНе
1994, 7‘

PAssAge
1994, 7‘

СъОБЩеНИетО 
2000, 6’10

THe MessAge 
2000, 6’10

зАтВОРНИчеСКИ ХОР
2003, 3‘

THe PRIsoNeR‘s CHoIR
2003, 3‘
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джини Хайджин чу Корея
Доктор, гост-преподавател в корейския 
Национален университет по изкуствата
Ръководител на SIGGRAPH ASIA 2020
Програматор на Indie-AniFEST

Jinny HyeJin Choo Korea
PhD., Guest Professor, Korea National 
University of Arts
Conference Chair, SIGGRAPH ASIA 2020
Programmer, Indie-AniFEST

w

Завършва специалност „Анимация и илюстрация“ и получава Магистърска 
степен по изкуство и кино във Висшето училище за наука, мултимедия и 
филм към Чунг-Анг университета в Сеул, Корея, а през 2015 в същия уни-
верситет защитава докторантура по анимационна теория и сценарно пи-
сане. Работи като гост-преподавател в корейския Национален универси-
тет по изкуствата, а от 2009 преподава теория и художествени практики 
по анимация и интерактивно дигитално изкуство чрез съчетаване на тра-
диционни медии и цифрови технологии. Освен това изпълнява различни 
проекти, които изследват интегрираното изкуство и технологиите, както и 
анимационната терапия. Наред с преподавателската си дейност и научни 
изследвания от около 20 години се занимава и с организиране на фестива-
ли и конференции. Започвайки с Международния студентски анимационен 
фестивал в Пусан през 2000, тя успешно организира и ръководи няколко 
международни събития, включтелно SICAF (Международен фестивал на 
анимационното кино в Сеул), филмовия фестивал в Куачон и много други. 
В момента работи като ръководител на SIGGRAPH ASIA 2020 и като програ-
матор на Indie-AniFest. 

Majored in Animation & Illustration, and received an MFA in Art and Film from 
the Graduate School of Advanced Imaging Science, Multimedia, and Film, 
Chung-Ang University, Seoul in Korea and a Doctorate in Animation Theory and 
Contents Producing from the same university in 2015.She has served in the rank 
of guest professor at Korea National University of Arts and taught the theories & 
artistic practices of animation and interactive digital art through a combination 
of traditional media and digital tools since 2009. She has also performed various 
research projects which explore integrated art and technology as well as ani-
mation therapy. She has been engaged in organizing festivals and conferences 
for almost 20 years alongside education and research.Beginning with Pucheon 
International Student Animation Festival in 2000, she successfully organized or 
chaired several international events including SICAF (Seoul International Car-
toon Animation Festival), Gwacheon SF Film Festival and many others. She is 
currently working for SIGGRAPH ASIA 2020 as the conference chair and Indie-
AniFest as a programmer.

international
JURY
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чавдар гюзелев България

Pоден в София, 1961. 
През 1987 звършва висше образова-
ние в Национална художествена акаде-
мия в София, специалност „Илюстрация 
и оформление на книгата“. Същата го-
дина се премества в Италия и до 1993 
е графичен дизайнер и илюстратор на 
редица списания в Милано, сред кои-
то VOGUE, VANITY, MAX. В този период 
прави корици за няколко италиански 
издателства. Занимава се със сцено-
графия като асистент в опера Teatro 
Reggio Parma.
През 1993 се връща в България и до 
2003 се занимава с телевизионна и те-
атрална сценография и работи като гра-
фичен дизайнер в рекламния бранш. 
От 2005 до 2006 е водещ на телевизи-
онно предаване за култура „Dolce Vita”. 
От 2007 до днес е преподавател в НБУ, 
департамент „Визуални изкуства“. В 
периода от 1984 до 2017 има над 20 са-
мостоятелни изложби у нас и по света.

Chavdar ghiuselev Bulgaria

Born in Sofia in 1961. 
He graduated from the National Academy 
of Arts in Sofia with “Illustration and book 
design” in 1987. The same year he moved 
to Italy and until 1993 worked as a graph-
ic designer and illustrator for a number of 
magazines in Milano, among which were 
VOGUE, VANITY, MAX. During this period 
he made covers for various italian pub-
lishers. He also worked as an assistant 
Scenic Designer in the Reggio
Parma Opera House. In 1993 he returned 
to Bulgaria and until 2003 he worked as 
a television and theatre Scenic Designer 
and as a graphic designer in the advertis-
ing industry. From 2005 to 2006 he was 
a TV host for the cultural programme 
“Dolce Vita”. He has been working as a 
professor in the “Visual Arts”department 
of New Bulgarian University since 2007. 
Form 1984 to 2017 he has made numer-
ous solo exhibitions arround the world..

Награди, номинации
 
2011
Награда Икар за сценография
Съюз на артистите в България
2011
Номинация Аскеер за сценография
Театър на българската армия
2015 
Награда Икар за сценография
Народен театър Иван Вазов
2016
Номинация Икар за сценография
Малък градски Тeатър Зад канала

Awards, nominations

2011
Icarus award for scenography
Union of Bulgarian actors
2011
Askeer nomination for scenography
Bulgarian army Theatre
2015 
Icarus award for scenography 
“Ivan Vazov” National Theater
2016
Icarus Nomination for scenography 
Little City Theatre Off the Channel

international
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КъСОметРАЖНИ фИлмИ

В един летен ден пътищата на две момчета неочаквано се пресичат.

On a summer day, the paths of two boys unexpectedly cross.

мИНуВАчът
Белгия, 2020, 15’59“, 2D

режисьор Питър Корез
сценарист Питър Корез

музика Сенян Янсен

THe PAsseRBY
Belgium, 2020, 15’59“, 2D
director Pieter Coudyzer

script Pieter Coudyzer
music Senjan Jansen

Сюреалистично и хумористично представяне на младежта на 21-ви век. 
История за момиче и нейното търсене на любов във времената на соци-
ални мрежи, бързи връзки, кибер любов и хипстер култура. 

A surreal and humorous reflection on the 21th century youth. A story about 
a girl and her online search for love in times of social media, speed dating, 
cyberlove, hipster culture and post-net attitudes.

#21xoxo (Прегръдки и целувки)
Белгия, 2020, 9’51“, 2D

режисьор Сине Озбилге 
сценарист Сине Озбилге 

музика ремко Вейнс

#21xoxo
Belgium, 2020, 9’51“, 2D

director Sine Özbilge
script Sine Özbilge

music Remco Weyns

зАмРъзНАл КАдъР
Белгия, 2019, 5’, стоп моушън
режисьор Соткен Вертеген
сценарист Соткен Вертеген
музика Андреа Мартиньони, Михал Крайчок

FReeze FRAMe
Belgium, 2019, 5’, stop motion
director Soetkin Verstegen
script Soetkin Verstegen
music Andrea Martignoni, Michal Krajczok

В този филм идентични фигури безпомощно се опитват да опазват куб-
чета лед, като архивари. Повтарящото се движение съживява животни-
те, заклещени в тях.

In this stop motion film, identical figures perform the hopeless task of 
preserving blocks of ice, like archivists. The repetitive movements reanimate 
the animals captured inside.

здРАВейте, В шОутО лИ Сме?
Белгия, 2019, 12’16“, 2D
режисьори С. Дениколай, Иво Провост
сценаристи С. Дениколай, Иво Провост
музика Сенян Янсен

HeLLo, ARe We IN THe sHoW?
Belgium, 2019, 12’16“, 2D
directors Simona Denicolai, Ivo Provoost
script Simona Denicolai, Ivo Provoost
music Senjan Jansen

Поетичен филм, който използва езика на документалния филм за приро-
дата. Дава ни възможност да надникнем в Сонианската гора и ни показва 
флората и фауната, без да скрива влиянието на хората върху нея. 

A poetic animation film that uses the language of a nature documentary. It 
offers us a glimpse of the life in the Sonian Forest, and shows us the fauna and 
flora without disguising the influence of people.
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Морето се превръща в сцена на любовна история между смъртни и ми-
тологични същества, между свободата и пленничеството. Филмът е на-
правен по поемата “Екзистенциално” на Анамария Коева.

The sea becomes a stage of a love story between mortal and mythological 
creatures, between freedom and captivity. The film is based on the poem 
“Existential” by Anamaria Koeva.

еКзИСтеНцИАлНО
България, 2019, 4’50“, изрезка

режисьор Наталия Атанасова
сценарист Наталия Атанасова

музика Александър Евтимов

exIsTeNTIAL
Bulgaria, 2019, 4’50“, cut out

director Natalia Atanasova
script Natalia Atanasova

music Aleksandar Evtimov

жена, обременена от спомени за минали дни и измъчвана от липсата 
на близки хора, търси спокойствие в объркания свят около нея. Филмът 
е основан на поемата “Последният ден” на Мария Донева.

A woman burdened with memories of the past days and frustrated by the 
lack of loved ones seeks tranquility in the confused world around her. The 
film is based on the poem “The Last Day” by Maria Doneva.

ПОСледНИят деН
България, 2019, 4’50“, 2D

режисьор Далибор райнингер
сценарист Далибор райнингер

музика Д. райнингер, М. Йосифов

THe LAsT dAY
Bulgaria, 2019, 4’50“, 2D

director Dalibor Rajninger
script Dalibor Rajninger

music Dalibor Rajninger, Mihail Yosifov

КАРАНтИНА
България, 2020, 3’30“, 2D
режисьор Димитър Димитров
сценарист Дилян Еленков
музика Димитър Димитров

QUARANTINe
Bulgaria, 2020, 3’30“, 2D
director Dimitar Dimitrov
script Dilyan Elenkov
music Dimitar Dimitrov

Филмът разказва за състоянието на човешкия ум, подложен на дълга 
карантина.

The film is about a person‘s state of mind, under a long quarantine.

НАд НеЩАтА
България, 2019, 4’45“, 2D
режисьор Ина Николова
сценарист Ина Николова
музика Ивайло Стефанов

ABoVe THINgs
Bulgaria, 2019, 4’45“, 2D
director Ina Nikolova
script Ina Nikolova
music Ivailo Stefanov

Пътешествие през спомените на меланхоличен и апатичен мъж, който пла-
нира всичко в бъдещето, докато бездействието превръща всичко в разоча-
рование. Филмът е направен по поемата “Над нещата” на Стефан Икога.

An journey through the life re-caps of a melancholic and apathetic man, designing 
everything in the future, while inaction is turning his life into disappointment. 
The film is based on the poem “Above Things” by Stefan Ikoga.
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Сага за детските блянове и тъгите на възрастен.

A saga of childhood reveries and adult regrets.

фИзИКА НА тъгАтА
Канада, 2019, 26’59”, енкаустика

режисьор Теодор ушев
сценарист Георги Господинов

музика Оливие Калвер

THe PHYsICs oF soRRoW
Canada, 2019, 26’59”, encaustic painting

director Theodore Ushev
script Georgi Gospodinov

music Olivier Calvert

жена описва себе си, както ние бихме искали. Но разказът разкрива 
една съвсем различна история: показва ни товара, който тя носи като 
вечно съревноваваща се жена. “Великата тревога” е един дълбоко чо-
вешки филм. 

A woman describes herself, telling us what we want to hear. But the 
narrative tells an entirely different story: it reveals the burden she bears 
as a competitive overachiever. "The Great Malaise" is a deeply human film.

ВелИКАтА тРеВОгА
Канада, 2019, 5’19”, 2D

режисьор Катрин Льопаж
сценарист Катрин Льопаж

музика Филип Брол

THe gReAT MALAIse
Canada, 2019, 5’19”, 2D

director Catherine Lepage
script Catherine Lepage

music Philippe Brault

ПлИтКА ВеНА
България, 2019, 6’22“, пластелин
режисьор Йоана Александрова
сценарист Йоана Александрова
музика Александър Даниел

sHALLoW VeIN
Bulgaria, 2019, 6’22“, plasticine
director Yoana Aleksandrova
script Yoana Aleksandrova
music Aleksandar Daniel

Мъж потегля на мистериозно пътешествие по вената на любимата си. Запоз-
навайки се с нейния вътрешен свят, той изживява най-дълбоките си мечти 
и желания. Филмът е основан на поемата “Плитка вена” на Марин Бодаков.

