Три различни филма на трима млади български
режисьори – гледайте ги в Бургас на 17-19 юли
Понеделник, 16 Юли 2018

Мини фестивалът за документално-художествено кино "Лято с документално кино" ще се проведе на
17-19 юли в Културен център "Морско казино", гр. Бургас. Очакват ви прожекции на три нестандартни
филма, сътворени от млади български режисьори.
Това е изкушаваща възможност да видите актуални заглавия от последните три години, участвали в
много европейски и международни фестивали, отличени с редица награди.
Темата на мини фестивала е "Демократичните промени от 1989 година. Преходът в България и
постсоциалистическото минало през погледа на творците: Божина Панайотова, Весела Казакова, Мина
Милева и Елица Георгиева".

Ето и заглавията в програмата:

* "Червено, твърде червено" (Франция-България, 2018 г.) на Божина Панайотова.
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Филмът вплита използването на нови технологии, смартфони, камери за наблюдение, записващи
устройства и архивни кадри. Паралелни разкази, динамични диалози и наситеното действие загатват,
че търсенето на истината се превръща в детективско приключение с неочакван край.
Открито говорене за мафията в България, създадена от бивши агенти на Държавна сигурност (ДС),
които могат да манипулират и конспирират, след разпускането ѝ се захващат със създаването на нова
структура и започват да си купуват картини ("Червено, твърде червено").
Елате, за да видим още от този неочаквано жив и предизвикващ сетивата филм на 17-ти юли от 18:30 ч.,
КЦ "Морско казино", зала "Петя Дубарова". Вход свободен.
Трейлър на филма "Червено, твърде червено": https://moviepilot.de/movies/i-see-red-people/trailer

* "Звярът е още жив" (България, 2016 г.) на Весела Казакова и Мина Милева.

Оставаме на вълната на документално-художественото кино, която този път ще ни отведе в много
държави: Гърция, Куба, България, за да ни покаже, че миналото не си е тръгнало, че звярът е тук между нас, че той е още жив, протяга лапи в тъмното, дебне и вероятно подостря нокти в сенките,
докато някой се подготвя да спи. Паралелно пътуване между два свята: единият - на починалия дядо и
неговата внучка, които търсят отговори защо бивши агенти на ДС заемат все още ключови позиции в
обществото и нямат намерение да отстъпват. Кой е другият свят, този, който изгражда паралелната
действителност? Елате, за да разберем заедно на 18-ти юли от 18:30 ч., КЦ "Морско казино", зала "Петя
Дубарова". Вход свободен.
Трейлър на филма "Звярът е още жив": https://www.youtube.com/watch?v=kZFUz-RU4wg

* Третият филм, с който се закрива фестивалът "Лято с документално кино" е "Всяка стена е врата"
(Франция, 2017 г.) на Елица Георгиева.

Той е приказка. Той е надежда. Той е много повече от преживяно усещане за 89-та година. Елате, за да
видите един различен поглед към тази година, която става синоним на свободата с настъпването на
политическите промени и падането на Берлинската стена. Любопитно е началото на демокрацията в
България. Каква е била тогава - такава, каквото е днес? Освен този толкова различен поглед, ще имаме
щастието заедно с нас да бъде едно любознателно и интересно малко момиче, което тогава е било на 7
г., но ще остане с нас като усещане. Освен това след края на филма ще можем да попитаме режисьора
какво я е вдъхновило при правенето на филма и всичко интересно, което ни вълнува. Очакваме ви на
19-ти юли от 18:30 ч., КЦ "Морско казино", зала "Петя Дубарова". Вход свободен.
Трейлър на филма "Всяка стена е врата": https://www.youtube.com/watch?v=HXUXcDxtwxA

Не изпускайте възможността да станете част от три стъпки кино в казино, защото ще има изненади и
неочаквани подаръци, за които ще разберете, ако дойдете на 17, 18, 19 юли от 18:30 ч. в КЦ "Морско
казино".
Автор, инициатор, съорганизатор и изпълнител на идеята е Ирина Тодорова, докторант по
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Телевизионна журналистика, заедно с Община Бургас, Културен център "Морско казино", Студентски
съвет на СУ "Св. Климент Охридски", кино сайтът "Другото кино".

Повече информация за фестивала, филмите и режисьорите, както и други интересни събития можете да
откриете на Фейсбук страницата "Лято с документално кино":
https://www.facebook.com/%D0%9B%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
-394010214413247/ или на сайта: https://lyatodk.wordpress.com/ .

Събитие във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/272820636599069/

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