
Неконформистката алтернатива представя програма: 
„Тъмната и поетична страна на младата българска анимация” 
Културен Център G8, 24  февруари (петък), 20:00 ч.; 5 лв.  

Куратор на програмата: Велислава Господинова 

Продължителност: 65 мин. 

Диалог: български/английски 

Анотация:  Анимацията ... Анимацията е поезията в киното – витална, 

многопластова, експресивна и ексцентрична, понякога объркваща и неразбрана, но не и безразлична.  

Независимо от поетичната форма - контролирана в рими и стихове, или свободно реещи се думи и изречения, 

поезията е изразното средство, чрез което човек е способен да разкрие най-дълбоките и съкровени кътчета 

на своето същество, най-абсурдните и противоречиви чувства, като ги облече в думи, като се опита да ги 

укроти в някаква последователност и по някакъв начин да ги извади от тъмнината, в която са се зародили. 

Веднъж пуснати на свобода, тези думи са способни да придобият неизброими форми, образи и цветове в 

съзнанието на четящия, да се трансформират спрямо законите на неговата собствена скрита вселена и да 

оставят своя отпечатък в душата му.  

Когато поезията се свърже с анимацията, тези две различни вселени се сливат и се показват в цялата си 

красота, тъмнина и уязвимост пред света. Всички сюрреалистични и магични образи оживяват наяве и 

понасят зрителите в едни различни светове, пълни с метафори, усещания и дълбоко лични преживявания. Те 

може да бъдат брутални и безжалостни, може да бъдат чувствени и меланхолични, може да покажат 

болезнената тъмнина, но може и да допуснат лъч на надежда, светлина. (Велислава Господинова) 

 

Селекция: 1. Щрих и стих; 2. Кръвта; 3. 20 ритника; 4. Само моя; 5. Анна Блуме; 6. Фарът; 7. Портали; 

 
ЩРИХ и СТИХ (2015) България, 22’05” 

диалог: български/английски 

Оригинална идея: Весела Данчева 

Режисьор: Иван Богданов, Борис Праматаров, Дмитрий Ягодин, Аспарух Петров, 

Милен Витанов, Борис Десподов 

Сценарий: Димитър Воев, Калоян Праматаров, Дилян Еленков, Георги 

Господинов 

Аниматори: Далибор Райнингер, Борис Десподов, Менди Гускенс, Борис 

Праматаров, Аспарух Петров, Атанас Филипов, Дмитрий Ягодин 

Музика: Петър Дундаков, Андреа Мартиньони, Венсан Мазманян, Николай 

Михайлов, Самюел Покро 

С участието на: Павел Терзийски, Георги Господинов, Хари Аничкин, Яна 

Хаджикостова, Иван Москов, Александър Найденов, Тавис Престън 

Продуцент: Весела Данчева 

Продукция: Компот Колектив ООД 

Контакт / Световен разпространител / Разпространител за България 

Весела Данчева / Компот Колектив ООД 

 

 Синопсис:  

“Щрих и Стих” е филмов проект за визуална поезия, който създава мост между поезия и анимация. Включва 6 

авторски визуални интерпретации на 6 съвременни български стихотворения, всяка разказана по различен начин. 

Анимацията няма ограничения и носи силата на визуалните символи и метафори, по подобен начин на поезията. 

Разкази за обречени хартиени корабчета, интимни препратки към кино жанрове, сутрешни убийства по 

невнимание, сладоледени надежди, междуетажни настроения и индустриални откровения се преплитат в 

образите на 6-те визуални поеми. 

Визуални поеми: 1.  „Малко сутрешно престъпление“; 2. „Одеонъ“; 3. „Естествен роман в 8 глави“; 

 4. „Млекарката“; 5. „100% настроение“; 6. „Постиндъстриал“; 

 

Фестивали и награди: 

- СФФ / Jameson short film competition, 2015 - световна премиера 

- МФФ Дрезден, 2015 



- Международен анимационен фестивал “Златен Кукер” 

Специална награда на журито “100 

години българска анимация” 

- АНЕСИ международен фестивал на Анимационното кино фестивал, 2015 

- ‘Insomnia’ международен анимационен фестивал, Русия, 2015 

3-та награда за ‘100% Настроение’ 

- ‘Animator’ международен анимационен фестивал, Полша, 2015 

- ‘Anibar’ международен анимационен фестивал, Косово, 2015 

Награда за най-добър Балкански филм за ‘100% Настроение’ 