A man is on a mysterious journey through the vein of his beloved one and while he 
witnesses her inner world, he experiences his deepest dreams and longings. The 
film is based on the poem “Shallow vein” by Marin Bodakov.

зАдАчИ зА деНя
България, 2019, 5’, 2D
режисьор Петя Златева
сценарист Петя Златева
музика Александър Евтимов

TAsKs oF THe dAY
Bulgaria, 2019, 5’, 2D
director Petya Zlateva
script Petya Zlateva
music Aleksandar Evtimov

Главната героиня търси изход от самотата в рутината на ежедневието. 
Вместо да подреди живота си, тя бива погълната от лудост и хаос. Фил-
мът е основан на поемата “Задачи за деня” на Стефан Иванов.

The main heroine is looking for escape from solitude in the routine of daily 
tasks. Instead of getting her life in order, she is overwhelmed by madness and 
chaos. The film is based on the poem "Tasks of the Day" by Stefan Ivanov.
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Три истории, развиващи се на тайнствен остров. Филмът превръща детски-
те и младежки спомени в наркотични изображения и впечатляващи звуци.

Three stories set on a mysterious island. The film sheds memories of child-
hood and adolescence into narcotic images and suggestive sounds.

дИВИ зВеРОВе
Чехия, 2019, 9', 2D

режисьори М. Прокопова, М. Блашко
сценарист Ванда райманова 

музика Иржи Кленка

WILd BeAsTs
Czech Republic, 2019, 9', 2D

directors Marta Prokopová, Michal Blaško
script Vanda Raýmanová

music Jiří Klenka

Пери и обичай.

Wash and love.

ПеРАлНятА
Чехия, 2020, 5'02", 2D

режисьор Александра Майова
сценарист Александра Майова

музика Ян рихтер

WAsHINg MACHINe
Czech Republic, 2020, 5'02", 2D

director Alexandra Májová
script Alexandra Májová

music Jan Richter

Аз, БАРНАБе
Канада, 2020, 15’09”, куклена анимация
режисьор жан-Франсоа Левеск
сценарист жан-Франсоа Левеск
музика робер Марсел Льопаж

I, BARNABé
Canada, 2020, 15’09”, stop motion
director Jean-François Lévesque
script Jean-François Lévesque
music Robert Marcel Lepage

Изправен пред несигурност и опитвайки се да удави своята скръб, Барна-
бе преживява странни метафизични явления. Вероятно той ще трябва да 
е лек като перце, за да се движи уверено към незнайни хоризонти.

Confronted with doubt and seeking to drown his sorrow, Barnabé experi-
ences a curious metaphysical visitation. Perhaps he will have to be as light as 
a feather to move confidently toward still-unknown horizons.

СутРИН
Чехия, 2019, 4’, рисунка върху хартия
режисьор Войтех Домлатил
сценарист Войтех Домлатил
музика Мартин Клусак

MoRNINg
Czech Republic, 2019, 4’, drawing on paper
director Vojtěch Domlátil
script Vojtěch Domlátil
music Martin Klusák

Сутрин. Кафе. Закуска. Душ. И после? разходка навън? Или разходка на-
вътре? Дихателна медитация под формата на линеарна анимация.

Morning. Coffee. Breakfast. Shower. And then? Trip outside? Or a trip 
inside? Breathing meditation in the form of linear full animation.
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Клое, възрастна жена, организира прожекции в ъндърграунд простран-
ство. Тя показва на журналист своите галерии, където пази колекцията 
си от черно-бели филми върху лента. По време на слизането в тях ние 
се потапяме в нейния алтернативен свят.

Chloé, an old lady, organizes screenings in an underground space. She 
shows a journalist her galleries where her collection of silver films is stored. 
Through the descent, we dive with her in her altered world.

КлОе ВАН ХеРцел
Франция, 2019, 16'47", пясък

режисьори А. жиро, К. Бушро
сценаристи А. жиро, К. Бушро

музика Пиер Соз, Тома Диаз

CHLoé VAN HeRzeeLe
France, 2019, 16'47", sand

directors A. Girault, C. Bouchereau
script A. Girault, C. Bouchereau

music Pierre Sauze, Thomas Diaz

Дълбоко в гората, събрание на диви животни започва среднощна опе-
ра, дирижирана от катерица.

Deep into a forest, a gathering of wild animals start a nocturnal opera, 
conducted by a squirrel.

мАеСтРО
Франция, 2019, 1'34", 3D

режисьор Иложик
сценарист Иложик
музика Маел уден

MAesTRo
France, 2019, 1'34", 3D

director Illogic
script Illogic

music Mael Oudin

ПОгРеБеНИе
Дания, 2020, 7', 3D
режисьор Тин Нгуен
сценарист Тин Нгуен
музика Софи Бърч

FUNeRAL
Denmark, 2020, 7', 3D
director Thịnh Nguyễn
script Thịnh Nguyễn
music Sofie Birch

Отвъд Вселената,се ражда момче със задачата да осъществи пътешест-
вие до Земята. Докато пътува, то попада в невероятно градче, в което 
се провежда тайнствено погребение. Любопитно, момчето се присъе-
динява, за да види кой е починал. 

From out of the universe, a boy is born with a quest for a voyage to the Earth. 
During his journey, he comes to an absurd small town where a mysterious 
funeral is happening. The boy attends the funeral to see who has died.

тОмАС ПОд дОлИНАтА НА 
дИВИте ВълцИ
Естония, 2019, 18', 2D
режисьор Чинтис Лундгрен
сценаристи Ч. Лундгрен, Д. Ивезич
музика Терънс Дън

TooMAs BeNeATH THe VALLeY oF 
THe WILd WoLVes
Estonia, 2019, 18', 2D
director Chintis Lundgren
script Chintis Lundgren, Draško Ivezić
music Terence Dunn

уволнен от добре платена работа, Томас, млад вълк, бива принуден да 
работи като жиголо. Това той пази в тайна от бременната си жена Виви. 
Тя също пази тайна: присъства на семинар за женското господство и 
мъжките роби.

After losing a well paid job, Toomas, a young wolf, gets cornered into working 
as a gigolo. He is keeping it as a secret from his pregnant wife Viivi. She also 
has a secret: she is attending a female seminar involving male slaves.
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“Малкият” е малък, а “големият” е наистина много, много голям. Те 
са приятели.

The ‘small’ one is, well, small, and the ‘big’ one definitely very very big. They 
are friends.

ПРИтеялИ
Германия, 2019, 7'45", 3D и 2D

режисьор Флориан Гролиг
сценарист Флориан Гролиг

музика Томас Хьол

FRIeNds
Germany, 2019, 7'45", 3D and 2D

director Florian Grolig
script Florian Grolig

music Thomas Hoehl

разказ за хаотичната фаза в живота на новата майка. Филмът е честен 
и твърде личен поглед в живота на една претоварена майка, която си е 
мислела, че майчинството ѝ ще бъде като една неделна почивка.

A film about the chaotic phase in life of a new mother. This film is an honest 
and very personal insight into the world of an overwhelmed mother, who 
seriously thought that parental leave would become a sort of sabbatical.

След РАЖдАНе
Германия, 2020, 4'36", 3D и 2D

режисьор Хенриете риц
сценарист Хенриете риц

музика Дaвид Камп

PosTPARTUM
Germany, 2020, 4'36", 3D and 2D

director Henriette Rietz
script Henriette Rietz

music David Kamp

СИмБИОзА
Франция, 2019, 12'48", 2D
режисьор Надя Андрашев
сценаристи Надя Андрашев, рита Домони
музика Мадс Вадсхолт

sYMBIosIs
France, 2019, 12'48", 2D
director Nadja Andrasev
script Nadja Andrasev, Rita Domonyi
music Mads Vadsholt

Предадена съпруга започва да проучва любовниците на съпруга си. 
Нейната ревност постепенно се превръща в любопитство.

A betrayed wife starts to investigate her husband’s mistresses. Her jealousy 
is gradually replaced by curiosity.

СъНИЩА НА ПОлетО
Франция, 2020, 8'41",
рисунка върху хартия
режисьори Магда Гуиди, Мара Чери
сценаристи Магда Гуиди, Мара Чери

sogNI AL CAMPo
France, 2020, 8'41",
drawings on paper
directors Magda Guidi, Mara Cerri
script Magda Guidi, Mara Cerri

Момче напразно търси котето си покрай реката. Готово да умре, то се  
усамотява, за да намери уединение. Пристига пред вратите на времето, 
където мъртвите изчезват, а живите са оставени да си тръгнат. 

A boy looks for his cat along a river. He will not find it. It’s about to die, and 
has moved away from everything to find intimacy. The child arrives at the 
doors of time, where the dead disappear, and the living let them go.
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Госпожица Чо Чо и капитанът играят любовна игра на презокеански кораб. 

Ms Cho Cho and the captain play a love game on the ocean liner ship.

чО чО САН
Япония, 2020, 2'45", рисунка върху хартия

режисьор Юанюан Ху
сценарист Юанюан Ху

музика Харуми Хосоно

CHo CHo sAN
Japan, 2020, 2'45", drawing on paper

director Yuanyuan Hu
script Yuanyuan Hu

music Haruomi Hosono

В град, където природата е забранена, малко престъпление, извършено от 
един малък човек, слага началото на поредица от неочаквани последствия.

In a city where nature has been forbidden, a small crime by a simple man 
triggers a chain of unexpected consequences.

СтРАННОтО ПРеСтъПлеНИе
НА чудАКА г-Н дЖей

Португалия, 2019, 10'50", куклена анимация
режисьор Бруно Каетано

сценаристи Мануел Морейра, Бруно Каетано
музика Филипе рапосо

THe PeCULIAR CRIMe
oF oddBALL MR. JAY

Portugal, 2019, 10'50", stop motion
director Bruno Caetano

script Manuel Moreira, Bruno Caetano
music Filipe Raposo

БелА – От тРАНСИлВАНИя дО 
БезСмъРтИетО
Унгария, 2019, 8'48", 2D и 3D
режисьор роланд Тот
сценарист роланд Тот
музика Янош Наг 

BeLA - FRoM TRANsYLVANIA To 
IMMoRTALITY
Hungary, 2019, 8'48", 2D and 3D
director Roland Tóth
script Roland Tóth
music János Nagy

разказ за момче от Трансилвания, което от известна личност в театъра 
в Будапеща през миналия век се превръща в звезда в нямото кино и 
впоследствие в холивудска легенда.

This film is the story of a boy from Transylvania, who was a well-known 
person in the life of theater in Budapest in the past century, who then 
became a silent film star... And a legend in Hollywood.

гАзеНе
Индия, 2019, 10'38", 2D
режисьори у. Бхатачаря, К. Сангви
сценаристи у. Бхатачаря, К. Сангви
музика Трой Васант

WAde
India, 2019, 10'38", 2D
directors U. Bhattacharyya, K. Sanghvi
script U. Bhattacharyya, K. Sanghvi
music Troy Vasanth

В алтернативна версия на Калкута поради повишаване на нивото на 
морската вода градът е станал негоден за живот. Нещата поемат в мрач-
на посока, когато семейство, емигрирало заради климата, е нападнато 
от тигър по наводнените улици. 

In a version of Kolkata, India rendered unlivable by sea level rise, things take 
a dark turn when a family of climate change refugees are ambushed by a 
tiger on the flooded streets.
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В урал има специална култура – миньорството. И тя, както всяка друга 
култура, си има своите богове. В урал това е Господарката на Медната 
планина. Но всеки бог изисква жертви. 

In the Urals, there is a special culture - mining. And, like any culture, it has 
its own gods. In the Urals, this is the Mistress of the Copper Mountain. But 
every god requires his sacrifices.

гОСПОдАРКАтА
НА медНАтА ПлАНИНА

Русия, 2020, 13'33", рисунка върху хартия
режисьор Дмитрий Гелер

сценарист Владимир Гелер
музика Николай Дулесов

THe MIsTRess
oF THe CoPPeR MoUNTAIN

Russian Federation, 2020, 13'33", drawings on paper
director Dmitry Geller
script Vladimir Geller

music Nikolai Dulesov

Две играчки на промоция, отхвърлени от потребителското общество, 
защото са различни, планират дръзко бягство и се озовават на неочак-
вано, но прекрасно място.

