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Фестивал на етнографския и антропологичен филм 2011

За втора поредна година Сдружение за културни инициативи дава
възможност на българската публика да се запознае с достиженията на
визуалната антропология.
Идеята за подобен форум в България не е нова. През 1996 г. в София се
състои първият фестивал на етнографския филм, а две години по-късно през
април 1998 г. визуалният антрополог проф. Асен Баликси и филмовият
продуцент Стефан Китанов организират в Дом на киното неговото второ и
последно издание, специален гост, на което е един от основателите на
cinéma Vérité – френският антрополог и режисьор Жан Руш.
Повече от десетилетие интересът към социокултурните аспекти, познати и
непознати етноси, микро- и макрокосмосът на обществата и техните субгрупи
продължил да подтикват родни изследователи да документират тези
процеси. Това наложи нуждата един подобен форум да започне своето
съществуване отново и без прекъсвания този път.

Второто издание на Фестивала на етнографския и антропологичен филм е с
акцент „Балкани” и ще се проведе от 15 до 17 декември 2011 г. Домакин
отново ще е Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент
Охридски”, като от българска страна ще бъдат представени филми на
Веселка Тончева, Николай Ненов, Симеон Мильов, Телевизия Туризъм,
„Агитпроп” и др. Премиерна за българската публика ще бъде лентата
„Нестинари” (2010) на Златолина Семова. Сред чуждестранните автори са
селектирани филми от Сърбия, Гърция, Турция, Македония и Косово.
Балканите са необятна тема и чрез подготвената филмова програма, те ще
бъдат показани през различни гледни точки. Входът за ФЕАФ е свободен,
като всичко ще започне с леко закъснение и типично по балкански в 18.15
часа.

ПРИЯТНО ГЛЕДАНЕ !
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Затова Сдружение за културни инициативи реши да продължи прекъснатата
традиция и през ноември 2010 г. организира първото издание на Фестивала
на етнографския и антропологичен филм. Специален гост на фестивала беше
именно проф. Баликси, който с филмите си пренесе зрителите от Канадска
Арктика през пиринското село Брезница до скалните масиви на Хималаите.
Акцент в програмата на ФЕАФ бяха и лентите Жан Руш (1917 – 2004), като
освен тях бе показана и работата на няколко български музея в заснемането
на етнографски филми.
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15.12.2011 г./ четвъртък / thursday
18:00 ч. – Откриване / Opening
18:15 ч. – Хотел Рай / Paradise Hotel / 54 min.
19:20 ч. – В Кавракирово с песен на зурни / In Kavrakirovo with zouria song /
25 min.
19:50 ч. – Бетонни фараони / Concrete Pharaohs / 47 min.
20:45 ч. – Емануел / Emanuel / 43 min.
21:30 ч. – Коктейл / Cocktail

16.12.2011 г. / петък / friday
18:00 ч. – Сестрите на Лилит / Sister of Lilith / 41 min.
19:00 ч. – Между полумесеца и кръста / Between the crescent moon and the
cross / 34 min.
19:40 ч. – Мир за всички / Peace for all / 26 min.

17.12.2011 г. / събота / saturday
15 :30 ч. – Долината на маските / Valley of Masks / 22 min.
16:00 ч. – “Джамал” от Кошов – живо човешко съкровище / Djamal from
Koshov – living human treasure/ 20 min.
16:30 ч. – Сурва – ритъм и звук / Surva – rhythm and sound / 26 min.
17:00 ч – Каленик, последният ден на градския пазар / Kalenic, the Last Days
of a City Market / 28 min.
17:30 ч. - Кои сте вие, какви сте вие? / Who Are You, What Are You? / 27 min.
18:00 ч. – Дяволско коло / Devil’s Dance / 24 min.
18:30 ч. – Старовремска жътва / Old-time harvest/ 29 min.
19:00 ч. – Нестинари / Nestinari / 41 min.
19:45 ч. – Хурката / The Distaff / 28 min.
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20:10 ч. – Граница (та) / (The) Border / 55 min.
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20:15 ч. - Къната / The Henna / 28 min.
20:45 ч. – Последният гъдулар / The last gusle-player / 45 min.
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21:30 ч. – Трифун Бомбаджията / Trifun the Bomber / 12 min.
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Хотел Рай /
Paradise Hotel

2010 / 54 min.
София Тзавела / Sophia Tzavella
продукция на HBO и АГИТПРОП / produced by HBO and AGITPROP
България / Bulgaria

Документалният филм ни предлага
уникалната
възможност
да
прекосим полето зад Хотел „Рай”,
там, където небето и земята се
сливат, в една история за панелна
интеграция, любов, мизерия, много

мечти, малко поезия
циганска сватба.

