„Неконформистката алтернатива” представя:
Програма: „Март” – В търсене на жената
Културен Център G8 , 28 март (понеделник), 19:00 ч., 5 лв.
Анотация на програмата: Според Александър Дюма в основата на всяка афера e жената. Тя, в различни
нейни житейски роли и превъплъщения, ще присъства и във всеки един от филмите в селекцията в
набедения за „женски“ месец. Авторите на подбраните филми изследват скритите тайни,
отношенията, страховете и силата на своите персонажи. Някои от тях ще разчупят клишетата за
слабия пол, а други ще се опитат да надникнат отвъд привидното ... във вътрешния свят на жената.
Куратор: Янчо Михайлов; Обща продължителност на късометражната програма: 86 мин.

Жена, 2012, реж. Михайло Коцев, 2 мин.
Любовта е отдаденост, интимност, надежда ... болка, но и сила да
продължиш да търсиш тази, която вярваш, че е истинската.

Ани, 2015, реж. Илиян Кючуков, 15 мин.
Ани обича да заснема с камерата си всичко глупаво и насилствено, което
приятелките й, Мартина и Яна, правят. Един от техните планове - да
напръскат полицейска кола посред нощ, се проваля с гръм и трясък и
предоставя възможността на Ани да стане активен участник в нейната
пропита с насилие реалност.

Трябва да ти кажа нещо, 2003, реж. Драгомир Шолев, , 17 мин.
Момиче лъже майка си, че отива на екскурзия в планината. След като
напуска дома си, се среща с по-възрастния си приятел. Той я завежда в
болница, където тя трябва да направи нелегален аборт.

Линда, 2013, реж. Антония Милчева, 12 мин.
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...
Таланти, 2016, реж. Розалия Димитрова, 19 мин.
Един филм за пенсиониран шампион по бокс, който тренира две
момичета в разпадаща се спортна зала в Лом.Те не разполагат с пари,
но имат воля. Тяхната борба не е за реалността, тя е за мечтите.

Оловно сърце, 2014, реж. Слава Дойчева, 21 мин.
Стар тайнствен ритуал. Празен нощен влак. Безкраен плаж на ръба на
океана. И едно момиче, което се бори със себе си.

*Използвани са материали публикувани в интернет.