Two sale toys, cruelly rejected by the buying public because they are 
different, make a daring escape and end up somewhere quite unexpected 
and somehow wonderful.

РуБИ & РОуч
Южна Африка, 2020, 8'48", изрезка

режисьор Ерентиа Бедекер
сценарист Дорет Нел

музика М. Сниман, С. Лойд-Джонс

RUBY & RoACH
South Africa, 2020, 8'48", cut-out

director Erentia Bedeker
script Dorette Nel

music M. Snyman, S. Lloyd-Jones

НеСтОР
Португалия, 2020, 6', 2D
режисьор жоао Гонсалес
сценарист жоао Гонсалес
музика жоао Гонсалес, Мигел Тейшейра

NesToR
Portugal, 2020, 6', 2D
director João Gonzalez
script João Gonzalez
music João Gonzalez, Miguel Teixeira

Нестор, мъж с множество обсебващо-несъзнателни отклонения в пове-
дението, живее в нестабилна лодка, която никога не спира да се клати.   

Nestor, a man with several obsessive-compulsive behaviours lives in an 
unstable houseboat which never stops oscillating.

гРАдСКА КОзА
Русия, 2020, 11'23", 2D
режисьор Светлана разгуляева
сценаристи С. разгуляева, А. Голубчиков
музика Марат Файзулин

URBAN goAT
Russian Federation, 2020, 11'23", 2D
director Svetlana Razguliaeva 
script S. Razguliaeva, A. Golubchikov
music Marat Faizullin

В малко сибирско село, пристига на работа една градска коза. Тя бързо 
събира очите на мъжете, но не може да отдели собствения си поглед 
от грубия, но сладък Вълчо. В нейното въображение животът с него е 
розов, но в реалността любовта хапе. 

In a small siberian village, a city goat arrives to work. She immediately 
attracts the attention of men, but the Goat herself can not take her eyes off 
the cute Wolf. Life with him is seen in pink colors, but reality bites.
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Когато спящите кучета се събудят, разумът бързо изчезва.

When sleeping dogs awaken rationality quickly disappears.

БеСНИ КучетА
Великобритания, 2020, 4'30", 2D

режисьор Шон Кларк
сценарист Шон Кларк

музика Дейвид Прингъл

ANgRY dogs
United Kingdom, 2020, 4'30", 2D

director Shaun Clark
script Shaun Clark

music David Pringle

Младо момче се учи да разбира дълбочината на майчината любов, въ-
преки дистанцията, която нейната отдаденост създава.

A young boy learns to understand the depth of his mother's love despite the 
distance her dedication may create.

уСетеНА люБОВ
САЩ, 2020, 6'30", 2D, куклена анимация
режисьори Арлийн Бонгко, Анджелин Ву

сценарист Селин Нгуен
музика Хуан Вергес Вергара

FeLT LoVe
United States, 2020, 6'30", 2D; stop motion

directors Arlene Bongco, Angeline Vu
script Celine Nguyen

music Juan Vergés Vergara

САмОтНАтА ОРБИтА
Швейцария, 2019, 9'20", 2D
режисьори Ф. Зийгел, Б. Морар
сценарист Фредерик Зийгел
музика Люк Гут

THe LoNeLY oRBIT
Switzerland, 2019, 9'20", 2D
directors F. Siegel, B. Morard
script Frederic Siegel
music Luc Gut

Неспособността на един сателитен инженер да се справи със самотата 
предизвиква верижна реакция в космоса и в собствения му ум.

A satellite technician's inability to cope with his solitude causes a chain 
reaction in space and in his own mind.

ОСтАВИ
Швейцария, 2019, 6'33", рисунка върху хартия
режисьор Сесил Брюн
сценаристи С. Брюн, К. Джентинета, М. Фрай
музика Томас Гасман

LeTTINg go
Switzerland, 2019, 6'33", drawings on paper
director Cécile Brun
script C. Brun, C. Gentinetta, M. Frei
music Thomas Gassmann

Гмуркаме се в слънчевите детски спомени, където момиченце пее и 
готви с баща си. Там те биват засмукани в тестената маса и право в емо-
ционалните дълбини на загубата и отсъствието.

We dive into sunny childhood memories, when a girl is singing and cooking 
with her father. Where they’re swept along by the wafting mass of dough 
into the emotional depths of loss and disappearance.
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Множество мини-вселени се сблъскват в малък свят, построен от пари 
и пясък. Това, което виждаш, и значението, което извличаш, зависят 
от това, от къде ще започне твоето пътешествие. Гледай внимателно, 
всичко е в детайлите.

A multitude of mini-universes collide in this tiny world built with money and 
sand. What you observe, and the meaning you derive from that observation, 
depends on where you start your journey. Look closely, it's all in the details.

чуЖдеСтРАНеН ОБмеН
САЩ 2019, 5'45", обемна анимация

режисьор Кори Франсис Паркс
сценарист Кори Франсис Паркс

музика Александра Гарднър

FoReIgN exCHANge
United States 2019, 5'45", stop motion

director Corrie Francis Parks
script Corrie Francis Parks
music Alexandra Gardner

НелОВКО
САЩ 2020, 3'45", 2D
режисьор Ната Метлък
сценарист Ната Метлък
музика Дарума Аудио

AWKWARd
United States 2020, 3'45", 2D
director Nata Metlukh
script Nata Metlukh
music Daruma Audio

Ден, пълен с неловки моменти.

A day full of socially awkward moments.

ВятъР
САЩ 2019, 2', 2D
режисьор Дейна Синк
сценарист Дейна Синк
музика Дейна Синк

WINd
United States 2019, 2', 2D
director Dana Sink
script Dana Sink
music Dana Sink

Вятър – едно изследване на движения и значения.

Wind – An exploration of movement and meaning.
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В една компания на злото ден след ден отдадените работници биват 
манипулирани, а мозъците им – промивани. В същото време, криейки 
се в сенките, техният шеф изчаква правилния момент, за да действа.

A short film about the inner workings of an evil company. Day after day the 
devoted workers are manipulated and brainwashed. Meanwhile, hiding in the 
shadows is their conniving boss waiting for the right time to make his move.

душА ООд
България, 2020, 4’26”, 2D
режисьор Ивайло Делчев
сценарист Ивайло Делчев

музика Даниел Мозели

soUL LTd.
Bulgaria, 2020, 4’26”, 2D
director Ivaylo Delchev

script Ivaylo Delchev
music Daniel Moseley

Пост-технологична притча за агресията като унищожителен и смъртоно-
сен инстинкт, впит в индивидуалната личност или обществото.

A post-technological parable about the aggression as a destructive and 
deadly instinct embedded in an individual or society.

БОлт
България, 2020, 7’40”, 3D

режисьор Илия Шекерджиев
сценарист Иван Веселинов

музика Ани Свинарова

BoLT
Bulgaria, 2020, 7’40”, 3D

director Iliya Shekerdzhiev
script Ivan Vesselinov

music Ani Svinarova

зИмАтА
Австралия, 2020, 5’, живопис под камера
режисьор Син Ли
сценарист Син Ли
музика Мигел Отеро

THe WINTeR
Australia, 2020, 5’, paint-on-glass
director Xin Li
script Xin Li
music Miguel Otero

Докато върви в снежна гора, селянин вижда необикновен елен и тръгва 
след него. Еленът го примамва и селянинът иска да го хване.

Walking in a snowy forest, a peasant sees an unusual deer and goes to follow 
it. The deer allures him and the peasant even wants to catch it.

ВОеННА мАшИНА
България, 2019, 6’31”, 2D
режисьор Ива Диманова
сценарист Владислав Будинов
музика Явор Пачовски

War Machine
Bulgaria, 2019, 6’31”, 2D
director Iva Dimanova
script Vladislav Budinov
music Iavor Pachovski

Филмът се занимава с един от най-старите проблеми на човечеството – 
войната. Той изследва свят, в който няма нито добро, нито зло, в който вой-
ната и загубата на живот се е превърнала в една добре смазана машина.

"War Machine" deals with one of the oldest problems of humanity – war.  
Observing a world with no good and evil, in which war and it's consumption 
of life has become a well oiled machine.
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Текстът във филма е основан на биографията на Фрида Кало. Тълкуват се 
символите в един от нейните автопортрети като маймунка, котка, колибри 
или бодлива огърлица, с помощта на които се разказва и самата история. 

The text in the film is based on the biography of Frida Kahlo. An interpretation 
of the symbols in one of her self-portraits such as monkey, cat, hummingbird 
or a prickly necklace, with the help of which the story itself is told. 

дИегО В мОИте мИСлИ
България, 2019, 5’21”, смесена техника

режисьор Елизабет Владимирова
сценарист Елизабет Владимирова

музика Йоан Стаматов

dIego IN MY MINd
Bulgaria, 2019, 5’21”, mixed media

director Elisabeth Vladimirova
script Elisabeth Vladimirova

music Yoan Stamatov

Филмът разказва историята на два пингвина, които трябва да напуснат 
дома си, заради хората, които унищожават природата.

The film tells the love story of two penguins who had to leave their home 
because of people who destroy nature.

КАК ПИНгВИНИте
ИзгуБИХА СВОя дОм

България, 2020, 2’, смесена техника
режисьор Олеся Познякова
сценарист Олеся Познякова

музика freesound.com

HoW PeNgUINs
LosT THeIR HoMe

Bulgaria, 2019, 2’, mixed media
director Olesya Poznyakova

script Olesya Poznyakova
music freesound.com

БъРКАНИ яйцА
България, 2020, 2’06”, 2D
режисьор Симеон Георгиев
сценарист Симеон Георгиев
музика Боян Христов

sCRAMBLed eggs
Bulgaria, 2020, 2’06”, 2D
director Simeon Georgiev
script Simeon Georgiev
music Boyan Hristov

ръка чупи три яйца в купа и ги разбърква. Кратка приказка за живота, 
разказана по необикновен начин с обикновена закуска. 

A mysterious hand breaks three eggs in a bowl and stirs them. A short tale 
about life told through the unusual medium of a simple breakfast recipe.

8,848
България, 2020, 4’20”, изрезка
режисьор Стефан Войводов
сценарист Стефан Войводов
музика Стефан Войводов

8,848
Bulgaria, 2020, 4’20”, cutout
director Stefan Voivodov
script Stefan Voivodov
music Stefan Voivodov

Законът на върха, изпълнен със сурова красота.

The law of the peak, filled with raw beauty.
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Историята започва там, където всеки сън има своята сянка.

The Story begins, where each dream has its shade.

НОКтюел
Чехия, 2019, 10’12”, куклена анимация

режисьор Мартин А. Петрличек
сценарист Мартин А. Петрличек

музика Петр Виба

NoCTUeLLe
Czech Republic, 2019, 10’12”, stop motion

director Martin A. Petrlíček
script Martin A. Petrlíček

music Petr Viba

Казват, че жените могат да правят много неща едновременно и, разби-
ра се, Силвия е такава. Как се справя ли? И дали наистина успява?

They say that women are great multitaskers and Sylvie definitely is. How 
does she do it? And does she really manage to do it?

СПОРед СИлВИя
Чехия, 2020, 12’23”, 2D

режисьор Верица Поспишилова Кордич
сценарист Верица Поспишилова Кордич

музика Филип Небрженски

WAY oF sYLVIe
Czech Republic, 2020, 12’23”, 2D

director Verica Pospíšilová Kordić
script Verica Pospíšilová Kordić

music Filip Nebřenský

Без НеБе
България, 2020, 5’25”,
рисунки на хартия
режисьор Магдалена Стоилова
сценарист Магдалена Стоилова

sKYLess
Bulgaria, 2019, 5’25”,
drawings on paper
director Magdalena Stoilova
script Magdalena Stoilova

“Без небе” е филм за гледането назад във времето, спъвайки се в насто-
ящето. За някого, който не знае къде да отиде, когато светът се обръща 
срещу него. И за намирането на надежда, когато се сетиш да погледнеш 
нагоре. 

