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вместо начало
Атанаска Станчева, Директор на МФЕФ София

първото издание на фестивала се състоя през октомври 2010 г., като че ли без да има повод, като че ли на магия... препратката, 
разбира се, е към филма на Жан Андре фиесчи  „Жан руш, като че ли...” (с оригинално заглавие moso moso), който бе един от акцентите 
ни през онази година. 
За повечето хора отстрани, ние бяхме група ентусиасти наскоро завършили Университета, които с общите усилия на катедра Етнология 
и студентите от АЕс поставиха „началото”. А то макар и позакъсняло, бе силно и обещаващо. Личното присъствие на проф. Асен 
Баликси, едно от най-влиятелните имена във визуалната и културна антропология в световен мащаб, и прожекциите на голяма част 
от неговата работа бяха заявка за това. през следващите години продължихме да черпим опит и вдъхновение от професора, за да 
стигнем до днешна дата. 
В ifEf sofia 2012 решихме да поставим акцент върху класическите етнографски филми и американската школа по визуална 
антропология като цяло. изборът ни не е случаен, тъй като сАЩ е водещ център в културната антропология в средата на миналото 
столетие и първата страна, която започва да използва визуалния метод в изследванията си. филмите “The Hunters” на джон маршал 
и “Dead Birds” на робърт гарднър правят първата крачка за признаването на етнографското кино, а работата на Тимоти Аш е насочена 
към правенето на филми, използвани за обучителни цели. с това действие ние се надяваме да затворим началния цикъл и без да 
губим дирята, да продължим напред.  
и това, разбира се, далеч няма да е всичко, а поредното начало, началото на ifEf sofia 2012. Благодарим на всички, които със своя 
доброволен труд и огромен ентусиазъм направиха изданието да стане това, което е!

INsTead Of  begINNINg
Atanaska stancheva, manager of ifEf sofia

The first edition of the festival took place in October 2010, and it seemed as if there was no reason behind it, as if it happened by magic ... The 
reference of course is to the film by Jean-Andre fieschi “Jean Rouch comme si ...” (original title moso moso), who was one of our accents of that 
year.
for most people, we were a group of enthusiasts, recently graduated sofia University st. Kl. Ohridski, who combined efforts with the Depart-
ment of Ethnology and AEs students and who has set up “the beginning”. Even though it was with a bit of delay, it was strong and promising. 
The appearance of Prof. Asen Balikci, one of the most influential names in the visual and cultural anthropology worldwide and the screenings 
of big part of his work, helped a lot about it. Over the years we continued to draw inspiration from the experience of the professor to get to the 
current edition. 
in 2012 ifEf sofia we have decided to put an emphasis on classic ethnographic films and American school of visual anthropology as a whole. Our 
choice is not accidental since the U.s. was the leading center in cultural anthropology in the middle of the last century and the first country to 
begin using visual methods in research. The films The Hunters by John marshall and Dead Birds by Robert gardner made the first step towards 
the recognition of ethnographic cinema. in addition, the work of Timothy Asch is aimed at making films, used for training purposes. With this 
action, we hope to close the initial cycle and without losing the trail, to move on.
And of course this does not cover everything; this is just another beginning, the one of ifEf sofia 2012. Thanks to all volunteers for your great 
enthusiasm that made this edition happen the way it is!
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нЯКолКо  ДУмИ  За  ПРеДИстоРИЯта  на  наШИЯ  етно  ФИлм  Фест
доц. Веселин  Тепавичаров, ръководител катедра Етнология

         преди две години, през есента на 2010 г., сдружението за културни инициативи предложи на  Академичното етноложко 
сдружение на студентите от специалност „Етнология” при сУ „св. климент Охридски” /АЕс/ и на катедра „Етнология” в историческия 
факултет на Алма матер да се  организира фестивал на етнографското кино. финансови средства нямаше, но имаше желание на част 
от етнографската гилдия, предимно млади колеги,  да поставят едно начало.
       От тогава тези пионери на етнографския филмов фестивал успяват всяка есен да намерят  средства , енергия и време, за да 
продължат започнатото дело. Така инициативата постепенно придобива характеристиката на една сериозна поредица и нищо чудно 
след някоя друга година да се заговори за нея като за чакано ежегодно събитие със своя история, сериозно бъдеще и с  внушително 
присъствие в културния и научен живот на страната.
      Тази година етно филм фестът ще се отличи със своята продължителност и мащабност, с повече  тематики и задълбоченост. 
филмите са доста повече от предишните издания, а дискусиите и лекциите на документалистите, визуалните, културни антрополози 
и етнолози ще придадат повече заряд и съдържание. не просто фестивал, а цяла седмица на етнографското филмово  творчество.
     