и

една

25 years ago the Gypsy tower block
20 had all it takes to be a prefab
socialist heaven: from parquet floors
to intercom, a coveted hot water
central, street lamps, and benches
under
murmuring
apple
trees.
Someone called the place Paradise
Hotel – and the name stuck. But whit
the years the block gradually
changed. The parquet disappeared.
The water stopped. The lights went
off.
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Младият Демир мечтае за сватба.
Но бетонният цигански блок, в
който
живее
на
края
на
провинциален град в България, не
е място за романтични начинания.
Преди 25 години тук е имало
всичко
за
един
панелен
социалистически рай: от паркет до
домофон, мечтания ТЕЦ, улични
лампи, пейки под ябълковите
дървета пред входовете. Някой
нарекъл мястото Хотел „Рай” и така
останало. Обаче с годините блокът
постепенно се променял. Паркетът
изчезнал.
Водата
спряла.
Светлините изгаснали. Днес всеки
от 1 500-те обитатели на блока има
план как да си върне мечтата по
изгубения Рай.
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В Кавракирово с песен на
зурни / In Kavrakirovo with
zouria song

2010 / 25 min.
Георги Крумов, Стоян Радулов, Милена
Чирпанлиева / Georgi Kroumov, Stoyan Radoulov, Milena Chirpanlieva

В югозападното село Кавракирово,
недалеч от Петрич, зурната е найнай
важният инструмент за местните
музиканти, радва се на топъл
прием, обичана е и е тачена. Още
щом чуят първите й тонове,
местните хора са готови да се
хванат на хорото – бавно, тежко
или както
то го описва един чешки
музиколог – бързо, „сатаническо”.
Аналогията не е случайна –
навремето зурните били част от
русалийските празници. А някои от
онези стари мелодии се изпълняват
още
по
селските
тържества.
Зурната и нейните пазители майстори
и
музиканти
канти
е
и
основната тема на документалния
филм
на
Телевизия
Туризъм.
Лентата запечатва традицията на
"баш
майстора свирач" Курта
Демов, отпреди 100 години, чийто
синове, внуци и правнуци, братя и
братовчеди ... ставали все големи
майстори на зурната и бащи
бащ на
нови свирджии ...

In Kavrakirovo village in the southsouth
west, not far away from Petrich,
zouria is the most popular instrument
for the local musicians, which is
warm
welcomed,
loved
and
resdpected. Hearing the first tunes of
zouria, the local
ocal folks are ready to
join the horo dance which is slow and
heavy, or as it is described by a
Czech musical researcher–
researcher fast and
“satanic”. This correlation is not
accidental – once upon a time the
zourias have been part of Rusalka
festival rituals. Some of these old
melodies are still performed on the
local village festivals. Zouria and its
keepers – the craftsmen and the
musicians, is the main (central)
subject of the documentary film of
Television Tourism. The movie shows
the memories of the head master
maste on
the pipe, Kourta Demov, lived 100
years ago. His sons and groundsons
became the next generations pipe
players and their children will save
the
tradition
in
the
family.
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България / Bulgaria
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Бетонни фараони /
Concrete Pharaohs

2010 / 47 min.
Йордан Тодоров / Jordan Todorov
продукция на HBO и АГИТПРОП / produced by HBO and AGITPROP
България / Bulgaria

“Бетонни фараони” е пътешествие
сред лайфстайла и традициите на
една
от
най-затворените
и
интригуващи ромски групи. Ще се
разходим
из новата къща и
историите
на
харизматичен
цигански барон. Ще научим за
актуалните тенденции в ромските
надгробия.
Ще
слезем
в
подземните домове от африкански
гранит,
обзаведени
с
легла,
гардероби,
стереоуредби
и
включен
мобилен
телефон
за
директна връзка с другия свят.