"Skyless" is a film about looking to the past and tripping over the present. 
About someone who doesn't know where to go when the world turns 
against them. And about finding hope when you bother to look up.

ПетелОПеРА
Хърватия, 2020, 4’34”, 2D
режисьор Ката Гугич
сценарист Ката Гугич
музика Вйеран Шаламон

CoCKPeRA
Croatia, 2020, 4’34”, 2D
director Kata Gugić
script Kata Gugić
music Vjeran Šalamon

Кратка опера, вдъхновена от Езоповата басня “Петли и орел”.

A short opera inspired by Aesop's fable The Fighting Cocks and the Eagle.
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Емико, малко японско момиченце, открива тайната на най-почитаната 
традиция в своето село.

Emiko, a young japanese girl, discovers the secret behind the most respected 
tradition of her village.

СВетИлНИК В НОЩтА
Франция, 2019, 5’49”, 3D

режисьори Ф. Шарир, В. дьо Козар, К. Гакоен, 
Л. жавел, Е. Малрик, Д. Морали, М. Понсар
сценарист Висша школа за худ. занаяти 

музика ромен Пейо

A LANTeRN IN THe NIgHT
france, 2019, 5’49”, 3D

directors F. Chareyre, V. De Cozar, C. Gacoin, 
L. Javel, E. Malric, D. Morali, M. Ponsart

script École Supérieure des Métiers Artistiques
music Romain Paillot

Млада жена изведнъж се озовава сама в кухня, миейки чинии, в които 
потъва. Тя чува екзотични шумове от мивката, които й позволяват да 
избяга от скуката на ежедневието си.

A young woman finds herself alone in the kitchen washing up, submerged in 
the dishes. However she begins to hear exotic sounds coming from the sink 
allowing her to escape the boredom of the task at hand.

гъРБът НА лъЖИчКАтА
Франция, 2019, 5’30”, 3D

режисьори Л. уасуф, К. Кроние, Е. Кро, 
Т. Шапа, Н. Петро, Н. Анук, Л. Ансел

сценарист Висша школа за худ. занаяти 
музика Кристоф Ерал, Патрис Ерал

THe BACK oF THe sPooN
france, 2019, 5’30”, 3D

directors L. Wassouf, C. Crosnier, E. Cros, 
Th. Chapas, N. Pétereau, N. Anouk, L. Ancel
script École Supérieure des Métiers Artistiques

music Cristophe Héral, Patrice Héral

лИСтО
Чехия, 2020, 5’40”, 2D
режисьор Алиона Баранова 
сценарист Алиона Баранова 
музика Петр Мазох

LeAF
Czech Republic, 2020, 5’40”, 2D
director Aliona Baranova
script Aliona Baranova
music Petr Mazoch

Огромен моряк получава есенно листо от малко момиченце, което му 
напомня за неговия дом. От колко време не се е прибирал? Тръгва да се 
види със старите си родители. Какво ли ще намери там?

Huge sailor gets an autumn leaf from a small girl. It reminds him of his home. 
How long has he not been there? He runs to meet his old parents. What will 
he find there?

СтАя С Изглед Към мОРетО
Естония, 2020, 11’55”, 2D
режисьор Леонид Шмелков
сценарист Леонид Шмелков
музика Алексей Просвирнин

RooM WITH A seA VIeW
Estonia, 2020, 11’55”, 2D
director Leonid Shmelkov
script Leonid Shmelkov
music Alexey Prosvirnin

С голям търговски кораб Хърбърт пристига в крайморско градче. Без да 
иска, той се влюбва в красива продавачка на цветя. Страда от безсъние, 
което лекува като гледа билярд по телевизията. Но това вече не му помага.
 
Herbert arrives in the seaside city on a long working trip. Accidentally he 
falls in love with a very strange beautiful saleswoman in a flower shop. He 
suffers from insomnia, which he treats by watching billiards on TV. But now 
it doesn’t help anymore.



54 55
competition 

sTUdeNTs FILMs
състезателна програма 
СтудеНтСКИ фИлмИ

След като катастрофира на непозната планета, пътешественик започва 
да си поправя космическия кораб. Но той не знае, че го очаква една 
специална среща.

After crashing on an unknown planet, a space traveller begins repairing his 
spaceship. Little does he know he is before a special and surprising encounter.

дАлеч От дОмА 3000
Франция, 2018, 11’17”, куклена анимация
режисьори Елоиз Петел, Филип Баранзини
сценаристи Елоиз Петел, Филип Баранзини

музика Людовик Моде

HoMe AWAY 3000
france, 2018, 11’17”, stop motion

directors Héloïse Pétel, Philippe Baranzini
script Héloïse Pétel, Philippe Baranzini

music Ludovic Maudet

Малкият лисугер Хюго има щастливо, но малко необикновено семей-
ство – родителите му са гъски. Те си живеят в хармония, докато един 
ден възрастна лисица не напада едната гъска.

The little fox Hugo has a happy family, but it’s a bit unusual - his parents are 
geese. They live an harmonic life until one day Hugo discovers a grown fox 
attacking another goose.

СемейНИ ВРъзКИ
Германия, 2019, 6’34”, 2D
режисьор Мария Шмидт
сценарист Мария Шмидт

музика Клара Финк

FAMILY BoNds
Germany, 2019, 6’34”, 2D

director Maria Schmidt
script Maria Schmidt

music Klara Finck

ОКО зА ОКО
Франция, 2019, 5’28”, 3D
режисьори Т. Боало, А. Гимон, р. Куртоаз, 
М. Льокрок, М. Хънт, Ф. Брионте
сценарист Висша школа за худ. занаяти 
музика жефри Брис

eYe FoR AN eYe
france, 2019, 5’28”, 3D
directors Th. Boileau, A. Guimont, 
R.Courtoise, M. Lecroq, M. Hunt, F. Briantais
script École Supérieure des Métiers Artistiques
music Jeffrey Brice

Едноок пират многократно потегля на пътешествие в търсенето на съ-
кровище, всеки път с нов екипаж от еднооки пирати.

A one sighted pirate captain keeps going on a journey to get a treasor, 
everytime with a new crew of pirates as one sighted as he is.

Към ПРАшНОтО мОРе
Франция, 2020, 12’23”, куклена анимация
режисьор Елоиз Ферле
сценарист Елоиз Ферле
музика Антонен Тарди

To THe dUsTY seA
france, 2020, 12’23”, stop motion
director Héloïse Ferlay
script Héloïse Ferlay
music Antonin Tardy

Оставени сами в дълбините на лятото, Мало и Зои се опитват да привле-
кат неуловимия поглед на майка си.

Left alone in the deepest of the summer, Malo and Zoe are trying their best 
to catch their mother’s elusive eye.
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Един ден на черноморското крайбрежие. Описвайки вкуса на лятото, 
филмът ни поглъща с настроение за почивка, където един ден е като 
един живот. 

An atmospheric film about one day on the Black Sea coast. Portraying the 
taste of summer, the picture dips us into the mood of leisure, where one 
day is like one life.

тОПъл СОлеН ВятъР
Русия, 2020, 2’03”, 2D

режисьори М. Коржова, М. Ларичева, С. Петрова
сценаристи М. Коржова, М. Ларичева, С. Петрова

музика Саша Чиркова

A WARM sALTY WINd
Russian federation, 2020, 2’03”, 2D

directors M. Korzhova, M. Laricheva, S. Petrova
script M. Korzhova, M. Laricheva, S. Petrova

music Sashа Chirkova

Необщителен тираджия се сблъсква със своя паралелна същност и све-
тът започва да се отклонява от реалността.

A withdrawn truck driver collides with his parallelism and the world goes off 
the rails.

РъБът
Швейцария, 2020, 7’23”, 2D

режисьори Заид Кутай, жералдин Камисар
сценарист жералдин Камисар

музика Мириам Шнедл

THe edge
Switzerland, 2020, 7’23”, 2D

directors Zaide Kutay, Géraldine Cammisar
script Géraldine Cammisar

music Mirjam Schnedl

БАРдО
Унгария, 2019, 5’, 2D
режисьор Фиорела Шпитцер
сценарист Ласло Коложи
музика Андраш Понгор

BARdo
Hungary, 2019, 5’, 2D
director Fiorella Spitzer
script László Kolozsi
music András Pongor

Стар рибар живее с кучето си в рибарско село. Един ден те намират 
въже от котва, завързано за брега, което привлича рибаря все по-близо 
към водата. Любопитството му го води в морето и той бива погълнат от 
вълните, които го отвличат далеч от дома му.

An old Fisherman lives alone with his Dog in a fishing village. One day, they 
find a rope tied to a waif anchor along the shore, which invites the fisherman 
closer and closer to the water.

гОл
Русия, 2019, 14’40”, 3D
режисьор Кирил Хачатуров
сценаристи Кирил Хачатуров, Нина Волова
музика Кирил Хачатуров,
Константин Новиков

NAKed
Russian federation, 2019, 14’40”, 3D
director Kirill Khachaturov
script Kirill Khachaturov, Nina Volova
music Kirill Khachaturov,
Konstantin Novikov

Някъде в източна Европа, поради инцидент в лаборатория, героят се сдо-
бива със суперсила, която не желае. Той не иска да е супергерой и да спа-
сява света от злодеи. Иска да си живее както преди, без да променя нищо.

Somewhere in Eastern Europe due to an accident in a laboratory, the hero gains 
superpowers that he does not want. The hero does not want to be a superhero, to 
save the world from villains, he wants to live as before without changing anything.
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Вода, после храна. Агрикултура, после индустрия. Старо, после ново. 
Криза, после лукс. Просто, после сложно. От конкретно към абстрактно. 
От пръст към небе. От истинско към нереално.

Water then food. Agriculture then industry. Old then new. Critical then 
extra. Simple to complex. Concrete to abstract. Dirt to clouds. Real to unreal.

КуПчИНА
Великобритания, 2019, 3’23”,

смесена техника
режисьор Тоби Ауберг
сценарист Тоби Ауберг

музика Бен Гудал

PILe
United Kingdom, 2019, 3’23”,

mixed media
director Toby Auberg

script Toby Auberg
music Ben Goodall

Какво виждаш в мъглата?

What do you see inside the mist?

Къде Съм Аз?
Великобритания, 2020, 4’,

смесена техника
режисьор Ченг Киу
сценарист Ченг Киу

музика Ченг Киу, руант Крисли Тисен

WHeRe AM I?
United Kingdom, 2020, 4’,

mixed media
director Cheng Qiu

script Cheng Qiu
music Cheng Qiu, Ruanth Chrisley Thyssen

ЖИВОтът е едИН От
НАй-ПРОСтИте
Швейцария, 2019, 7’30”, рисунка върху хартия
режисьор Марион Нифенегер
сценарист Марион Нифенегер
музика Йоахим Флюлер

LIFe Is oNe oF THe sIMPLesT
Switzerland, 2019, 7’30”, drawings on paper
director Marion Nyffenegger
script Marion Nyffenegger
music Joachim Flüler

Колаж от петима души от различни култури, живеещи в Швейцария. Те 
отразяват живота, като се вглеждат в корените си. Оживлението и раз-
нообразието на живота може да бъде божествено.

A collage of five people from different cultures living in Switzerland. They 
reflect life by looking at their origins. The liveliness and diversity of life can 
be divine.

КАчВАНе НА СцеНАтА
Тайван, 2019, 6’02”, 2D
режисьори Лиоу, Дай-Ян
сценаристи Лиоу, Дай-Ян
музика WinSound Studio

goINg oN sTAge
Taiwan, 2019, 6’02”, 2D
directors Liou, Dai-Yan
script Liou, Dai-Yan
music WinSound Studio

Красавиците от Бетел Нът са една от традициите на Тайван. Историята се 
върти около дете от Бетел Нът. Комбинирайки западните супергерои с тай-
вански традиции, филмът разказва история за семейните взаимоотношения.