     Viva  ethnologia !!!
                                                                                                                               
 
feW WORds ON THe PReHIsTORY Of OUR eTHNO fILM fesT
Associate Professor Veselin Tepavicharov, Head of  Ethnology Department

        in the autumn of 2010 the Association for Cultural initiatives proposed to the students from the Academic Ethnological society of sofia 
University “st. Kliment Ohridsky” (AEs) Ethnology Department and to the Ethnology Department to organize together a festival of ethnographic 
film. There was no funding, but there was a great desire among some of the representatives of the ethnographic guild, mostly young colleagues, 
to start working on the project.
       since then, every autumn these pioneers have managed to find funding, energy and time to continue what they have started. Therefore, 
the initiative has progressively turned into a serious event and it will not be a surprise if after a year or two it becomes an awaited event with a 
solid history, a promising future and authoritative role in the cultural and scientific life of the country.  
     This years’ ethno film fest will differ from previous editions in duration and structure, with more topics and rigour. There are more films than 
during the previous editions and the discussions and lectures by documentarists, visual and cultural anthropologists and ethnologists, are going 
to give additional solidity and contents to the forum. This is not just a festival; it is a whole week of ethnographic film creativity!
     
     Viva  ethnologia !!!
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ПРеЗ неговИЯ ПоглеД
* извадки от интервю на Тодор станчев с проф. Асен Баликси, 13 октомври 2012 г. 

първата регистрация на специфични културни феномени започва с изобретението на фотографския апарат и кинокамерата, още от 
края на 19-тия век, но тези записи не се употребяваха в академичните среди. 
В края на 50-те години в колумбийския университет се показваха в различен контекст 3 филма. първият беше Nanook of the North 
(1922), ескимоският филм на робърт флайерти, вторият беше поетичен филм върху остров Цейлон (The song of Ceylon / 1934) и 
филмът grass: A Nation’s Battle for Life (1925). 
изведнъж нещата се промениха. излязоха The Hunters на джон маршал, Death Birds на Боб гарднър и Лудите господари на Жан руш, 
скоро последвани от ескимоските филми за нетсилик. до преди филма на руш туземните протагонисти бяха театрални фигури, без 
спонтанност и индивидуалност, а след него станаха истински хора, които говорят и изразяват чувства. Зрителят вече можеше да влезе 
вътре в туземното общество, а това за времето си бе истинска революция. 
За документалистите етнографският филм представляваше груба регистрация, без естетика, драматургия и прочее. някои казваха: 
ние не можем да участваме като артисти и творци във вашия тип снимане, той е за етнографи, които не се интересуват от кино и 
използват камерата само като инструмент за регистрация, без изразяване на чувства и естетически амбиции. но имаше и изключения, 
които подчертаваха: и ние трябва да следваме тази метода, въпреки че не сме етнографи, понеже те знаят как да се доближат до 
протагониста, за да го заснемат по един много интимен начин. филмите на робърт гарднър, например, са силно естетически, особено 
forest of Bliss (1986), затова и често са определяни като документални с етнографски амбиции. 
но кои филми всъщност са етнографски? 
няма съществена разлика между документален и етнографски филм. разликата е, че в етнографския филм етнографът трябва 
да е и режисьор или по някакъв начин трябва да участва активно в производството на филма. Етнографът познава от какво се 
състои културата, а всяка култура има сърцевина, която режисьорът трябва да се помъчи да заснеме. при ескимоса това ще бъдат 
технологическите  елементи, които му позволяват да ловува и риболовства – харпунът, каякът, кожената палатка, иглуто, кожените 
дрехи, големият нож, с който строи иглуто. Без тях той не може да преживее, ако няма харпун, няма и ескимос. Това е културалната 
сърцевина. Етнографът трябва да помогне на режисьора да се ориентира в насоката на регистрация на това ядро. когато имаме 
участието на етнограф това прави филма етнографски по дефиниция. 
днес всеки млад човек може да вземе камера и да направи филм, стига да познава тази сърцевина. но тя би била най-добре видима 
ако последваме протагонистите, с които сме избрали да работим, през всичките климатични сезони. какви са техните стратегии да се 
намери прехрана, как живеят тези хора, за какво живеят, какво желаят от живота. 
най-първите етнографски филми са именно такива серии от филми – за бушмените от калахари на джон маршал, за ескимосите 
нетселик и за яномамо на Тимъти Аш и напольон Шаньон. по-важното е, че до ден днешен не се намери млад човек, който да отиде в 
едно селище за поне година и да направи аудиовизуален портрет на общността през погледа на едно семейство.*

