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Отново е лято и отново очакваме с интерес един от най-
романтичните фестивали на Варна - „Любовта е лудост“! Съпреживян 
чрез филмите на големия екран, той е обречен да пътува през 
времето и сърцата на своите създатели и ценители. Вече 23 години 
с богатата си филмова програма, в която присъстват кинотворби с 
награди от авторитетни кинофоруми, с емоционалните срещи между 
творци и публика, „Любовта е лудост“ създава една неповторима 
артистична изисканост на варненското лято. Тазгодишното издание 
на фестивала е още по-специално, защото минава под знака на 
100-годишната история на българското кино и неговото развитие. 
Затова подкрепата чрез общинския фонд „Култура“ бе логична и 
очаквана, защото за пореден път доказва нашата съпричастност и 
вярност – към фестивала, към изкуството.
На добър час!
 

Иван Портних
Кмет на Община Варна

It is summer again and we are looking forward to one of the most romantic 
festivals of Varna – "Love is folly!" Empathized through the movies on the 
silver screen, it has been doomed to travel through time and through the 
hearts of its creators and connoisseurs.
For already 23 years, with its rich movie program, which comprises cinema 
productions with awards from prestigious film festivals, with emotional 
meetings between artists and audience, "Love is Folly" creates a unique 
artistic sophistication of the summer in Varna.
This year's festival is even more special because it passes under the sign of 
the 100-year history of the Bulgarian cinema and its development. Therefore, 
the support by the municipal "Culture" fund was logical and expected, 
because once again it proves our commitment and loyalty – to the festival, 
to art.
Good luck!

Ivan Portnih
Mayor of the Municipality of Varna

Уважаеми колеги, 
Скъпи приятели на седмото изкуство,

Щастлив съм да ви поздравя с откриването на ХХIII Международен 
филмов фестивал „Любовта е лудост”. Морският празник на киното 
и любовта за пореден път ще съберат на едно място изтъкнати 
режисьори, елитни актьори и видни представители на филмовото 
изкуство от цял свят. Като човек на духа и творчеството споделям 
и съпреживявам вълненията и трепетите на всички мои колеги, за 
които предстои да преминат по червения килим към сцената за 
среща с най-безпристрастния съдник на всяко изкуство – Нейно 
величество Публиката. 
Убеден съм, че впечатляващо богатата програма на фестивала ще 
се превърне в значим акцент в годината на 100-годишния юбилей 
на българското кино. Юбилей, който освен с тържествен концерт-
спектакъл „100 години българско кино“, в рамките на форума ще бъде 
отбелязан подобаващо и с четири очаквани кинопремиери – „Каръци“ 
на Ивайло Христов, „Бартер“ на Атанас Киряков, „Събирач на трупове“ 
на Димитър Димитров и „Жената на моя живот“ на Антони Дончев.
Пожелавам спорна работа на международното жури, а на зрителите 
и гостите на фестивала – незабравими срещи с вдъхновеното от 
любовта и естетиката филмово изкуство!

Вежди Рашидов,
Министър на Културата

Dear colleagues, 
Dear friends of the Seventh art,

I am delighted to congratulate you on the opening of the ХХIII International 
Film Festival “Love is Folly”. The seaside festival of cinema and love will once 
again gather in one place reputable directors, elite actors and outstanding 
representatives of the film industry of all over the world. As a man of 
spirit and art I share and experience the emotions and agitation of all my 
colleagues who are to walk on the red carpet to the stage to meet the most 
unbiased critic of any art – Her Majesty the Public. 
I am convinced that the increasingly rich programme of the festival will 
become a major highlight in the year of the 100th anniversary of Bulgarian 
cinema. An anniversary which, in addition to the gala concert performance 
“100 Years of Bulgarian Cinema” will be celebrated in a befitting manner with 
four expected film premieres – “Loosers” of Ivaylo Hristov, “Corpse Collector” 
of Dimitar Dimitrov, “Barter” of Atanas Kiryakov and “The Woman of My Life” 
of Antony Donchev.
I am wishing well on the international jury in its work and to the spectators 
and guests of the festival I wish unforgettable meetings with the film art 
impressed by love and aesthetics!

Vezhdi Rashidov,
Minister of Culture



Фестивалното настроение отново завладява Варна, защото започва 
поредното издание на „Любовта е лудост”. Той идва с вечните си 
въпроси – какво, къде, кога –  които ще съпровождат приятната 
суматоха на празника до самия му край. Толкова много, толкова 
разнообразни и неочаквани са заглавията от програмата, че най-
трудно ще бъде да изберете „своя” филм, без риск да пропуснете 
нещо, което заслужава вниманието ви. Изключително качествената 
подборка едва ли ще ви остави равнодушни пред екраните. Истинско 
пиршество за киноманите ще бъдат премиерите на най-горещите 
филми от най-авторитетните световни фестивали: тазгодишната 
„Златна палма” от Кан, Голямата награда на току-що приключилия 
Московски фестивал, победителите от Сан Себастиан и Манхайм ще 
бъдат показани у нас за пръв път край морския бряг. 
Зрителите на 23-то издание на фестивала „Любовта е лудост” ще 
бъдат затруднени в избора си. Затова решихме да удължим с още 
няколко дни празника, за да имате възможност да видите повече 
качествени филми, да се докоснете до красотата и богатството 
на съвременното кино. Интересът и популярността на фестивала 
постоянно разширяват географията на участниците – тази година 
ще видим произведения и от Уругвай и Тайланд.
 Иначе изненадите няма да имат край – филми, извънредни 
прожекции, премиери на книги, концерт. И всичко това в годината, 
в която отбелязваме столетието от премиерата на „Българан е 
галант”. Затова българското кино ще заеме достойно място във 
фестивалната програма – четири премиерни прожекции, множество 
ретроспекции и срещи с големи наши творци.
С други думи, както подобава на истински и вълнуващ празник. Да 
бъдем отново заедно и да се радваме на добро настроение! На добър 
път, Фестивал!

Проф. Александър Грозев
Художествен директор

Varna is conquered once again by festive mood as the latest edition of "Love 
is Folly" International Film Festival is about to commence.  The festival comes 
along with its eternal questions - what, where, when - that will accompany 
the pleasant hustle and bustle of this cinematic event until its very end.  So 
many, diverse and unexpected are the titles in the program that it might just 
be most difficult for our audience members to choose "their" movie without 
risking to miss out on something that would equally merit their attention.  The 
outstanding quality of the film selection will hardly leave anyone indifferent in 
front of the screen.  A true feast for our movie fans will be the film premieres 
of the newest movies of the most prestigious world festivals: this year's 
"Golden Palm" at Cannes, the Grand Prix of the just-completed Moscow Film 
Festival, as well as the winners from San Sebastian and Mannheim will be 
showcased for the first time here in Varna.
Viewers of the 23rd edition of the festival "Love is Folly" will undoubtedly face 
difficult choices.  Therefore, we decided to prolong this cinematic holiday 
by a few days and allow our yearning audience to see more quality films 
and feel the beauty and richness of contemporary cinema.  The interest 
toward the festival and its popularity constantly expand the geography of the 
participants: this year we will see works from Uruguay and Thailand as well.
Otherwise the surprises will never end - movies, special screenings, book 
launches, and concerts.  And all happening in the year when we celebrate 
a century of the premiere of the first Bulgarian film, "Bulgaran is Gallant."  
Therefore Bulgarian cinema will take a worthy place in the festival program: 
four premiere screenings, numerous retrospectives and meetings with our 
great artists.
As it befits this exciting cinematic event called Love Is Folly.  We have 
gathered to enjoy this celebratory mood.  Good luck, Festival!     

Prof. Alexander Grozev
Art Director 

Скъпи приятели и гости,
Щастливи сме, че и тази 23 поредна година фестивала „Любовта е 
лудост” ще ни направи съпричастни към магията на съвременното 
кино! Неоспорим факт е, че любовта е лудост и все пак си заслужава 
да се изживее, дори само заради миговете щастие, в които забравяме 
за себе си. Нека и ние с Вас изживеем тази лудост през „любовната 
киноседмица” на нашият град. Както традицията на кинофестивала 
повелява и тази година сме подготвили уникални филми, спечелили 
фестивалите в Кан и Берлин. За първи път в България ще видите 
прожекция на филм от Уругвай и разбира се четири великолепни 
премиери на най-новите български продукции, включително филмът 
спечелил голямата награда на кинофестивала в Москва.
Стремежът ни е да  продължим съвместно с Вас да пресъздаваме 
любовната лудост всяка година, чрез този утвърден вече фестивал.
Добре дошли на 23-тото издание на „Любовта е лудост”!
И не забравяйте – следващата година ще Ви очакваме отново!

Тошко Гяуров,
управител на Фестивален и конгресен център, Варна

Dear friends and guests,
We are happy that for the 23th year the festival "Love is Folly" will make 
us feel the magic of contemporary cinema! Undeniable fact is that love is 
folly and yet it deserves to be lived, even only because of the moments of 
happiness when we forget about ourselves. Let's live this folly along with 
you during the "love cinema week" in our city. As the tradition of the festival 
dictates, this year we have also prepared unique movies that have won prizes 
of the festivals in Cannes and Berlin. For the first time in Bulgaria you will 
see the screening of a movie from Uruguay and, of course, four magnificent 
premieres of the latest Bulgarian productions including the film having won 
the grand prix at the festival in Moscow. Our goal is to continue to recreate 
with you the love folly every year through this already established festival.
Welcome to the 23rd edition of "Love is folly!"
 And do not forget – welcome again next year!

Toshko Gyaurov
Manager of Festival and Congress Centre, Varna 



МЕЖДУНАРОДНО ЖУРИ INTERNATIONAL JURY

Lubomir Halachev, president
Bulgaria

producer, director, cinematographer, screenwriter. dean of the 
national academy theatre.
a longtime professor at the national academy "Kr. sarafov."
author of short films, awarded at national and international 
festivals.  author of articles and stories published in the press, 
as well as books in the field of cinema and television.  His latest 
book is "love during the Cold War".

Susanna Harutyunyan
armenia

Film Critic. graduated at Moscow state Cinema institute (VgiK) 
in 1987. Film-observer and editor of various professional news-
papers and magazines. Founder and co-editor of the cultural 
magazine www.arvest.am . Co-founder and artistic director 
of the golden apricot international Film Festival.  president of 
armenia’s association of Film Critics, member of the european 
Film academy. 

Alena Kozyreva  
russia

theater and film actress
Member of the troupe of the state academic drama theatre 
"M.gorki”, Minsk (2002).
in her artistic biography she has had many leading roles in film 
and theater. she has taken part in television shows and series.  
she has been awarded many national and international awards 
for acting.

Nikola Popevic
Journalist, translator and editor of film program in  
serbian Broadcasting Corporation (rts). 
He was a jury member at Beldocs documentary film 
festival and  was a jury president for "granice" selection 
at Belgrade film festival Fest. He received award for his 
contribution in presentation of film art.

Lavinia Sandru
romania

actress, festival manager and tV organizer from romania. act-
ing degree from the theater academy in targu Mures, Master 
and doctor of political sciences at the Bucharest university.
From 2011 she is Festival Manager for dreaM Fest, eCOFest.
Currently she is president of iee – european ecology initiative 
association and anchor host of prime time news debates at 
realitatea tV – national coverage news channel of romania.

Любомир Халачев, председател
България

продуцент, режисьор, оператор, сценарист. ректор на 
НатФиЗ „Кръстьо сарафов”.
дългогодишен преподавател в НатФиЗ „Кр.сарафов”.  
автор на късометражни филми, отличавани с награди 
на български и международни фестивали. автор е на 
статии и разкази, публикувани в пресата и на книги в 
областта на киното и телевизията. последната му 
книга е "любов по време на студената война".

Сузана Харутюнян
армения

Кинокритик. Завършва Московския държавен институт 
за кино (ВгиК) през 1987 г. Филмов наблюдател и 
редактор. Основател и съиздател на списанието www.
arvest.am  за култура. съосновател и артистичен 
директор на Международния филмов фестивал "Златна 
кайсия". председател на асоциацията на филмовите 
критици на армения, член на европейската филмова 
академия.

Альoна Козирева
русия

театрална и филмова актриса.
Член на трупата на държавния академичен драматичен 
театър «М.горки», Минск (2002).
В творческата си биография има множество централни 
роли в кино и театъра. Участва в телевизионни 
спектакли и сериали. лауреат на национални и 
международни награди за актьорско майсторство.

Никола Попевич
Журналист, преводач и редактор на филмовата 
програма в  сръбската телевизионна Корпорация 
rts. 
Бил е член на журито на фестивала за 
документални филми  „Beldocs“, както и 
председател на журито за селекцията "granice" 
на филмовия фестивал в  Белград. Носител на 
награда за принос в представянето на филмовото 
изкуство.

Лавиния Сандру
румъния

актриса, фестивален и телевизионен мениджър. диплом 
от театралната академия в таргу Муреш, доктор на 
политическите науки в Университета на Букурещ.
От 2011 е ръководител на dreaM Fest и eCOFest. 
президент на iee и домакин на дискусионно студио в 
realitatea tV – национален новинарски канал на румъния.



Официална програма

Official Program

БАРТЕР 
България, 2015 
ДЕЛИКАТНОСТ 
Франция, 2011
23 СЕКУНДИ 
Уругвай, 2014  
ИЗПИТАНИЕ 
Русия, 2014 
КАКВО И СЕ СЛУЧИ НА ТИМИ
Унгария, 2014
ЛЮБОВНА ИСТОРИЯ, ЛИНДЕНФЕЛД 
Румъния, Германия, 2014
МЛАДОЖЕНКИ 
Франция, Грузия,  2014
ОБЕЩАНИЕ ЗА ВЕЧНА ЛЮБОВ 
Китай, 2015 
ПОСЛЕДНИЯТ ЕКЗЕКУТОР 
Тайланд, 2014 
РУСАЛКЕ МОЯ, МОЯ ЛОРЕЛАЙ 
Украйна, Русия, 2014 
СЕМЕЙСТВО МАЙА 
Португалия, 2014 
316
Иран, 2014
КАРЪЦИ
(извън конкурса)
България, 2015 
ИСПАНСКА АФЕРА
(извън конкурса)
Испания, 2015

BARTER
Bulgaria, 2015
DELICACY  
France, 2011 
23 SECONDS   
Uruguay, 2014
TEST
Russia, 2014 
WHAT EVER HAPPENED TO TIM   
Hungary, 2014
A LOVE STORY, LINDENFELD   
Romania, Germany, 2014
BRIDES
France, Georgia, 2014
ETERNAL PROMISE OF LOVE
China, 2015
THE  LAST EXECUTIONER
Tailand, 2014 
MY MERMAID, MY LORELEI
Ukraine, Russia, 2014       
FAMILY MAIAS
Portugal, 2014    
316
Iran, 2014
LOOSERS
(out of competition)
Bulgaria, 2015 
SPANISH AFFAIR 
(out of competition) 
Spain, 2014 
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 иЗВъН КОНКУрса
 Out OF COMpetitiOn

Ivajlo HrIstov
2015 Каръци 
2010 стъпки в пясъка 
2006 приятелитъе ме наричат чичо
2002 емигранти (сърежисьор)

awards
Moscow 2015 – grand prix

Ивайло ХрИстов
2015 Каръци 
2010 стъпки в пясъка 
2006 приятелитъе ме наричат чичо
2002 емигранти (сърежисьор) 

НаградИ
Москва 2015 – голямата награда

elena, Koko, patso and gosho are high school students in 
a small provincial town. they are inseparable friends that 
share the belief that they are «losers». Koko is in love with 
elena. the girl wants to be a singer. she is really excited 
about the visiting concert of a famous rock band. the 
event shakes up the whole town giving birth to new love 
affairs, disappointments and complicated relationships.

елена, Коко, пацо и гошо са съученици от гимназията 
в малко градче. Неразделни приятели и неудачници, 
те упорито преследват мечтите си. Коко е влюбен 
в елена, която иска да стане певица. тя очаква с 
много надежди предстоящия концерт на известна 
рок група. събитието разтърсва малкия град , 
пораждайки нови любовни истории, разочарования и 
сложни взаимоотношения.

script: ivajlo Hristov
director: ivajlo Hristov
Camera: emil Christov
Music: Kiril donchev
Production: proFilm
distribution: proFilm
Cast: elena telbis, Ovanes torosian, deian donkov, stoian 
alexiev

сценарий: ивайло Христов
режисьор: ивайло Христов
оператор: емил Христов
Музика: Кирил дончев
Продукция: proFilm
разпространява: proFilm
В ролите: елена телбис, Ованес торосян, деян 
донков, стоян алексиев

България, 2015
100 мин.

Bulgaria, 2015
100 min.

КАРЪЦИ

  LOOSERS
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КОНКУрсНа прОграМа
COMpetitiOn prOgraM

atanas KIryaKov
2015  Бартер
1980  Концерт за флейта и момиче

атаНас КИряКов
2015  Бартер
1980  Концерт за флейта и момиче

this is a film about the life of a fisherman; a life, where 
daily problems, absurdities and contradictions converge; 
a life of a good and tolerant man, who stands up against 
all challenges and beliеves that if you were good, god in 
heaven would help you and so would people. He lives his 
life as a barter deal, but with whom and why? this is the 
story the film tells.

това е филм за живота на един рибар. В неговото 
всекидневие има проблеми, абсурди и противоречия. 
това е живота на един добър и толерантен човек, 
който се изправя срещу всички предизвикателства 
и вярва, че ако хората са добри, Бог ще им помогне. 
героят живее живота си като бартерна сделка, но с 
кого и защо?.

script: Yuriy dachev, atanas Kiryakov
director: atanas Kiryakov
Camera: ivan tonev
Music: teodosij spasov
Production: ars, Bnt
Cast: tatjana lolova, Filip avramov, antonio nikolov, Mihail 
Mutafov, Kojna ruseva

сценарий: Юри дачев, атанас Киряков
режисьор: атанас Киряков
оператор: иван тонев
Музика: теодосий спасов
Продукция: ars, Bnt
В ролите: татяна лолова, Филип аврамов, антонио 
Николов, Михаил Мутафов, Койна русева

България, 2015
97 мин.

Bulgaria, 2015
97 min.

 BARTER БАРТЕР

БАРТЕР
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КОНКУрсНа прОграМа
COMpetitiOn prOgraM

давИд ФоеНКИНос
2011 la delicatesse

НаградИ
sarlat international Cinema Festival,  2011 
– Best actor

davId FoenKInos
2011 la delicatesse

awards
sarlat international Cinema Festival,  2011 
– Best actor

audrey tautou stars in this romantic drama adapted by 
david Foenkinos from his own best-selling novel. When 
her husband and soulmate, François, is tragically killed in 
a hit-and-run accident shortly after their wedding, nathalie 
is plunged into darkness and despair. three years later, 
love and hope finally re-emerge in the unexpected form 
of a kiss from her unprepossessing swedish colleague, 
Markus.

съпругът на Натали загива при трагична 
катастрофа скоро след сватбата им. Натали 
потъва в траур и изчезва в тъмнината на 
чувствата си. едва след три години тя отново 
открива любовта и надеждата за щастие при 
срещата си с Маркус, неин колега от Швеция.

script: david Foenkinos
director: david Foenkinos, stéphane Foenkinos
Camera: rémy Chevrin          
Music: Émilie simon
Production: 2.4.7. Films, France 2 Cinéma, studioCanal
distribution: studioCanal
Cast: audrey tautou, François damiens, Bruno todeschini

сценарий: давид Фоенкинос
режисьор: давид Фоенкинос, стефан Фоенкинос
оператор: реми Шеврен
Музика: емил симон
Продукция: 2.4.7. Films, France 2 Cinéma, studioCanal
разпространява: studioCanal
В ролите: Одри тату, Франсоа дамиен, Бруно 
тодескини

France, 2011
87 min.

Франция  2011
87 мин.

DELICACY LA DELICATESSE

ДЕЛИКАТНОСТ
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dMItry rudaKov
2014 - 23 seconds

awards:
Mannheim 2014 – Main award  
of Mannheim

дМИтрИй рудаКов
2014 - 23 seconds

НаградИ
Mannheim 2014 – Main award  
of Mannheim

emiliano is a car cleaner who works in the streets of Mon-
tevideo. One day at his usual 
intersection, a tragic incident happens and meet Carina, a 
girl of high class and utterly 
different from him. their lives intersect in the wrong place 
and time. the circumstances 
of the moment will decide what to do in such a compli-
cated situation. 

емилиано мие из улиците на Монтевидео стъклата 
на спрелите автомобили. един ден на обичайното 
му работно място става инцидент и той среща 
Карина, момиче от друга социална категория и 
напълно различна от него. техните съдби се пресичат 
на неправилното място и време. последствията на 
случилото се ще определят изхода от тази сложна 
ситуация.   

script: dmitry rudakov
director: dmitry rudakov
Camera: diego pavese 
Music: Matias Banacore
Production: Clever producciones
Cast: Hugo piccinini, susana groisman, stefanie neukirch

сценарий: дмитрий рудаков
режисьор: дмитрий рудаков
оператор:  диего павезе
Музика: Matias Banacore
Продукция: Clever producciones
В ролите: Уго пикичини, сузана гройсман, стефани 
Нойкирх

uruguay, 2014       
112 min.

Уругвай, 2014     
112 мин.

23 SECONDS 23 SEGUNDOS

23 СЕКУНДИ
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В бедна къща насред казахската степ живеят баща 
и неговата дъщеря. Когато той отива на работа 
край нея се навъртат различни хора. Вечер тя се 
грижи за уморения си баща. Но сцените на идилия са 
подвеждащи. появава се граничен патрул и нещата 
приемат неочакван обрат. Момичето тръгва по 
следите им и открива ограда от бодлива тел, зад 
която се намира забранена зона.

in the modest house the mids of the Kazkh steppe lives 
a father together with his daugther. When he sets off for 
work she is left behind, the object of desire for two quite 
different, and somewhat awkward men. in  the evenings 
she takes care of  her weary father. the idyllic scenes are 
deceptive however: slowly but surely signs of soviet in-
terference appear in this seemingly timeless film, the visit 
of a russian patrol marking point of no return. the girl 
discovers a barbed wire fence, which hides a forbidden 
zone in the middle of the desert.

alexander Kott
2014 испытание
2010 Бресткая крепость
2010 подсадной
2001 ехали два шофера

award
Кинотавр,  2014 – grand prix,  
Best Cinematography

алеКсаНдър Кот
2014 испытание
2010 Бресткая крепость
2010 подсадной
2001 ехали два шофера

НаградИ
Кинотавр,  2014 – grand prix,  
Best Cinematography

script: alexander Kott
director: alexander Kott
Camera: levon Kapanadze         
Music: alexey aigi
Production: prOFit
distribution: antipOde
Cast: elena an, danila rassomakhin, Katim pakachakov. 
nariman Bekbulatov

сценарий: александър Кот
режисьор: александър Кот
оператор: левон Капанадзе 
Музика: алексей айги
Продукция: prOFit
разпространява: antipOde
В ролите: елена ан, данила росомахин, Катим 
пакачаков, Нариман Бекбулатов

russia, 2014  
95 min.