Betel nut beauties are definitely one of the traditions in Taiwan. We use the inner 
sound of a betel nut beauty’s child as the main storyline. Combining the western 
superheroes and tradition in Taiwan, the film tells a story about family relationships.
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училището започва – много деца са радостни да се видят отново. Но ня-
кои от тях не са – например детето с име Крипи (Зловещо). То изглежда 
различно и затова другите ученици не го приемат като приятел. 

School is about to start – many children are happy to see their friends again. 
But some kids don’t – just like CREEPY. He looks different, that’s why the 
other pupils don’t accept him as a friend.

КРИПИ
Германия, 2020, 5’18”, изрезка

режисьори KIDS 'N TRICKS 7 деца & 14 ученици
сценаристи KIDS 'N TRICKS 7 деца & 14 ученици

музика Майк Гроп

CReePY
Germany, 2020, 5’18”, cutout

directors KIDS 'N TRICKS 7 children & 14 students
script KIDS 'N TRICKS 7 children & 14 students

music Maik Gropp

Художникът Кувагата Кейсай е илюстрирал “Начини да рисуваш” – по-
редица книги, изобразяващи хора и животни. Един ден, докато Кейсай 
рисувал шаран, внезапно заспал и в съня си се превърнал в шаран.

The painter KUWAGATA KEISAI has illustrated "Ways to Sketch" a series of 
picture books depicting humans and animals. One day he was sketching a 
carp when suddenly he fell asleep and, in his dream, transfigured into a carp.

СъНИЩА В РИСуНКИ
Япония, 2019, 10’10”, рисунка върху хартия

режисьор Коджи Ямамура
сценарист Коджи Ямамура

музика SYZYGYS

dReAMs INTo dRAWINgs
Japan, 2019, 10’10”, drawings on paper

director Koji Yamamura
script Koji Yamamura

music SYZYGYS

мАРмАлАд
България, 2020, 5’20”, бродерия
режисьор радостина Нейкова
сценарист радостина Нейкова
музика Петко Манчев

MARMALAde
Bulgaria, 2020, 5’20”, embroidery
director Radostina Neykova
script Radostina Neykova
music Petko Manchev

Понякога, ако искаш да бъдеш герой, просто трябва да полетиш. Инова-
тивна ръчно направена бродерия.

Sometimes, if you want to become a hero, you just have to fly. Innovation 
handmade embroidery animation.

тОБИ И туРБОБуСА
Германия, 2019, 7’30”, 3D
режисьор Верена Фелс
сценарист Верена Фелс
музика Александер Волф Давид,
Андреас Пфайфер

ToBI ANd THe TURBoBUs
Germany, 2019, 7’30”, 3D
director Verena Fels
script Verena Fels
music Alexander Wolf David,
Andreas Pfeiffer

Летиш без седалка! Това е правилото в Турбобуса. Да се качиш на него 
е трудна работа за един млад вълк, потеглил на своето турбо-приклю-
чение в търсенето на истинско приятелство. 

You fly with no seat! That's the rule in the Turbobus. To get one is a hard day 
job for a young wolf on his turbo-journey to find real friendship.
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Възрастна вещица има нужда от бебе за заклинание, което да я на-
прави отново млада. Но когато тя отвлича малка принцеса, нещата не 
тръгват по план.

An ageing witch needs a baby for a spell to make her young again. But when 
she brings home an infant princess things don't go to plan.

ВеЩИцАтА И БеБетО
Русия, 2020, 4’45”, 2D

режисьор Евгения Голубева
сценаристи Е. Голубева, М. Маклауд
музика Татяна Шатковская-Асенберг

THe WITCH & THe BABY
Russian federation, 2020, 4’45”, 2D

director Evgenia Golubeva
script Evgenia Golubeva, Myles McLeod

music Tatiana Shatkovskaya-Asenberg

Манията на малко момиченце по оранжевия цвят и страстта ѝ към рису-
ването са необясними за възрастните. Анимационен филм, основан на 
руската детска песен “Оранжевата песен”.

A little girl's obsession with the colour orange and her passion for painting 
are a bit confusing for the grown-ups. An animation based on the Russian 
Children Song 'The Orange Song'. 

ОРАНЖеВАтА ПеСеН
Великобритания, 2020, 3’19”, 2D

режисьор Елеонора Аспарухова
сценарист Елеонора Аспарухова

музика Константин Певзнер 

THe oRANge soNg
United Kingdom, 2020, 3’19”, 2D

director Eleonora Asparuhova
script Eleonora Asparuhova

music Constantin Pevsner 

мАлКО СИВО Вълче.
еСеННИ ПътешеСтВеНИцИ
Норвегия, 2020, 6’, 2D
режисьор Наталия Маликина
сценарист Наталия Маликина
музика Матис Сорум

LITTLe gReY WoLFY.
FALL TRAVeLeRs
Norway, 2020, 6’, 2D
director Natalia Malykhina
script Natalia Malykhina
music Mattis Sørum

Есента идва и с нея студените дни. Птиците отлитат на Юг. Малкото сиво 
вълче също иска да потегли на пътешествие с тях към топли земи без 
сняг, където мечките не спят през зимата. Но ще успеят ли да избягат 
от зимата?

Fall is upon us, the days getting cold. Birds flying South! Little Grey Wolfy also 
wishes to go on a trip with the birds, to warm lands with no snow, where bears 
do not sleep in a wintertime. But can they escape from the winter?

мАлКАтА лОдКА,
КОятО ИСКАше дА летИ
Русия, 2020, 6’40”, 2D
режисьор Екатерина Филипова
сценарист Екатерина Филипова
музика Анатолий Мачуленко

THe LITTLe BoAT
THAT WANTed To FLY
Russian federation, 2020, 6’40”, 2D
director Ekaterina Filippova
script Ekaterina Filippova
music Anatoliy Machulenko

Историята на лодка, която искаше да лети.

The story of a boat that wanted to fly.
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Три малки котенца вземат със себе си деца на поучителни приключения, 
на които им обясняват правилата за движение по пътищата, значението 
на приятелството и семейството, и ги учат да мислят, преди да действат.

Three little kittens take children on funny adventures that explain safety 
rules, the meaning of friendship and family, and teach them to think before 
they act.

КИд-И-КетС. фИлмОВО СтудИО
Русия, 2020, 5’, 2D

режисьор Дмитрий Висоцки
сценаристи Дмитрий Висоцки, Дарина Шмидт

музика Алексей Яковел

KId-e-CATs. MoVIe sTUdIo
Russian federation, 2020, 5’, 2D

director Dmitry Vysotsky
script Dmitry Vysotsky, Darina Schmidt

music Alexey Yakovel

гъБ-гъБ И гъБКОВцИте.
ИзчезНАлАтА гъБКА
Белгия, Франция, 2020, 11’34”, 3D
режисьор жори Кристиан
сценарист Ан дьо Грюйте
музика Фредерик Сегер, Ян Дютоа

MUsH-MUsH ANd THe MUsHABLes.
ePIsode THe MIssINg MUsHLeT
Belgium, france, 2020, 11’34”, 3D
director Joeri Christiaen
script An De Gruyter
music Frederik Segers, Jan Duthoy

Гъб-Гъб и Гъбковците следва комичните приключения на Гъбковското 
общество и проследява как те заедно връщат забавата сред гъбите! Те 
са Пазители на Гората в джобен размер и всеки Гъбко си има специално 
умение.

Mush-Mush & the Mushables follows the comedy adventures of the 
Mushable community as together they put the fun back into fungi! As 
pocket-sized Guardians of the Forest, each Mushable has a special gift.

СКъРПеНИя ПИНгВИН
Германия, 2019, 3’54”, 2D
режисьор Ангела Щефен
сценарист Ангела Щефен
музика Клаудия Кайзер, Мартин Ликледер

PATCHWoRK PeNgUIN
Germany, 2019, 3’54”, 2D
director Angela Steffen
script Angela Steffen
music Claudia Kaiser, Martin Lickleder

Скърпеният пингвин има проблем – иска да тича бързо, но не знае как! 
Скърпените му приятели ще успеят ли да му помогнат?

Patchwork Penguin has a problem: he wants to run fast, but he doesn’t 
know how! Will the Patchwork Pals find a way to help him?
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След като загубва всички свои близки, 
героят избягва и се скрива в един безо-
пасен свят на спомените, където време-
то не помръдва и всички, които той оби-
ча, са живи.

Fleeing from despair after losing those 
dearest to him, the hero hides in a safe 
land of memories, where time stands still 
and all those dear to him are alive.

уБИй гО И НАПуСНИ тОзИ гРАд
Полша, 2020, 88’, изрезка

режисьор Мариуш Вилчински
сценаристи Мариуш Вилчински, 

Агнешка Шчибор
музика Михал Костеркевич, 

Францишек Козловски, Тадеуш Налепа

KILL IT ANd LeAVe THIs ToWN
Poland, 2020, 88’, cutout

director Mariusz Wilczynski
scriptwriters Mariusz Wilczynski, 

Agnieszka Scibior
music Michal Kosterkiewicz, 

Franciszek Kozlowski, Tadeusz Nalepa
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ПълНОметРАЖНИ фИлмИ

Филмът е основан на две от най-велики-
те творения на руския гений – кратката 
повест „Нос” на Николай Гогол и създа-
дената през 1930 г. едноименна опера 
от Дмитрий Шостакович. Филмът е пос-
ветен на пионерите и новаторите в изку-
ството – хора, изпреварили своето вре-
ме, които не ги е страх да се движат сре-
щу течението за сметка на личното им 
удобство, а в някои случаи и на живота 
им. Главните герои на филма са писате-
лите Николай Гогол и Михаил Булгаков, 
режисьорът Всеволод Майерхолд и ком-
позиторът Дмитрий Шостакович.

The film is based on two greatest crea-
tions of the Russian genius. A short story 
“The Nose” by Nikolai Gogol. And an Opera 
“The Nose” that was made in 1930 upon 
Gogol’s novel by composer Dmitri Shosta-
kovich. The film is dedicated to pioneers, 
innovators in art. People who are ahead of 
their time. And, most importantly, they had 
fearlessness to go against the tide. At the 
cost of personal well-being, and often life. 
The main characters of the film are writers 
Nikolai Gogol and Mikhail Bulgakov, direc-
tor Vsevolod Meyerhold and composer 
Dmitry Shostakovich.

НОСът ИлИ зАгОВОРът 
НА ОтцеПНИцИте

Германия, 2020, 89’, изрезка

режисьор Андрей Хржановски
сценаристи Юрий Арабов, 

Андрей Хржановски
музика Артьом Фадеев

THe Nose oR THe CoNsPIRACY 
oF MAVeRICKs

Germany, 2020, 89’, cutout

director Andrey Khrzhanovsky
scriptwriters Yury Arabov,

Andrey Khrzhanovsky
music Artem Fadeev
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FeATURe FILMs
състезателна програма 
ПълНОметРАЖНИ фИлмИ

По мотиви от вечния роман на Джек 
Лондон. Белия зъб е горд и смел хибрид 
от вълк и куче. Израснал в мразовитата 
и враждебна пустош на Полярния кръг, 
той е опитомен от Сивия бобър и инди-
анското му племе. Човешката мерзост 
принуждава Сивия бобър да отстъпи жи-
вотното на жесток и злонамерен човек. 
Спасен от честни и добри хора, Белия 
зъб съумява да овладее дивия си ин-
стинкт и да се превърне в техен приятел.

Based on the timeless novel by Jack Lon-
don. The white fang is a proud and brave 
hybrid of wolf and dog who grew up in the 
cold and hostile wasteland of the Polar cir-
cle. He was adopted by the Gray Beaver 
and his indigenous tribe. Human treachery 
forces Gray Beaver to give White Fang to a 
cruel and malicious man. Eventually saved 
by honest and good people, White fang will 
manage to master his wild instincts and 
turn into their friend.