- Световен фестивал на анимационното кино, Варна, 2015 

Специална награда на СБФД за ‘100% Настроение’ 

- KROK международен анимационен фестивал, Русия, 2015 

- Anim’est международен анимационен фестивал, Румъния, 2015 

- Interfilm Berlin международен късометражен фестивал, Германия, 2015 

- BeThere! Корфу анимационене фестивал, Гърция, 2015 

- ReAnimania международен анимационен фестивал, Армения, 2015 

- AFI FEST presented by Audi, Лос Анджелис, 2015 

- Animated Dreams | Black Nights Film Festival, Естония, 2015 

- LIAF международен късометражен фестивал Лондон, Англия, 2015 

- Златен ритон, България, 2015 

Специална награда на журито за проекта “Щрих и Стих” 

Награда за художник постановчик на екипа на “Щрих и Стих” 

- “В Двореца” международен късометражен фестивал, София, 2015 

- “Doctorclip” поетичен филмов фестивал, Италия, 2015 

- Animate Dubai, ОАЕ, 2015 

- ANIMATEKA, Словения, 2015 

- Oslo Poesi Film Festival, Норвегия, 2016 

- 40HKIFF - Hong Kong International Film Festival, Хонк Конг, 20016 

- MECAL Barcelona International Short and Animation Film Festival, Испания, 2016 

- MONSTRA 2016 Lisbon Animated Film Festival, Португалия, 2016 

 

 

КРЪВТА (2012) България, 06’15’’ 

диалог: български/английски 

Режисьор: Велислава Господинова 

Оператор: Велислава Господинова 

Сценарист: Велислава Господинова 

Анимация: Велислава Господинова, Петър Томов, Георги Стайков,  

Димитър Баялцалиев, Светослав Гълъбов, Ивайло Митков, Павел 

Пехливанов 

Композитор: Смолмен 

Монтаж: Велислава Господинова 

Продуцент: Георги Чолаков 

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=S04hpV2vTIM 

 

Синопсис: Филмът е един своеобразен апел към обществото против терора и войната, против насилието във 

всяка негова форма. Той разкрива по динамичен и особено драматичен начин връзката между смъртта, живота и 

техния неизменен спътник – Кръвта. Освободена от телесния затвор на вече мъртвите хора тя поема своя 

собствен път, нараства и подобно огромно чудовище обгръща и завладява целия свят. Върти се в едно със земята 

и тържествува в името на смъртта. А колко малко от същата тази кръв е нужно, за да се върне живота.  

 

Биография:  

Велислава Господинова е родена 1986-та година в София. Завършва Магистърска програма по Анимационна 

режисура в Нов Български Университет. Нейните филми – „Фарът“ 2009 и „Кръвта“ 2012 са селектирани и 

награждавани в програмите на множество престижни международни филмови фестивали. От 2005-та година, 

Велислава работи в сферата на визуалните ефекти и 2Д композитинга като художник и аниматор на свободна 

практика. 2010-та година е избрана на участва на международния форум - Berlinale Talent Campus. 2014-та година 

https://www.youtube.com/watch?v=S04hpV2vTIM


основава собствена продуцентска компания – „Ред Строук“, с която съвсем наскоро завършва работата по новия 

си късометражен анимационен филм – „Жар птица“.  

Фестивали и награди: 

Награда за дебют в анимационното кино от Златен ритон Пловдив, 2012; 

In the Palace, 2013;  

World Festival of Animated Film, 2013 и др. 

 

20  РИТНИКА (2016) България, 06’20’’ 

диалог: български/английски 

Режисьор: Димитър Димитров 

Сценарист: Дамян Еленков  

Продуцент: Нели Гашарова 

 

Синопсис:  Тялото......което следва лутанията на желанията,и 

плаща сметката за тях,докато душата се опитва да намери пътя 

си.  

 

Биография:  

Димитър Димитров е роден 1975-та година в София. 2003-та той завършва магистратура по анимация в 

Националнатата акадения за театрално и филмово изкуство. Той работи в сферата на класическата анимация, 

анимационни пърформанси, театрални и телевизионни продукции. В момента е 3Д аниматор и артист по 

специални ефекти в Геймлофт София, както и 3Д аниматор в Нова Броадкастинг Груп. Дебютният му филм “ABC” е 

селектиран в студентската програма на фестивала в Анеси - 2000-та година. Следващият му анимационен филм – 

‚Денят на кървавите венци“ 2014-та, нарисуван на смартфон, участва на 120 филмови фестивала, с над 20 награди, 

включващи iPhone FF, HOLYWOOD WEEKLY FF, WFAF VARNA и други.  