русия, 2014   
95 мин.

ИЗПИТАНИЕ

TEST ИСПыТАНИЕ
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attIla HerCzeg
2014 What ever Happened to timi

атИла Херцег
2014 What ever Happened to timi

it all starts at a high school reunion. dani was always 
the good guy at school, and he’s about to get married. 
He bumps into tímea Hajnal, who is now a top model, 
but she’s on the rebound and trying to forget a humiliating 
break-up. it only takes a couple of glasses of wine and 
they fall into each other’s arms. no big deal, it could hap-
pen to anyone. But there’s one slight problem - Bögöcs, 
the class bad boy, has recorded the whole unfortunate 
incident on his mobile phone. the hideous Bögöcs now 
thinks he has what he needs to achieve his teenage dream 
of scoring with tímea Hajnal. He threatens to show the 
video to dani’s fiancée if dani doesn’t fix it for him to get 
the girl. the pressure soon has an impact on dani’s rela-
tionship with his bride-to-be, who swiftly transforms into 
something of a she-devil. the wedding day’s approaching, 
and dani has to act...

Всичко започва по време на среща на бивши 
възпитаници на голяма гимназия. На отличника 
на випуска дани му предстои сватба. той среща 
съученичката си тими, която е топ модел, и, която 
не може да забрави унизителната раздяла помежду 
им. след няколко чаши вино двамата отново 
попадат в прегръдките си. това може да се случи 
на всеки, но има малък проблем – Бьогош, лошото 
момче на класа, ги е видял и е заснел на  мобилния 
си телефон случилото се. той заплашва да покаже 
видеото на годеницата на дани. Натискът би могъл 
да промени отношенията на дани с бъдещата му 
съпруга. сватбеният ден приближава и дани трябва 
да действа.

script: Csaba Csurgó
director: attila Herczeg
Camera: Máté Widamon tóth
Music: róbert gulya
Production: Focusfox studio
distribution: Focusfox studio
Cast: Osvárt andrea, simon Kornél, szabó simon, Jordán 
adél

сценарий: Чобо Чурго
режисьор: атила Херцег
оператор: Мате Видамон тот
Музика: роберт дюла
Продукция: Focusfox studio
разпространява: Focusfox studio
В ролите: Осварт андреа, Шимон Корнел, сабо 
Шимон, Йордан адел

Hungary, 2014                             
95 min.

Унгария, 2014                           
95 мин.

КАКВО И СЕ СЛУЧИ НА ТИМИ

WHAT EVER HAPPENED TO TIM MEGDONTENI HAJNAL TIMEAT
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ragu gabrea
selected
2014 a love story, lindenfeld
2010 Manusi rosii 
2008 Calatoria lui gruber 
2007 der geköpfte Hahn  
1981 Fürchte dich nicht, Jakob!  
1969 prea mic pentru un razboi atît de 
mare 

раду габреа
избрано
2014 a love story, lindenfeld
2010 Manusi rosii 
2008 Calatoria lui gruber 
2007 der geköpfte Hahn  
1981 Fürchte dich nicht, Jakob!  
1969 prea mic pentru un razboi atît de mare

Frankfurt, 2005. ulli Winkler, the president of a large 
company, watches by chance a television program about 
an old german village, where he was born and lived un-
til 1945, when most of the members of the community, 
including his parents and his lover Helga, were deported 
to soviet concentration camps. is there any chance that 
Helga is still alive? the film is inspired by ioan t. Molnar’s 
novel „lindenfeld”.

Франкфурт, 2005. Ули Винклер, президент на голяма 
компания, случайно гледа програма по телевизията 
за старо немско село, в което той е роден и е живял 
до 1945 година. тогава повечето жители на селото, 
включително родителите му и неговата любима 
Хелга, са депортирани в концентрационни лагери 
в съветския съюз. дали има надежда Хелга още да 
е жива? Филмът е инспириран от романа на Йон 
Молнар “линденфелд”.

сценарий: адриан лустиг, раду габреа
режисьор: раду габреа
оператор: георге даскалеску
Музика: Константин Флянку
Продукция: Orion films
разпространява: Orion films
В ролите: Виктор ребенчук, Виктория Кочиш, Мирча 
диакону

script: adrian lustig, radu gabrea
director: radu gabrea
Camera: george dascalescu
Music: Constantin Fleancu
Production: Orion films
distribution: Orion films
Cast: Victor rebenguic, Victoria Cocis, Mircea diaconu, 
ion Caramitry, alexandru georgescu

romania, germany, 2014      
98 min.

румъния, германия, 2014   
98 мин.

A LOVE STORY, LINDENFELD O POVESTE DE DRAGOSTE, LINDENFELD 

ЛЮБОВНА ИСТОРИЯ, ЛИНДЕНФЕЛД
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tInatIn KajrIsHvIlI
2014 Brides

awards:
sarajevo 2014 - Best actress 

тИНатИН КайрИшвИлИ
2014 patardzlebi

НаградИ
sarajevo 2014 - Best actress 

seamsress nutsa marries goga, the father of her children. 
the ceremony is brief – both of them just give their signa-
ture and then she has to leave. goga is in prison, where he 
will remain for another six years. By marrying him, nutsa 
gains the right to talk to goga once a month on the other 
side of the glass. Her children don’t want to accompany 
her on her next visit: their father has become a stranger 
to them.
One day at work nutsa meets another man. they have a 
conversation and later the man pays her a visit. at that mo-
ment, goga phones with news that there’s a change in the 
prison’s rules: married inmates are now allowed to have 
their spouses stay overnight. nutsa puts on the dress she 
wore on their first date. But nutsa and goga feel awkward 
with this sudden intimacy... 

Шивачката Нуца се омъжва за гога – баща на 
децата й. Церемонията е кратка, двамата се 
подписват и тя трябва да си тръгне, защото гога 
е в затвора, където ще остане още шест години. 
със сключването на този брак Нуца има право 
веднъж седмично да посещава гога. при последното 
й посещение децата не искат да отидат с майка 
си, защото са се отчуждили от баща си. един ден 
Нуца среща друг мъж. разговарят, а после мъжът 
я посещава. В този момент гога се обажда, за да 
съобщи на жена си, че има промяна в правилата на 
затвора – на съпругите е разрешено да остават през 
нощта с мъжете си. Нуца облича роклята, която е 
носила на първата им среща, но двамата изпитват 
неудобство при тази внезапна интимност…

script: dato Chubinishvili, tinatin Kajrishvili
director: tinatin Kajrishvili
Camera: giorgi devdariani             
Music: rim laurens
Production: ad astra Films, gemini, Milimeter Film 
Cast: sergo Buiglishvili, anuka grigolia, nita Kalichava

сценарий: дато Чубинлишвили, тинатин 
Кайришвили
режисьор: тинатин Кайришвили
оператор: георги девдариани
Музика: рим ролан
Продукция: ad astra Films, gemini, Milimeter Film
В ролите: серго Буиглишвили, анука григолиа, Нита 
Каличава

France, georgia, 2014        
94 min.

Франция, грузия, 2014                    
94 мин.

МЛАДОЖЕНКИ

BRIDES PATARDZLEBI
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Китай, 2015
110 мин.

China, 2015
110 min.

Wuzhou City in the thirties of twentieth Century. the hero 
of the story was living in this simple city. Her name was a 
Xiu. Because of an unexpected encounter, she get to know 
an architect from guangzhou, they  fell deep in love. a 
Xiu’s parents wanted to give Wangjiang tower away, liang 
Wenting bought Wangjiang tower  and gave it to a Xiu. 
However, they lost contact because of the War. Just for 
a line of promise, a Xiu painfully waited for him at Wan-
jiang tower, and rescued liang Wenting’s parents during 
bombing, yet the waiting last for a decade, after the War, 
lianng Wenting and his wife met with each other in the 
end. How to face her deepest lover in ten years of time, 
how to recover from the ten years of waiting, how will a 
Xiu choose?

script: You Zheng
director: Yun shan
Camera: He Yongjan
Music: Zhao Jang
Production: guangdong tV Media Co.
distribution: the earth era Film distribution Co.
Cast: pan Chen, Zheng Kai, su Miaoling, Jin Feng, Han 
Qing

Малкото градче У джоу през тридесетте години 
на двадесети век. героинята на филма а син 
живее с родителите си в този обикновен град. 
при една неочаквана ситуация тя се запознава с 
младия архитект от гуанджоу лян Уентин. Между 
тях пламва силна любов. по време на войната 
те са разделени и нямат контакт помежду си. 
Но а син продължава да очаква своя любим, 
спасявайки междувременно родителите му по 
време на бомбардировки. десетилетие след края на 
войната лян Уентин вече е създал семейство и със 
съпругата си посещават градчето. Закъснялата 
среща поставя много въпроси пред а син, които тя 
трябва да разреши...

сценарий: Йоу джън
режисьор: Йун Шан
оператор: Хъ Йоуджиен
Музика: джао дзиан
Продукция: guangdong tV Media Co.
разпространява: the earth era Film distribution Co.
В ролите: пан Чън, джън Кай, су Мяолин, джин  Фън, 
Хан Чин 

yun sHan
2015 eternal promise of love
2013 pub in Winter and snow night

йуН  шаН  
2015 eternal promise of love
2013 pub in Winter and snow night

ETERNAL PROMISE OF LOVE

ОБЕЩАНИЕ ЗА ВЕЧНА ЛЮБОВ
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toM waller
2014 the last executioner
2011 Mindfulness and Murder
2008 Monk dawson

awards:
shanghai 2014 - Best actor

тоМ уолър
2014 the last executioner
2011 Mindfulness and Murder
2008 Monk dawson

НаградИ
shanghai 2014 - Best actor

inspired by true events, this is the story of Chavoret Jaru-
boon, the last person in thailand whose job it was to ex-
ecute by gun – a wild rock and roller who took a „respect-
able” job to support the family he loved devotedly, than 
constantly tried to reconcile the good and bad karma that 
came from his decision. it is a story of life at its most 
beautiful and death at its most surreal.

Филмът е създаден по действителни събития и 
разказва историята на Чаворет ярубун, последният 
гражданин на тайланд, който изпълнява присъди 
на осъдени на смърт чрез разстрел. Чаворет е 
страстен рокаджия, който приема професията на 
палач, защото трябва да издържа семейството 
си, което обича силно. героят постоянно се 
опитва да примири добрата и лошата карма като 
следствие от неговото решение. това е история 
за живота и смъртта откъм тяхната красива и 
сюрреалистична страна.

script: don linder
director: tom Waller
Camera: Wade Muller         
Music: Oliver lliboutry
Production: de Warrenne pictures
distribution: Handmade distribution, tiger entertainment

Cast: Vithaya pansringarm, david asavanond, penpak 
sirikul

сценарий: дон линдер
режисьор: том Уолър
оператор: Уейд Муллър
Музика: Оливер либутри
Продукция: de Warrenne pictures
разпространява: Handmade distribution,  
tiger entertainmen
В ролите: Витая пансригарм, давид асаванонд, 
пенпак сирикул

ПОСЛЕДНИЯТ ЕКЗЕКУТОР

THE  LAST EXECUTIONER
thailand, 2014             
95 min.

тайланд, 2014                          
95 мин.
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nana dzHordzHadzе
2014 Моя русалка, моя лорелай 
2010 Москва, я люблю тебя
2008 the rainbowmaker
2000 27 Missing Kisses
1996 les 1001 recettes d’un cuisinier 
amoreux
1986 robinzoniada, anu chemi

НаНа джорджадзе
2014 Моя русалка, моя лорелай 
2010 Москва, я люблю тебя
2008 the rainbowmaker
2000 27 Missing Kisses
1996 les 1001 recettes d’un cuisinier 
amoreux
1986 robinzoniada, anu chemi

in a wild, beautiful village by the sea a new romantic 
story is born. its heroes are the 14-year-old Fedor and 
18-years-old nyurka. it seems that no relationship is pos-
sible between a naive boy and a local „actress”. However, 
they are both carried away by the feeling of first love. ny-
urka dreams of playing angelique from her favorite French 
novel. Her love story with Fedor also reminds of  the novel 
„angelique and the King”. in her life nyurka assigns Fedor 
the role of nicolas. their story shows that love has no 
age. pure feelings turn an adult into a child, and the child 
into a grown up.

В диво и красиво село на брега на морето се ражда 
романтична история. герои са 14-годишният 
Фьодор и 18-годишната Нюрка. изглежда, че не е 
възможно да има връзка между наивното момче и 
местната актриса. Но и двамата са увлечени от 
чувството на първата любов. Нюрка мечтае да 
играе ролята на анжелика от любим френски роман. 
Нейната любовна история с Фьодор напомня романа 
„анжелика и краля”. В живота Нюрка възлага на 
Фьодор ролята на Никола. тяхната история показва, 
че за любовта няма възраст. Чистите чувства 
преобразяват един възрастен в дете, а детето - в 
зрял индивид.

script: dinara seidova
director: nana dzhordzhadze
Camera: Mickhail Kvirikadze
Music: asea sool
Production: Victoria production, „Chronograph”, First 
Creative association
distribution: trueman productions
Cast:  Yekaterina Molchanova, Oleg skripka, Yevgeniy 
ryba, Mickhail shtrenschneider 

сценарий: динара сейдова
режисьор: Нана джорджадзе
оператор: Михаил Квирикадзе
Музика: asea sool
Продукция: Victoria production, „Chronograph”, First 
Creative association
разпространява: trueman productions
В ролите: екатерина Молчанова, Олег скрипка, 
евгений риба, Михаил Щайншнайдер

ukraine, russia, 2014       
80 min.

Украйна, русия , 2014                        
80 мин.

MY MERMAID, MY LORELEI МОЯ РУСАЛКА, МОЯ ЛОРЕЛАЙ

РУСАЛКЕ МОЯ, МОЯ ЛОРЕЛАЙ
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Възрастна жена разказва историята на живота си 
чрез обувките на персонажите. тя си спомня случки 
с близки хора, както и важни събития в страната. 
тази история може да бъде разказана чрез обувките 
толкова добре, че не е нужно да виждаме лицата 
на персонажите, защото можем да си изградим 
образите на всеки един от тях, както и техните 
характери.

an old lady goes down the memory lane. she narrates the 
story of her life mostly through the shoes of the people 
she remebers and the events of her country. she gives us 
the reasons why a story can be told through shoes, so 
well that you don’t need to see their faces but you can 
imagine them.

PayMan HagHanI
2014 - 316
2009 a Man Who ate His Cherries
 

ПайМаН ХагаНИ
2014 - 316
2009 a Man Who ate His Cherries

script : payman Haghani, Hamid reza Keshani
director: payman Haghani
Camera: davood Malek Hosseini
Music: Mahyar afshar
Production: noori pictures
distribution: noory pictures 

сценарий: пайман Хагани, Хамид реза Кешани
режисьор: пайман Хагани
оператор: давуд Малек Хосейни
Музика: Махиар афшар
Продукция: noori pictures
разпространява: noori pictures

iran, 2014     
72 min.

иран, 2014 
72 мин.

 316 316

 316
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КОНКУрсНа прОграМа
COMpetitiOn prOgraM

joão botelHo
selected
2014 Os Maias 
2010 Filme do desassossego  
2005 O Fatalista 
2001 Quem És tu?  
1994 três palmeiras  
1988 tempos difíceis 

awards
sophia awards 2015 - Best Cinematogra-
phy, Best supporting actor, Best support-
ing actress
Cineuphoria awards 2015 - top ten of the 
Year

жоао ботельо
избрано
2014 Os Maias 
2010 Filme do desassossego  
2005 O Fatalista 
2001 Quem És tu?  
1994 três palmeiras  
1988 tempos difíceis 

НаградИ
sophia awards 2015 - Best Cinematogra-
phy, Best supporting actor, Best supporting 
actress
Cineuphoria awards 2015 - top ten of the 
Year

the tragedy and comedy in Carlo's life begins, grows and 
ends like the tragedy and comedy of portugal. in the com-
pany of his close friend, João da ega, allegedly a brilliant 
writer, Carlos, with his idle existence as an aristocratic 
doctor, spends his time to enjoying friends and lovers. un-
til he falls in love. she is a new character in this revolution-
ary novel. it's a vertiginous passion that goes beyond that 
past gloominess to reach a new and darker abyss, incest.

трагичното и комичното в живота на Карлос 
удивително наподобява трагедията и комедията 
на португалия. В компанията на близкия си 
приятел Жоао да ега,  който е известен писател, 
Карлос води празно съществуване като лекар 
на аристокрацията. той прекарва времето си, 
наслаждайки се на приятели и любовници, докато 
накрая се влюбва. това е шеметна страст, която 
излиза извън рамките на всичко познато, за да 
стигне до нови и по-мрачни бездни и кръвосмешение.

script: João Botelho
director: João Botelho
Camera: João ribeiro
Production: ar de Filmes, Bando à parte, raccord 
produções
distribution: ar de Filmes
Cast: graciano dias, Maria Flor, João perry

сценарий: Жоао Ботельо
режисьор: Жоао Ботельо
оператор: Жоао рибейро
Производство: ar de Filmes, Bando à parte, raccord 
produções
разпространител: ar de Filmes
в ролите: грациано диас, Мария Флор, Жоао пери

portugal, 2014
139 min.

португалия, 2014
139 мин.

FAMILY MAIAS OS MAIAS 

СЕМЕЙСТВО МАЙА
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spain, 2014     
98 min.

eMIlIo Martínez lázaro
selected
2014 Ocho apellidos vascos 
2012 la montaña rusa 
2007 las 13 rosas 
2005 los 2 lados de la cama 

awards
goya awards 2015 - Best supporting  
actress, Best supporting actor, Best new 
actor
Fotogramas de plata 2015 – audience 
award 

script: Borja Cobeaga, diego san José
director: emilio Martínez lázaro
Camera: gonzalo F. Berridi
Music: Fernando Velázquez 
Production: lazonafilms, Kowalski Films, snow Films
distribution: Fear Factory ent.
Cast: Clara lago, dani rovira, Carmen Machi

rafa has never left his native seville, andalusia, until he 
meets a Basque girl named amaia, who resists his se-
duction techniques. against his friends' advice, he follows 
her to euskadi after she stays the night in his house and 
forgets her purse. a series of misunderstandings forces 
rafa to impersonate a full-blooded Basque with eight 
surnames, and he gets more and more entangled in that 
character in order to get his way.

испания, 2014
98 мин.

еМИлИо МартИНес – лазаро
избрано
2014 Ocho apellidos vascos 
2012 la montaña rusa 
2007 las 13 rosas 
2005 los 2 lados de la cama

НаградИ
goya awards 2015 - Best supporting  
actress, Best supporting actor, Best new 
actor
Fotogramas de plata 2015 – audience 
award

сценарий: Боря Кобеага, диего сан Хосе
режисьор: емилио Мартинес – лазаро
оператор: гонзало е. Бериди
Музика: Фернандо Веласкез
Продукция: lazonafilms, Kowalski Films, snow Films
разпространява: България Филм Вижън   
В ролите: Клара лаго, дани ровира, Кармен Махи

решен да спечели амаиа, рафа прекосява испания от 
юг на север, от родния си град севиля до страната 
на Баските. Веднъж стигнал там, той ще направи 
всичко, за да спечели сърцето й, без значение 
колко неразумно може да бъде. той ще промени 
акцента, стила си, а лъжите му няма да имат край, 
претендирайки, че е баск.

 иЗВъН КОНКУрса
 Out OF COMpetitiOnSPANISH AFFAIR OCHO APELLIDOS VASCOS 

ИСПАНСКА АФЕРА



 
 



ПАНОРАМА

Great Masters

Festivals & Awards

World screen

Focus: Portugal

Fokus: France

Focus: Poland

Armenia 1915: Never Again

Faces of War

Filmcompany „PROFIT”

100 Years Bulgarian Cinema

Special Screenings

Tribute: Harutyun Khachatryan, Georgi Mishev

In memoriam: Valeri Petrov

Големите майстори

Фестивали и награди 

Световен екран

Фокус: Португалия

Фокус: Франция

Фокус: Полша

Армения 1915: Никога повече

Лицата на войната

Филмова студия „ПРОФИТ”

100 години българско кино

Специални прожекции

Почит: Харутюн Хачатрян, Георги Мишев

In memoriam: Валери Петров

PANORAMA
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гОлеМите МаЙстОри
great Masters

Peter greenaway
selected
2015 eisenstein in guanajuato  
 2007 nightwatching 
 2005 a life in suitcases 
1999 8 ½ Women  
1996 the pillow Book  
1991 prospero's Books

ПИтър грИНауей
избрано
2015 eisenstein in guanajuato  
2007 nightwatching 
2005 a life in suitcases 
1999 8 ½ Women  
1996 the pillow Book  
1991 prospero's Books

in 1931, at the height of his artistic powers, soviet film-
maker sergei eisenstein travels to Mexico to shoot a new 
film to be titled Que Viva Mexico. Freshly rejected by Hol-
lywood and under increasing pressure to return to sta-
linist russia, eisenstein arrives at the city of guanajuato. 
Chaperoned by his guide palomino Cañedo, he vulnerably 
experiences the ties between eros and thanatos, sex and 
death, happy to create their effects in cinema, troubled 
to suffer them in life. peter greenaways film explores the 
mind of a creative genius facing the desires and fears 
of love, sex and death through ten passionate days that 
helped shape the rest of the career of one of the greatest 
masters of Cinema.

„айзенщайн в Мексико” разказва за впечатления-
та  на сергей айзенщайн от Музея на мъртвите 
в гуанахуато. Великият режисьор прекарва десет 
дни в мексиканския град, снимайки филма „Que Viva 
Mexico”. Неговите физически и емоционални прежи-
вявания, свързани със секса и смъртта от онова 
време, оказват голямо влияние и върху следващите 
му филми.

script: peter greenaway
director: peter greenaway
Camera: reinier van Brummelen 
Music: raul locatelli 
Production: submarine, Fu WOrKs, palOMa negra 
FilMs
distribution: pyramide distribution
Cast: elmer Bäck, luis alberti, Maya Zapata

сценарий: питър гринауей
режисьор: питър гринауей
оператор: райниер ван Брумелен
Музика: раул локатели
Продукция: submarine, Fu WOrKs, palOMa negra 
FilMs
разпространява: България Филм Вижън
В ролите: елмер Бек, луис алберти, Мая Запата

netherlands, Mexico, Finland, Belgium, 2015            
105 min.