БелИя зъБ
Франция, 2018, 80’, 3D

режисьор Александр Еспигар
сценаристи Серж Фридман, Филип Лиоре, 

Доминик Монфери
музика Брюно Куле

THe WHITe FANg
france, 2018, 80’, 3D

director Alexandre Espigares
scriptwriters Philippe Lioret, Serge Frydman, 

Dominique Monfery
music Bruno Coulais
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FeATURe FILMs
състезателна програма 
ПълНОметРАЖНИ фИлмИ

Ману винаги е смятал, че е чайка, и макар 
и да се опитва да плува и ловува като ро-
дителите си, това никак не му се отдава. 
По време на лятната надпревара Ману 
открива, че е осиновен и истинските му 
роднини са омразните на всички бър-
золети. Ману се научава да живее като 
бързолет и заедно с новите си приятели, 
Юсуф и Пончо срещат ослепителната Ка-
лифа. За беда неволите му не свършват 
до тук и плъховете отмъкват яйцата на 
бързолетите, а чайките са заплашени от 
жестока буря. Ману е решен да спаси и 
двата рода – да бъде смел като чайка и 
находчив като бързолет.

Manou grows up believing he is a seagull 
like his parents. He strives to swim, fish and 
fly like them but seems not very gifted. At 
Summer race he discovers Why. Manou 
checks out the swifts‘ way with his new 
buddies Yusuf and Poncho when he bumps 
into Kalifa, a stunning lady swift. Suddenly 
he is struck by an entangling flirt on top of 
all other troubles. Stakes are high as Rats 
hijack Swift eggs and a big Storm threatens 
the Seagulls. Manou is committed to save 
them both – courageous like a seagull and 
inventive like a swift.

мАНу БъРзОлетА
Германия, 2019, 88’, 3D

режисьори Андреа Блок, Кристиан Хаас
сценаристи Аксел Мелценер, Андреа Блок 

музика Франк Шрайбер, Щефен Вик

MANoU THe sWIFT
Germany, 2019, 88’, 3D

directors Andrea Block, Christian Haas
scriptwriters Axel Melzener, Andrea Block

music Frank Schreiber, Steffen Wick





НОВ БългАРСКИ уНИВеРСИтет

Бакалавърската програма „Анимационно кино” на департамент „Кино, 
реклама и шоубизнес” в Нов български университет, основана през 1994 
година от проф. Анри Кулев, има вече своето реално присъствие. Някол-
ко години по-късно се създаде и магистърска програма „Анимационна 
режисура”. Многото филми на наши студенти и различните междуна-
родни награди, които те постоянно получават, са реално свидетелство 
за успешното развитие на програмата. Зад тези успехи стоят дългого-
дишните усилия на преподавателите, които са едни от най-изявените и 
ярки съвременни автори на анимационното кино – не само в България, 
но и по света: Анри Кулев, Иван Веселинов, Стоян Дуков, Пенчо Кунчев, 
Цветомира Николова и др. Всички те – в общуването и в конкретната 
работа със студентите, предавайки и личния си професионален опит – 
продължават богатите традиции на българската анимационна школа. Не-
посредственото приятелско общуване между преподаватели и студенти 
е характерно за тази програма. Заедно с усвояването на задължителните 
практически умения за работа с различните 2D и 3D анимационни техни-
ки, стремежът на преподавателите винаги е бил да се помогне на всеки 
един студент да открие себе си и да се развие максимално като творчес-
ка личност, със свой поглед и стил. Затова насърчаваме и подкрепяме 
свободния творчески дух и различните експерименти в необятното поле 
на анимацията. 

New BulgariaN uNiversity

The Bachelor programme “Animated Film” at the Cinema Department of the 
New Bulgarian University was founded in 1994 by Prof. Anry Kulev. Some 
years later a master programme “Animated Film Direction” was developed 
and both programmes have already found their place in the present cultural 
space of Bulgaria. The numerous films of our students and the awards 
won at different festivals all over the world are the real recognition of the 
successful development of the programmes. Behind the success stand the 
long-term efforts of all our professors, all of them world-known artists and 
leading artists in the field of animation: Anry Kulev, Ivan Vesselinov, Stoyan 
Dukov, Pencho Kunchev, Tsvetomira Nikolova, etc. They all represent the 
rich traditions of the Bulgarian Animation School and transfer them to 
the students through their own professional experience in the process of 
everyday communication. Friendliness between teachers and students is 
typical for the programmes. During the course of studies our graduates are 
expected to become not only skilful and flexible designers and animators, 
working with 2D and 3D animation techniques, but also creative artists. 
This is why the free creative spirit, the development of the original style of 
each student and the experiments in the boundless space of animation have 
always been encouraged in the animation programmes at NBU. 
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NeW BULgARIAN UNIVeRsITY
програма фИлмОВИ учИлИЩА
НОВ БългАРСКИ уНИВеРСИтет 

КлетъчеН телефОН
4’37”, 2D
режисьор Лазар Любенов

CeLLULAR PHoNe
4’37”, 2D
director Lazar Lyubenov

Без НеБе
5’25”, рисункa на хартия

режисьор Магдалена Стоилова

sKYLess
5’25”, drawing on paper

director Magdalena Stoilova

душА ООд
4’26”, 2D

режисьор Ивайло Делчев

soUL LTd.
4’26”, 2D

director Ivaylo delchev

мОмИчетО И гОРАтА
7’21”, 2D
режисьор Димана Дойкова

THIRsT
7’21”, 2D
director Dimana Doykova

лИПСВАЩОтО ПАРчеНце
2’27”, стоп моушън
режисьор Димана Дойкова

THe MIssINg PIeCe
2’27”, stop motion
director Dimana Doykova

БъРКАНИ яйцА
2’06”, 2D
режисьор Симеон Георгиев

sCRAMBLed eggs
2’06”, 2D
director Simeon Georgiev

8,848
4’20”, изрезка

режисьор Стефан Войводов

8,848
4’20”, cutout

director Stefan Voivodov
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Първоначално проектът 10x10x19 е създаден в Колежа по изкуствата 
Единбург като вътрешно упражнение, чиято цел е да бъде в ярък кон-
траст спрямо продължителния, усилен труд, необходим за създаването 
на анимационен филм. Основната идея е проста – да се направи завър-
шен анимационен филм в рамките на 24 часа. Упражнението се повтаря 
отново и отново, докато филмите не станат 10. Този предизвикателен 
проект кара участниците да отхвърлят установените правила за филмови 
формати и методи на анимиране. Проектът се разраства през 2012 след 
нашето посещение на СФАФ във Варна. След дискусиите, които прове-
дохме там с липсващата ни Цветомира Николова от НБУ, ние успяхме да 
поканим първите ни международни партньори, които да вземат учас-
тие в тази лудост. Нещата продължиха да се развиват след първото ни 
успешно сътрудничество, включващо аниматори и композитори, рабо-
тещи на същия 24-часов принцип в Италия, Холандия, България (НБУ и 
НАТФИЗ), Франция, Швейцария и САЩ. През изминалата година са на-
правени близо 600 филма и студентите продължават да работят над този 
проект дълго след края на следването си. С такъв голям брой филми и с 
такава абсурдна програма, ние можем само да заявим, че всеки, който 
взема участие в този проект, проявява изключителна смелост, както и 
че голяма част от филмите ни са фантастични. Подбрали сме някои от 
любимите си за вас. 

2020

20

The project 10X10X19 was initially started at Edinburgh College of Art as 
an internal exercise, something to provide as sharp a contrast as possible 
to the long, patient, labour necessary for the production of animated film. 
The basic premise is simple, make a complete animated film in 24 hours, 
then do it again, and again, until you have made 10 films. This requires our 
participants to ignore established conventions for film formats and methods 
of animating. As such, it is a very challenging project for animators. Things 
grew in 2012, when as a direct result of a visit to the WFAF in Varna, and 
discussions with the dearly missed Tsvetomira Nikolova from NBU in Sofia, 
we were able to invite our first international partners to take part in the 
madness. Things kept growing after a first successful collaboration, including 
animators and composers working to the same 24 hour turn around in Italy, 
the Netherlands, Bulgaria (NBU and NATFA), France, Switzerland and the 
USA. Last year, almost 600 films were completed, and people are continuing 
to work towards this project each year, long after their studies have ended. 
With such a huge number of films made, with such a ridiculous schedule, we 
can honestly say that everyone who takes part is very brave, and some of the 
work is just fantastic. We have selected some of our favourites for you. 

програма 10x10x20 на студенти от НБу
10x10x20 program of the students from NBU

СБлъСъК
Таня Божинова

CoLLIsIoN 
Tanya Bozhinova

18+
Таня Божинова

18+
Tanya Bozhinova

чАшАтА ПРеля
Таня Божинова

THe LAsT sTRAW 
Tanya Bozhinova

яБълКА
Иво Гергинов, Росица Нарлева

APPLe
Ivo Gerginov, Rositsa Narleva

НеВИдИмИят СКИОР
Иво Гергинов, Росица Нарлева

THe INVIsIBLe sKIeR
Ivo Gerginov, Rositsa Narleva

СътВОРеНИетО ИНт. 1
Иво Гергинов, Росица Нарлева

CReATIoN INT. 1
Ivo Gerginov, Rositsa Narleva

фАСАдA
Мартин Стефанов

FACAde 
Martin Stefanov
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10x10x20 NBU
програма фИлмОВИ учИлИЩА
НБу 10х10х20 

ОБИтАВАНетО
Мартин Стефанов

THe HAUNTINg 
Martin Stefanov

тъРСеНе НА СъКРОВИЩе
Мартин Стефанов

TReAsURe HUNTINg 
Martin Stefanov

дЖАзОВО
Антон Божилов

JAzzY 
Anton Bozhilov

зАгОРял
Антон Божилов

ToAsTY 
Anton Bozhilov

ПАКмАН
Антон Божилов

PAC-MAN 
Anton Bozhilov

АПетИтът ИдВА С ядеНетО
Анастасия Стоева

АPPeTITe CoMes WITH eATINg 
Anastasia Stoeva

4-10
Кристина Желязкова

4-10 
Kristina Zhelyazkova

7-10
Кристина Желязкова

7-10 
Kristina Zhelyazkova

8-10
Кристина Желязкова

8-10 
Kristina Zhelyazkova

РАзцВет
Мария Пашова

IN FULL BLooM 
Maria Pashova

зАБРАНеНА СВетлИНА
Мария Пашова

FoRBIddeN LIgHT 
Maria Pashova

дОВИЖдАНе НА еВРОПА
Мария Пашова

FAReWeLL To eURoPe
Maria Pashova

дъВКА зА БАлОНчетА
Диана Григорова, Елизабет Валентинова

BUBBLe gUM 
Diana Grigorova, Elizabeth Valentinova

30
Диана Григорова, Елизабет Валентинова

30 
Diana Grigorova, Elizabeth Valentinova
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30
Николай Янев

30 
Nikolay Yanev

СОПОл
Николай Янев

BoogeR 
Nikolay Yanev

глАдеН
Николай Янев

HUNgRY 
Nikolay Yanev

гРАдСКИ улИ
Мария Анастасова

CITY sTReeTs 
Maria Anastasova

ИзчАКАй гИ
Мария Анастасова

WAIT THeM oUT 
Maria Anastasova

програма 10x10x20 на студенти от НБу
10x10x20 program of the students from NBU
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фернандо галрито Португалия

Фернандо Галрито има висше образование 
по кино, анимация и театър, бакалавър-
ска степен по Антропология и е магис-
тър по Култура и технологии. Преподава 
Анимация и движеща се картина, както и 
Интердисциплинарни артистични проек-
ти във Висшето училище по изкуство и 
дизайн в Калдас де Райна, където създава 
педагогическите методологии за връзка-
та между движещата се картина, пърфор-
манса и пластичните изкуства. Режисира 
артистични проекти, съчетаващи много 
дисциплини от анимация до пърформанс, 
театър, танци. Известен и награждаван 
анимационен филмов режисьор, познат 
на много фестивали. От 2000 г. е дирек-
тор на лисабонския анимационен филмов 
фестивал „МОНСТРА“ и ръководи първата 
международна среща за анимационното 
изкуство във Висшето училище по изку-
ство и дизайн (ESAD) в Португалия. Лектор 
на множество конференции, работилници, 
майсторски класове и медийни презентан-
ции в Европа, Америка, Азия и Африка

Fernando galrito Portugal

Fernando Galrito has a degree in Cinema, Ani-
mation and Theater. BsC in Anthropology and 
MSc in Culture and Technologies. Teaches 
Animation, Moving Image and Interdiscipli-
nary Artistic Project in the Superior School 
for Arts and Design in Caldas da Rainha to 
which developed pedagogical methodolo-
gies in the relation between moving image, 
performance and plastic arts. Directs artistic 
projects crossing several disciplines, from 
moving image to performance, theater, and 
dance. Is an awarded animation director rec-
ognized in many international festivals. Since 
2000 is the Artistic director of the Lisbon Ani-
mated Film Festival - MONSTRA and direct the 
FIRST International Meeting of Animation Arts 
in ESAD.CR. Is also a frequent lecturer in con-
ferences, workshops, master classes and pre-
senting communications in Europe, America, 
Asia and Africa.