Have you ever seen a faucet just for
wine and liquor? Or house painted in
all colours of the rainbow and mixing
Ionic porticos with plastic window
frames into the unique style of
“rocco-barocco”? Or tombs of African
granite,
furnished
with
beds,
wardrobes, stereos, jewelry, all
one`s worldly possessions and a
charged cell phone – a direct line to
the other world?
Welcome to the picturesque world of
the Kaldarash Gypsies, a closed
community of perhaps 1 million
people all over the world.
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Филмът разказва за възхвалата на
живота във всичките му измерения
– тук и в отвъдното. Виждали ли
сте чешма, от която текат вино и
ракия? А къща в петнадесет цвята,
съчетаваща естетиката на Древна
Гърция с PVC дограма в уникалния
стил
роко-бароко?
Плазмен
телевизор
под
земята?
Добре
дошли в колоритния свят на
калдарашите
–
общност,
наброяваща не повече от 1 млн.
души по целия свят.
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Емануел /
Emanuel

2011 / 43 min.
Младен Стаич, Младен Милосавлевич /
Mladen Stajic, Mladen Milosavljevic

В последните двадесет години все
по-голяма
голяма
част
от
ромското
население
в
Лесковац
стават
евангелисти
и
петдесетници.
Филмът „Емануел” се стреми да
открие причините за тези промени
и начинът по който те влияят на
предишния начин на живот на
новите
вярващи.
А
също
и
мнението на тези членове от
общността, които не са склонни да
приемат новите влияния.
яния.

During the last twenty years an
increasing number of members of
Roma population in Leskovac are
accepting
evangelization
and
Pentecostalism. The film Emanuel is
striving to find the reason behind
those changes, the ways in which
they influence the previous
pr
lifestyle
of new believers, and the opinion of
those members of local community
that are not prone to accept new
influences.
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Сърбия / Serbia

1
0

Сестрите на Лилит /
Sister of Lilith

2008 / 41 min.
Емел Челеби, Неджати Сьонмез / Emel
Celebi, Necati Sonmez

Три жени, които живеят в хармония
с природата и в природата, без да
отстъпват на никого с труда си –
като овчар, който живее със
стадото си в планината, като
рибар, който отива в морето всеки
ден , въпреки че не може да плува,
като
земеделски
производител,
който се грижи за своя дом и
купува и продава земя, когато се
налага …
Те представят продуктивен начин
на живот, все още неоткъснат от
природата. Това е песен на
възхвалата
за
силната
и
продуктивна
идентичност
н
на
жените,
разказана
от
чрез
историите на три характера.

Three women who live in harmony
with nature, not succumbing to
anyone with the force they draw off
their labor in nature: a shepherd who
lives with her flock in the mountains;
a fisher who goes out to
t the sea
everyday although she can’t swim;
and a farmer who cares for her home
and buys and sells fields when she
has to... They gain their freedom and
strength through their labor in
nature.
They represent a productive way of
life not yet disconnected
isconnected from
nature. This is a song of praise for
the strong and productive identity of
women told through the stories of
three
characters.
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Турция / Turkey

1
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Между полумесеца и кръста
кръс
/
Between the crescent moon
and the cross