 

Фестивали и награди: 

Наградата за анимация на Международния фестивал за кино и дигитални изкуства TLANCHANA FEST в Мексико;  

Награда на „iPhone Film Festival“, 2015; 

Наградата на журито на анимационния фестивал на Париж, 2016 и др. 

 

 

САМО МОЯ (2015) България, 7'44'' 

диалог: български/английски 

Сценарий: Йоана Атанасова 

Режисьор: Йоана Атанасова 

Художник: Йоана Атанасова 

Продукция: Геополи ООД – Павлина Желева 

С подкрепата на: НФЦ 

 

Синопсис: Кошмарите на един ревнив съпруг. 

 

Фестивали и награди: 

Награда за най-добър български студентски филм на 12-ото издание на Световния фестивал на анимационния 

филм във Варна, 2016 

 

АННА БЛУМЕ (2009) България, 9 ‘ 

диалог: български/немски 

Режисьор: Весела Данчева 

Сценарий: Весела Данчева, Ебеле Окоуе 

Оператор: Иван Богданов 

Музика: Петър Дундаков 

Продукция: Финфилм (България), Ебеле Окоуе (Германия)  

С подкрепата на: НФЦ, Robert Bosch Stiftung 

Синопсис:  Вдъхновена от едноименното стихотворение на Курт Швитерс от 1919 г., Ана Блуме е визуална поезия 

за страстта на мъж, преследващ жена. Историята преминава в сюрреалистично пътуване, диктувано от ума на 



поета. Страстта и поглъщането, замаскирани като любов, води двата персонажа до финал, където любовта се 

оказва много тъжно и странно място.  

 

Биография:  

Весела Данчева (1975) работи в сферата на анимацията от 2001-ва година. Завършва 2001-ва Художествената 

академия „Willem de Kooning“ в Ротердам, с дипломния си проект Pull Over. През 2004 създава собствено 

анимационно студио FinFilm в София, заедно с режисьора Иван Богданов. Весела Данчева работи като независим 

режисьор и аниматор както по авторски филми, така и по комерсиални проекти.  

 

Фестивали и награди: 

Наградата на Сдружение “Критика” при СБФД и др. 

 

ФАРЪТ (2009) България,  4'50'' 

диалог: български/английски 

Режисьор: Велислава Господинова 

Оператор: Велислава Господинова 

Сценарист: Велислава Господинова 

Анимация: Велислава Господинова 

Продуцент: Нов Български Университет, Велислава Господинова 

 

Синопсис:  

Базиран върху поемата на Жак Превер "Фаропазачът много обича птиците", този филм ни разказва за абсурда на 

живота, за играта на съдбата, която понякога е твърде жестока. Това е филм за последствията от взето 

решение, за любовта, страданието и смъртта. 

 

Фестивали и награди: 

In the Palace, 2011; 

Награда за най-добър студентски филм на Световния фестивал на анимационния филм във Варна, 2016, 

Има селекции на над 80 международни фестивала. 

 

 

ПОРТАЛИ (2013) България, 8’40’’ 

диалог: български/английски 

Визия и идея: Виктор Мъжлеков 

Режисура и сценарий: Симеон Сокеров 

Анимация: Веселин Кушев 

Монтаж: Симеон Сокеров, Благой Костов 

Продуцент: CHAOS GROUP, STUDIO SOKEROV 

 

Синопсис:  

В пространство много различно от нашето, космически енергии дават живот на непознато същество. То 

предприема необикновеното пътуване към промяната и себеоткриването.  

 

Биография:  

Симеон Сокеров е роден през 1977 г. в гр. Ловеч, България. През 1991 г. той започва обучението си в 

Художествената Гимназия в София. През 1996 г. учи специалност “Живопис” в Националната художествена 

академия “Николай Павлович”. Една година по-късно обаче, се прехвърля в Националната академия за театрално 

и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов”, за да учи режисура на анимационни филми, където се дипломира с 

магистърска степен през 2009 г. В момента той е режисьор на късометражни филми и реклами, както и 

ръководител на отдел “Анимация и специални ефекти” в едно от водещите студия за реклама в 

България.www.sokerov.com 

 

Фестивали и награди: 

Световния фестивал на анимационния филм във Варна, 2013 и др. 

 

 

 