АНИмАцИя – ИзКуСтВОтО НА тРАНСдИСцИПлИНАРНОСттА
Майсторски клас

Всички изкуства се съдържат в анимацията, както и в киното, 
театъра, операта... да, но само анимацията може да създава 
движение от линеарни изображения. Тогава анимацията е из-
куството на всички изкуства и изкуството на движението. Ани-
мацията е също така изкуството на трансдисциплинарността, 
която обединява и създава връзки между всички изкуства. В 
днешно време няма движещо се изображение, с което анима-
цията да не е свързана и да няма диалог с нея.

В този майсторски клас ще представя няколко примера от сту-
дентите си и от моите творби, в които анимацията си взаимо-
действа с дигитални платна, пърформанс, танц, театър, архи-
тектура, нови технологии, изящни изкуства и инсталации.

От Фернандо Галрито

ANIMATIoN – THe ART oF TRANsdIsCIPLINARITY
Masterclass

All arts are included in animation. In cinema, theater, opera as 
well... but only animation can create movements from inert images.  
Animation is, then, the art of all arts and the art of movement. But 
animation is also the art of transdisciplinary, that cooperates and 
creates dialogue with and between all arts. Today there are no moving 
images where animation is not connected or in dialogue.

In this masterclass I will talk and present some examples coming from 
my students and my own works where animation is interacting with 
screens, performance, dance, theater, architecture, new technologies, 
fine arts, installations…

By Fernando Galrito 

masterclass
Fernando Galrito Portugal

майсторски клас 
феРНАНдО гАлРИтО Португалия

Филмография

2019  Тела
2018  Водолей
2018  Рай
2012  ArteRepublica
2007  Приключение в музея
2005  Сянка в душата
2004  Синхронизация
2003  WTC
2002  Вълшебна нощ
1986  Отстъпление-нападение
1982  Портрет
1980  Буквите
1978  Инцидент

filmography

2019  Bodies
2018  Aquarius
2018  Paradise
2012  ArteRepublica
2007  Adventure in the museum
2005  A shadow in the soul
2004  Sync
2003  WTC
2002  Magic Night
1986  Evasion-Invasion
1982  A Portrait
1980  The Letters
1978  Incident
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КОмИКСът
Има ли такова животно в България?

Аз съм Христо Коцев и съм болен ентусиаст, вярващ, че един 
ден комиксите ще намерят своето достойно място на рафтове-
те в домашните библиотеки. Случи се така, че съм и собстве-
ник на „Артлайн Студиос“ – единственото издателство в Бъл-
гария, специализирано в издаването на комикси. Комиксите 
ни включват заглавия на Маrvel, Dark Horse, Image, McFarlane, 
Soleil, Dargaud, Boom Studios и Delcourt. Освен това се подви-
заваме с гении на фентъзито и фантастиката като Брандън Сан-
дерсън, Нийл Геймън, Дерек Ланди, Беки Чеймбърс и Патрик 
Нес. Между подписването на договори за права обичам да ко-
лекционирам разни неща, свързани с киното.
Презентацията „Комиксът: Има ли такова животно в Бълга-
рия?“ ще хвърли светлина върху тайните на един успешен про-
ект: какво го прави апетитен за редакторите, какви са изисква-
нията, процесът и предизвикателствата. 
Заповядайте, за да се запознаете с пътя към бъдещия ви реа-
лизиран проект! 

THe CoMIC BooK
Is there such a creature in Bulgaria?

I am Hristo Kotsev and I am a big enthusiast, who believes that one day 
comic books will find their honorary place in people’s bookshelves.  
As it happens, I am also the owner of  “Artline Studios” - the only 
publishing house in Bulgaria that specialises in publishing comic 
books. Our comic books include titles from Маrvel, Dark Horse, 
Image, McFarlane, Soleil, Dargaud, Boom Studios and Delcourt. We 
also pride ourselves with geniuses in the field of fantasy and science 
fiction, such as Brandon Sanderson, Neil Gaiman, Derek Landy, Becky 
Chambers and Patrick Ness. Amid signing contracts I love collecting 
various things related to cinema. 
The presentation “The Comic Book: Is there such a creature in 
Bulgaria?” will shed light on the secrets of a successful project: what 
makes it appetizing to editors, what are the requirements, process 
and challenges. 
Welcome, so you can get acquainted with the road to your successful 
future project. 

Lecture
Hristo Kotsev Bulgaria

Лекция 
ХРИСтО КОцеВ България
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98 99Slav Bakalov 
 In Memoriam

СлАВ БАКАлОВ 
In Memoriam

СлАВ БАКАлОВ
1945-2019

sLAV BAKALoV
1945-2019

Слав Бакалов е един от най-значителните автори в историята на българ-
ското анимационно кино. След завършване на висшето си образование 
във ВГИК в Москва, той се включва в производствения процес на САФ 
„София“. Там работи активно като сценарист, художник-постановчик и 
автор на редица филми, които със своя оригинален хумор, сатирична 
насоченост, философски послания и изобразителни и драматургични 
връзки с българските фолклорни традиции му донасят множество на-
ционални и международни награди. В съавторство с Румен Петков съз-
дава „Женитба“ (1984), удостоен с единствената досега за страната ни 
„Златна палма“ на 38-ия Международен кинофестивал в Кан през 1985 
година. Направеният по негов сценарий „Смачкан свят“ (1986, реж. Бой-
ко Кънев) става единственият към днешна дата български анимационен 
филм, спечелил „кристала“ на кинофестивала в Анси, Франция, за най-
добра късометражна творба. Освен в киното Бакалов се изявява и като 
отличен живописец. Неговите платна, населени с гротескни персонажи 
и потопени в ярки или пастелни тонове, поставят името му сред тези на 
най-изтъкнатите представители на съвременното българско изобрази-
телно изкуство. 

slav Bakalov is one of the most significant authors in the history of Bulgarian 
animated cinema. After graduating from VGIK in Moscow, he joins the 
production process of SAF “Sofia”. There he works actively as a script writer, 
production designer and author of number of films, which with their original 
humor, satirical focus, philosophical messages and pictorial and dramatic 
connections with the Bulgarian folk traditions bring him numerous national 
and international awards. Together with Rumen Petkov he creates “Marriage” 
(1984), awarded with the only ever for our country “Golden Palm” at the 
38th International Film Festival in Cannes in 1985. “Crushed World” (1986, 
directed by BoykoKanev), based on his screenplay, becomes the only Bulgarian 
animated film to datethat wins the “crystal” at the Annecy International 
Animated Film Festival in France for best short film. Apart from cinema 
Bakalov is also an excellent painter. His paintings, inhabited by grotesque 
characters and immersed in bright or pastel tones, place his name among the 
most prominent representatives of contemporary Bulgarian fine arts

Ам
1984, 4‘ 25‘‘

HUM
1984, 4‘ 25‘‘

мОдел No
1975, 6‘‚ 26“

ModeL No
1975, 6‘‚ 26“

КАРтОф НА НеБОСВОдА
1980, 5‘55‘‘

A PoTATo IN THe FIRMAMeNT
1980, 5‘55‘‘

ПАСтОРАл
1980, 7‘48‘‘

PAsToRAL
1980, 7‘48‘‘

РеКВИем зА едНА РИБКА
1983, 4‘

ReQUIeM FoR A LITTLe FIsH
1983, 4‘
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ЖеНИтБА
1984, 5‘25‘‘

MARRIAge
1984, 5‘25‘‘

мъглА
1985, 7‘13‘‘

THe Fog
1985, 7‘13‘‘

мАлКИят змей
И гОлемИят змей
1987, 6‘59‘‘

THe LITTLe dRAgoN 
ANd THe BIg dRAgoN
1987, 6‘59‘‘

ВСяКА ЖАБА дА СИ зНАе гьОлА
1988, 5‘40‘‘

eVeRY FRog sHoULd sTICK To 
ITs PUddLe

1988, 5‘40‘‘
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LABodANIM е анимационна ра-
ботилница в Макон, Франция. 
Чрез своите курсове за обучение, 
семинари, училищни проекти, 
вечерни занимания, професио-
нално обучение, ЛАБОДАНИМ 
приканва хората да се отнасят 
по-критично към аудиовизуал-
ните продукти. участниците с 
помощта на професионалисти 
създават анимационни филми, 
минавайки през целия процес, 
като по този начин се запознават 
по-добре със средствата на ани-
мационното изкуство. 

ръководител Карин Миралес

LABODANIM is a animation work-
shop based in Mâcon, France. 
Through its training courses, 
workshops, school projects, 
evening lessons, professional 
training, LabodaniM invites 
individuals to be more critical of 
audiovisual products. The par-
ticipants, with the help of profes-
sionals, create an animated film 
from a to Z, thus improving their 
understanding of how the media 
work.

mentor Karine Miralles

Karine Miralles 
+33 6 21 31 25 48
contact@labodanim.com 
www.labodanim.com
www.facebook.com/pages/
Labodanim/238902929614225

Animation Children‘s
workshop

Анимационна 
РАБОтИлНИцА за деца
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60 гОдИНИ АСИфА
международен конкурс за най-добър студентски филм

По случай отбелязването на 60-годишнината от създаването на 
АСИФА нейното ръководство взе решение да организира ежего-
ден конкурс за най-добър студентски анимационен филм, създа-
ден в страните членки на организацията. В рамките на неговото 
първо издание бяха представени творби от Австралия, Франция, 
САЩ, Германия, Полша и други държави. За наша голяма радост 
жури в състав Деана Морз (САЩ), Нелсън Шин (Корея) и Нанси-Де-
ни Фелпс (САЩ-Белгия) удостои с Голямата награда „Да се срещ-
нем вчера“ на абсолвентката от Нов български университет Ива 
Токмакчиева. Този филм, както и част от участвалите в конкурса 
заглавия, ще бъдат показани в специална програма. Отличената 
авторка ще получи наградата си по време на церемонията по за-
криване на фестивала. 

60 YeARs oF AsIFA
International Contest for Best student Film

On the occasion of the 60th Anniversary of the establishment of ASIFA, 
its management decided to organize an annual competition for the 
best student animated film created in the member countries of this 
association. Its first edition featured works from Australia, France, the 
United States, Germany, Poland etc. To our great joy, a jury consisting 
of Deana Morse (USA), Nelson Shin (Korea) and Nancy Denny-Phelps 
(USA-Belgium) awarded the Grand Prize “Let’s Meet Yesterday” by 
the graduate of New Bulgarian University Iva Tokmakchieva. This film, 
as well as some of the entries in the competition, will be shown in 
a special program. The distinguished author will receive her award 
during the closing ceremony of the festival.

