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Мини фестивал за документално-художествено кино очаква
своята публика на 24-26 септември в Бургас
вторник, 24 септември 2019
Публикувано от: Стефан Минчев

Кино в казино е изкушаваща възможност да видите актуални филми от последните години, участвали в
европейски и международни фестивали, отличени с редица награди. Темата на мини фестивала тази
година е "Личности, които вдъхновяват". Той ще ви предложи безплатна прожекция на три заглавия в
КЦ "Морско казино", зала "Петя Дубарова", на 24, 25 и 26 септември.
Мини фестивалът започва с "Формулата на Тео" (2019 г.) на Николай Василев. Животът поднася сложни
конфигурации, с които човек е необходимо да се справи. Въпросът е да има добър подход към тях,
както и формула - "таен ключ", с които да "разкрие загадката". Филмът е метафоричен и реален разказ
за живота и делото на емблематичния физик Тедосий Теодосиев. Той ще бъде прожектиран на 24
септември от 18:30 ч. Вход свободен.

Трейлър на филма "Формулата на Тео":
https://vimeo.com/323545892

Вторият филм, който ще видим, е "Пътят на мъдростта" (България, 2004 г.), отново на Николай Василев.
Той е посветен на богослова Ваклуш Толев. Ще търсим заедно отговорите на въпросите: "Защо ни е
важна мъдростта днес?", както и "Какъв е пътят ѝ?" Колко често можем да я открием или видим. В
какви ситуации се появява в живота ни? Само в тъжни моменти или има шанс и друг път да я срещнем?
Елате, ще е интересно да разберем кога се срещаме с мъдростта и кой ни среща с нея на 25 септември
от 18:30 ч. Вход свободен.
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Трейлър на филма "Пътят на мъдростта":
https://www.facebook.com/vaklush/videos/2183354455218974/?v=2183354455218974

* Специален подарък за публиката е срещата с режисьора Николай Василев на 24 и 25
септември.

Третият филм, с който ще бъде закрит фестивалът "Лято с документално кино", е "Какъв цвят има този
свят" (България, 2019 г.) на Ралица Димитрова. Защо е важно да си спомним за някого?! За някой
неповторим човек и творец. Да се докоснем до сетивата, които улавят този свят по различен и свой
начин. Поетесата Данила Стоянова ни напуска едва на 23 години. Говори спокойно и ясно за живота и
смъртта в своите невероятни стихотворения. 35 години по-късно нейни приятели се опитват да
осмислят собствения си живот чрез спомените за нея, които са в непрестанен диалог със стиховете на
Данила - със специалното участие на актьорите Милена Ерменкова и Ованес Торосян.
Прожекцията ще е на 26 септември от 18:30 ч. Вход свободен.

Трейлър на филма "Какъв цвят има този свят":
https://vimeo.com/312386132

Автор, инициатор, съорганизатор и изпълнител на идеята за мини фестивала е Ирина Тодорова,
докторант по Телевизионна журналистика, съвместно с Община Бургас и Културен център "Морско
казино".

Повече информация за фестивала, филмите и режисьорите можете да откриете на Фейсбук страницата
"Лято с документално кино": https://www.facebook.com/liatosdokumentalnokino/

Събитие във Фейсбук:
https://www.facebook.com/events/236146960628321/?ti=cl

Ирина Тодорова, организатор
Тел. за контакт: 0885 11 61 60.
e-mail: ir.todorova@gmail.com
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