Холандия, Мексико, Финландия, Белгия, 2015             
105 мин.

EISENSTEIN IN GUANAJUATO 

АЙЗЕНЩАЙН В МЕКСИКО
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гОлеМите МаЙстОри
great Masters

Carlos saura
selected
2015 Zonda: folclore argentino
2010 Flamenco, Flamenco
2007 Fados 
1998 tango 
1993 ¡dispara! 
1990 ¡ay, Carmela! 
1988 el dorado 
1977 elisa, vida mía 
1976 Cría cuervos 
1973 ana y los lobos 
1970 el jardín de las delicias 

Карлос саура
избрано  
2015 Zonda: folclore argentino
2010 Flamenco, Flamenco
2007 Fados 
1998 tango 
1993 ¡dispara! 
1990 ¡ay, Carmela! 
1988 el dorado 
1977 elisa, vida mía 
1976 Cría cuervos 
1973 ana y los lobos 
1970 el jardín de las delicias

the film "Zonda: Folklore argentino" explores the basis 
of traditional argentine folklore. the history of this rich 
original culture is shown through a series of beautiful 
choreography of paintings. the unique setup mixed with 
awe-inspiring traditional songs is performed by the great-
est bands and performers. poetic, full of movement, this 
live performance with choreographer Carlos saura shows 
the history of the country against the backdrop of guitars 
and accordions.

Филмът „аржентина” изследва основата на 
традиционния аржентински фолклор. Чрез серия 
от красива хореография от картини се проследява 
историята, богата на оригинална култура. 
Уникалният мизансцен се смесва с внушаващи 
благоговение традиционни песни, представени 
от най-големите групи и изпълнители. поетично, 
изпълнено с движение, това изпълнение на живо с 
хореограф Карлос саура показва цялата история на 
страната, на фона на китари и акордеони.

script: Carlos saura
director: Carlos saura
Camera: Félix Monti 
Music: lito Vitale 
Production: Barakacine producciones, inCaa
distribution: MK2
Cast: pedro aznar, Juan Falú, Marian Farías gómez

сценарий: Карлос саура
режисьор: Карлос саура
оператор: Феликс Монти
Музика: алберт Маркос
Продукция: Barakacine producciones, inCaa
разпространява: България Филм Вижън
В ролите: педро азнар, Хуан Фалу, Мариан Фариас 
гомес

spain, argentina  2015           
87 min.

испания, аржентина, 2015                 
87 мин.

АРЖЕНТИНА

ARGENTINA ZONDA: FOLKLORE ARGENTINO
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гОлеМите МаЙстОри
great Masters

ЗАВРЪЩАНЕ

russia, 2003     
105 min.

in the russian wilderness, two brothers face a range of 
new, conflicting emotion
when their father - a man they know only through a single 
photograph - resurfaces. in the russian wilderness, two 
brothers face a range of new, conflicting emotions when 
their father - a man they know only through a single photo-
graph - resurfaces. in the russian wilderness, two broth-
ers face a range of new, conflicting emotions when their 
father - a man they know only through a single photograph 
- resurfaces. in the russian wilderness, two brothers face 
a range of new, conflicting emotions when their father - a 
man they know only through a single photograph - resur-
faces. 

script: Vladimir Moiseenko, aleksandr novototskiy
director: andrey Zvyagintsev
Camera: Mikhail Krichman 
Music: andrey dergachev 
Production: ren Film
distribution: ugC Films
Cast: Vladimir garin, ivan dobronravov, Konstantin lav-
ronenko

 andrey zvyagIntsev
2014 leviafan  
2011 elena  
2007 izgnanie 
2003 Vozvrashchenie 

awards
Venice 2003 - golden lion,  Best First Film
gijón 2003 - special Jury award
european Film awards 2003 - european 
discovery of the Year
palm springs 2004 - FipresCi prize

русия, 2003                
105 мин.

аНдрей звягИНцев
2014 leviafan  
2011 elena  
2007 izgnanie 
2003 Vozvrashchenie

НаградИ
Venice 2003 - golden lion,  Best First Film
gijón 2003 - special Jury award
european Film awards 2003 - european 
discovery of the Year
palm springs 2004 - FipresCi prize

Животът на двама братя се променя коренно от 
внезапното появяване на баща им, когото помнят  
само от една снимка, направена преди десет  
години. дали това действително е баща им? и защо 
се е върнал след толкова години? децата  откриват 
отговорите на отдалечен, пуст остров,  отивайки 
там с човека, преобърнал целия им живот. суровата 
красота на северните езера и гори прибавя странно 
измерение към развиващата се  човешка драма...

сценарий: Владимир Мойсеенко, александър 
Новотоцки
режисьор: андрей Звягинцев
оператор: Михаил Кричман
Музика: андрей дергачов
Продукция: ren Film
разпространява: България Филм Вижън
в ролите: Владимир гарин, игор добронравов, 
Константин лавроненко

THE RETURN ВОЗВРАЩЕНИЕ
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гОлеМите МаЙстОри
great Masters

russia, 2011       
109 min.

andrey zvyagIntsev
2014 leviafan  
2011 elena  
2007 izgnanie 
2003 Vozvrashchenie 

awards 
Cannes 2011 - un Certain regard - special 
Jury prize
ghent 2011 - Best Film
Moscow 2011 - russian Film Clubs  
Federation award

script: andrey Zvyagintsev, Oleg negin
director: andrey Zvyagintsev
Camera: Mikhail Krichman 
Music: philip glass 
Production: non-stop productions
distribition: pyramide distribution
Cast: nadezhda Markina, andrey smirnov, aleksey rozin

elena and Vladimir are an older couple, they come from 
different backgrounds. Vladimir is a wealthy and cold man, 
elena comes from a modest milieu and is a docile wife. 
they have met late in life and each one has children from 
previous marriages. elena's son is unemployed, unable to 
support his own family and he is constantly asking elena 
for money. Vladimir's daughter is a careless young woman 
who has a distant relationship with her father. a heart at-
tack puts Vladimir in hospital, where he realizes that his 
remaining time is limited. a brief but somehow tender re-
union with his daughter leads him to make an important 
decision: she will be the only heiress of his wealth. Back 
home he announces it to elena. Her hopes to financially 
help her son suddenly vanish. the shy and submissive 
housewife then comes up with a plan to give her son and 
grandchildren a real chance in life.

русия, 2011
109 мин.

сценарий: андрей Звягинцев, Олег Негин
режисьор: андрей Звягинцев
оператор: Михаил Кричман
Музика: Филип глас
Продукция: non-stop productions
разпространява: България Филм Вижън
В ролите: Надежда Маркина, андрей смирнов, 
алексей розин

eлена е възрастна жена, която води спокоен живот 
в своя апартамент. Живее заедно със съпруга си 
Владимир. Всяка вечер тя прекарва часове наред 
гледайки телевизионни сериали, докато мъжът 
й гледа спортни предавания в съседната стая. 
сутрин се събуждат, закусват заедно и водят бегъл 
разговор. елена е свикнала с този начин на живот и 
единственият й проблем е алкохолизираният й син. 
той живее заедно със своето семейство в бедно 
предградие на града и постоянно е в затруднено 
финансово положение. Веднъж месечно елена 
посещава внуците си и дава пари на сина си. и това 
се повтаря години наред, до момента, в който 
Владимир не получава сърдечен удар.

аНдрей звягИНцев
2014 leviafan  
2011 elena  
2007 izgnanie 
2003 Vozvrashchenie

НаградИ
Cannes 2011 - un Certain regard - special 
Jury prize
ghent 2011 - Best Film
Moscow 2011 - russian Film Clubs  
Federation award

ELENA ЕЛЕНА

ЕЛЕНА
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гОлеМите МаЙстОри
great Masters

China, 2015   
121 min.

in 1967, a young Beijing student, Chen Zhen, is sent to live 
among the nomadic herdsmen of inner Mongolia. Caught 
between the advance of civilization from the south and the 
nomads' traditional enemies - the marauding wolves - to 
the north; between humans and animals, residents and 
invaders alike, he struggles to find their true place in the 
world.

script: Jean-Jacques annaud, John Collee, alain godard, 
lu Wei  
director: Jean-Jacques annaud
Camera: Jean-Marie dreujou 
Music: James Horner 
Production: China Film Co., reperage, Mars Films  
distribution: Mk2
Cast: shaofeng Feng, shawn dou, ankhnyam ragchaa

jean-jaCques annaud
selected
2015 Wolf totem  
2007 sa majesté Minor 
2004 deux frères 
2001 enemy at the gates 
1997 seven Years in tibet 
1992 l'amant 
1988 l'ours 
1986 der name der rose 

awards
Beijing 2015 - Best director

Китай, 2015                          
121 мин.

жаН-жаК аНо
избрано
2015 Wolf totem  
2007 sa majesté Minor 
2004 deux frères 
2001 enemy at the gates 
1997 seven Years in tibet 
1992 l'amant 
1988 l'ours 
1986 der name der rose

НаградИ 
Beijing 2015 - Best director

1967 г. студент от пекин е изпратен в Монголия да 
обучава номадските племена. Но той е този, който 
трябва много да научи за оцеляването в грубата и 
красива дива природа, за общността, за свободата 
и отговорностите, но и за най-страшното 
създание в степите – вълка.  Очарован от почти 
мистичната връзка между вълка и пастирите, той 
се опитва да опитоми едно вълче, но отношенията 
им са заплашени от правителствени служители, 
които са решили да унищожат всички вълци в 
региона.

сценарий: Жан-Жак ано, джон Коли, ален годар, лу 
Вей
режисьор: Жан-Жак ано
оператор: Жан-Мари дружю
Музика: джеймс Хорнър
Продукция: China Film Co., reperage, Mars Films
разпространява: България Филм Вижън
В ролите: Шаофенг Фенг, Шон ду, анхням раджа

WOLF TOTEM LE DERNIER LOUP

ПОСЛЕДНИЯТ ВЪЛК



L o v e  i s  F o l l y  2 0 1 5

L
o

v
e

 
i

s
 

F
o

l
l

y
 

2
0

1
5

27

гОлеМите МаЙстОри
great Masters

russia, 2014                         
180 min.

nIKIta MIKHalKov
selected

2014 солнечный удар   
2010 Утомленные солнцем
1998 сибирский цирюльник   
1991 Урга
1980 Несколько дней из жизни 
Обломова 
1977 Неоконченная пьеса для 
механического пианино 
1974 Cвой среди чужих, чужой среди 
своих

script: aleksandr adabashyan, nikita Mikhalkov, Vladimir 
Moiseenko 
director: nikita Mikhalkov
Camera: Vladislav Opelyants
Music: eduard artemev 
Production:  студия тритэ
distribution: България Филм Вижън
Cast: Martinsh Kalita, Viktoriya solovyova, anastasiya 
imamova

a love story of lieutenant and beautiful unknown which 
strikes them as sunstroke. they met the steamer, they dis-
embark in a small provincial town and spend at the hotel 
only one night together. in the morning, the woman disap-
pears at home waiting for her husband and daughter. a 
lieutenant many years can not forget shattering affair ...

русия, 2014                     
180 мин.

сценарий: Никита Михалков, Владимир Моисенко, 
александър адабашян
режисьор: Никита Михалков
оператор: Владислав Опелянц
Музика: едуард артемев
Продукция: студия тритэ
разпространява: България Филм Вижън
в ролите: Мартинш Калита, Виктория соловьова, 
анастасия имамова

една любовна история между поручик и красива 
непозната, която ги връхлита като слънчев удар. 
Запознали се на парахода, те слизат на брега в мал-
ко провинциално градче и прекарват в хотела една 
единствена нощ заедно. На сутринта жената изчез-
ва, в къщи я чакат съпруг и дъщеря. а поручикът 
дълги години не може да забрави разтърсващата 
любовна връзка...

НИКИта МИХалКов
избрано  
 
2014 солнечный удар   
2010 Утомленные солнцем
1998 сибирский цирюльник   
1991 Урга
1980 Несколько дней из жизни 
Обломова 
1977 Неоконченная пьеса для 
механического пианино 
1974 Cвой среди чужих, чужой среди 
своих 

SUNSTROKE СОЛНЕЧНыЙ УДАР

СЛЪНЧЕВ УДАР
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гОлеМите МаЙстОри
great Masters

ЧУДНИЯТ БОКАЧО

italy, 2015        
120 min.

Florence, thirteenth Century. the "Black death" is spread-
ing. ten kids (three boys and seven girls) decide to escape 
and to seek shelter in the countryside, away from the hor-
rible consequences of the plague. in order to kill time, each 
kid tells a particular story, but no matter how different their 
stories may be, they all have one aspect in common: love. 
a love that will help the characters cope with the numerous 
uncertainties of a very arduous age.

script: paolo taviani,  Vittorio taviani
director: paolo taviani, Vittorio taviani
Camera: simone Zampagni 
Music: giuliano taviani , Carmelo travia 
Production: stemal entertainment, Cinemaundici,  
Barbary Film
distribution: Bellissima Films
Cast: lello arena, paola Cortellesi, Carolina Crescentini

Paolo and vIttorIo tavIanI
selected

2015 Maraviglioso Boccaccio 
2012 Cesare deve morire 
1987 good morning, Babilonia 
1984 Kaos 
1982 la notte di san lorenzo  
1977 padre padrone 
1974 allonsanfàn  
1969 sotto il segno dello scorpione

италия, 2015
120 мин.

Паоло И вИторИо тавИаНИ
избрано

2015 Maraviglioso Boccaccio 
2012 Cesare deve morire 
1987 good morning, Babilonia 
1984 Kaos 
1982 la notte di san lorenzo  
1977 padre padrone 
1974 allonsanfàn  
1969 sotto il segno dello scorpione

В многоцветна адаптация на шедьовъра от 
класическата италианска литература на 
джовани Бокачо „декамерон” е показана силата 
на младостта, любовта и поезията. Флоренция, 
италия, 1348 г. Чумата опустошава градското 
население на тоскана. група млади мъже и жени 
намират подслон в отдалечена вила в околните 
хълмове. Живеещи като общност, те решават да 
си разказват по една история на ден, за да отвличат 
вниманието от несигурното си положение ...

сценарий: паоло и Виторио тавиани
режисьор: паоло и Виторио тавиани
оператор: симоне Зампани
Музика: джулиано тавиани, Канелло травия
Продукция: stemal entertainment, Cinemaundici,  
Barbary Film
разпространява: България Филм Вижън
в ролите: лело арена, паола Кортелези, Каролина 
Кресчентини

WONDROUS BOCCACCIO MARAVIGLIOSO BOCCACCIO
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ФестиВали и Награди
FestiVals & aWards

spain, 2014                         
105 min.

alberto rodríguez
2014 la isla mínima 
2012 grupo 7  
2009 after 
2005 7 vírgenes 
2002 el traje 
2000 el factor pilgrim 

awards
san sebastián, 2014 - grand prix,
Best actor, Best actress,  
Best Cinematography 
goya awards, 2015 - Best Film, director, 
screenplay, Cinematography

script: rafael Cobos, alberto rodríguez
director: alberto rodríguez
Camera: alex Catalán 
Music: Julio de la rosa 
Production: atipica Films, atresmedia, sacromonte Films
distribution: Fear Factory entertainment
Cast: Javier gutiérrez, raúl arévalo, María Varod

the spanish deep south, 1980. a series of brutal murders 
of adolescent girls in a remote and forgotten town bring 
togheter two disparate charcters – both detectives in the 
homicide division – to investigate the cases. With deep 
divisions in their ideology, detectives Juan and pedro must 
put aside their differences if they are to successfully hunt 
down a killer who for years has terrorized a community in 
the shadow of a general disregard for women rooted in a 
misogynistic past.

испания, 2014                    
105 мин.

сценарий: рафаел Кобос, алберто родригес
режисьор: алберто родригес
оператор: алекс Каталан
Музика: Хулио де ла роса
Продукция: atipica Films, atresmedia, sacromonte Films
разпространява: България Филм Вижън
в ролите: Хавиер гутиерес, раул аревало, Мария 
Варод

Южна испания, 1980 година. В отдалечено градче 
вилнее сериен убиец. двама детективи, Хуан и педро 
от отдела за убийства,  макар и твърде различни по 
характер, трябва да изгладят противоречията си и 
да заловят престъпника преди други млади жени да 
загубят живота си.

алберто родрИгес
2014 la isla mínima 
2012 grupo 7  
2009 after 
2005 7 vírgenes 
2002 el traje 
2000 el factor pilgrim

НаградИ
san sebastián, 2014 - grand prix,
Best actor, Best actress,  
Best Cinematography 
goya awards, 2015 - Best Film, director, 
screenplay, Cinematography

MARSHLAND LA ISLA MINIMA

МАЛКИЯТ ОСТРОВ
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ФестиВали и Награди
FestiVals & aWards

France, 2015     
109 min.

dheepan is a tamil freedom fighter, a tiger. in sri lan-
ka, the Civil War is reaching its end, and defeat is near. 
dheepan decides to flee, taking with him two strangers - a 
woman and a little girl - hoping that they will make it easier 
for him to claim asylum in europe. arriving in paris, the 
'family' moves from one temporary home to another until 
dheepan finds work as the caretaker of a run-down hous-
ing block in the suburbs. He works to build a new life and a 
real home for his 'wife' and his 'daughter', but the daily vio-
lence he confronts quickly reopens his war wounds, and 
dheepan is forced to reconnect with his warrior's instincts 
to protect the people he hopes will become his true family.

script: Jacques audiard, thomas Bidegain, noé debré 
director: Jacques audiard
Camera: Éponine Momenceau
Music: nicolas Jaar 
Production: Why not productions, page 114
distribution: ugC distribution
Cast: Jesuthasan antonythasan, Kalieaswari srinivasan, 
Claudine Vinasithamby

jaCques audIard
2015 dheepan 
2012 de rouille et d'os  
2009 un prophète 
2005 de battre mon coeur s'est arrêté 
2001 sur mes lèvres 
1996 un héros très discret 
1994 regarde les hommes tomber 

awards
Cannes 2015 - palme d'Or

Франция, 2015            
109 мин.

жаК одИар
2015 dheepan 
2012 de rouille et d'os  
2009 un prophète 
2005 de battre mon coeur s'est arrêté 
2001 sur mes lèvres 
1996 un héros très discret 
1994 regarde les hommes tomber

НаградИ 
Cannes 2015 - palme d'Or

Филм за трудната адаптация на емигрантите 
във Франция. историята, според самия Одиар, 
е за мъж от тамилското малцинство в Шри 
ланка, който отчаяно се опитва да се спаси 
от безкрайните сблъсъци на етническото си 
общество с официалните власти и в същото време 
е вдъхновена от прочутите "персийски писма" на 
философа Монтескьо. 

сценарий: Жак Одиар, томас Билегайн, Ное дебре
режисьор: Жак Одиар
оператор: епонин Моменсо
Музика: Никола Жар
Продукция: Why not productions, page 114
разпространява: България Филм Вижън
в ролите: Жетутасан антонитасан, Калиеасвари 
сринивасан, Клодин Винаситанби

ДИЙПАН

DHEEPAN
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ФестиВали и Награди
FestiVals & aWards

ИСУС МЕ ОБИЧА

JESUS LOVES ME JESUS LIEBT MICH
germany, 2013          
100 min.

FlorIan davId FItz
2013 Jesus loves Me

awards
Jupiter award 2013 - Best german Film

script: Florian david Fitz
director: Florian david Fitz
Camera: stefan unterberger 
Music: Marcel Barsotti 
Production: uFa Cinema
distribution: global screen
Cast: Florian david Fitz, Jessica schwarz,  
Johannes allmayer

in contemplation of the upcoming apocalypse, Jesus re-
turns to earth to see if the people have become better than 
they were in his lifetime, and falls in love with Marie, who 
has just left her fiancée. the chaotic Marie wins His heart, 
but is her love deep and selfless enough to get the apoca-
lypse postponed?

германия, 2013                       
100 мин.

сценарий: Флориан давид Фиц
режисьор: Флориан давид Фиц
оператор: Щефан Унтербергер
Музика: Марсел Барсотти
Продукция: uFa Cinema
разпространява: България Филм Вижън
в ролите: джесика Шварц, Флориан давид Фиц, 
Йоханес алмайер 

Новата любов на Мари изглежда прекалено хубава, 
за да е истинска. самият исус, добрият пастир е 
дошъл на Земята, няколко дни преди апокалипсиса, 
за да види какво е намислило неговото паство. 
Безгрижната Мари печели сърцето му, но дали 
нейната любов е достатъчно дълбока и безкористна, 
за да отложи апокалипсиса? 

ФлорИаН давИд ФИц
2013 Jesus loves Me

НаградИ
Jupiter award 2013 - Best german Film
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ФестиВали и Награди
FestiVals & aWards

France, Canada, 2003                
99 min.

When 50-something divorcee remy is hospitalized for ter-
minal cancer, his estranged son sebastien returns home 
to make amends. as sebastien steers through the molder-
ing health care system to bring comfort to his father, he 
finds common ground as he learns about the man through 
friends and lovers from his complicated past.

script: denys arcand
director: denys arcand
Camera: guy dufaux 
Music: pierre aviat 
Production: pyramid prod., astral Film
distribution: pyramide distribution
Cast: rémy girard, dorothée Berryman, stéphane rous-
seau

denys arCand
selected
2014 le règne de la beauté 
2007 l'âge des ténèbres 
2003 les invasions barbares 
2000 stardom 
 
awards
Cannes 2003 - actress, screenplay
toronto 2003 - Canadian Feature Film
european Film awards 2003 - screen  
international award
academy awards, 2004 – Foreign  
language Film
César awards, 2004 - Film, director, 
screenplay

Франция, Канада, 2003
99 мин.

деНИс арКаНд 
избрано
2014 le règne de la beauté 
2007 l'âge des ténèbres 
2003 les invasions barbares 
2000 stardom 

НаградИ
Cannes 2003 - actress, screenplay
toronto 2003 - Canadian Feature Film
european Film awards 2003 - screen  
international award
academy awards, 2004 – Foreign  
language Film
César awards, 2004 - Film, director, 
screenplay

“Нашествието на варварите” е забавен, 
противоречив и трогателен филм, показващ хаоса 
на ежедневието и унижението от това да старееш 
и умираш. реми, разведен мъж на 50 години, 
влиза в болница, за да се лекува от рак. Неговият 
отчужден син себастиян се завръща, за да изглади 
отошенията помежду им и да помага на баща си. 
сблъсквайки се с неуредиците на системата за 
медицинска помощ, себастиян се захваща да я 
реорганизира и от приятели и близки хора научава 
подробности от миналото на своя баща.