2010 / 34 min.
Георги Крумов, Стоян Радулов, Невена
Граматикова / Georgi Krumov, Stoyan Radoulov, Nevena Gramatikova
България / Bulgaria
продукция на Телевизия Туризъм и
see.bg.
The movie presents an extremely
unknown part of the Bulgarian
population – Kazulbashi, who’s
religion Alevism is a flow in the nonnon
orthodox Islam, similar to its
authentic
thentic form and very close to the
early Christianity. The doctrine is a
secret, transmitted by word of mouth
in kin – religious community, called
“djems”. It is written by hand in old
notebooks, and because their religion
is secret, therefore its slightly–
slightly
known… The camera goes among
several villages populated by alevists
in the Ludogorie, as well as in three
of their sacred places – teke,
including the well known Demir baba
teke in “Sborqnovo”. The film shows
the rich culture and traditions of the
contemporary
orary alevii,
focusing on
history, life, festival and the rituals.
Their biggest festival – Hudurlez –
takes a special place in the movie.
These are the Bulgarian aleviialevii part
of a nation on a crossroad … Between
the crescent and the cross. The
movie is a production of TVT and
see.bg.
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Филмът
илмът
разказва
за
една
изключително малко позната част
от населението на България –
къзълбашите,
изповядващи
алевизма – религиозно течение в
неортодоксалния ислям, близко до
неговия автентичен вид и твърде
общо с ранното християнство.
Учението им е тайно, предава се от
уста на уста в родово-религиозните
религиозните
общини,
наречени
„джемове”,
записва се понякога на ръка в
обикновени тетрадки,
традки, а религията
им е скрита, затова и слабо
позната ... Камерата посещава
няколко от селата, населени от
алевиите в Лудогорието, както и
три от свещените за тях места –
текета,
сред
които
и
небезизвестното Демир баба теке в
ИАР „Сборяново”. Лентата показва
пок
богатството
на
културата
и
традициите на днешните алевии,
фокусирайки се върху историята,
живота, празниците и обредността.
Заснет е в детайли най-големият
най
им празник – Хъдърлез
лез ... Това са
те – българските алевии. Част от
един народ на кръстопът ... Между
полумесеца и кръста. Филмът е

1
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Мир за всички /
Peace for all

2007 / 26 min.
Елизабета Конеска / Elizabeta Koneska
Македония / Macedonia

In the west part of Macedonia, at the
little town called Makedonski Brod
exist temple called church
chur
Sn.
Nicolas / turbe H'idir baba. Today in
this
shrine
prayd
Orthodox
Christians, Muslims (Bektashi orders,
Halveti orders and Sunni) and they
all acknowledge the fact that it
belongs to all of them and they can
use it equally.
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В западната част на Македония в
град наречен Македонски Брод
съществува храм наречен църквата
Св. Николай и тюрбе Хидир баба.
Днес в този храм се молят
християни и мюсюлмани и всички
са съгласни, че той принадлежи на
всички и може бъде използван от
всички.
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Граница (та) /
Border (The)

2007 / 55 min.
Атина Пеглидоу / Athena Peglidou

Миграцията
през
гръцко
гръцкоалбанската граница се определя от
постоянния поток от хора и стоки
от едната страна на границата до
другата, легални или нелегални.
Този поток игнорира линията,
която разделя двете държави и
създава мрежи от икономически и
социални връзки.
ръзки. Това явление се
обяснява не само с географската
близост,
но
и
с
повторно
установените исторически връзки
между двата съседни региона от
двете страни на границите, както и
сложното културно сходство между
общностите и етническите групи.
Филмът
се
основава
новава
на
дългосрочна теренна работа, с
фокус върху жизнения опит на
субектите,
следва
техните
маршрути през границата и с
помощта на визуалните средства
записва
техните
тълкувания,
мотиви и дилеми.

The
immigration
through
the
Albanian-Greek
Greek border is delineated
de
by a constant flow of people and
goods, either legal or illegal, which
seems to ignore the dividing line
between the two national states and
establishes
social
and
financial
networks. This phenomenon has to
do not only with the geographical
proximity,
ity, but also with the rere
establishment
of
historical
ties
between neighbouring regions on
both sides of the border, as well as
the complex cultural affinity between
communities and ethnic groups of
the region, which facilitate the
communication of regions which had
been violently separated by the
imposition of the national border.
The film, based on a long-term
long
fieldwork, focuses on the lifelife
experience of the subjects, follows
their
itineraries
through
the
borderline, attempting through a
participant camera
a to record their
interpretations,
motives
and
dilemmas.
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Гърция / Greece
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Долината на маските /
Valley of Masks

2010 / 22 min.
Симеон
Simeon Grigorov, Simeon Milyov

Григоров,

Симеон

Мильов

/

България / Bulgaria

The rituals are carriers of memory
and the memory means to tell. That
survakari festival has survived and it
is in our days, as we say from time
immemorial, this means, that we
retain our memory.
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Ритуалите са носители на памет, а
паметта значи да разказваш. Това,
че сурвакарския празник е оцелял
и го има, както обикновено казваме
от незапомнени времена, това
означава, че сме запазили паметта
за нещо, разказа.
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“Джамал” от Кошов – живо
човешко съкровище /
Djamal from Koshov – living
human treasure

