
Неконформистката алтернатива представя:  
Филмова програма: Да преминеш граница 
Културен Център G8, 30 юли  2016 година, 21:30 часа 

Цена на билета – 10 лв. /билет + напитка/ 

Куратор – Ирина Китова 

Обща продължителност: 65 мин. 

Анотация на програмата: Как човек се справя с „извънредните 

обстоятелства” ? В подобни ситуации  изборите, които предстоят не винаги зависят от самите нас. 

Противодействие или пропадане, урок или престъпление...  

 

 
ВИКТОР  
България, 2011, 7 мин. 
Сценарий и режисура: Георги Грошков 
Оператор: Кирил Паликарски 
С участието на: Стоян Алексиев, Богдан 
Казанджиев 
Продукция: Скрийн брадърс – Николай 
Спасов 
С подкрепата на: НФЦ 
 
Анотация: 
За управителя Виктор неговият 
ресторант е домът му. Никой не може да 
го уволни от там. 
 

 

 

ЗЕВС 

България-Германия, 2015, 30 мин. 

Сценарий: Павел Г. Веснаков и Моника Балчева 

Режисьор: Павел Г. Веснаков 

Оператор: Орлин Руевски 

Музика: Ралф Тиекьотер 

 

С участието на: Александър 

Алексиев, Валери Йорданов, 

Деян Донков, Яна Титова 

Продукция: Мувименто ООД 

(България) 

Копродукция: Heimathafen Film 

&Media (Германия) 

С подкрепата на: НФЦ и 

Фондация “Робърт Бош“ 

 

Анотация: 

Внезапната смърт на баща му 

принуждава Зевс да потърси 

помощ от по-големия си полу-

брат Васил, който отдавна е 



напуснал семейството им. Васил няма никакво намерение да помага на брат си в 

организирането на погребение. Когато в крайна сметка се съгласява да съдейства на Зевс в 

продажбата на колата му, двамата братя тръгват заедно на едно съдбоносно пътуване. 

 

 

 

Crossroads 

България, 2007, 28 мин. 

Реж. Христо Гочев 

Оператор: Петър Димов 

Продуцент: NSCine 2007 

 

Анотация: 

Задавали ли сте си въпроса, какво ме очаква зад тази пресечка? А какво ще стане ако мина по 

другата. Има хиляди, но ти избираш само една, тя те води до други или до задънена улица. 

Трима приятели попаднали в ситуация, която ще ги раздели. Един барман в света на 

наркотиците и безгрижния живот.Един млад полицай на кръстопът, кое е правилно и кое не. 

Симпатяга, който иска да помогне. Едно момиче търсещо чувства. Двама дилъри на границата 

със смъртта. Един случайно попаднал на неподходящото място свидетел . Всички те 

преплетени в множество пресечки. 

 

 

 
 

 

 

 
* Информацията за филмите е подготвена от официални публикации в интернет. 
 

 
 