сценарий: денис арканд
режисьор: денис арканд
оператор: ги дюфо
Музика: пиер авиат
Продукция: pyramid prod., astral Film
разпространява: България Филм Вижън
в ролите: реми Жирар, дороти Бериман, стефани 
русо,

THE BARBARIAN INVASIONS LES INVASIONS BARBARES

НАШЕСТВИЕТО НА ВАРВАРИТЕ
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ФестиВали и Награди
FestiVals & aWards

румъния, 2013
91 мин.

сценарий: Марио диамент, адриан лустиг, андрей 
Зинка
режисьор: андрей Зинка
оператор: дан александру
Музика: даниел Маною
Продукция: Castel Film, double 4 studios
разпространява: България Филм Вижън
в ролите: родика Мандаке, Каталина Мустата, дан 
Нуту

В посткомунистическа румъния ценностите са 
се променили драстично, прекроявайки съдбите на 
много хора. репресиран съдебен служител на средна 
възраст, женен и баща на тинейджърка осъзнава, 
че животът му е станал мизерен и самотен. той 
се чувства употребен от всички свои близки. след 
като се сприятелява с един сляп писател, който 
преди това е трябвало да изгони от къщата си, той 
намира нужните вдъхновение и кураж, за да наруши 
всички правила, които е бил принуден да спазва, и да 
свърже живота си с радост и вълнения. само, за да 
разбере, че отново е бил употребен.

аНдрей зИНКа
2013 puzzle 
2006 la urgenta
2000 estamos unidos

НаградИ
new York independent Film Festival 2013 - 
Best Feature, script, actor, actress

romania, 2013
91 min.

andreI zInCa
2013 puzzle 
2006 la urgenta
2000 estamos unidos 

awards
new York independent Film Festival 2013 - 
Best Feature, script, actor, actress

script: Mario diament, adrian lustig, andrei Zinka
director: andrei Zinca
Camera: dan alexandru 
Music: daniel Manoiu 
Production: Castel Film, double 4 studios
distribution: Cinemavaoult
Cast: rodica Mandache, Catalina Mustata, dan nutu

a repressed middle-aged man, married and father of one 
teenage girl, realizes that his life had become one of mis-
ery and loneliness. after becoming friends with a blind 
writer he had to evict from his house, he finds the inspira-
tion and courage he needs to break all the rules he had 
been forced to abide by, and to reconnect with life's joy and 
excitement. He sacrifices his marriage, work and social 
status for a much younger woman only to find out he had 
been used again.

PUZZLE

ПЪЗЕЛ
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ФестиВали и Награди
FestiVals & aWards

germany, 2013    
118 min.

the sudden transformation of a lower middle class wom-
an who falls in love with a bank robber and soon becomes 
one herself.

script: Christoph silber, Kai Hafemeister  
director: Christian alvart
Camera: the Chau ngo 
Music: Christoph Blaser
Production: syrreal entertainment
distribution: global screen 
Cast: Ken duken, Charly Hübner, nadeshda Brennicke

CHrIstIan alvart
2015 Halbe Brüder 
2013 Banklady 
2010 8 uhr 28 
2009 pandorum 
2009 Case 39 
2005 antikörper 
1999 Curiosity & the Cat 

awards
Chicago 2013 - Best actress

германия, 2013
118 мин.

КрИстИяН алварт
2015 Halbe Brüder 
2013 Banklady 
2010 8 uhr 28 
2009 pandorum 
2009 Case 39 
2005 antikörper 
1999 Curiosity & the Cat

НаградИ
Chicago 2013 - Best actress

създаден по истинската история на гизела Верлер, 
първата германка, извършила банков обир, филмът 
разкрива как през 60-те години на миналия век 
тя внезапно се променя от срамежлива жена в 
известен банков обирджия. 

сценарий: Кристоф Зилбър, Кай Хафенмайстер
режисьор: Кристиян алварт
оператор: дъ Чау Нго
Музика: Кристоф Блезър
Продукция: syrreal entertainment
разпространява: България Филм Вижън
в ролите: Надежда Бренике, Чарли Хюбнер, Кен дукен

BANKLADY

БАНК ЛЕЙДИ
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ФестиВали и Награди
FestiVals & aWards 

русия, 2014               
93 мин.

сценарий: любов Мулменко, Нагина сафулаева
режисьор: Нагина сафулаева
оператор: Марк Цизелсон
Музика: евгений горянов
Продукция: prOFit
разпространява: antipode
в ролите: Марина Василиева, александра Бортих, 
Константин лавроненко

саша и Олга пътуват от Moсква за Крим. 
тийнейджърките търсят бащата на Олга, който е 
изоставил майка й и сега живее в неугледна къща 
на брега на морето. преди да влязат в неговия дом 
Oлга моли приятелката си саша да си разменят 
ролите. Убедителна в превъплъщенията си, саша 
с всяка следваща ситуация излиза от контрол и 
създава неочаквани бъркотии.

НагИНа саФулаева
2014 Как меня зовут

НаградИ
Кинотавр 2014 – special prize
san sebastian 2014 – new directors 
award

russia, 2014           
93 min.

nagIna saFullaeva
2014 Как меня зовут

award
Кинотавр 2014 – special prize
san sebastian 2014 – new directors 
award

script: ljubov Mulmenko, nagina safullaeva
director:  nagina safullaeva
Camera: Mark Ziselson         
Music: evgeny goryainov
Production: prOFit
distribution: antipode
Cast: Marina Vasilieva, alexandra Bortich, Konstantin  
lavronenko

sasha and Olga travel from Mosow to Crimea. the two 
teenagers are on the search for Olga’s father, who aban-
doned her mother after an affair and now lives in a quaint, 
derelict house by the sea. Before entering the house Olga 
is overcome by doubt and asks her friend to swap roles. 
sasha’s convincing impersonation leads to further compli-
cation of the situation however, with each individual com-
ing under self-scrutiny.

NAME ME КАК МЕНЯ ЗОВУТ

КАК СЕ КАЗВАМ
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ФестиВали и Награди
FestiVals & aWards

Croatia, serbia, B&H, France  2014      
114 min.

this film deals with the unfortunate human destinies from 
the war in Croatia. in fear of the return of serbian refugees 
to their houses in which they lived befor the war and that in  
the meantime populated with Croat refugees from Bosnia, 
an old man disappears, and the investigation that starts 
from a police officer who lives in serbian house, will be-
come more personal and in relationship with sanja.

script: Josip Mlakic
director: Branko istvancic
Camera: Branko Cahun
Music: dalibor grubacevic
Production: artizana Film, dari Films
distribution: artizana Film
Cast: aleksandar Bogdanovic, Zanja radisic, Boro 
stjepanovic

branKo IstvanCIC
2014 Most na kraju svjeta 
2011 album 
2009 Zagrebacke price 
2006 duh u mocvari 

awards:
World Fest Houston 2015  - gold remi 
award

Хърватия, сърбия, Босна и Херцеговина, Франция, 2014   
114 мин.

браНКо ИстваНчИч
2014 Most na kraju svjeta 
2011 album 
2009 Zagrebacke price 
2006 duh u mocvari 

НаградИ
World Fest Houston 2015  - gold remi 
award

Филмът показва нещастната съдба на хората като 
следствие на войната в Хърватия.те се страхуват 
от завръщащите се сръбски бежанци, защото са се 
настанили в техните домове. един старец изчезва, 
а разследването се поема от полицай, който 
обитава къща на сърбин. 

сценарий: Йосип Млакич
режисьор: Бранко истванчич
оператор: Бранко Кахун
Музика: далибор грубачевич
Продукция: artizana Film, dari Films
разпространява: artizana Film
в ролите: александър Богданович, Жаня радишич, 
Боро степанович

THE BRIDGE AT THE END OF THE WORLD MOST NA KRAJU SVIJETA

МОСТ НА КРАЯ НА СВЕТА
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russia, France, uK, latvia   2014       
98 min.

vera glagoleva
2014 Месяц в деревне 
2013 случайные знакомые 
2009 Одна война 
2005 Заказ 
1991 сломанный свет  

script: svetlana grudovich, Olga pogodina
director: Vera glagoleva
Camera: gints Berzins 
Music: sergei Banevich 
Production: Horosho production, rézo Films
distribution: Media luna new Films
Cast: ralph Fiennes, sylvie testud, anna astrakhanceva, 
aleksandr Baluev

a headstrong young woman is married to land baron. Her 
feelings for her son's tutor become a complex web of un-
requited love.

русия, Франция, Великобротания, латвия   
98 мин.

сценарий: светлана грудович, Олга погодина
режисьор: Вера глаголева
оператор: гинтс Берзинс
Музика: сергей Баневич
Продукция: Horosho production, rézo Films
разпространява: Media luna new Films
в ролите: ралф Файнс, силви тестю, анна 
астраханцева,  александър Балуев

Упорита и умна млада жена е омъжена за богат 
помещик. Чувствата й към учителя на нейния син 
се превръщат в сложна плетеница от несподелена 
любов.

вера глаголева
2014 Месяц в деревне 
2013 случайные знакомые 
2009 Одна война 
2005 Заказ 
1991 сломанный свет  

 TWO WOMEN МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ

ДВЕ ЖЕНИ
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spain, 2014
80 min.

shot in Barcelona, Buenos aires and Messi’s hometown 
of rosario (argentina), the film shows Messi’s elementary 
school and the club where he played his first official game, 
recreating some key scenes of his life for the film. de la 
iglesia also shows the rise of Messi with his current team, 
FC Barcelona.

script: Jorge Valdano 
director: alex de la iglesia
Camera: Kiko de la rica
Music: Joan Valent 
Production: Mediapro
distribution: Fear Factory ent.
Cast: Maradona, César luis Menotti, Johan Cruyff, Jorge 
Valdano, gerard piqué 

alex de la IglesIa
selected
2014 Messi (documentary) 
2013 las brujas de Zugarramurdi 
2011 la chispa de la vida 
2010 Balada triste de trompeta 
2009 la tragedia de Francisco Franco  

испания, 2014
80 мин.

алеКс де ла ИглесИя
избрано
2014 Messi (documentary) 
2013 las brujas de Zugarramurdi 
2011 la chispa de la vida 
2010 Balada triste de trompeta 
2009 la tragedia de Francisco Franco

Заснет в Барселона, Буенос айрес и родния град на 
Меси - росарио (аржентина), филмът показва от 
къде е тръгнал Меси – неговото начално училище, 
както и клуба, където играе първия си официален 
мач, пресъздавайки някои ключови сцени от живота 
на футболиста. де ла иглесия също разказва 
за възхода на Меси с настоящия му отбор, FC 
Барселона.

сценарий:  Хорхе Валдано
режисьор: алекс де ла иглесия
оператор: Кико де ла рика   
Музика: джоан Валент    
Продукция: Mediapro
разпространява: България Филм Вижън
в ролите: Марадона, сезар луис Меноти, Йохан 
Кройф, Хорхе Валдано, Жерар пике

MESSI

MEСИ
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Франция, 2014                    
94 мин.

сценарий: Оливие паншо
режисьор: Оливие паншо
оператор: томас Хардмайер
Музика: ерик Нево
Продукция: elzévir Films
разпространява: България Филм Вижън
в ролите: джалил леспер, Чеки Карио, Хиам абас

алекс, син на марсилски мафиотски бос, преди години 
е избягал заради конкурентна банда, присъединявайки 
се към Чуждестранния легион. решил да се върне 
при бившата си приятелка, в безмилостния град, в 
който властва организираната престъпност, алекс 
трябва да бяга и от полицията, и от враговете си.

олИвИе ПаНшо
избрано
2014 de guerre lasse 
2007 sans moi 
1991 Mathilde

France, 2014                   
94 min.

olIvIer PanCHot 
selected
2014 de guerre lasse 
2007 sans moi 
1991 Mathilde 

script: Olivier panchot 
director: Olivier panchot 
Camera: thomas Hardmeier
Music: Éric neveux 
Production: elzévir Films
distribution: snd
Cast: Jalil lespert, tchéky Karyo, Hiam abbass

alex, son of a leader of the algerians in Marseilles, has a 
series of confrontations with the Corsican mafia after his 
stint in the French Foreign legion.

MARSEILLE DE GUERRE LASSE

ОТ БИТКИ ИЗТОЩЕН
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France, 2014       
99 min.

long married 50-somethings Brigitte  and Xavier are prize 
cattle breeders in regional France. life is good, but the de-
parture of their children from home has thrown Brigitte’s 
world into flux, as she finds herself locked into routine. 
she keeps hoping for something else, something more. 
a party held by students on the adjoining property ac-
celerates this latent crisis and Brigitte impulsively sets off 
for paris under the guise of a doctor’s appointment. the 
city immediately invigorates her, and when she meets a 
charming danish gentleman, she impulsively allows her-
self to be flattered by his attentions…

script: silvie dauvillier, Marc Fitoussi
director: Marc Fitoussi 
Camera: agnes godard
Music: tim gane, sean O’Hagan
Production: avenue B
distribution: snd
Cast: isabelle Huppert, Jean-pierre darroussin, Michael 
nyqvist 

MarC FItoussI
2014 la ritournelle 
2012 pauline détective 
2010 Copacabana 
2007 la vie d'artiste 
2006 l'éducation anglaise 

Франция, 2014
99 мин.

МарК ФИтушИ
2014 la ritournelle 
2012 pauline détective 
2010 Copacabana 
2007 la vie d'artiste 
2006 l'éducation anglaise

спокойният живот на провинциалните фермери 
Бриджит и Ксавие не удовлетворява мечтателката 
Бриджит, която копнее за нещо повече. В желанието 
си да избяга от монотонното ежедневие, един 
уикенд тя предприема шеметно пътуване до 
париж в търсене на свобода и приключения. градът 
й действа силно ободряващо дотолкова, че тя 
се поддава на приятното внимание от страна на 
чаровен датски господин.

сценарий: силви довилие, Марк Фитуши
режисьор: Марк Фитуши
оператор: агнес годар
Музика: тим гане, Шон О’Хаган
Продукция: avenue B
разпространява: България Филм Вижън
в ролите: изабел Юпер, Жан-пиер дарусен, Майкъл 
Нюквист

PARIS FOLLIES LA RITOURNELLE

ПАРИЖКИ ЛУДОРИИ
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испания, 2014                            
103 мин.

сценарий: алваро Фернандез армеро
режисьор: алваро Фернандез армеро
оператор: давид азкано
Продукция: Morena Films
разпространява: България Филм Вижън
в ролите: раул алеваро, инма Куеста, аберто сан 
Хуан

луиза и алберто се изнасят от града, за да имат 
второ дете в идилична обстановка, въпреки че 
цената която трябва да платят, е най-апатичният 
сексуален живот, който могат да си представят 
след шест години брак. Братът на алберто  - Хуан 
няма никакво намерение да стъпва в провинцията. 
той излиза с Наталия – 20 години по-млада от него. 
сестрата на луиза – сара, се запознава с пако – 
спортен журналист, който дори изглежда готов да я 
заведе до олтара. или поне тя така си мисли. Всички 
те се опитват да намерят своя собствен път в 
живота в тази забавна и оптимистична комедия.

алваро ФерНаНдез арМеро
избрано
2014 las ovejas no pierden el tren 
2007 salir pitando  
2004 el juego de la verdad 
2000 el arte de morir 
1998 nada en la nevera 
1996 Brujas   
1994 todo es mentira

spain, 2014        
103 min.

álvaro Fernández arMero
selected
2014 las ovejas no pierden el tren 
2007 salir pitando  
2004 el juego de la verdad 
2000 el arte de morir 
1998 nada en la nevera 
1996 Brujas   
1994 todo es mentira

script: Álvaro Fernández armero
director: Álvaro Fernández armero
Camera: david azcano 
Production: Morena Films
distribution: Fear Factory ent.
Cast: raúl arévalo, inma Cuesta, alberto san Juan

a rural couple in crisis, who have a brother and sis-
ter with urban problems, and all of them trying to find a 
solution.”sidetracked” is a fun and optimistic comedy 
about six young adults trying to find their way out of a 
personal crisis, each one breaking free in the most creative 
and surprising way possible.

SIDETRACKED LAS OVEJAS NO PIERDEN EL TREN 

ГЛУХА ЛИНИЯ
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France, 2013      
93 min.

"Marius" takes place in Marseilles' Old port, at the la 
Marine Bar, owned by César and his son Marius. Marius' 
biggest dream is to embark on one of the boats passing 
by his dad's bar and to set off to a faraway land. Fanny, 
a young and pretty seafood peddler, has secretly been in 
love with Marius since her childhood; Marius, never admit-
ting it, has always loved Fanny. One day, a sailor drops by 
la Marine and offers him a job on an exploratory ship. 
trying to hold him off and to make him jealous, Fanny 
confesses his love to him and provokes a fight between 
Marius and one of César's old friends, panisse, a boat 
merchant, who despite his old age, has been courting 
Fanny for a while. torn between the call of the sea and his 
love for her, Marius abandons his dream to be with Fanny 
who gives herself to him. as César and Honorine, Fanny's 
mother, are getting ready for the wedding, Marius changes 
his mind, drawn back to the call of the sea. sacrificing her 
love, Fanny convinces Marius to embark on his journey, 
leaving her behind. devastated but holding back her tears, 
she hides Marius' decision to his father.

script: daniel auteuil
director: daniel auteuil
Camera: Jean-Francois robin
Music: alexandre desplat 
Production: les Films alain sarde
distribution: pathé
Cast: daniel auteuil, raphaël personnaz, Jean-pierre 
darroussin

danIel auteuIl
2015 César 
2013 Fanny 
2013 Marius 
2011 la fille du puisatier 

awards
lumiere awards, 2014 - Most promising 
Young actor

Франция, 2013        
93 мин.

 даНИел отьой
2015 César 
2013 Fanny 
2013 Marius 
2011 la fille du puisatier

НаградИ
lumiere awards, 2014 - Most promising 
Young actor

Mариус работи с баща си Цезар в бар на 
пристанището в Марсилия. Фани продава миди в 
бара. те се срещат още като деца и се влюбват 
тайно. Но Мариус преследва мечтата си да пътува 
по океаните на борда на корабите, които минават 
през Марсилия. той разкрива любовта си към Фани 
и двамата планират сватба. В крайна сметка 
Mариус се отдава на желанието си да пътува по 
моретата, оставяйки Фани разстроена, самотна 
и разочарована.

сценарий: даниел Отьой
режисьор: даниел Отьой
оператор: Жан-Франсоа робен
Музика: александър деспла
Продукция: les Films alain sarde
разпространява: България Филм Вижън
в ролите: даниел Отьой, рафаел персоназ, Жан пиер 
дарусeн

MARIUS

МАРИУС
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France, 2013   
102 min.

danIel auteuIl
2015 César 
2013 Fanny 
2013 Marius 
2011 la fille du puisatier 

awards
Cabourg romantic Film Festival 2013 - 
First prize for a Female actress

script: daniel auteuil
director: daniel auteuil
Camera: Jean-Francois robin
Music: alexandre desplat 
Production: les Films alain sarde
distribution: pathé
Cast: daniel auteuil, raphaël personnaz, Jean-pierre 
darroussin

"Fanny" is the second part of the "Marseille trilogy", made 
by Marcel pagnol with the generic name of "Marius, Fanny 
and César". Fanny falls in love and is abandoned by Mar-
ius. now she discovers she is pregnant. Her mother and 
Marius's father, César, persuade her to accept the roman-
tic advances of a much older man. to save face, Fanny 
accepts to marry Honoré panisse, a rich 30 years older 
merchant of the Vieux port, who will recognize her son.

Франция, 2013               
102 мин.

сценарий: даниел Отьой
режисьор: даниел Отьой 
оператор: Жан-Франсоа робен
Музика: александър деспла александър деспла
Продукция: les Films alain sarde
разпространява: България Филм Вижън
в ролите: даниел Отьой, рафаел персоназ, Жан пиер 
дарусeн 

"Фани" е втората част от трилогията "Mарсилия", 
създадена от Марсел паньол с общото название 
"Мариус, Фани и Цезар". Фани се влюбва, но е 
изоставена от Мариус. тя открива, че е бременна. 
Майка й и бащата на Мариус, Цезар, я убеждават 
да приеме романтичното предложение на много по-
възрастен мъж. За да спаси репутацията си, Фани 
приема да се омъжи за Оноре панис, богат търговец 
30 години по-възрастен от нея, който приема да 
признае нейния син.

даНИел отьой
2015 César 
2013 Fanny 
2013 Marius 
2011 la fille du puisatier

НаградИ
Cabourg romantic Film Festival 2013 - 
First prize for a Female actress

FANNY

ФАНИ
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Macedonia, 2014     
90 min.

a tale of family and loyalty, love and loss, betrayal and 
redemption. as the Mob destroys the life of a big family 
and leaves them on the brink of survival, a powerful, yet 
secret love, burns between Marko (a gangster) and angela 
- two high school sweethearts. good fortune smiles on 
the family (a bohemian collective of lovable eccentrics) as 
they find a long-lost treasure, but angela betrays them in 
the name of love by stealing it in order to save Marko's life 
from the Mob. in the end, everyone reaps what they sow, 
and their love ends inauspiciously.

script: gordan Mihic
director: antonio Mitriceski
Camera: Jaroslaw szoda
Music: Ognen anastasovski, darko spasovski, Vlatko 
stefanovski
Production: Horizont Film, living pictures, revolution
distribution: Horizont Film
Cast: ivana pavlakovic, Vlado Jovanovski, Meto  
Jovanovski

antonIo MItrICesKI
2014 Children of the sun 
2003 Kako los son 
1997 preku ezeroto

Македония, 2014 
90 мин.

аНтоНИо МИтрИчесКИ
2014 Children of the sun 
2003 Kako los son 
1997 preku ezeroto

приказка за семейството и лоялността, 
за любовта и загубата, за предателство и 
изкуплението. Мафията разрушава живота на 
едно голямо семейство и ги оставя на ръба на 
оцеляването. пламва тайна любов между гангстера 
Марко и анджела, дъщерята на пострадалата 
фамилия. скоро се случват и щастливи мигове за 
семейството – те намират отдавна изгубени 
ценни предмети. анджела ги открадва, за да спаси 
живота на Марко, който е зависим от мафията. В 
крайна сметка всеки жъне това, което е посял. 