2011 / 20 min.
Николай Ненов, Десислава Димитрова,
Димитрова Арена Медия / Nikoay Nenov,
Desislava Dimitrova, Arena Media

Продукцията
на
Регионален
исторически музей – Русе и Арена
Медиа показва днешната
та реплика
на ергенския маскараден обред
„Джамал”,, който се изпълнява по
Ивановден
в
русенското
село
Кошов.. В маскарадната дружина
вече участват както възрастни
женени мъже, така и деца. Това е
знак за устойчивост на традицията
и
едно
от
изискванията
за
включване в Националната система
„Живи
човешки
съкровища”,
съгласно Конвенцията на ЮНЕСКО
за
нематериалното
културно
наследство. Научни консултанти на
филма са директорът на музея в
Русе доц. д-р
р Николай Ненов и
Десислава Димитрова.

Film production of Rousse Regional
Museum of History and Arena Media
shows the nowadays rite “Djamal” in
Koshov village,, Rousse – a play at
St. John’s day at the beginning of the
year (January 7-th).
th). Not only adult
married men take part in the
masquerade group, also children.
This is a sign of tradition resistance
and one of the requirements for
inclusion in the National System
"Living Human Treasures" according
to the UNESCO Convention on
Intangible Cultural Heritage. The
Scientific advisers are Desislava
Dimitrova and Nikolay Nenov director of the museum in Rousse.
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Сурва – ритъм и звук / Surva
– rhythm and sound
2008 / 26 min.
Веселка Тончева, Екатерина Минкова,
Панайот Данчев / Veselka Toncheva,
Ekaterina
terina Minkova, Panayot Danchev
Danch

Филмът представя Фестивала на
маскарадните игри – Сурва в град
Перник с фокус върху ритъма и
звука – техния смисъл в ритуала в
миналото и в празника днес.
Звънците,
хлопките,
чановете,
тюмбелеци имат своята тайна на
изработване,
а
съвременния
съвременният
градски човек понякога за пръв път
вижда
звънци
на
подобни
фестивали,
окачени
върху
кукерите. Звукът е вибрация, а
когато е част от ритуала, той е
магичен, въздейства върху хората,
предметите, природата.

The movie presents the Festival of
masquerade games – Surva in Pernik
town, focusing on the rhythm and
the sound
und which is the major
meaning of the ritual in the past and
in the festival today. The bells and
their different variations have their
secret
of
producing.
The
contemporary
urban
person
sometimes meets this types of bells
for the first time on festivals, where
they are hanged on mummers. The
sound is а vibration, and as a part of
the ritual it has a magnetic influence
on people, subjects, nature.

Ритуалите във време на преход –
между старата и новата година, от
един сезон в друг, от един
социален статус в друг са били
особено важни в традиционното
общество. Днес ритуалното вече не
е това, което е било, вярата в
неговата
сила
се
променя.
Обикалянето по домовете днес е
празник и веселие. В Перник
всичко е маски, звук и ритъм. Но
ритъмът не е един, ритмите са
много, те се сливат и така създават
ритъма на празника. Филмът е
продукция на БНТ.

The rituals in time of transition,
between old and new year, from one
season to another, from one
on social
status to another have been very
significant in the traditional society.
Nowadays, the rituals have a
different meaning and the people’s
belief in its power has changed too.
In present time the ritual tour from
door to door is a celebration and
amusement.
usement. During the festival
everything around Pernik is about
masks, sound and rhythm. All the
rhythms overflow from one another
and create the rhythm of the festival
itself. The movie is a BNT (Bulgarian
National
television)
production
production.
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Каленик, последният
ият ден на
градския пазар /
Kalenic, the Last Days of a City
Market

2011 / 28 min.
Иван Вукович, Милан Милетич / Ivan Vukovic, Milan Miletic

С носталгия и доза романтичен
хумор,
филмът
улавя
традиционната култура на пазара в
сръбските градове, която е на път
да изчезне. Лентата показва една
година от живота на Каленик,
централният пазар на Белград,
който трябва да се модернизира и
да се
превърне
е в
гигантски
търговски център.

