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CineLibri ще пренесе Бургас в петото измерение през октомври
сряда, 28 август 2019
Публикувано от: Стефан Минчев

За Бургас е чест да бъде домакин на много от събитията в програмата на международния кинолитературен фестивал CineLibri. Петото му издание ще се проведе в дните от 5 до 20 октомври в
няколко града, предлагайки бляскави премиери, срещи с изключителни личности от света на киното и
литературата, грандиозни юбилеи, филмови ретроспекции и безценни образователни събития. Мотото
на CineLibri 2019 е "Петото измерение".
О 15:00 часа в петък, 30 август, в Заседателна зала на Община Бургас ще започне пресконференция за
обявяване на събитията, на които ще бъде домакин нашият град.
Фестивалът предвижда 50 филма, разпределени в конкурсна и паралелна програма, в т.ч. завладяващи
адаптации на литературни творби, създадени през последните две години, биографични драми за
световноизвестни артисти, анимационни филми по книги, нови интерпретации на класически

page 1 / 2

www.burgas.bg
26.01.2020 10:09

произведения и специално селектирани документални филми. Традиционен фокус са галавечерите в
знак на почит към различни култури, филмовите ритуали и чествания. През 2019-та се навършват 50
години от кацането на Луната, 500 години от смъртта на ренесансовия гений Леонардо да Винчи, 250
години от рождението на германския естествоизпитател и пътешественик Александър фон Хумболт и
120 години от рождението на великия аржентински майстор на кратката проза Хорхе Луис Борхес! Все
имена, които предизвикват страхопочитание. И тъй като във физиката и геометрията петото измерение
се свързва с шестоъгълник, каквато е формата на библиотеката според Борхес, тази есен CineLibri няма
да ви спести изкушенията, нещо повече - ще ви изстреля директно в космоса! Не без помощта на един
от най-взискателните режисьори, които киното познава - визионерът Стенли Кубрик.
Важен акцент сред паралелните събития е конкурсът за късометражни филми CineLibri Short Movie
Official Competition, който има награден фонд и се реализира чрез платформата Film Freeway. Повече
информация за конкурса ще намерите тук.
CineLibri 2019 се провежда с подкрепата на Столична програма "Култура", Национален фонд "Култура",
фонд "Култура" на Община Варна и Община Бургас; с изключителното партньорство на Vivacom и със
съдействието на Jameson и УниКредит Булбанк. Всички партньори и съмишленици са обявени на
официалната страница www.cinelibri.com.
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