сценарий: гордан Михич
режисьор: антонио Митрически
оператор: ярослав Шода
Музика: Огнен анастасовски, дарко спасовски, 
Влатко стефановски
Продукция: Horizont Film, living pictures, revolution
разпространява: Horizont Film
в ролите: ивана павлакович, Владо Йовановски, 
Мето Йовановски

CHILDREN OF THE SUN ДЕЦА НА СОНЦЕТО

ДЕЦА НА СЛЪНЦЕТО
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spain, 2014           
98 min.

joaquín llaMas
2014 perdona si te llamo amor  
2010 tierra de lobos 
2009 acusados 

script: Fran araujo, Manuel Burque
director: Joaquín llamas
Camera: david Omedes 
Music: arnau Bataller 
Production: audiovisual aval sgr, iCeC, Canal+ españa
distribution: bf distribution
Cast: paloma Bloyd, daniele liotti, irene Montalà

a successful, attractive, intelligent and brilliant advertising 
executive is longing to finally find emotional stability in his 
life, and decides to propose to his girlfriend. after she re-
fuses his proposal, his life takes a turn when a new young 
lady enters his life.

испания, 2014
98 мин.

сценарий: Фран аройо, Мануел Бурке
режисьор: Жоакин ламас
оператор: давид Омедес
Музика: арно Баталер
Продукция: audiovisual aval sgr, iCeC, Canal+ españa
разпространява: България Филм Вижън
в ролите: палома Блойд, даниеле лиоти, ирене 
Монтала

алекс Бели е успял в рекламата мъж на 37 години със 
сериозна връзка. Когато предлага брак на елена, тя 
го напуска. Останал сам, той губи вдъхновение и 
оставя живота си да тече монотонно. случайният 
сблъсък с Ники събужда у него желание да постигне 
още неща, да се радва на живота. проблемът е, 
че Ники е на 17 години, млада, жизнена, усмихната 
и необременена от условностите. алекс е на 
кръстопът: дали да слуша приятелите си или 
сърцето? 

жоаКИН лаМас
2014 perdona si te llamo amor  
2010 tierra de lobos 
2009 acusados

SORRY IF I CALL YOU LOVE PERDONE SI TE LLAMO AMOR

ИЗВИНЯВАЙ, АКО ТЕ НАРЕКА ЛЮБОВ
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usa, 2014                
93 min.

What does it take to admit your overprotective mother is 
right? When annabel's elderly neighbor passes away, Joan 
insists it's murder. Without evidence for the police, anna-
bel blunders through a comical investigation with Joan 
as her only ally and a murderer who may be on to their 
amateur sleuthing.

script: Heather donnell
director: Heather donnell
Camera: Chris r. smith             
Music: Michael reola 
Production: shadow angel Films
distribution: shadow angel Films
Cast: sarah Klaren, Kathy garver, gino scandur

HeatHer donnell
2014 Mom, Murder & Me

саЩ, 2014 
93 мин.

Хедър доНел
2014 Mom, Murder & Me

Какво е необходимо, за да признаеш правотата 
на майка си? Възрастният съсед на анабел 
умира неочаквано, а джоан настоява, че това е 
убийство. Без да имат сериозни доказателства 
за пред полицията, анабел и дъщеря й предприемат 
комично разследване. Към тях се присъединява и 
човек, който би могъл да бъде извършителят на 
убийството.

сценарий: Хедър донел
режисьор: Хедър донел
оператор: Крис р. смит
Музика: Майкъл реола
Продукция: shadow angel Films
разпространява: shadow angel Films
в ролите: сара Кларън, Кати гарвър, гино скандур

МОМ, MURDER & ME

МАМА, УБИЕЦЪТ И АЗ
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austria, 2014                   
98 min.

ernst gossner 
2014 the silent Mountain  
2007 south of pico   
2002 parzival 

script: Clemens aufderklamm
director: ernst gossner 
Camera: daniela Knapp 
Music: gregor narholz 
Production: sigma Film, Vent productions
distribution: premiere ent.
Cast: William Moseley, eugenia Costantini, Claudia Cardi-
nale

a young austrian soldier in World War 1 fights his way 
through the alps to rescue his first love and escape the 
impending explosion that will rock the mountain.

австрия, 2014
98 мин.

сценарий: Клеменс ауфдерклам
режисьор: ернст госнер
оператор: даниела Кнап
Музика: грегор Нархолц
Продукция: sigma Film, Vent productions
разпространява: България Филм Вижън
в ролите: Уийлям Мосли, еугения Костантини, 
Клаудия Кардинале

Млад австрийски войник по време на първата 
световна Война се опитва да си пробие път през 
алпите, за да освободи своята италианска приятелка 
и да избягат от предстоящата експлозия, която 
заплашва да срине планината.

ерНст госНер
2014 the silent Mountain  
2007 south of pico   
2002 parzival

THE SILENT MOUNTAIN DER STILLE BERG

ТИХАТА ПЛАНИНА
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пО сВетОВНите еКраНи
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Hungary, 2014           
96 min.

as an openly gay presenter erik is an authoritative figure in 
his homeland and for many an idol and source of encour-
agement. He’s due to marry his partner, but in amsterdam 
rather than conservative Hungary. that is until an accident 
leads him off the rails; suddenly he starts to throw glances 
at women, even going as far as to fall in love with one as 
he lapses into the behavioural habits of the heterosexual 
men he once considered laughable. How is erik now to 
retain his composure? He reinvents himself as a twin, as 
a plot unfolds.

script: denes Orosz
director: denes Orosz
Camera: adam Fillencz
Production: Megafilm
distribution: Megafilm
Cast: sandor Csanui, Katya tompos, gabor Karalyos, an-
iko Fuer

denes orosz
2014 Coming Out
2009 poligamy

awards:
los angeles Hungarian Film Festival 2014 
- Best actor, audience award

Унгария, 2014       
96 мин.

деНес орос
2014 Coming Out
2009 poligamy

НаградИ
los angeles Hungarian Film Festival 2014  - 
Best actor, audience award

Като известен гей, телевизионният водещ eрик е 
авторитетна фигура в родината си и за мнозина 
идол и пример за подражание. той има намерение 
да се ожени за партньора си, но в амстердам, а 
не в консервативна Унгария. един инцидент го 
изкарва от релсите и той изведнъж започва да се 
заглежда по жените. Нещата стигат дотам, че 
ерик се влюбва и приема поведенческите навици 
на хетеросексуалните мъже, които някога той 
е смятал за смешни. Как ерик ще опази своята 
идентичност? 

сценарий: денес Орос
режисьор: денес Орос
оператор: адам Филенц
Продукция: Megafilm
разпространява: Megafilm
в ролите: Шандор Чаноуи, Катя томпос, габор 
Кaролайош, анико Фюр

COMING OUT COMING OUT

ОБРАТЕН
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КРИСЧЪН МИНГЪЛ

CHRISTIAN MINGLE
usa, 2014         
88  min.

CorbIn bernsen
2014 Christian Mingle 
2013 Beyond the Heavens 
2012 3 day test 
2011 25 Hill 
2010/i rust 
2009/i dead air 
2009 donna on demand 
2005 Carpool guy 

script: Corbin Bernsen
director: Corbin Bernsen
Camera: scott Williams 
Music: Brenton Costa 
Production: Home theater Films
distribution: premiere entertainment
Cast: lacey Chabert, Jonathan patrick Moore

gwyneth Hayden is a 30-something marketing executive 
with a top-notch career, killer wardrobe, dream apartment 
and great friends. she  thinks  the only thing missing is a 
man. in a moment of inspired desperation, she fills out 
a profile on the dating website ChristianMingle.com hop-
ing to find Mr. right.  However, gwyneth's attempts at im-
pressing her dream guy end in disaster when he calls her 
out on her “faux faith.” in an honest realization, she sees 
her superficial life for what it really is, and she’s driven to 
create a personal relationship with god. in the end, He de-
livers on the true desires of her heart: “life-changing” love.

саЩ, 2014
88 мин.

сценарий: Корбин Бернсен
режисьор: Корбин Бернсен
оператор: скот Уйлямс
Музика: Брентън Коста
Продукция: Home theater Films
разпространява: България Филм Вижън
в ролите: лейси Чабърт, джонатан патрик Мур

гуинет Хидън има всичко. първокласна кариера, 
луксозни дрехи, апартамент мечта и страхотни 
приятели, но единственото, което й липсва, е мъж. 
В момент на отчаяние, тя си прави профил в сайт 
за запознанства – christian.mingle.com, надявайки се, 
че ще открие г-н правилен. Но опитите на гуинет да 
впечатли мечтания приятел завършват с бедствие.

КорбИН берНсеН
2014 Christian Mingle 
2013 Beyond the Heavens 
2012 3 day test 
2011 25 Hill 
2010/i rust 
2009/i dead air 
2009 donna on demand 
2005 Carpool guy
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Frances, 2013
96 min.

a young woman gives up her bright future as a cellist for 
the love of a man. a man who has a contract to uphold 
and no time for love. We each love in our own way and 
in our own time.

script: Fanny ardant
director: Fanny ardant
Camera: andre szankowski
Music: Jean-Michel Bernard 
Production: alfama Films, France 3 Cinéma, leopardo 
Filmes
distribution: alfama Films
Cast: asia argento, nuno lopes, Franco nero

Fanny ardant
2013 Cadences obstinées  
2009 Cendres et sang 

Франция, 2013
96 мин.

ФаНИ ардаН
2013 Cadences obstinées  
2009 Cendres et sang

Млада жена се отказва от бляскаво бъдеще като 
музикант в името на любовта си към млад мъж, 
който е обвързан от професионален договор и няма 
време за любов...

сценарий: Фани ардан
режисьор: Фани ардан
оператор: андре Шанковски
Музика: Жан-Мишел Бернар
Продукция: alfama Films, France 3 Cinéma, leopardo 
Filmes
разпространява: България Филм Вижън
в ролите: азия ардженто, Нуно лопес, Франко Неро 

OBSESSIVE RHYTHMS CADENCES OBSTINEES

НАТРАПЧИВИ РИТМИ
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ЛЮБОВТА Е СТРАННО НЕЩО

LOVE IS STRANGE
usa, 2014
100 min.

Ira saCHs
2014 love is strange 
2012 Keep the lights On 
2007 Married life 
2005 Forty shades of Blue  
1996 Boy-girl, Boy-girl 
1996 the delta 

script: ira sachs, Mauricio Zacharias
director: ira sachs
Camera: Christos Voudouris 
Production: parts and labor
distribution: sony pictures
Cast: John lithgow, alfred Molina, Marisa tomei

after Ben and george get married, george is fired from his 
teaching post, forcing them to stay with friends separately 
while they sell their place and look for cheaper housing -- a 
situation that weighs heavily on all involved.

саЩ, 2014
100 мин.

сценарий: айра Закс, Моурицио Захариас
режисьор: айра Закс
оператор: Христос Вудурис
Продукция: parts and labor
разпространява: България Филм Вижън
в ролите: джон литгоу, алфред Молина, Мариса 
томей

Когато след 28-години Бен и джордж най-после са 
узаконили връзката си, съвместният им живот е 
заплашен от бюрократични усложнения, които те с 
помощта на семействата и приятелите си ще се 
опитат да преодолеят.

айра заКс
2014 love is strange 
2012 Keep the lights On 
2007 Married life 
2005 Forty shades of Blue  
1996 Boy-girl, Boy-girl 
1996 the delta
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ФОКУс: пОртУгалия
FOCus: pOrtugal

portugal, Brasil, spain, russia, 2010
111 min.

„america” is a tragic story, told in a burlesque and ironic 
way, within a love triangle. liza, a beautiful young rus-
sian woman, is married to Victor, a small-time crook who 
lives on scheming and swindling, born and bred in portu-
gal. Fernanda, the ex-wife, who decides to drop by after 
ten years have passed, is the gang leader, an andalusian 
spaniard. Victor has to decide which woman to follow. 
liza cannot really leave him, Fernanda doesn't really want 
to stay. in the midst of the tragedy, there's always room 
for love, and most of all, hope for a passport, sometimes 
fake...

script: luísa Costa gomes, Melanie dimantas, João nuno 
pinto
director: João nuno pinto
Camera: Carlos lopes
Music: Mikel salas
Production: 2plan2
distribution: Zon lusomundo audiovisuais
Cast: Chulpan Khamatova, Fernando luís, María  
Barranco, dinarte Branco

joão nuno PInto
2010 - america

awards
Cineport - 2011 - Best director,  actor
Coimbra Caminhos 2011 – Best director, 
actor
indielisboa 2011 - Best image award

португалия, Бразилия, испания, русия, 2010 
111 мин.

жоао НуНо ПИНто
2010 - america

НаградИ
Cineport - 2011 - Best director,  actor
Coimbra Caminhos 2011 – Best director, 
actor
indielisboa 2011 - Best image award

Филмът разказва трагична история, поднесена 
като иронична бурлеска, в рамките на любовен 
триъгълник. лиза, красива рускиня, е омъжена за 
дребния мошеник Виктор. Фернанда, бившата му 
съпруга, е лидер на банда. Виктор трябва да реши 
коя от жените да следва. лиза наистина не може да 
го напусне, а Фернанда не желае да остане с него. 
В разгара на случващото се има място за любов, и 
най-вече, за паспорт, понякога фалшив...

сценарий: луиза Коста гомеш, Мелани димантас, 
Жоао Нуно пинто 
режисьор: Жоао Нуно пинто
оператор: Карлос лопес
Музика: Микел салас
Продукция: 2plan2
разпространява: Zon lusomundo audiovisuais
в ролите: Чулпан Хаматова, Фернандо луиш, Мария 
Баранко, динарте Бранко   

AМERICA AМERICA, UNA HISTORIA PORTUGUESA 

АМЕРИКА
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ФОКУс: пОртУгалия
FOCus: pOrtugal

portugal, 2009
110 min.

jorge queIroga
2009 salazar, a vida privada

awards
golden globes, portugal 2010 -  
Best actress 

script: antónio Costa santos, pedro Marta santos
director: Jorge Queiroga
Camera: Orlando algeria
Music: Bruno Bizarro
Production: VC Filmes
distribution: VC Multimedia 
Cast: diogo Morgado, soraia Chaves, Héléna noguerra, 
ana padrão

the film follows the private life of the portuguese dictator 
salazar.

португалия, 2009
110 мин.

сценарий: антонио Коста сантос, педро Марта 
сантос 
режисьор: Хорхе Киейрога   
оператор: Орландо алгериа
Музика: Бруно Бизаро
Продукция: VC Filmes
разпространява: VC Multimedia
в ролите: диого Моргадо, сорайя Чавес, Хелена 
Ногуера, ана падрао   

Филмът проследява частния живот на португалския 
диктатор салазар. 

ХорХе КИейрога   
2009 salazar, a vida privada

НаградИ
golden globes, portugal 2010 -  
Best actress

SALAZAR, A PRIVATE LIFE SALAZAR, A VIDA PRIVADA

ЧАСТНИЯТ ЖИВОТ НА САЛАЗАР
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ФОКУс: пОртУгалия
FOCus: pOrtugal

португалия, Бразилия, испания  2008    
103 мин.

лИоНел вИейра
избрано
2015 O pátio das Cantigas  
2008 arte de roubar  
2002 a selva 
2002 a Bomba  
1998 a sombra dos abutres

Чико и исус са приятели, които се прехранват 
от дребни кражби и измами в саЩ. изгонени от 
страната на Чичо сам, те отиват в португалия 
в търсене на препитание. там са наети от стария 
иконом аугусто да ограбят чифлик, принадлежащ на 
графиня. Обект на похищението е натюрморт от 
Ван гог. Но съдбата има други планове. 

сценарий: Жоао Куадрош, роберто сантяго 
режисьор: лионел Виейра 
оператор: Хосе антонио луреиро 
Музика: Нуньо Мало
Продукция: stopline Films, Fado Filmes
в ролите: иво Канелас, енрике арсе, Флора 
Мартинез, Николау Брейнер 

portugal, Brasil, spain 2008
103 min.

Chico and Jesus are two friends who live on petty theft 
and scams. Both have lived most of their life in the united 
states, Chico is a portuguese emigrant, and Jesus is 
spanish. stung in the land of uncle sam, they decide to 
go to portugal in hopes of committing the perfect crime. in 
portugal, they are hired by an old, strange butler, augusto, 
to rob a homestead belonging to a Countess. the object of 
the theft is a still picture of Vincent Van gogh.

script: João Quadros, roberto santiago
director: leonel Vieira
Camera: José antónio loureiro 
Music: nuno Malo 
Production: stopline Films, Fado Filmes
Cast: ivo Canelas, enrique arce, Flora Martínez, nicolau 
Breyner

leonel vIeIra
selected
2015 O pátio das Cantigas  
2008 arte de roubar  
2002 a selva 
2002 a Bomba  
1998 a sombra dos abutres 

ART OF STEALING ARTE DE ROUBAR 

КРАЖБАТА



L o v e  i s  F o l l y  2 0 1 5

L
o

v
e

 
i

s
 

F
o

l
l

y
 

2
0

1
5

55

ФОКУс: пОртУгалия
FOCus: pOrtugal FIFTEEN POINTS IN SOUL QUINZE PONTOS NA ALMA 

portugal, 2011
92 min.

vICente alves do Ó
2015 amor Vadio 
2012 Florbela 
2011 Quinze pontos na alma 

awards
Coimbra Caminhos 2011 - press award

script: Vicente alves do Ó
director: Vicente alves do Ó
Camera: luís Branquinho 
Music: pedro Janela 
Production: Filmes de Fundo, ukbar Filmes
distribution: Zon lusomundo audiovisuais
Cast:  rita loureiro, João reis, Marcello urgeghe

simone is a woman in her thirties, who has everything: the 
perfect husband, perfect friends, perfect house. But eve-
rything changes in an instant. simone is driving herself to 
a party when while crossing a viaduct in lisbon she sees a 
man trying to jump down. she stops her car and runs des-
perately to him to prevent his suicide. From the moment 
their eyes meet something seems to unite them strongly 
and they begin to kiss but suddenly the man disappears 
down the valley. the woman enters a dreamy obsession 
with this and from then on she tries to introduce herself 
in the man's family presenting herself as his girlfriend and 
abandoning her past life totally.

португалия, 2011
92 мин.

вИсеНте алвеш
2015 amor Vadio 
2012 Florbela 
2011 Quinze pontos na alma

НаградИ
Coimbra Caminhos 2011 - press award

сценарий: Висенте алвеш 
режисьор: Висенте алвеш
оператор: луиш Бранкиньо
Музика: педро янеда
Продукция: Filmes de Fundo, ukbar Filmes
разпространява: Zon lusomundo audiovisuais
в ролите: рита лурейло, Жоао рейс, Марсело Ургеге

симоне прехвърля 30-те. тя има всичко: идеален 
съпруг, перфектни приятели, перфектен дом. Но 
нещата се променят в един миг. преминавайки с 
колата си по виадукт в лисабон, тя забелязва мъж, 
който всеки момент ще скочи в пропастта. симоне 
спира и се опитва да предотврати самоубийството. 
От момента, в който очите им се срещат,  нещо 
силно ги привлича и те започват да се целуват. 
изведнъж мъжът изчезва. симоне е обсебена от 
станалото и започва да си представя как попада 
в семейството на мъжа като негова приятелка, 
напълно изоставяйки предишния си живот.

КАТО БЕЛЕГ В ДУШАТА
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ФОКУс: ФраНЦия
FOCus: FranCe

France, 2014
106 min.

a tax inspector, his new bride and her sister become en-
twined in a love triangle.

script: Julien Boivent, Benoît Jacquot
director: Benoît Jacquot
Camera: Julien Hirsch 
Music: Bruno Coulais 
Production: rectangle 
distribution: Wild Bunch 
Cast: Benoît poelvoorde, Charlotte gainsbourg, Chiara 
Mastroianni

benoît jaCquot
selected
2015 Journal d'une femme de chambre 
2014 3 coeurs 
2012 les adieux à la reine 
2010 au fond des bois 
2009 Villa amalia 
2006 l'intouchable 
2004 À tout de suite

Франция, 2014
106 мин.

беНоа жаКо
избрано
2015 Journal d'une femme de chambre 
2014 3 coeurs 
2012 les adieux à la reine 
2010 au fond des bois 
2009 Villa amalia 
2006 l'intouchable 
2004 À tout de suite

една вечер, Марк среща силви, когато си изпуска 
влака за париж. те се скитат по улиците до зори, 
разговаряйки за всичко, освен за тях самите. 
Качвайки се на първия влак, Марк се уговяря със 
силви да се срещнат след няколко дни. силви отива 
на срещата, но по случайност той - не. Марк 
започва да я търси, и намира друга – софи, без да 
знае, че това е сестрата на силви...

сценарий: Жулиен Боавен, Беноа Жако
режисьор: Беноа Жако
оператор: Жулиен Хирш
Музика: Бруно Куле
Продукция: rectangle
разпространява: Wild Bunch
в ролите:  Беноа пьолво, Шарлот гейнзбърг, Киара 
Мастрояни

3 HEARTS 3 COEURS

ТРИ СЪРЦА
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ФОКУс: ФраНЦия
FOCus: FranCe

France, 2013
77 min.

PHIlIPPe garrel
selected
2014 l'ombre des femmes 
2013 la jalousie  
2008 la frontière de l'aube 
2005 les amants réguliers 
1999 le vent de la nuit 
1996 le coeur fantôme 
1993 la naissance de l'amour 

script: Marc Cholodenko, Caroline deruas, philippe garrel  

director: philippe garrel
Camera: Willy Kurant 
Music: Jean-louis aubert 
Production: sBs productions
distribution: Capricci Films
Cast: louis garrel, anna Mouglalis, rebecca Convenant

 as a man leaves his wife and daughter, a series of brief 
conversations, observed gestures, chance encounters and 
impulsive acts, tell the story of the relationships that floun-
der and thrive in the wake of this decision.

Франция, 2013
77 мин.

ФИлИП гарел
избрано
2014 l'ombre des femmes 
2013 la jalousie  
2008 la frontière de l'aube 
2005 les amants réguliers 
1999 le vent de la nuit 
1996 le coeur fantôme 
1993 la naissance de l'amour

сценарий: Марк Холоденко, Каролин деруа, Филип 
гарел
режисьор: Филип гарел
оператор: Вили Курант
Музика: Жан-луи Обер
Продукция: sBs productions
разпространява: Capricci Films
в ролите:  луи гарел, ана Муглалис, ребека Конвенан

луис напуска жена си, с която имат дете, заради 
Клаудия. и двамата се занимават с театър, но 
докато единият не слиза от сцената, другият 
въобще не играе. скоро Клаудия започва да се 
страхува, че луис ще я напусне; след това идва ред 
на луис да се страхува за същото. Между тях стои 
Шарлот – дъщерята на луис. ревността бавно 
завладява всички.