The subtle humor and nostalgic
approach of this film brings us the
story about the traditional culture of
Serbian open-air
air markets. Such
market places are getting more
modern every day, losing their
previous meaning in the lives of the
community. This film presents four
seasons in life of a city market in
Belgrade, which lives its last days
before it becomes modernized.
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Кои сте вие, какви сте вие? /
Who Are You, What Are You?

2009 / 27 min.
Младен Стаич, Младен Милосавлевич /
Mladen Stajic, Mladen Milosavljevic
Сърбия / Serbia

This engaged film by two young
students
of
ethnology
and
anthropology records the customs
and prosaic everyday life of the
residents of four villages in the
Knjaževac Region. The residents
from these villages are mainly old
people faced with the depopulation
and
gradual
disappearance
of
Serbian villages.
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Този филм на двама студенти по
етнология и антропология, показва
обичаите и всекидневният живот на
обитателите на четири села в
района на Княжевац. Жителите
Жители
са
предимно стари хора, които се
сблъскват
с
депопулацията
и
постоянното
обезлюдяване
на
сръбските села.
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Дяволско коло /
Devil`s Dance

2009 / 24 min.
Тамара Попов / Tamara Popov

В селата на Източна Сърбия живеят
над 40 баячки, пророчици и
чародеи, при които всеки ден
идват хора да търсят спасение и
надежда. Ръководейки
оводейки се от тези
страхове, чародейките започват
дяволска игра, с която не са наясно
и от която няма връщане назад.
Черната хроника на сръбския печат
изобилства
от
съобщения
за
убийства, които се обясняват с
черна магия. Въпросите, които си
задава филмът, са за границите на
собствения страх и всичко, което
сме готови да направим за да го
премахнем.

In the villages of Eastern Serbia
there live over forty sorceresses,
diviners and prophetesses. People
come to them every day looking for
salvation and hope. Guided by their
fears they enter a game they are not
aware of – “devil’s game” –
wherefrom there is no way out.
Pages upon pages of black chronicles
read about murders happening on
the territory of Serbia, where
perpetrators call upon black magic as
the motive to the murders. Where
the limits of own fear and all that we
are prepared to do to resolve our
personal issues are some of the
questions asked by the film Devil’s
Dance.
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Старовремска жътва /
Old-time harvest

2010 / 29 min.
Георги
Крумов,
Симеон
Григоров,
Симеон Мильов / Georgi Krumov, Simeon
Grigorov, Simeon Milyov

Филмът на Телевизия Туризъм ни
прави свидетели на една истинска,
старовремска жътва и ни отвежда
до село Стефаново, в Радомирското
поле, където местните жени и мъже
ни показват как се е жънело в
стари времена,, далеч преди да
бъдат измислени тракторите и
комбайните.
Облечени
в
автентични
носии
и
сред
атмосферата
на
незабравимите
жетварски песни, те ни представят
отдавна
забравени
ритуали
и
обичаи, посветени на жътвата.
Разказът
умело
стъпва
на
класически
българ
български
произведения за жътвата от Елин
Пелин
и
Йордан
Йовков,
в
акомпанимент с неповторимия глас
на
народната
одната
певица
Славка
Секутова, защото
ащото неизменна част
от жътвата е типичната жетварска
песен. Започната от една жена,
друга й припява и така песента се
носи от клас на клас над полето –
химн и на тежкия жетварски труд,
но и на надеждата за бъдеще.