дИВИ ОчИ
реж. Нина Пранге, Германия, 2019

WILd eYes
dir. Nina Prange, Germany, 2019

дА Се СРеЩНем ВчеРА
реж. Ива Токмакчиева, България, 2019

LeT’s MeeT YesTeRdAY
dir. Iva Tokmamkchieva, Bulgaria, 2019

СтРАНАтА НА ПРИЩяВКАтА
реж. Бетина Божек, Полша, 2019

THe LANd oF WHIM
dir. BetinaBozek, Poland, 2019

НейНАтА глАВА
реж. Ема Лоухивуори, Финландия, 2019

HeR HeAd
dir. Emma Louhivuori, 2019



НАПуКАНИ уСтНИ
реж. Келси Фун, Фабиен Кор, 2019

Les LeVResgeRCees
dir. Kelsi Phung, Fabien Corre, 2019 

НАдНИчАЩО мече
реж. Майкъл Линхарт, Австралия, 2018

PeePINg WINCKLe
dir. Michael Linhart, Australia, 2018

PUPA INTeRNAe
реж. Там Кинг, САЩ, 2019

PUPA INTeRNAe
dir. Tam King, USA, 2019

ПРОтезА
реж. Янис Авоалюпис, Гърция, 2019

PRosTHesIs
dir. Yannis Avgoloupis, 2019
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Омар е момче от Перт, чиято голяма меч-
та е да обиколи и види света. Мъдрият 
съсед Ел Фаза му помага и му заема ле-
тящо килимче, но в замяна Омар трябва 
да намери и върне на Ел Фаза „диамант“. 
Когато тръгва на пътешествие с вълшеб-
ното килимче заедно с най-близката си 
приятелка козата рая, Омар не подозира 
какви препятствия и трудности го чакат 
на тази мисия. Заедно с нови приятели 
успява да се справи с лакомия Султан, 
който на всяка цена иска да притежава 
летящото килимче. Откриването на „ди-
аманта“ ще се превърне в най-голямото 
приключение на момчето от Перт.

Hodja is a boy from Pjort, whose biggest 
dream is to travel and see the world. The 
wise rat El Faza helps him out and lends 
him a fantastic flying carpet, but in return 
Hodja must find and return a “diamond” to 
El Faza. Hodja embarks on his journey on 
the flying carpet with his best friend, Raya 
the goat, unaware of the challenges and 
hardships that await him. Together with 
new friends he manages to deal with the 
all-devouring Sultan, who wants to get his 
hands on Hodjas flying carpet. The search 
for the “diamond” will prove to be the boy 
from Pjort’s biggest adventure yet.

НАдАлеч ПОлетИ
Дания, 2018, 74’, 3D

режисьор Карстен Килерих
сценаристи Карстен Килерих, Вики Берлин

UP ANd AWAY
Denmark, 2018, 74’, 3D

director Karsten Kiilerich
scriptwriters Karsten Kiilerich, Vicki Berlin,

ProFilms presents
ANIMATIoN FoR CHILdReN

ProFilms представя
АНИмАцИя зА децА
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По време на голяма буря Елиъс получа-
ва спешно обаждане от съседния град 
“Голямо пристанище”с молба да спаси 
кораб в беда. Елиъс успява и се мести в 
Голямо Пристанище, изоставяйки прия-
телите си. Една вечер Елиас се сблъсква 
с местна банда и открива, че тя извлича 
незаконно благороден метал, който из-
лъчва електромагнитни вълни, отразява-
щи се на времето. Елиъс скоро ще разбе-
ре, че това, от което се нуждае най-мно-
го, е помощта на старите му приятели...

During a big storm, Elias gets an emergency 
call from the neighboring city Big Harbor, 
asking him to rescue a ship in trouble. Elias 
succeeds and is head hunted to Big Harbor 
leaving his friends behind. But work in Big 
Harbor turns out to be much harder than 
expected. One evening Elias has a run-in 
with a local gang and discovers that they 
are mining an illegal precious metal, which 
emits electromagnetic waves that affect 
the weather. Elias will soon find out that 
what he needs most to be able to expose 
the mining operation is the help of his old 
friends…

лОдКИте
 Норвегия, 2018, 73’, 3D

режисьори Симен Алсвик, уил Ашърст
сценаристи Симен Алсвик, Карстен Фулу

ANCHoRs UP
Norway, 2018, 73’, 3D

directors Simen Alsvik, Will Ashurst 
scriptwriters Simen Alsvik, Karsten Fullu

ProFilms presents
ANIMATIoN FoR CHILdReN

ProFilms представя
АНИмАцИя зА децА
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АНИмАцИя В КАРАНтИНА, 2020

“Анимационна карантина” е експериментален проект, в който 25 
автори на анимационни филми рефлектират върху ситуацията на 
пандемията COVID-19. Всеки автор участва с няколко секундна 
анимация – лична интерпретация, вдъхновена от микроскопските 
изображения на вируса. Mузикантите от Soundscapers импрови-
зират към създадените анимации. Проектът “Анимационна каран-
тина” се реализира с подкрепата на Столична община по инициа-
тивата „Солидарност в културата”, 2020.

Автори
ВЕСЕлА ДАНЧЕВА . ДИМИТъР ДИМИТРОВ-АНИМИТъР . 
ДАлИБОР РАйНИНГЕР . ЕВЕлИНА РАйНИНГЕР . ПЕТЯ ЗлАТЕВА . ИВАН ПОПОВ-ЗАЕкА . ИВА ТОкМАкЧИЕВА . НАСТИМИР 
ЦАЧЕВ . ВЕлИСлАВА ЩъРкОВА . МИРА ЯНкОВА . ВЕРА 
ДОНЕВА . СВИлЕН ДИМИТРОВ . СИлВИЯ ИВАНОВА . РАДОСТ 
НЕйкОВА  . АСПАРУХ ПЕТРОВ . СИМЕОН СОкЕРОВ . БОРИС 
ДЕСПОДОВ . НАТАлИЯ АТАНАСОВА . ДМИТРИй ЯГОДИН . 
СПАРТАк йОРДАНОВ . РОСИЦА РАлЕВА . ИВАН БОГДАНОВ . 
МИлЕНА СИМЕОНОВА . МИНА ЗлАТЕВА . АлЕНА ХОВОРкОВА

ANIMATIoN QUARANTINe, 2020
‚Animation Quarantine‘ is an experimental project where 25 animation 
artists reflect on the COVID-19 pandemic situation with their own 
interpretation, cued from the microscopic images of the corona virus. 
The musicians from Soundscapers comment on the animations with 
their improvisations. „Animation Quarantine“ is created with the 
support of Sofia Municipality’s initiative „Solidarity in Culture”, 2020.

Authors
VESSELA DANTCHEVA . DIMITAR DIMITROV-ANIMITER . 
DALIBOR RAJNINGER . EVELINA RAJNINGER . PETYA ZLATEVA . 
IVAN POPOV-ZAEKA . IVA TOKMAKCHIEVA . NASTIMIR TZACHEV . VELISLAVA SHTARKOVA . MIRA YANKOVA . VERA DONEVA . SVILEN DIMITROV . SILVIYA IVANOVA . RADOST NEYKOVA . ASPARUH PETROV . SIMEON SOKEROV . BORIS DESPODOV . NATALIYA ATANASOVA . DMITRY YAGODIN . SPARTAK 
YORDANOV . ROSI RALEVA . IVAN BOGDANOV . MILENA 
SIMEONOVA . MINA ZLATEVA . ALENA HOVORKOVA
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АНИмАцИОННИ 
РИСуНКИ
изложба
на студенти от НБу

ANIMATIoN 
dRAWINgs

exhibition
of NBU students

Анимационни рисунки на студенти 
от специалност „Анимационно кино“ в

НОВ БългАРСКИ уНИВеРСИтет

Гостите на фестивала ще имат възможност да се запознаят и с разнос-
транния учебен процес на студентите от специалност „Анимационно 
кино“ в НБУ така, както е отразен в станалата вече традиционна из-
ложба от техни рисунки. Проекти за типажи, декори, компановки и ра-
ботни книги, както и свободни работи, ще покажат както творческите 
търсения на техните автори, така и етапите на усвояване на трудната, 
но прекрасна професия на създателя на анимационни филми. Във вся-
ка една от представените работи зрителят ще открие неповторим ав-
торски почерк, стремеж към самоусъвършенстване и търсене на нови 
и оригинални изразни средства и идеи. А това са все качества, даващи 
основание за надежда, че сред тези млади хора се намират бъдещите 
имена на новото българско анимационно кино. 

Пенчо кунчев
Куратор на изложбата

Animation drawings by students 
majoring “Animation Cinema” at 

NeW BULgARIAN UNIVeRsITY

The guests of the festival will have the opportunity to get acquainted 
with the diverse educational process of students majoring in “Animation 
cinema” at NBU, as it is reflected in the now traditional exhibition of their 
drawings. Projects for characters, layouts, storyboards as well as freelance 
works will show both the creative pursuits of their authors and the stages 
of mastering the difficult but wonderful profession of the creator of 
animated films. In each of presented works the viewer will find a unique 
author’s handwriting, striving for self-improvement and search for new 
original means of expression and ideas. And these are qualities that give 
reason to hope, that among these young people are the future names of 
the new Bulgarian animated cinema.

Pencho Kunchev
Curator of the exhibition
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10 гОдИНИ 10 ПлАКАтА
Изложба плакат, по повод на 10-тата годишнина от възобновяването на СВе-
тОВеН феСтИВАл на АНИмАцИОННИя фИлм, Варна. Десет плаката, 
създадени между 2011 и 2020 година от Ася Кованова с участието на худож-
ниците Андрей Кулев, Лилия Воденичарова, Калина Вутова.

10 YeARs 10 PosTeRs
Poster exhibition dedicated to the 10th anniversary of the revival of the WoRLd 
FesTIVAL oF ANIMATed FILM, Varna. Ten posters created between 2011 and 
2020 by Assia Kovanova and the artists Andrey Kulev, Lilia Vodenicharova, Kalina 
Vutova.

години/years

плаката/posters
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Министерство на културата
на Република БъЛГАРИЯ

Национален филмов център

Община ВАРНА

Екип СФАФ

програма филми на
БИЛ ПЛИМПТъН

програма филми на
АЛЕКСЕЙ КАТьОНOЧКИН

програма филми на
РАЙМУНД КРУМЕ

ДЖИНИ ХАЙДЖИН ЧУ 

ЧАВДАР ГюЗЕЛЕВ

Късометражни филми
Студентски филми

Детски филми
ТВ серии

Пълнометражни филми

СъдъРЖАНИе CoNTeNT

Ministry of Culture
Republic of BULGARIA

Bulgarian National Film Center

VARNA Municipality

WFAF Team

BILL PLYMPTON
Films Screening

ALEKSEY KOTENOCHKIN
Films Screening

RAIMUND KRUMME
Films Screening

JINNY HYEJIN CHOO 

CHAVDAR GYUZELEV

Short Films
Students‘ Films
Children‘s Films
TV Series
Feature Films

2-3

4-5

6-7

8-9

12-13

14-15

16-17

 
18-19

20-21

24-43
46-59
62-65
68-69
72-79

уВОд PReFACe 

меЖдуНАРОдНО ЖуРИ NTeRNATIoNAL JURY

www.varnafest.org
https://www.facebook.com/wfafilm

НБУ / 10 х 10 х 19

Майсторски клас на 
ФЕРНАНДО ГАЛРИТО

Лекция КОМИКСъТ
от ХРИСТО КОЦЕВ

In Memoriam СЛАВ БАКАЛОВ

Детска работилница LABODANIM

60 години АСИФА

ProFilms представя
АНИМАЦИЯ ЗА ДЕЦА

АНИМАЦИЯ В КАРАНТИНА

Анимационни рисунки на студенти от НБУ

Изложба 10 ГОДИНИ 10 ПЛАКАТА

СъдъРЖАНИе CoNTeNT

NBU / 10 x 10 x 19

Masterclass by 
FERNANDO GALRITO

Lecture THE COMICS
by HRISTO KOTSEV 

SLAV BAKALOV In Memoriam

Children‘s Workshop LABODANIM

60 YEARS OF ASIFA

ProFilms Presents 
ANIMATION FOR CHILDREN

ANIMATION QUARANTINE

Animation Drawings of NBU Students

10 YEARS 10 POSTERS Еxhibition

82-90

92-93

94-95

98-100

102-103

106-108

110-113

116-117

120-121

122-123

фИлмОВИ учИлИЩА

РетРОСПеКтИВА

ИзлОЖБИ

РАБОтИлНИцА

FILM sCHooLs

ReTRosPeCTIVe

exHIBITIoNs

WoRKsHoP

леКцИИ LeCTURes

www.varnafest.org
https://www.facebook.com/wfafilm
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