THE JALOUSY LA JALOUSIE

РЕВНОСТТА
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ФОКУс: ФраНЦия
FOCus: FranCe

France, 2013
104 min.

alix and doug were not supposed to meet, but they did. 
alix was on a train bound for paris where she was going 
to audition for a film, having just left Calais where she had 
performed in an ibsen play. doug, a literature professor, 
had left england for paris, where he was to attend the fu-
neral of a dear friend. they were not supposed to meet 
and yet they did. they did because alix, whose relation-
ship with her boyfriend was at a crossroads, fancied this 
handsome serious-looking gentleman on the paris-bound 
train. they did because doug, although not in the mood for 
love, quickly fell for her. they were not supposed to meet 
but their brief encounter would prove to be overwhelming.

script: Jérôme Bonnell
director: Jérôme Bonnell
Camera: pascal lagriffoul 
Music: raf Keunen 
Production: rectangle productions
distribution: le pacte
Cast: emmanuelle devos, gabriel Byrne, gilles privat

jérôMe bonnell
2015 À trois on y va 
2013 le temps de l'aventure 
2009 la dame de trèfle 
2007 J'attends quelqu'un 
2005 les yeux clairs 
2002 le chignon d'Olga 

awards
Cabourg romantic Film Festival, 2013 -   
Best film, actress 
Chicago 2013 - silver Hugo
Haifa 2013 - special Mention award

Франция, 2013
104 мин.

жероМ боНел
2015 À trois on y va 
2013 le temps de l'aventure 
2009 la dame de trèfle 
2007 J'attends quelqu'un 
2005 les yeux clairs 
2002 le chignon d'Olga

НаградИ
Cabourg romantic Film Festival, 2013 -   
Best film, actress 
Chicago 2013 - silver Hugo
Haifa 2013 - special Mention award

аликс е актриса. Малко в затруднение, тя се разкъсва 
между париж, където живее, и провинцията, където 
всяка вечер е аплодирана. Във влака, нейният поглед 
се среща с този на красив непознат. дали ще го 
остави да си тръгне, да го загуби завинаги или 
ще приеме приключението? дали животът и на 
двамата ще се преобърне?...

сценарий: Жером Бонел
режисьор: Жером Бонел
оператор: паскал лагрифул
Музика: раф Койнен
Продукция: rectangle productions
разпространява: le pacte
в ролите: еманюел дево, габриел Бърн, Жил приват

JUST A SIGH LE TEMPS DE L’AVENTURE

ВРЕМЕ ЗА АВАНТЮРИ



L o v e  i s  F o l l y  2 0 1 5

L
o

v
e

 
i

s
 

F
o

l
l

y
 

2
0

1
5

59

ФОКУс: ФраНЦия
FOCus: FranCe

France, 2014
116 min.

andré téCHIné
selected
2014 l'homme qu'on aimait trop  
2009 la fille du rer 
2007 les témoins 
2004 les temps qui changent  
1996 les voleurs 
1993 Ma saison préférée

script: Cédric anger, andré téchiné
director: andré téchiné
Camera: Julien Hirsch 
Music: Benjamin Biolay
Production: Fidélité Films, Mars Films
distribution: Mars distribution
Cast: guillaume Canet, Catherine deneuve, adèle Haenel

nice, 1976. agnès le roux, daughter of the owner of 
the palais de la Méditerranée, falls in love with a beautiful 
lawyer ten years his senior Maurice agnelet. it has other 
links, she loves to madness. against a background of war 
casinos, he connects with Fratoni, sour competitor of his 
mother, who offers him three million francs to take con-
trol of the casino. agnes accepts but resents his betrayal. 
Maurice away. after a suicide attempt, the young woman 
disappears ...

Франция, 2014
116 мин.

аНдре тешИНе
избрано
2014 l'homme qu'on aimait trop  
2009 la fille du rer 
2007 les témoins 
2004 les temps qui changent  
1996 les voleurs 
1993 Ma saison préférée

сценарий: седрик анже, андре тешине
режисьор: андре тешине
оператор: Жулиен Хирш
Музика: Бенжамен Биоле
Продукция: Fidélité Films, Mars Films
разпространява: Mars distribution
в ролите: гийом Кане, Катрин деньов, адел Хайнел

годината е 1976. след един провален брак, аниес льо 
ру се прибира от африка и се връща при майка си 
рене, която държи казино в Ница. Младото момиче 
се влюбва в Морис аниеле, адвокат. по негов съвет 
тя се опитва да банкрутира майка си. Но през 1977 
година аниес неочаквано изчезва. В  продължение на 
30 години  Морис остава единствения заподозрян за 
нейното изчезване, но няма нито доказателство за 
извършено престъпление, нито труп.

IN THE NAME OF MY DAUGHTER L’HOME QU’ON AIMAIT TROP

МЪЖЪТ, КОГОТО ХАРЕСВАХМЕ ТОЛКОВА МНОГО
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арМеНия 1915: НиКОга пОВеЧе
arMenia 1915: neVer again

armenia, 1977        
92 min.

the film depicts the fate of a strong-willed man, nahapet, 
who lost his family during the 1915 genocide and, over-
coming his suffering, finds a new family and happiness in 
soviet armenia.

script: Hrachya Qchar
director: Henrik Malyan
Camera: sergey israelyan
Music: alexander Harutyunyan
Production: armenfilm
distribution: armenfilm
Cast: sos sargsyan, sofik  sarkisyan

HenrIK Malyan
1960 Fellows From a Music group
1963 road to the stage
1967 triangle
1969 We and Our Mountains
1972 Hayrik
1977 nahapet

армения, 1977        
92 мин.

ХеНрИК МаляН
1960 Fellows From a Music group
1963 road to the stage
1967 triangle
1969 We and Our Mountains
1972 Hayrik
1977 nahapet

Филмът описва съдбата на Нахапет, който е 
загубил семейството си по време на геноцида 
от 1915 година. героят надмогва страданията, 
създава ново семейство и намира щастието си в 
съветска армения.

сценарий: Храча Кчар
режисьор: Хенрик Малян
оператор: сергей израелян
Музика: александър Харутунян
Продукция: арменфилм
разпространява: арменфилм
в ролите: сос саргсян, софик саркисян

NAHAPET

НАХАПЕТ
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арМеНия 1915: НиКОга пОВеЧе
arMenia 1915: neVer again

armenia, 1990      
136 min.

Frunze dovlatyan
selected
1990 Yearning
1986 a lonely nut-tree 
1982 Cry of a peacock
1979 live long
1976 delivery
1972 Chronicle of Yerevan days,
1965 Hello, it is Me!

script: r.Hovsepyan, H.Malyan
director: F.dovlatyan
Camera: g.avagyan
Music: M.Vardazaryan
Production: Hayfilm
Cast: r.atoyan, g.novents, a.Melikjanyan, l.sharafyan, 
a.gasparyan

the story is set in soviet armenia of 1930s. arakel aloyan 
is a naive peasant who fled his homeland in Western ar-
menia after the armenian genocide of 1915, having wit-
nessed his village burnt down and women raped. all the 
efforts of his family members to persuade arakel to ac-
custom himself to a new life in soviet armenia are vain 
whilst he suffers from nostalgia. after having a sleepless 
night vision, arakel crosses the soviet-turkish border, vis-
its his village, and is interrogated by Kurdish cavalrymen 
who tells him that his village no longer exists. after return-
ing, he’s captured by the nKVd and accused of “spying 
against the state.” He tragically ends his life in an exile 
train to siberia.

армения, 1990      
136 мин.

ФруНзе довлатяН
избрано
1990 Yearning
1986 a lonely nut-tree 
1982 Cry of a peacock
1979 live long
1976 delivery
1972 Chronicle of Yerevan days,
1965 Hello, it is Me!

сценарий: р. Ховсепян, Х.Малян   
режисьор: Фрунзе довлатян
оператор: г. авагян
Музика: М. Вардазарян   
Продукция: Hayfilm
в ролите: р.атоян, г.Новентис, а. Меликянян, 
л.Шарафян, а. гаспарян   

действието се развива през 30-те години в 
съветска армения. по време на геноцида от 1915 
година, ужасен от жестокостите, аракел е избягал 
от родното си село, което се намира в Западна 
армения. Усилията на неговото семейство да 
накарат аракел да се приспособи към новия живот 
са напразни. Носталгията го измъчва постоянно. 
след една безсънна нощ аракел пресича съветско-
турската граница и тръгва към родното село. 
Заловен е от кюрдски кавалеристи, от които 
разбира, че селото вече не съществува. след като 
се връща в съветска армения, аракел е заловен от 
органите по сигурността и обвинен в шпионаж 
срещу държавата. той завършва трагично живота 
си на път за лагер.

 YEARNING KAROT 

НОСТАЛГИЯ
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арМеНия 1915: НиКОга пОВеЧе
arMenia 1915: neVer again

turkey, armenia 2013      
72 min.

script: lusin dink
director: lusin dink
Camera: emre Basaryan, thomas Mauch
Music: Francois Courtier , Bartlomiej gliniak, Komitas
Cast: norikyan artur, Osin Cilingir, erol sevinç, Kevork Ma-
likyan

the docu-drama focuses on the journey of famous writer Wil-
liam saroyan to the birthplace of his armenian family in Bitlis, 
turkey, in 1964. While retaking the same road, the film aims to 
understand saroyan's unique attitude to belonging, witnessing 
the self-discovery of a man who followed the traces of his 
armenian ancestors.

турция, армения      
72 мин. 

армения, 1985             
30 мин.

armenia, 1985    
30 min.

сценарий: лусин динк
режисьор: лусин динк
оператор: емре Басарян, томас Маух 
Музика: Франсоа Куртие, Бартоломей глиняк, 
Комитас  
в ролите: артур Норикян, Осин Чилингир, ерол 
сежинч, Кеворк Маликян  

сценарий: рубен Ховсепян
режисьор: Виген Чалдранян
оператор: Врез петросян
Музика: авет тертерян
в ролите: К. янибекян, а.гукасян, л.Нерсисян,  
З.тер-Карапетян 

script: ruben Hovsepyan 
director: Vigen Chaldranyan
Camera: Vrezh petrosyan
Music: avet terteryan
Cast: K.Janibekyan, a.ghukasyan, l.nersisyan,  
Z.ter-Karapetyan.

Филмът се фокусира върху пътуването на Уилям 
сароян до родното място на семейството му в 
Битлис, турция, през 1964 г. авторите се опитват 
да разкрият родовата принадлежност на сароян. те 
следват пътя на себепознанието на един творец, 
който върви по стъпките на арменските си предци.

действието на филма се развива в малко планинско 
село на 24 април. В този ден на памет за арменския 
геноцид от 1915 година героите на филма, техните 
потомци, които са избегнали клането, си припомнят 
епизоди от националната история и предават 
спомените си на своите деца и внуци.

the film takes place in a small mountainous armenian village 
on the 24th of april, the Memorial day of the armenian geno-
cide of 1915. the heroes of the film, their descendants, who 
had bearly escaped the massacre, recollect the episodes of 
national history and carry their memories on to their children 
and grandchildren.

SAROYANLANDСТРАНАТА НА САРОЯН

АПРИЛ APRIL

lusIn dInK
2013 saroyanland

awards
golden apricot iFF  2013 - Best armenian documentary

лусИН дИНК
2013 saroyanland

НаградИ
golden apricot iFF  2013 - Best armenian documentary

вИгеН чалдраНяН
избрано
2013 the Voice of silence
2010 Maestro
2009 tours in Japan
2001 symphony of silence
1994 armenians
1991 a Voice in the Wilderness

vIgen CHaldranyan
selected
2013 the Voice of silence
2010 Maestro
2009 tours in Japan
2001 symphony of silence
1994 armenians
1991 a Voice in the Wilderness
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арМеНия 1915: НиКОга пОВеЧе
arMenia 1915: neVer again

armenia, 2013
14 min.

script: ara Yernjakyan
director: ara Yernjakyan
Camera: suren tadevosyan
Music: gevorg shahnazaryan
Cast: Zhanna tahmizyan, Melissa Brown, sofik sargsyan, 
Vigen stepanyan

indeed any unpunished crime creates a new one, when a hu-
man being is enveloped in darkness, a wild beast awakens in 
that person—the whole history of mankind is one such exam-
ple. But the heaviest blow and the gravest burden lies on the 
children who suffer through such events, and whose fates are 
forever changed and destroyed.

армения, 2013
14 мин.

турция, 2014
30 мин. 

turkey, 2014
30 min.

сценарий: ара Йерникян
режисьор: ара Йерникян
оператор: сурен тадевосян
Музика: геворк Шахназарян
в ролите: Жана тахмисян, Мелиса Браун, софик 
саргсян, Виген степанян   

сценарий: ерик Назарян
режисьор: ерик Назарян
оператор: емре еркмен
Музика: Уди Хрант, тунер Куюнчу
в ролите: джаки Нерцесян, сера Йълмъз, горкем 
Йелтан, есин Харви

script: eric nazarian
director: eric nazarian
Camera: emre erkmen
Music: udi Hrant, tuncer Koyuncu
Cast: Jacky nercessian, serra Yilmaz, gorkem Yeltan, esin 
Harvey

Всяко ненаказано престъпление създава ново. 
Когато едно човешко същество е обвито в мрак, 
в него се пробужда звярът. Цялата история на 
човечеството е такъв пример. Но най-тежкият 
удар и най-тежкото бреме пада върху децата, които 
страдат от такива събития и чиито съдби биват 
променени завинаги и унищожени.

Филмът разказва историята на арменак от 
арменската диаспора в турция,  музикант и 
потомък на преживелите геноцида. той се завръща в 
истанбул, за да участва в международен фестивал. 
пристигайки със смесени емоции и  снимка на дядо 
си, арменак посещава стария квартал, в който е 
живяло семейството му. той търси магазина на 
дядо си и семейна ценност, която е изчезнала на 24 
април, 1915. срещата му с рейхан, турска вдовица, 
чийто антикварен магазин е точно там, където е 
било магазинчето на дядо му, преобръща нещата.

Bolis tells the story of armenak Muradian, a diaspora ar-
menian oud musician and the descendant of genocide 
survivors, who returns to istanbul to participate in an oud 
festival. arriving with mixed emotions and a 1909 photo-
graph of his grandfather, armenak returns to his family’s old 
neighborhood in Kadikoy on a quest to find the location of 
his grandfather's turn-of-the-century oud shop and a family 
heirloom that disappeared on april 24, 1915. What unfolds 
is a serendipitous encounter with reyhan, a turkish widow 
whose antique store is the exact location where armenak’s 
grandfather’s oud shop used to be.

ECLIPSEЗАТЪМНЕНИЕ

БОЛИС BOLIS

ara yernjaKyan
2013 eclipse
2012 anniversary Client
1999 armenicum upsa
1991 deadline 7 days 

ара йерНИКяН
2013 eclipse
2012 anniversary Client
1999 armenicum upsa
1991 deadline 7 days

ерИК НазаряН
2011 Bolis 
2007 the Blue Hour
1999 a Quiet passion

НаградИ
aFFMa  iFF - Best short Film

erIC nazarIan
2011 Bolis 
2007 the Blue Hour
1999 a Quiet passion 

awards
aFFMa  iFF - Best short Film
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арМеНия 1915: НиКОга пОВеЧе
arMenia 1915: neVer again

turkey, armenia  2014         
19 min.

script: Haci Orman
director: Haci Orman
Camera: deniz eyuboglu
Cast: peter von strombeck, Johannes lepsius, Mehmet 
Yilmaz, enver pasha

digging back into the starting days of armenian genocide in 
1915, the film, on the axis of an historical dialogue, analyzes 
the passionate motivation, the mentality, which planned first 
genocide of the century, is based on. Johannes lepsius is an 
influential theologian, who acts on behalf of german mission-
aries. in order to stop deportation policy of Ottoman empire 
regarding armenians, he goes to the military headquarter in 
istanbul, where he can meet enver pasha, the most powerful 
general of turkey. His aim is to impose diplomatic and po-
litical pressure on enver pasha. However, all the arguments 
put forward by lepsius was avoided by enver in a polite and 
coldblooded attitude. While enver is trying to drag lepsius into 
an “indecent proposal” step by step, lepsius would take an 
important decision and leave the conversation.

турция, армения  2014
19 мин.

сценарий: Хачи Орман
режисьор: Хачи Орман
оператор: дениз еюпоглу
в ролите: петер фон Щромбек, Йоханес лепсиус, 
Мехмет Йълмаз, енвер паша   

Задълбочавайки се в началните дни на арменския 
геноцид от 1915 г., филмът разкрива чрез 
исторически диалог и анализи мотивацията и 
манталитета, които са в основата на планирания 
първи геноцид на века. авторите показват ролята 
на Йоханес лепсиус, влиятелен богослов, който 
действа от името на германските мисионери. За 
да спре политиката на експулсиране от Османската 
империя по отношение на арменците, той отива в 
истанбул, където се среща с енвер паша. Целта му 
е чрез дипломатически и политически натиск върху 
енвер паша да промени хода на случващото се. енвер 
паша учтиво и хладнокръвно отклонява неговите 
аргументи. и докато генералът енвер се опитва да 
заблуди лепсиус, последният взема важно решение и 
напуска срещата.

HOMО POLITICUSHOMO POLITICUS

HaCI orMan
2014 Homopoliticus  

ХачИ орМаН
2014 Homopoliticus 
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лиЦата На ВОЙНата
FaCes OF War

ussr, 1959       
103 min.

sergey bondarCHuK
selected
2006 тихият дон
1986 Борис годунов 
1975 Они сражались за родину
1970 Ватерлоо 
1967 Война и мир (4 серии)
1959 судьба человека 

аwards
Moscow 1959 - grand prix

script: Yuriy lukin, Fyodor shakhmagonov 
director: sergey Bondarchuk
Camera: Vladimir Monakhov 
Music: Venyamin Basner 
Production: Мосфилм
distribution: совэкспортфилм
Cast: sergey Bondarchuk, pavel Boriskin, Zinaida Kirienko

this is the story of andrey sokolov whose life was ruth-
lessly crippled by World War ii. His wife and daughters 
were killed during the bombing of his village, he spent 
some time as a prisoner, and his only son was killed in 
action only a few days before the victory... 

ссср, 1959
103 мин.

сергей боНдарчуК
избрано
2006 тихият дон
1986 Борис годунов 
1975 Они сражались за родину
1970 Ватерлоо 
1967 Война и мир (4 серии)
1959 судьба человека

НаградИ  
Moscow 1959 - grand prix

сценарий: Юри лукин, Фьодор Шахмагонов
режисьор: сергей Бондарчук
оператор: Владимир Монахов
Музика: Венеамин Баснер
Продукция: Мосфилм
разпространява: совэкспортфилм
в ролите: сергей Бондарчук, павел Борискин, 
Зинаида Кириенко

това е разказ за андрей соколов, чийто живот е 
безмилостно осакатен от Втората световна 
война. съпругата и дъщерите му са убити по 
време на бомбардировките  на неговото село, a 
той прекарва известно време в пленнически лагер. 
единственият му син е убит само няколко дни преди 
победата...

DESTINY OF A MAN СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

СЪДБАТА НА ЧОВЕКА
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лиЦата На ВОЙНата
FaCes OF War

ussr, 1957
108 min.

Veronica plans a rendez-vous with her lover, Boris, at the 
bank of river, only for him to be drafted into World War ii 
shortly thereafter.

script: Victor rozov
director: Mikhail Kalatozov
Camera: sergey urusevskiy 
Music: Moisey Vaynberg 
Production: Мосфилм
distribution: совэкспортфилм
Cast: tatyana samoylova, aleksey Batalov, Vasiliy 
Merkurev

MIKHaIl Kalatozov
selected
1969 Красная палатка
1964 я, Куба 
1960 Неотправленное письмо
1957 летят журавли 
1954 Верные друзья
  
awards
Cannes 1958 - palme d'Or

ссср, 1957
108 мин.

МИХаИл Калатозов
избрано
1969 Красная палатка
1964 я, Куба 
1960 Неотправленное письмо
1957 летят журавли 
1954 Верные друзья

НаградИ
Cannes 1958 - palme d'Or

Вероника планира среща с любимия си, който 
получава повиквателна за фронта. срещата им е 
мимолетна, Борис е убит, а Вероника е прелъстена 
от брата на любимия й.

сценарий: Виктор розов
режисьор: Михаил Калатозов
оператор: сергей Урусевски
Музика:  Мойсей Вайнберг
Продукция: Мосфилм
разпространява: совэкспортфилм
в ролите: татяна самойлова, алексей Баталов, 
Василий Меркуриев

THE CRANES ARE FLYING ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ

ЛЕТЯТ ЖЕРАВИ
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лиЦата На ВОЙНата
FaCes OF War

ussr, 1959
88 min.

grIgorIy CHuKHray
selected
1979 la vita è bella 
1961 Чистое небо 
1959 Баллада о солдате 
1956 сорок первый 

awards
san Francisco 1960 - Best Film. director
david di donatello awards 1960 - director
BaFta awards 1962 - Best Film from any 
source

script: grigoriy Chukhray, Valentin ezhov
director: grigoriy Chukhray
Camera: Vladimir nikolayev, era savelyeva 
Music: Mikhail Ziv 
Production: Мосфилм
distribution: совэкспортфилм
Cast: Vladimir ivashov, Zhanna prokhorenko, antonina 
Maksimova

during World War ii, 19 year old soldier alyosha gets a 
medal as a reward for a heroic act at the front. instead of 
this medal he asks for a few days leave to visit his mother 
and repair the roof of their home. On the train eastwards he 
meets shura who is on her way to her aunt. in those few 
days traveling together they fall in love. 

ссср, 1959
88 мин.