The The Television Tourism movie
observes a real, old-time
old
harvest in
Stefanovo village, Radomir, where
local women and men present the
reaping in the past, before the
tractors and combines were invented
. Dressed in authentic traditional
costumes, in the atmosphere of
unforgettable harvest songs, they
represent
forgotten
rituals
and
customs, dedicated to harvest. The
story is capably based on classical
Bulgarian literary
terary works written by
Elin Pelin and Yordan Yovkov,
complemented by the unique voice of
the folk singer Slavka Sekoutova.
The typical harvest songs are a
leading part of the actual harvest.
Started
by
one
woman
and
accompaniment by another, the song
floats
ts over the fields – hymn of the
heavy harvest labor from the one
hand and the hope for a better future
on the other.
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Нестинари /
Nestinari

2010 / 41 min.
Златолина Семова / Zlatolina Semova

Документалният филм "Нестинари"
възниква в следствие на теренните
проучвания на нестинарските игри
във връзка с дипломната работа на
Златолина
Семова.
Филмът
представя на зрителя съвременното
състояние на един стар ритуал,
забулен в мистика, който не спира
да буди любопитство и интерес у
поколения зрители, изследователи,
туристи.
Авторът
предприема
краткотрайно пътуване от Виена до
село Българи, по време на което се
надява да намери отговори на
въпроса какво значение има за
съвременния човек изпълняването
зпълняването
на един свещен ритуал.

The documentary "Nestinari" appears
appe
as a result of a field work made by
Zlatolina
Semova,
ova,
focusing
on
nestinar dance, in order to write her
master thesis. The film presents to
the audience the current state of an
old ritual,
ual, shrouded in mystery that
always evoke curiosity and interest in
generations of viewers, researchers
and tourists. The author takes a
short trip from Vienna to Bulgari
village, hoping to find the answers of
the question what is the meaning of
this sacred
ed ritual for the modern
man.
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Хурката /
The distaff

2010 / 28 min.
Веселка Тончева, Екатерина Минкова,
Камен Колев / Veselka Toncheva,
Ekaterina Minkova, Kamen Kolev
България / Bulgaria

The movie presents the distaff as a
part of the traditional Bulgarian
culture, the different aspects of its
practical usage and meaning in the
traditional
customs,
its
ritual
character, its meaning in the gender
relations and its identification with
the female, its presence in legends
like Todorini kukli.
The legend and the traditional look
towards the distaff are presented by
elderly women from the village of
Spanchevtsi. The distaff might be
b
seen in its diversity of specimens in
the fund of the National Ethnographic
Museum. The еthnologist Nadezhda
Teneva comments the diversity of
distaffs, their roles in the traditional
culture and the meaning of its
decoration. The craftsman - whittler
Veroslav
oslav
Tzvetkov
from
Vratza
introduces
the
techniques
of
manufacturing of different forms of
distaff and the place of the traditional
craft now and in the past.
The movie is a BNT (Bulgarian
National television) production.
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Филмът представя хурката като
вещ от традиционната българска
култура, различните аспекти от
практическото й приложение и
значение в традиционния бит,
ритуалния
й
характер
в
обредността,
значението
й
в
мъжко-женските
женските
отношения
и
отъждествяването й с женското,
присъствието й в легенди като
ка тази
за Тодорини кукли. Легендата,
както и въобще традиционния
поглед
към
хурката,
са
представени
от
баби
от
с.
Спанчевци, а самата хурка може да
се види в многообразието от
екземпляри
от
фонда
на
Националния етнографски музей.
Етнологът доц. д-р
р Надежда
Надежд Тенева
коментира
разновидностите
на
хурката, възможните й смисли и
роли в традиционната култура,
значението на орнаментиката й, а
майсторът-копанар
копанар
Верослав
Цветков от Враца ни запознава с
техниката
на
изработване,
различните форми на хурки и
мястото на традиционния занаят в
миналото
и
днес.
Филмът
е
продукция на БНТ.
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Къната /
The henna

2008 / 28 min.
Веселка Тончева, Екатерина Минкова,
Панайот Данчев / Veselka Toncheva,
Ekaterina
terina Minkova, Panayot Danchev
Danch

Филмът
представя
къната
и
къносването
в
традиционната
култура на турци, цигани и българи
мюсюлмани в България, но с опит
за
по-широк
широк
културологичен
поглед към тази традиция –
например рисуването с къна в
Индия и връзките, които биха
могли
да
се
открият
между
културите. “Фолклорната” страна
на
темата
е
илюстрирана
с
къносването на ръцете на булката
бул
при помаците от Тетевенско, както
и демонстрация на къносване при
софийски роми от кв. Факултето
(което е действащ ритуал в тази
общност и днес). В интервюто с
етнолога доц. д-р.
р. М. Карамихова
се изяснява ритуалният характер
на действието, неговият смисъл
с
и
символика у нас, както и се
проследяват
историческите
му
корени
и
териториално
разпространение.
Съвременният
поглед към рисуването с къната ни
отвежда в Студио за татуировки,
където ще видим какво рисуват
хората по телата си днес и какви са
татуировките
вките в миналото и днес.
Филмът е продукция на БНТ.

