Платформата „Неконформистката алтернатива” навършва първата си година
Очакваме Ви на 30 септември (петък) в Културен Център G8
20:00 Откриване на изложба Авторски киноплакати на Сашка Русинова
и плакати, афиши и кинопрограми от 70-те и 80-те години на ХХ в.,
намерени в изоставени киносалони
20:30 Сборна програма от студентски филми: „Моето кино”
21:45 Официално откриване на конкурс за финансова подкрепа на
студентски филми
Фокус към студентското творчество - сборна програма от студентски филми: „Моето кино”
Куратор на програмата: Ирина Китова; Продължителност: 75 мин.; Цена на билета: 5 лв.
Анотация: Програмата представя пет студентски филма – различни като теми, жанр и авторски
стил. Филми, които по красив и смислен начин ни дават възможност да поживеем за кратко в
световете на другите. С огромно уважение към младите хора с мечти и призвание!
Солено и сладко, България, 2011, 12’
Режисьор: Поли Генчева
Сценарий: Деян Енев, Поли Генчева
Оператор: Ангел Балакчийски
В ролите: Асен Блатечки, Боян Арбов

История за сближаването, за откриването. В Коледната нощ един
баща и неговият син ще намерят път един към друг и надежда за подобри дни.

Линда, България, 2013, 12’
Режисура и сценарий: Антония Милчева
Оператор: Веселин Христов
В ролите: Добринка Станкова, Албена Георгиева
По празната улицата се задава жена, загърната в яке и шал – това е
дъщерята. Майката е възрастна жена, застанала е пред гардероба си по
нощница. От снимката на нощното й шкафче я гледа малко, бяло, рошаво
куче с любопитни детски очи...

Учител, България, 2014, 17’
Режисьор: Орлин Милчев
Сценарий: Орлин Милчев и Радослав Петров
Оператор: Лора Мушева
17-годишно момче от ромски произход открива своя музикален
талант. Новият му учител по дърворезба забелязва дарбата му и му
помага да повярва в мечтата си. Музиката спасява Асен от
ежедневието на улицата, а легендата за Орфей, която г-н Димов му разказва, дълги години остава в съзнанието
му и му дава сила да тръгне по собствен път.

Бандит и овен, България-Великобритания, 2014, 25’
Режисура и сценарий: Алберто Йорданов
Оператор: Лукаш Кулеч
Продуцент: Алберто Йорданов
Продукция: Единбургски колеж по изкуства
Дойчо е последният жител на отдалечено селце в сърцето на Стара
планина. Негови съседи са няколко животни, а най-добър приятел му е един
овен. Дойчо е бандяга, който търси злато и любов, а това се оказва изключително трудно начинание. Филмът
излиза извън клишираните представи за идиличен живот на село и поставя под въпрос смисъла на самотата.
Любовта е отдаденост, интимност, надежда ... болка, но и сила да продължиш да търсиш тази, която вярваш, че е
истинската

Октомври, България-Франция, 7’
Сценарий и режисура: Цветомир Матев
Оператор: Bertrand Purton
Какво бихте направили ако знаехте, че ви остава един месец живот? Не
посягайте веднага към клишираните отговори, Октомври е един
различен месец!

Благодарим на авторите и екипите на филмите , и на Фондация „Кинематограф. БГ” за
подкрепата!

Платформата „Неконформистката алтернатива”
Платформата „Неконформистката алтернатива”, подкрепена от Културен център G8,
първата си година на 30-ти септември 2016 г.

навършва

За една година успяхме да представим пред публика 13 тематични програми и 60 късометражни
филма, създадени през последните 15 години. Сред селекциите бе и организираното детско утро с
работилница „Моят първи анимационен герой”, в която се включиха над 20 деца.
Благодарим на кураторите на програмите, на авторите и продуцентите, които ни подкрепиха
безусловно и безвъзмездно!
Благодарим и на зрителите, защото именно тяхното присъствие на прожекциите направи възможно
създаването на Независим фонд за финансово подпомагане на млади творци в областта на киното и
аудиовизуалните изкуства.
На първата година от съществуването на платформата, Фондът ще дари приходите от прожекциите и
даренията в подкрепа на студентски филмови проекти чрез:
Конкурс за финансова подкрепа на студентски филми
Конкурсът ще стартира на 30-ти септември 2016 година, когато ще бъдат публикувани и обявени
условията и документите за участие и срокът за кандидатстване.
Обявяването на конкурса за финансова подкрепа на студентски филми на „Неконформистката
алтернатива” и Културен център G8 ще бъде съпътствано от Фокус към студентското творчество прожекция на сборна програма от студентски филми „Моето кино” и тематична изложба на авторски
киноплакати на Сашка Русинова и плакати, афиши и кинопрограми от 70-те и 80-те години на ХХ в.,
намерени в изоставени киносалони у нас.
Опитваме се да изграждаме мостове между паметта и мечтите, между авторите и зрителите... и между
хората.
С благодарност към всички, подкрепящи инициативата, Ви очакваме на 30 септември (петък) в 20:00 ч.
в Културен Център G8!