грИгорИй чуХрай
избрано
1979 la vita è bella 
1961 Чистое небо 
1959 Баллада о солдате 
1956 сорок первый

НаградИ
san Francisco 1960 - Best Film. director
david di donatello awards 1960 - director
BaFta awards 1962 - Best Film from any 
source

сценарий: григорий Чухрай, Валентин ежов
режисьор: григорий Чухрай
оператор: Владимир Николаев, ера савелиева
Музика: Михаил Зив
Продукция: Мосфилм
разпространява: совэкспортфилм
в ролите: Владимир ивашов, Жана прохоренко, 
антонина Максимова

по време на Втората световна война альоша 
получава медал като награда за героизъм. Вместо 
медал той моли за няколко дни отпуск, за да посети 
майка си и да ремонтира покрива на дома им. Във 
влака  се запознава със Шура, която отива при 
леля си. през тези няколко дни между двамата  се 
заражда любов…

BALLAD OF A SOLDIER БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ

БАЛАДА ЗА ВОЙНИКА



Л ю б о в т а  е  л у д о с т  2 0 1 5

Л
ю

б
о

в
т

а
 

е
 

л
у

д
о

с
т

 
2

0
1

5

68

лиЦата На ВОЙНата
FaCes OF War

ussr,  1962                            
95 min.

during World War ii, 12-year old ivan works as a spy on 
the eastern front. the small ivan can cross the german 
lines unnoticed to collect information. three soviet offic-
ers try to take care of this boy-child.

script: Vladimir Bogomolov, Mikhail papava
director: andrei tarkovsky
Camera: Vadim Yusov 
Music: Vyacheslav Ovchinnikov 
Production: Мосфилм
distribution: совэкспортфилм
Cast: nikolay Burlyaev, Valentin Zubkov, evgeniy Zharikov

andreI tarKovsKy
selected
1986 the sacrifice  
1983 nostalgia 
1979 сталкер  
1975 Зеркало
1972 солярис  
1966 андрей рублев  
1962 иваново детство

awards
Venice 1962 - golden lion
san Francisco 1962 - golden gate award

ссср, 1962          
95 мин.

аНдрей тарКовсКИ
избрано
1986 the sacrifice  
1983 nostalgia 
1979 сталкер  
1975 Зеркало
1972 солярис  
1966  андрей рублев  
1962 иваново детство

НаградИ
Venice 1962 - golden lion
san Francisco 1962 - golden gate award

по време на Втората световна война, 
12-годишният иван работи като шпионин на 
източния фронт. Малкият иван може да премине 
германските линии незабелязано за събиране на 
информация. трима съветски офицери се опитват 
да се грижат за това момче-дете.

сценарий: Владимир Богомолов, Михаил папава
режисьор: андрей тарковски
оператор: Вадим Юсов
Музика: Вячеслав Овчинников
Продукция: Мосфилм
разпространява: совэкспортфилм
в ролите: Николай Бурляев, Валентин Зубков, 
евгений Жариков

IVAN’SCHILDHOODS ИВАНОВО ДЕТСТВО

ИВАНОВО ДЕТСТВО
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лиЦата На ВОЙНата
FaCes OF War

usssr, 1971           
101 min.

andrey sMIrnov
2011 Жила-была одна баба 
1979 Верой и правдой
1974 Осень
1971 Белорусский вокзал
1967 Начало неведомого века   

script: Vadim trunin
director: andrey smirnov
Camera: pavel lebeshev 
Music: Bulat Okudzhava, alfred schnittke
Production: Мосфилм
distribution: совэкспортфилм
Cast: aleksey glazyrin, evgeniy leonov, anatoliy papanov

the heroes of the film are divided at the Belorussky 
railway station in the summer of 1945. after a quarter-
century they meet for the funeral of a close friend. the 
memory of the past is still alive inside them.  time has no 
power over their memory: veterans remain loyal to combat 
friendship, to the ability to sacrifice themselves, and the 
invincible love of life.

ссср, 1971                     
101 мин.

аНдрей сМИрНов
2011 Жила-была одна баба 
1979 Верой и правдой
1974 Осень
1971 Белорусский вокзал
1967 Начало неведомого века   

сценарий: Вадим трунин
режисьор: андрей смирнов
оператор: павел лебешев
Музика: Булат Окуджава, алфред Шнитке
Продукция: Мосфилм
разпространява: совэкспортфилм
в ролите: алексей глазирин, евгений леонов, 
анатолий папанов

героите на филма се разделят на Белоруската 
гара през лятото на 1945. след четвърт век те 
се срещат за погребението на близък приятел. 
В душите им миналото оживява. Времето няма 
власт над тяхната памет: ветераните са верни на 
бойната дружба, на способността за саможертва и 
непобедимата си  любов към живота.

“BELORUSSKAJA” RAILSTATION БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ

БЕЛОРУСКАТА ГАРА
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лиЦата На ВОЙНата
FaCes OF War

ussr, 1977      
111 min.

two soviet partisans depart their starving band on a short 
march to a nearby farm to get supplies. the germans have 
reached the farm first, so the pair must go on a journey 
deep into occupied territory, a voyage that will also take 
them deep into their souls.

script: Yuri Klepikov, larisa shepitko 
director: larisa shepitko
Camera: Vladimir Chukhnov, pavel lebeshev  
Music: alfred schnittke 
Production: Мосфилм
distribution: совэкспортфилм
Cast: Boris plotnikov, Vladimir gostyukhin, sergey Yako-
vlev

larIsa sHePItKo
1977 Восхождение 
1971 ты и я 
1967 родина электричества  
1966 Крылья 
1963 Зной 
1957 Живая вода 
1956 слепой кухарь 

awards
Berlin 1977 - golden Bear, FipresCi prize

ссср, 1977       
111 мин.

ларИса шеПИтКо
1977 Восхождение 
1971 ты и я 
1967 родина электричества  
1966 Крылья 
1963 Зной 
1957 Живая вода 
1956 слепой кухарь

НаградИ
Berlin 1977 - golden Bear, FipresCi prize

двама съветски партизани се отправят в 
търсене на храна към близкото село. германците 
вече са влезли в селото и партизаните трябва да 
продължат дълбоко в окупираната територия. това 
пътуване ще остави ярък отпечатък в душите им.

сценарий: Юрий Клепиков, лариса Шепитко
режисьор: лариса Шепитко
оператор: Владимир Чухнов, павел лебешев
Музика: алфред Шнитке
Продукция: Мосфилм
разпространява: совэкспортфилм
в ролите: Борис плотников, Владимир гостюхин, 
сергей яковлев

 THE ASCENT ВОСХОЖДЕНИЕ

ИЗВИСЯВАНЕ
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ФОКУс: пОлШа
FOCus: pOland

poland, 2013
92 min.

MarCIn wrona
2013 Moja Krew

awards
Cyprus 2009 - Best Feature Film

script: Marek pruchniewski , grazyna trela, Marcin Wrona

director: Marcin Wrona
Camera: pawel Flis
Music: Marcin Macuk 
Production: Opus Film
distribution: telewizja polska
Cast: eryk lubos, de ly luu, Wojciech Zielinski, Marek 
piotrowski

igOr is a professional boxer whose world comes to a halt 
when he learns that his brain has been severely damaged 
from his many years of fighting. refusing to undergo sur-
gery, he knows that his days are numbered. not having 
much left, his last desire is to leave a child behind as his 
legacy. a young Vietnamese immigrant, Yen Ha, agrees to 
have his baby in return for polish citizenship. despite the 
nature of their agreement, they slowly fall in love, but then 
igor's health deteriorates...

полша, 2013
92 мин.

МарчИН вроНа   
2013 Moja Krew

НаградИ
Cyprus 2009 - Best Feature Film

сценарий: Марек прушниевски, гражина трела, 
Марчин Врона   
режисьор: Марчин Врона   
оператор: павел Флис
Музика: Марчин Мачук
Продукция: Opus Film
разпространява: telewizja polska
в ролите: ерил лубос, де ли лю, Войчех Желински. 
Марек пиотровски    

игор е професионален боксьор, чиято световна 
кариера спира, когато  научава, че мозъкът му е  
увреден от спорта. Отказвайки да се подложи на 
операция, той съзнава, че дните му са преброени. 
последното му желание е да остави дете като 
свое наследство. Млада виетнамска емигрантка е 
съгласна да има дете от него в замяна на полско 
гражданство. Въпреки естеството на тяхното 
споразумение, те бавно се влюбват, но в един 
момент здравето на игор се влошава ...

MY FLESH, MY BLOOD MOJA KREW

МОЯ ПЛЪТ И КРЪВ
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ФОКУс: пОлШа
FOCus: pOland

poland  2014, 
78 min.

the film tells the story of Kasia, asia and piotr. the women 
live together and run a small house-cleaning agency, for 
times when the owners move away or die. piotr, who has 
recently left his wife and his job, competes with Kasia for 
the affection of asia. tensions mount and emotions are at 
bursting point but no one is ready to make the next move, 
opting for caution instead of risk and confrontation. they 
try to maintain this delicate balance, but inevitably, emo-
tions cannot be suppressed forever – something has to 
come out...

script: ireneusz grzyb
director: aleksandra gowin, ireneusz grzyb
Camera: ita Zbroniec-Zajt
Music: enchanted Hunters
Production: Koi studio
distribution: alter ego
Cast: Helena sujecka, agnieszka pawelkiewicz, szymon 
Czacki

aleKsandra gowIn, Ireneusz grzyb
2014 Małe stłuczki

awards
neapol - 2014 grand prix 

полша, 2014                         
78 мин.

алеКсаНдра говИН, ИреНеуш гжИб
2014 Małe stłuczki

НаградИ
neapol - 2014 grand prix

две приятелки си изкарват хляба, като опразват 
жилища след наскоро починали собственици. Част 
от вещите и дрънкулките, намерени там, те 
продават на битпазара. Когато срещат пьотр, 
който работи във фабрика за кутии, помежду им 
започва странна игра. 
дебютът на александра говин и иренеуш гжиб 
е неконвенционална любовна история, която 
ни разкрива колко изненадващо може да бъде 
ежедневието и колко ексцентрични могат да бъдат 
и най-простите неща.

сценарий: иренеуш гжиб
режисьор: александра говин, иренеуш гжиб
оператор: ита Зброниец-Зайт
Музика: enchanted Hunters
Продукция: Koi studio
разпространява:  alter ego
в ролите: Хелена суйецка, aгнешка павелкевич, 
Шимон Чацки

LITTLE CRUSHES MAłE STłUCZKI

МАЛКИ СБЛЪСЪЦИ
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ФОКУс: пОлШа
FOCus: pOland

poland, 2014 
110 min.

jan jaKub KolsKI
selected 
2014 the Heart and the sweetheart 
2012 to Kill a Beaver  
2009 afonia i pszczoly 
2006 Jasminum   
1998 History of Cinema in popielawy  
1990 pogrzeb kartofla 

script: Jan Jakub Kolski
director: Jan Jakub Kolski
Camera: piotr lenar 
Music: dariusz górniok 
Cast: Maria Blandzi, Julia Kijowska, Marcin dorociński, 
gabriela Muskała, Borys szyc, Maja Komorowska.

a story, warm and full of humor, about Maszeńka, an 
11-year-old girl from an orphanage in the Bieszczady 
Mountains who loves ballet. the first stage on her road 
to fulfilling her dream is the entrance exam to the ballet 
school in gdańsk. to make it there in time, she escapes 
from the orphanage, taking newly hired educator Kordula 
with her. they travel all the way across poland, hiding from 
the police and meeting people who help them in need. a 
road film and modern-day fairy tale about dreams, courage 
and a meeting of two women, one an adult and the other a 
child, who long for love.

полша, 2014    
110 мин.

яН яКуб КолсКИ
избрано
2014 the Heart and the sweetheart 
2012 to Kill a Beaver  
2009 afonia i pszczoly 
2006 Jasminum   
1998 History of Cinema in popielawy  
1990 pogrzeb kartofla

сценарий: ян якуб Колски
режисьор: ян якуб Колски
оператор: пьотър ленар
Музика: дариуш горньок
в ролите: Мария Бландзи, Юлия Кийовска, Марчин 
дорочински, Мая Коморовска  

Maшенка мечтае за кариера на примабалерина. един 
ден бяга от сиропиталището, а след нея тръгва 
Кордула, ексцентричната й учителка, любителка на 
татусите. Заедно те пресичат цяла полша, за да 
може Маша да се яви на изпит в балетното училище. 
издирвани от полицията, те срещат по пътя си 
странни личности, които помагат на момиченцето 
да осъществи мечтата си: свещеник, любител на 
хип хопа, откачена ветеринарна лекарка, отшелник-
майстор на кукли, забравена учителка по балет. 
преследвани от полицията и бащата, опитващ се 
отново да спечели дъщеря си, двете осъществяват 
пътешествие, която ще промени живота им...

THE HEART AND THE SWEETHEART SERCE, SERDUSZKO

СЪРЦЕ, СЪРЧИЦЕ
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спеЦиалНи прОЖеКЦии
speCial sCreenings

Bulgaria, 2015    
103 min.

6-year-old аzad (Kurd from iraq) is engaged to his cousin 
Vian, but war separates them. 13 year later he accidentally 
meets her on his way to europe and falls in love with her 
without recognizing her as his fiancee. Vian, however, is 
involved in a deadly political game and cannot reveal her-
self to him. azad tries to save her at any cost, even if they 
remain separated forever. Will love once again prove to be 
stronger than terrorism?

script: ali talib, antoniy donchev
director: antoniy donchev
Camera: ivan tonev
Music: Vladimir djambazov
Production: Kt Film&Media, HaWena, ars digital
distribution: ars digital
Cast: soran ibrahim, Violeta Markovska, selin akgul, Mi-
hail Bilalov, silvia petkova

antonIy donCHev
2015 Жената на моя живот 
2003 изневяра 

България, 2015                         
103 мин.

аНтоНИй доНчев
2015 Жената на моя живот 
2003 изневяра

6-годишният азад е сгоден за  братовчедка си 
Виан, но войната ги разделя. 13 години по-късно 
той случайно я среща по пътя си към европа и се 
влюбва в нея, без да я разпознава. Виан е въвлечена 
в смъртоносна политическа игра и не може да му 
разкрие своята самоличност. азад се опитва да я 
спаси на всяка цена, дори и да останат разделени 
завинаги. Ще докаже ли любовта, че е по-силна от 
тероризма? 

сценарий: али талиб, антоний дончев
режисьор: антоний дончев
оператор: иван тонев
Музика: Владимир джамбазов
Продукция: Kt Film&Media, HaWena, ars digital
разпространява: ars digital
в ролите: соран ибрахим, Виолета Марковска, селин 
акгул, Михаил Билалов, силвия петкова

THE WOMAN OF MY LIFE ЖЕНАТА НА МОЯ ЖИВОТ

ЖЕНАТА НА МОЯ ЖИВОТ
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спеЦиалНи прОЖеКЦии
speCial sCreenings

Bulgaria, 2015
114 min.

dIMIter dIMItrov
2014  Corpse Collector

script: Marin damjanov
director: dimiter dimitrov
Camera: Boris slavkov            
Music: georgi strezov
Production: Magic shop
distribution: Magik shop
Cast: Michail Billalov,theodora duchovnikova, lydia  
indjova, stoyan radev

itzo drives an ambulance, collecting dead bodies in so-
fia. He falls in love with Katya, but she is a gangster’s 
mistress. itzo kills his rival and in doing so settles his 
childhood score with evil. unexpectedly however he real-
izes that Katya is also possessed by evil and true love is 
elsewhere.

България, 2015       
114 мин.

дИМИтър дИМИтров
2014  събирач на трупове

сценарий: Марин дамянов
режисьор: димитър димитров
оператор: Борис славков
Музика: георги стрезов
Продукция: Magic shop
разпространява: Magic shop
в ролите: Михаил Билалов, теодора духовникова, 
лидия инджова, стоян радев

ицо е шофьор на линейка, която събира трупове 
в софия. той се влюбва в Катя, която е метреса 
на гангстер. ицо убива своя съперник и така 
си разчиства сметките със злото от своето 
детство. Неочаквано той открива, че Катя също е 
обсебена от злото, а истинската любов е другаде…

 CORPSE COLLECTOR СЪБИРАЧ НА ТРУПОВЕ

СЪБИРАЧ НА ТРУПОВЕ
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Born.1955 in akhalkalaki (georgia). graduated from the Film 
department of Cultural Faculty of the armenian state peda-
gogical university in Yerevan, armenia in 1981. since then   
worked as an assistant director and  director at the armenian 
documentary studio and later  at Hayfilm/armenfilm studio. 

2003 – awarded with the state premium of armenia. 
2004 – Co -founder and general director of the gOlden 
apriCOt Yerevan iFF. 
2007 – received the prince Claus Fund award (the neth-
erlands).
2008 – awarded with the Medal of “Movses Khorenatsi” by 
the armenian government.
2008 – awarded with CHeValier de l’Ordre des arts 
et de lettres by the Ministry of Culture and Communica-
tions of the French republic.
2009 – received the darko Bratina award, italy
2010 – received the ra presidential award 
2010 – received the nilsson award, Filmmakers alliance, 
usa 

Harutyun Khachatryan is a people’s artist of the republic of 
armenia and voting Member of the european Film academy 
since 2006. His films won many prizes at many interna-
tional film festivals.

роден през 1955 в ахалкалаки (грузия). дипломира се 
във Филмовия отдел на Факултета по култура на 
арменския държавен педагогически университет 
в ереван през 1981 год. работи като асистент-
режисьор и режисьор в студията за документални 
филми в ереван, а по-късно – в студия арменфилм.

2003 – Награден с държавната награда на армения.
2004 – съосновател и генерален директор на 
Международния филмов фестивал „Златна кайсия”.
2007 – Отличен с  prince Claus Fund award (Холандия).
2008 – Отличен с медал „Movses Khorenatsi„ от 
правителството на армения.
2008 – Отличен с CHeValier de l’Ordre des arts 
et de lettres от Министерството на културата и 
комуникациите на Франция.
2009 – Отличен с наградата „darko Bratina award„, 
италия.
2010 – Отличен с наградата на президента на 
армения.
2010 – Отличен с nilsson award на Filmmakers alliance, 
саЩ.

Харутюн Хачатрян е Народен артист на армения, член 
на европейската филмова академия (2006). Негови 
филми са отличавани многократно на фестивали в 
чужбина и страната.

Harutyun KHaCHatryan

ХарутюН ХачатряН
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armenia, the netherlands  2009      
82 min.

armenia, 2003
80min.

script: Harutyun Khachatryan, Mikayel stamboltsyan
director: Harutyun Khachatryan
Camera: Vrezh petrosyan
Music: avet terteryan
Cast: liparit lipatirian, Manvel Mkhitaryan, david gaspary-
an, nvard gasparyan, parandzem Chakhalyan.

script: Harutyun Khachatryan, Mikayel stamboltsyan,
director: Harutyun Khachatryan
Camera: Vahagn ter-Hakobyan
Music: avet terteryan
Cast: suren Babayan, Harutyun Javazyan, Kostas Kalafatis, 
agata Vanunts, ruben Khachatryan, levon ghazaryan, su-
sanna ghazaryan.

this story takes place in the post-soviet period, after the 
armenian-azeri conflict. this could be described as a time 
when a huge empire was being ruined and different conflicts 
raised between nations. the film tells about a village situated 
near the conflict zone, where the benefactor of armenian de-
scent from america opened a charitable canteen in a nearby 
farm where refugees from different places work.

the main protogonist of the film is the documentary film di-
rector, who with his small crew records various subjects. 
seemingly unrelated themes are juxtaposed to construct a 
mosaic of armenia in the 1990s: children-beggars, disabled 
children abandoned by their parents, newly born infants, 
refugees, homeless dogs, guilty and innocent prisoners… 
the tragedy of a society in transition… and hope, born out 
of extreme despair.

армения, Холандия, 2009      
82 мин.

армения,  2003
80 мин.

сценарий: Харутюн Хачатрян, Микаел стамболцян    
режисьор: Харутюн Хачатрян    
оператор: Вреж петросян
Музика: авет тертерян   
в ролите: липарит липатирян, Манвел Мхитарян, 
давид гаспарян, Нвард гаспарян, паранджем Чахалян

сценарий: Харутюн Хачатрян, Микаел стамболцян    
режисьор: Харутюн Хачатрян
оператор: Вахаг тер-Хакобян  
Музика: авет тертерян
в ролите: сурен Бабаян, Харутюн явазян, Костас 
Калафатис, агата Ванунц, рубен Хачатрян, левон 
газарян, сусанна газарян

тази история се развива в пост-съветския период, 
след арменско-азербайджанския конфликт. това е 
времето, когато огромната съветска империя 
се разпада. Филмът разказва за село, намиращо 
се в близост до зоната на военните действия. 
там благодетел от арменски произход от америка 
открива благотворителна столова в близка ферма, 
където  работят бежанци от различни места.

героят на филма е режисьор на документални ленти, 
който заедно със своя малък екип снима различни 
сюжети. привидно несвързани, те изграждат  мо-
зайката на живота в армения през 90-те години: 
деца-просяци, деца с увреждания, изоставени от ро-
дителите си, новородени бебета, бежанци, бездомни 
кучета, виновни и невинни затворници... трагедията 
на едно общество в преход. и надежда, родена от 
крайнo отчаяние...

BORDER

DOCUMENTARIST

ГРАНИЦА

ДОКУМЕНТАЛИСТ

awards
platinum award, WorldFest Houston, 2009
Best Feature documentary, syracuse iFF,2009
Best director, Kinoshok, 2009;

awards
special Mention, Carlovy Vary, 2003; 
state award of armenia, 2004, 
Vahagn award, armenia, 2004; 
Best director award; riga, 2004.

НаградИ
platinum award, WorldFest Houston, 2009
Best Feature documentary, syracuse iFF,2009
Best director, Kinoshok, 2009;

НаградИ
special Mention, Carlovy Vary, 2003; 
state award of armenia, 2004, 
Vahagn award, armenia, 2004; 
Best director award; riga, 2004.

спеЦиалНи прОЖеКЦии
speCial sCreenings
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armenia,  2006         
84min.

armenia, usa 1994
98 min.

script: Harutyun Khachatryan, Mikayel stamboltsyan
director: Harutyun Khachatryan
Camera: Vrej petrosyan, armen Mirakyan,  
ashot Movsesyan, artyom Melkoumyan

script: Harutyun Khachatryan, nora armani,  
gerald papasyan, Mikayel stamboltsyan
director: Harutyun Khachatryan
Camera: artyom Melkumyan, Vrezh petrosyan
Music: avet terteryan
Cast: nora armani, gerald papasyan,  
armen dzhigarkhanyan

poet and philosopher Jivany is one of the renowned per-
sonalities of the armenian culture of 19-20th centuries. His 
power lies in his clear thinking, philosophic outlook, desire to 
bequeath irreproachably the coming day to the generations 
and in the idea to be freed from complexities and formalities. 
He opposes at the same time the culture and himself with a 
great sense of humor, sarcasm. the film is about modern 
armenia seen through Jivany’s eyes and shot under a criti-
cal glance.

the main characters of this film are a husband and a wife 
– armenian actors living in the West. the film is based on 
a play directed by the two protagonists, which premiere hap-
pened in 1986 in edinburgh. later, the play was presented 
in many countries. the film is about the journey of these 
people around the world with the play. Far away from their 
historic native land, they try to find their spiritual roots.