The film presents henna and henna
painting in the traditional culture of
Turkish
people,
Gypsies
and
Bulgarian Muslims with the attempt
to give a wider cultural look of this
tradition. It examines the henna
hen
painting in India and demonstrated
the common features that could be
found between cultures. The folklore
side of the topic is illustrated by the
painting of the bride’s hands among
Pomak people in Teteven and by
demonstration of henna painting
among gypsies
psies at Fakulteto district,
Sofia (which is an acting ritual
among this community today). The
nature of the ritual act, its meaning
and symbolism in our country, its
historical roots and geographical
spread are all clarified in the
interview with the ethnologist
ethn
M.
Karamihova.
The modern prospect of painting with
henna takes us into a tattoo studio
where we can see what people
nowadays paint on their bodies and
what the tattoos in the past and
present look like. The film is a
production of BNT.
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Последният гъдулар
р/
The last gusle-player
player

2009 / 45 min.
Сахит Коколи / Sahit Kokoli
Косово / Kosovo

Албанските
гъдулари
сами
изработват своите инструменти.
Технологията
на
работа
е
представена
във
филма
от
гъдуларя от областта Ругова Садик
С
Рама, който изработва гусла, но
също така е и един от най-добрите
най
певци на героичния епос.

"The last gusle-player"
player" is a film about
Albanian Epos - one of a few only left
in Europe. The movie is about Is
Elezi - a musician of Rugova area,
Kosovo, who sings
s this epos along
with gusle. He is able to sing over
200 000 verses,
rses, mainly heroic cycle,
but also part of Albanian historical
hist
Epos. So it is treating the technology
of singing these songs, its forming,
stylistic figures, authenticity
uthenticity of the
Past.
players themselves
Albanian gusle-players
make their musical instruments. The
movie
ovie presents the technology of
doing it by a gusle-player
gusle
from
Rugova Sadik
k Rama area. He makes
gusles and is one of the best singers
of the Heroic Epic as well.
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„Последния
гъдулар”
е
филм,
занимаващ се с албанския епос,
който е един от последните
съществуващи в Европа. В центъра
на филма е Ис Елези, музикант от
областта Ругова в Косово, който
пее
ее този епос в съпровод на гусла.
гусла
Той може да изпее над 20 хиляди
стиха, главно от героичния цикъл,
но също така и от албанския
исторически епос. Чрез него се
третира технологията на пеенето
на тези песни, изграждането им,
стилистичните
фигури,
автентичността на древността.
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Трифун Бомбаджията /
Trifun the Bomber

2008 / 12 min.
Сладжан Стоянович / Sladan Stojanovic

Филмът разказва историята на
Трифун Митич от Биновце, Южна
Сърбия, който в продължение на 10
години се опитва да изкопае
неескплодирали бомби в своя двор,
стоварени от НАТО.

This film is a story about Trifun Mirić
from village Binovce (Southern
Serbia) who has been trying for nine
years to dig out an unexploded bomb
(from the time of the NATO bombing)
in his garden.

Колкото повече кубичните метри
пръст
се
увеличават, толкова
повече недоволството и страхът у
се съседите му се увеличава, но
старият Трифун продължава своята
битка. Страхът за живота му
отдавна е спрял да го притеснява и
както сам казва вече няма какво
повече да губи.

While cubic metres of earth
eart pile up
and the dissatisfaction and fear
among his neighbours grow, elderly
Trifun continues his lone battle. A
possibility of losing his life stopped
bothering
him
long
time
ago
because, as he says, he has nothing
to lose any longer.

Поради обективни причини са възможни промени в предварително обявената
програма. Актуална информация може да намерите на feaf.wordpress.com
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