армения, 2006           
84 мин.

армения, саЩ, 1994
98 мин.

сценарий: Харутюн Хачатрян, Микаел стамболцян    
режисьор: Харутюн Хачатрян
оператор: Вреж петросян, армен Миракян, ашот 
Мовсесян, артьом Мелкумян  
Музика: Живани, а. тертерян, г.-Ф. Хендел 

сценарий: Харутюн Хачатрян, Нора армани, гералд 
папазян, Микаел стамболцян    
режисьор: Харутюн Хачатрян
оператор: артьом Мелкумян, Вреж петросян
Музика: авет тертерян
в ролите: Нора армани, гералд папазян, армен 
джигарханян

поет и философ, Живани е една от най-известните 
личности в арменската култура. Неговата мисъл, 
философската й дълбочина, както и желанието 
му да завещае на идните поколения  идеята за 
освободеност от комплекси и формалности, са 
силата на творчеството му. Филмът разказва 
за модерна армения видяна през очите на Живани, 
видяна критично.

главните герои на този филм са съпруг и съпруга 
- арменски актьори, живеещи на Запад. Филмът 
е базиран на пиеса, режисирана от тях, чиято 
премиера е през 1986 г. в единбург. по-късно пиесата 
е представяна в много страни. Филмът разказва за 
пътуванията на тези актьори с пиесата по целия 
свят. далеч от тяхната историческа родина, те се 
опитват да намерят своите духовни корени.

RETURN OF THE POET

LAST STATION 
VERJIN KAYARAN

ЗАВРЪЩАНЕТО НА 
ПОЕТА

ПОСЛЕДНАТА 
СПИРКА
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WHITE TOWN      
SPITAK QAGHAQ

KOND

script: Harutyun Khachatryan, Mikayel stamboltsyan
director: Harutyun Khachatryan
Camera: armen Mirakyan
Music: emma Mihranyan

script: Harutyun Khachatryan
director: Harutyun Khachatryan
Camera: armen Mirakyan
Music: Vagharshak Zakaryan

 armenia, 1988
37 min.

armenia, 1987
40min.

armenian inhabited town in georgia, is depicted as bur-
lesque and the same time tragic model of a soviet town. 
shot in 1988, only a few years before the collapse of the 
ussr, the White town in a way predicted the upcoming 
national conflict from one side and the raise of the national 
movements from the other.

documentary about everyday life and serious social prob-
lems of one of the oldest districts of Yerevan called Kond. 
With its inhabitance Kond became the real object of longterm 
observation. the morning, the day, the evening, the night: 
waking up-daily cares-work-lunch-leisure-dream. But also 
wedening and burial, a fire and the birth of a child- the en-
tire cycle of human existence. and this realitively general 
scheme is filled out with fragments of real life, which pre-
sents itself to the viewer from the most various aspects.

армения, 1988
37 мин.

армения, 1987
40 мин.

сценарий: Харутюн Хачатрян, Микаел стамболцян    
режисьор: Харутюн Хачатрян
оператор: армен Миракян
Музика: ема Михранян

сценарий: Харутюн Хачатрян
режисьор: Харутюн Хачатрян
Оператор: армен Миракян
Музика: Вагаршак Закарян

Населен с арменци град в грузия е изобразен 
като бурлеска и трагичен модел на съветското 
общество. Заснет през 1988 г., само няколко години 
преди разпадането на ссср, филмът е предчувствие 
за предстоящия национален конфликт от една 
страна и за усилването на националистическите 
движения от друга.

документален филм за ежедневието и социалните 
проблеми на един от най-старите квартали на 
ереван, наречен Kонд, който е обект на дългосрочно 
наблюдение. сутрин, през деня, вечерта и нощем той 
живее с всекидневните грижи за работа и прехрана.  
показани са сватби и погребения, пожари и раждания 
– целия цикъл на човешкото съществуване. това са 
фрагменти от реалния живот, които представят 
пред зрителя съвременността от най-различни 
аспекти.

БЕЛИЯТ ГРАД

КОНД

НаградИ
«sesterce d’argent» nyon, 1989;
state Youth award, 1989.

awards 
«sesterce d’argent» nyon, 1989;
state Youth award, 1989.

awards
First prize, Young Filmmakers Festival, Moscow, 1987; 
First prize, Molodost, ukraine, 1987, 
Honourable Mention, nyon 1988; 
Best documentary, Festival of Festivals, Kazakhstan, 1988; 
Best documentary, sverdlovsk, russia, 1988;
the Best Film of the Year, georgia, 1988; 
state Youth award, 1989.

НаградИ
First prize, Young Filmmakers Festival, Moscow, 1987; 
First prize, Molodost, ukraine, 1987, 
Honourable Mention, nyon 1988; 
Best documentary, Festival of Festivals, Kazakhstan, 1988; 
Best documentary, sverdlovsk, russia, 1988;
the Best Film of the Year, georgia, 1988; 
state Youth award, 1989.
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RETURN TO THE 
PROMISED LAND   
VERADARDZ AVETYATS 
YERKIR

script: Mikayel stamboltsyan, Harutyun Khachatryan
director: Harutyun Khachatryan
Camera: artyom Melkumyan
Music: avet terteryan
Cast: razmik asatryan, Mariam Bozoyan, surik Zurnachyan, 
raya Zurnachyan

armenia, 1991
87 min.

For many ages the armenian nation, having no statehood, 
has concentrated all its values in the family and made it the 
center of the national spirit. the main characters of the film 
arrived in northern armenia not from paradise. they are refu-
gees who escaped from violence. Both of them are young. 
the woman is pregnant. they create a world around them-
selves, and thus create themselves.

армения, 1991
87 мин.

сценарий: Микаел стамболцян, Харутюн Хачатрян    
режисьор: Харутюн Хачатрян
оператор: артьом Мелкумян
Музика: авет тертерян   
в ролите: размик асатрян, Мариам Бозоян, сурик 
Зурначян, рая Зурначян  

В продължение на много векове арменският народ, 
без да има държавност, е съсредоточавал основните 
човешки ценности в семейството. то е в центъра 
на националния дух. героите на филма са семейство, 
избягало от насилието в северна армения. Жената 
е бременна. Младите хора създават свой свят и по 
този начин се изграждат като личности.

ЗАВРЪЩАНЕ В 
ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ

НаградИ
Festival «Message to Man», st. petersburg - 1993;
three prizes including ecumenical Jury award
«White elephant» russian Film Critics guild’s
award, 1993.
special prize, gyor, Hungary 1993
 the Best director award at «armenia-
russia» Film Festival

awards
Festival «Message to Man», st. petersburg - 1993;
three prizes including ecumenical Jury award
«White elephant» russian Film Critics guild’s
award, 1993.
special prize, gyor, Hungary 1993
 the Best director award at «armenia-
russia» Film Festival
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КиНОстУдия „прОФит”
FilMCOMpanY „prOFit”

русия, 2006      
86 мин.

русия, 2008
83 мин.

сценарий: Нана гринштейн, Оксана Бичкова
режиссер: Оксана Бичкова
оператор: иван гудков  
Музика: Кирил пирогов
в ролите: екатерина Федулова, евгений Циганов, 
алексей Барабаш, ирина рахманова, Наталия рева, 
Олег долин, евгений Кулаков, Кирил пирогов, татяна 
Кравченко, александър Баширов,  

сценарий: елена ласкарева, анастасия Волкова, 
евгений Бедарев
режиссер: евгений Бедарев
оператор: Максим Шинкоренко 
Музика: андрей Зуев
в ролите: Валерия ланская, Максим Матвеев, 
светлана суханова, екатерина Маликова

Маша работи като диджей в популярно радио, а Максим 
е талантлив млад архитект. Маша се подготвя за 
сватба с бившия си съученик Костя, а Максим печели 
международен конкурс и има предложение за работа 
в германия. и двамата не са убедени, че именно 
това им е нужно. Максим още обича момиче, което 
го е напуснало, а Маша усеща, че Костя съвсем не е 
човекът, който търси. и кой знае как биха се развили 
нещата, ако Маша не бе загубила мобилния си телефон, 
а Максим не бе го намерил...

ако има любов от пръв поглед, кой казва, че няма 
любов от първата дума?! та нали в навечерието на 
Новата година се сбъдват най-съкровените мечти 
и желания. андрей набира случаен номер по телефона 
и попада в ... миналата година. Чувайки гласа на 
непознато момиче, той се влюбва в него. героите 
на филма вече са намислили как да се срещнат и да 
слеят в едно своето бъдеще и минало, но... альона 
загива в автомобилна катастрофа. и андрей просто 
ще трябва да върне хода на времето, за да спаси 
любимото момиче.

русия, 2010    
106 мин.

русия, 2000
101 мин.

сценарий: Виктория евсеева, Оксана робски
режиссер: Олга суботина
оператор: Михаил агранович
Музика: глеб Матвейчук, андрей Комиссаров 
в ролите: Фьодор Бондарчук, Оксана Фандера, Олга 
сутулова, Мария Машкова, евгений стичкин, андрей 
Кузичев и др. 

сценарий: Надежда птушкина
режиссер: Михаил агранович, Олег янковский 
оператор: Михаил агранович 
Музика: Вадим Биберган
в ролите: екатерина Василиева, ирина Купченко, 
Олег янковский, Наталия Щукина, иван янковский

даша идва с приятелка в Москва с желанието да 
покори столицата. тя е преподавател по техника на 
речта и води скромен начин на живот – квартира под 
наем, дребни хонорари и уроци от сутрин до вечер. 
Но изведнъж даща получава изгодно предложемие 
– да дава уроци на преуспяващ бизнесмен, който 
участва в предизборна надпревара. Между даша 
и Влад започва бурен роман, но случайна среща 
с жената на бизнесмена заставя героинята да 
погледне на нещата по друг начин. 

В навечерието на Новата година домовете 
светят с пъстроцветни светлини. На пръв поглед 
изглежда, че зад всеки прозорец внимателно пазят 
любимия празник, че всеки очаква да се сбъднат 
новогодишните му мечти.
Обитателите на стар московски дом са свикнали 
да виждат силуета на възрастна жена в прозореца 
на малката й квартира. Вече десет години софия 
ивановна не става от своето кресло. тя през 
цялото време гледа през прозореца, прави красиви 
фигурки от хартия и слуша как нейната единствена 
дъщеря таня й чете романите на дикенс.

ПИТЕР FM

НОВОГОДИШНА 
ТАРИФА

ЗА ЛЮБОВТА

ЕЛА ДА МЕ ВИДИШ
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100 гОдиНи БългарсКО КиНО
100 Year CineMa in Bulgaria

България, 1966
85 мин.

България, 1980 
95 мин.

България, 1977     
67 мин.

сценарий: Валери петров
режисьор: Борислав Шаралиев
оператор: атанас тасев
Музика: Васил Казанджиев
в ролите: апостол Карамитев, Олег Ковачев, Мария 
русалиева, Цвятко Николов, таня Масалитинова

сценарий: георги Мишев
режисьор: иван андонов
оператор: пламен Вагенщайн
Музика: георги генков
в ролите: стефан данаилов, Невена Коканова, 
Цветана Манева, Мария статулова, Боряна пунчева, 
доротея тончева, Йорданка Кузманова, Надя 
тодорова, илка Зафирова

сценарий: георги Мишев
режисьор: Мая Вапцарова
оператор: димко Минов
в ролите:: Катя паскалева, петър петров, иван 
григоров, антон Карастоянов

Ваньо често играе сред блоковете с дървени мечове 
и картонена рицарска броня и постепенно се сблъсква 
с живота на възрастните. Неговата учителка идва 
при баща му, началник в министерството, с молба, 
но той я отпраща. Момчето е смутено от разговора 
между родителите - защо не се застъпват за 
правдата? то се чувства самотно и все по-чуждо 
у дома и разговаря на ум с единствения човек, на 
когото се доверява - вуйчото. Когато той го взема 
на разходка, детето е щастливо. Вуйчо георги не 
прекъсва думите и въпросите на Ваньо, отнася 
се към него със сериозност. и когато се прибира 
вкъщи, момчето притиска до себе си кристала, 
подарен от вуйчото, за да го показва като чудо.

Чаровен инструктор по шофиране след развода си 
се отдава на лекомислени авантюри. и въпреки че 
всяка от жените, които го ухажват, се опитва 
здраво да го впримчи, неотразимият дон Жуан 
успява да излезе от всякакви капани. Младият 
почитател на любовните афери има инцидентни 
проблеми с ревниви съпрузи, но много по-сериозни са 
проблемите му с преследващите го влюбени жени.

В малък провинциален град 65 годишен пенсионер 
спечелва 15000 лева и решава да си „купи“ малко 
любов. Ориентира се към красавицата на града 
– продавачката ангелина. В разгара на вечерта 
ангелина сипва приспивателно на възрастния 
мъж. Всички получават това, което са искали – 
съпрузите нова кола, а старецът – мисълта, че е 
прекарал нощта с ангелина.

България, 1981
94 мин.

сценарий: Валери петров
режисьор: Зако Хеския
оператор: стефан трифонов
Музика: Кирил дончев
в ролите: Кирил Варийски, Виктор Чучков, 
илия пенев, анани анев, соня дюлгерова, Кирил 
Кавардаков и др

Отделението по травматология в една болница. тук 
започва приятелството между актьора – млад мъж 
със счупен гръбначен стълб и леонид – десетгодишно 
момче със счупена ръка… За да забавлява детето, 
а и да спаси себе си от самотата и отчаянието, 
парализираният актьор измисля приказни истории с 
приключения, в които герои са другите болни…

РИЦАР БЕЗ БРОНЯ

ДАМИ КАНЯТЛЪЖОВНИ ИСТОРИИ

ЙО-ХО-ХО 
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България, 1979
91 мин.

България, 1989
88 мин.

сценарий: Николай Никифоров
режисьор: Никола рударов
оператор: георги георгиев
Музика: Борис Карадимчев
в ролите: асен Кисимов, стефан данаилов, анета 
сотирова

сценарий: Марко стойчев
режисьор: иван андонов
оператор: Красимир Костов
Музика: Кирил Маричков
в ролите: Филип трифонов, георги Мамалев, павел 
поппандов, петър попйорданов, Ваня Цветкова, 
Никола рударов

известен журналист отива на гости на своя 
съученик панчо. Неговата съпруга трябва да 
посрещне госта. под любопитните погледи на 
съседите двамата очакват домакина. Неловкостта 
между тях се засилва. Умореният гост е готов 
да преспи в плевнята. през нощта, изплашен 
от биволицата, журналистът пада в изкопа за 
кладенец. На разсъмване стопанката го открива и 
в желанието си да му помогне също пада в дупката. 
Когато панчо си идва и намира приятеля си и жена 
си в ямата, той е потресен. 

архитект стоев печели конкурс за проект в рио 
де Жанейро. Открива се възможност да замине, но 
трябва да направи компромис – с него ще пътува 
директорът вместо младият му колега. Връщайки 
се у дома, върху колата му пада труп. стоев 
прави опит да се отърве от мъртвеца. Когато 
пристига, отново открива трупа в багажника си. 
постепенно архитектът разбира, че и други хора 
имат същия проблем. Оказва се, че това е трупът 
на някогашната им чиста съвест.

България, 1972 г. 
80 мин.

България, 1976
86 мин.

сценарий Братя Мормареви
режисьор димитър петров
оператор Крум Крумов
Художник Костадин русаков
Музика петър ступел
в ролите: петър пейчев, ивайло джамбазов, емил 
петров, Красимир Марианов, иван аршинков и др.

сценарий: георги Мишев
режисьор: иван андонов
оператор: радослав спасов
Музика: симеон пиронков
в ролите: павел поппандов, Мариана димитрова, 
петър слабаков, Катя Чукова, Йорданка Кузманова, 
георги русев 

светът на възрастните през чистите очи на тези, 
които още няма от какво да се страхуват.
лятната ваканция на група деца в две морски 
истории за непроверения опит и мнимата зрялост 
на “големите”.

В малък провинциален град настъпва оживление. 
Открива се първата изложба на младия художник 
павел сираков. Особено внимание привлича 
картината “самодивско хоро” – млади голи жени, 
увлечени в самодивски танц. Местните ценители 
на изкуството припознават в една от самодивите 
добропорядъчна съпруга. скандалът е налице…

ОТ НИЩО НЕЩО

АДИО, РИО

С ДЕЦА НА МОРЕ

САМОДИВСКО ХОРО

100 гОдиНи БългарсКО КиНО
100 Year CineMa in Bulgaria
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100 гОдиНи БългарсКО КиНО
100 Year CineMa in Bulgaria

България, 1971
 51 мин.

България, 1979
98 мин.

сценарий: Николай Хайтов
режисьор: Милен Николов
оператор: Крум Крумов
Музика: Борис Карадимчев
в ролите: Константин Коцев, Наум Шопов, домна 
ганева, георги Черкелов, иван Кондов, изхак Финци

сценарий: Братя Мормареви
режисьор: Николай Волев
оператор: Венко Каблешков
Музика: иван стайков
в ролите: тодор Колев, павел поппандов, Йорданка 
Кузманова, георги русев, Надя тодорова, анета 
сотирова, георги Мамалев

гроздан панайотов е горски стражар в землището 
на село добралък и член на управляващата 
демократическа партия. Обезпокоен, че гората се 
сече незаконно, той се оплаква на кмета, който го 
уволнява… следват неприятни перипетии, опит за 
подкуп от дървената "мафия", заплаха от затвор… 
На финала гроздан символично погребва "чистата си 
съвест" в ковчег, в който се мъдри календар от 1932 
с ликовете на лидерите на демократическия сговор.

доцент денев е талантлив учен, но не може да подели 
времето между обществената и научната си дейност. 
Неочаквано му хрумва идеята да доведе от село 
братовчед си иван. с него си приличат като две капки 
вода. иван започва да се появява, където е необходимо 
протоколно присъствие, докато доцентът си работи 
върху научната тема. Отначало неуверено, но с все 
по-голям ентусиазъм, иван навлиза в новата си роля 
и стремежът му от всичко да изкарва материални 
облаги придобива застрашителни размери. Когато 
двойникът застрашава и личния живот на денев, той 
не издържа…

ГОЛА СЪВЕСТ

ДВОЙНИКЪТ

България, 1975
89 мин.

България, 1983
87 мин.

сценарий: Братя Мормареви
режисьор: петър Василев
оператор: яцек тодоров
Музика: петър ступел
в ролите: георги парцалев, сашка Братанова, Кирил 
господинов, Валентин гаджоков,  
Валентина Борисова, димитър панов

сценарий: Никола статков
режисьор: Николай Волев
оператор: Красимир Костов
Музика: иван стайков
в ролите: тодор Колев, Йорданка стефанова, 
ицхак Финци, стоян гъдев, павел поппандов, иван 
Обретенов

В семейството на димо Манчев цари строг консер-
вативен дух, който е “торпилиран” от новината, че 
дъщеря му има серизона връзка. лили е влюбена и ще 
се омъжва за пламен без родителска “благословия”. 
единствен дядо пано, бащата на димо, разбира 
младите. след трудна вътрешна борба и семейна 
война, димо се примирява и капитулира. Заменя ба-
щинското огорчение с ентусиазъм в подготовката 
на сватбеното тържество. Но тук идва втората 
неприятна изненада – младите вече са се подписали. 
Удрарът е голям и за двете семейства, но животът 
продължава своя ход.

пурко е беден селски музикант, който в борба с не-
мотията измисля нови начини за бързо забогатява-
не. Участвал в две войни, награден с ордени за хра-
брост и баща на много деца, за които все няма пари, 
а бирникът иска да вземе и кравата. след случайна 
среща с красива дама и изискан господин, спрели на 
пътя с прекрасната си кола да закусят, пурко се до-
косва до мечтата си. тя придобива образа на добре 
облечен господин, за чието осъществяване, той е 
готов да пожертва и последното, което има – да 
заложи земята си, за да го заведат в америка и да 
стане богат. илюзията рухва, но свободният дух го 
издига над битието и му дава сили отново да надуе 
кларинета.

ДВА ДИОПТЪРА 
ДАЛЕКОГЛЕСТВО

ГОСПОДИН ЗА  
ЕДИН ДЕН
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 пО сВетОВНите еКраНи
 WOrld sCreen 

France, Belgium        130 min.
2015

gasPar noe
selected
2015 love  
2009 enter the Void  
2002 irreversible 
1998 i stand alone

script: gaspar noe
director: gaspar noe
Camera: Benoit debie
Production: les Cinemas de la Zone, rt Features,  
rectangle productions
distribution: Wild Bunch distribution
Cast: Karl glusman, aomi Muyock, Klara Kristi 

a sexual melodrama about a boy and a girl and another 
girl. it's a love story, which celebrates sex in a joyous way.
January the 1st, early morning. the telephone rings. 
Murphy wakes up next to his young wife and 2-year-old 
child. He listens to his voice mail: electra’s mother, sick 
with worry, wants to know whether he has heard from her 
daughter. electra’s been missing for a long time. she's 
afraid something really bad has happened to her. Over the 
course of a long rainy day, Murphy finds himself alone in 
his apartment, reminiscing about the greatest love affair of 
his life, his two years with electra. a burning passion full of 
promises, games, excesses and mistakes…

Франция, Белгия        130 мин.
2015

гасПар Ное
избрано
2015 love  
2009 enter the Void  
2002 irreversible 
1998 i stand alone

сценарий: гаспар Ное
режисьор: гаспар Ное
оперратор: Бенуа деби
Производство: les Cinemas de la Zone, rt Features, 
rectangle productions
разпространява: България Филм Вижън
в ролите: Карл глусман, аоми Муьок, Клара Кристи

сексуална мелодрама за момче и момиче и друго 
момиче. това е любовна история, която показва 
секса като игра.
ранното утро на 1 януари. Звъни телефон. Мърфи 
се събужда редом с младата си жена и малкото се 
дете. той чува съобщение от телефонния секретар: 
майката на електра се  тревожи за дъщеря си и 
иска да се чуе с нея. електра е изчезнала отдавна. В 
един дълъг дъждовен ден Мърфи е сам апартамента, 
припомняйки си най-голямата любов на своя живот, 
двете години, прекарани с електра. това са дни на 
изгаряща страст, обещания, игри и недоразумения…

THE HEART AND THE SWEETHEART SERCE, SERDUSZKOLOVE

ЛЮБОВ
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