може пък това да си ти. 
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THROUgH HIs eYes
* Excerpts from an interview with prof. Asen Balikci, October 13 2012 by Todor stanchev

The first registration of specific cultural phenomena began with the invention of the photographic and movie camera at the end of the late 19th 
century, but these records were not use in academia.   
in the 50s at Columbia University three films in different context were shown. The first one was Nanook of the North (1922), an Eskimo film 
by Robert flaherty; the second was a poetic film for the Ceylon island (The song of Ceylon / 1934) and grass: A Nation’s Battle for Life (1925).
suddenly things changed. Produced by John marshall, The Hunters came out, then Bob gardner’s Dead Birds and The mad masters of Jean 
Rouch, soon followed by the Eskimo series for Netsilik. Until Rouch’s film was released, indigenous protagonists were theatrical figures without 
spontaneity and individuality, and after it they became real people who talk and express feelings. The viewer was able to get inside the 
indigenous society, which at the time was revolutionary.
for the documentary filmmakers ethnographic film was a harsh registration, without aesthetics, drama and so on. some of them were saying: 
we cannot participate as artists and creators in your type of shooting; it is only for ethnographers who are not interested in cinema and use 
camera only as an instrument for registration without feelings and aesthetic ambitions. But there were exceptions, which emphasized: we 
must follow this method, although we are not ethnographers, because they know how to approach the protagonist to shoot him in a very 
intimate way. for example films made by Robert gardner are highly aesthetic, especially forest of Bliss (1986), so they are often described as 
documentaries with ethnographic ambitions.
But which films are actually ethnographic?
There is no significant difference between documentary and ethnographic film. The difference is that in ethnographic film, the ethnographer 
must also direct it or at least be actively involved in the production of the film. The ethnographer knows what culture constitutes of, and every 
culture has a core which the director should try to capture. for an Eskimo that would be the technological elements allowing him to hunt and 
fish – harpoon, kayak, leather tent, igloo, leather garments, large knife, which builds the igloo. Without them he cannot survive; if there is no 
harpoon, there won’t be an Eskimo. This is the core of their culture. Ethnographer should help the director to orient in a direction to help him 
register that core. When an ethnographer is participating that makes the film ethnographic by definition.
Today every young man can take a camera and make a film as long as he knows this core. But it would be best if you follow the protagonists 
whom we choose to work with during every weather seasons. What are their strategies to find food, how these people live, what they live for, 
what they want from life?
The first ethnographic films were precisely those series of films – for the Kalahari Bushmen by John marshall, for Netsilik Eskimo and Yanomamo 
by Timothy Asch and Napoleon Chagnon. The point is that to this day no young man has been to a village for at least a year to make an audio-
visual portrait of a community through the eyes of one family. *

maybe that could be you.



15:00 master class Jordan Todorov / Bg

18:00 a lecture by Dimitar Venkov / Bg
19:00 indians Like Us / EN, fR / Bg, EN

20:00 Native American songs and 
dances

12:00 Kuker`s Day / Bg / no subs
13:00 furmani / BA / Bg
13:30 mišina / HR / Bg
13:45 The Night of the Dead / HR / Bg
14:45 Trials, Tribulations and sustain-
able growth of a Cock / Rs / no subs
15:05 Hunger / Rs / Bg
15:20 The Painted Brides Do Not Cry / 
Bg / no subs
15:50 The spirit of surva / Bg / no subs

17:00 The Way to sundance / EN, fR / 
Bg, EN
18:00 indie / Bg / EN
18:10 a lecture by Nikolay Yankov / Bg
19:30 The People of the Caribou / Bg
19:40 Presenting of “Eagle Circle” pub-
lications / Bg

12:00 Exhibition “Eagle Circle”, ac-
companied by photographs of Edward s. 
Curtis / EN, Bg

20:00 married at the mall / EN / Bg

12:00 st. george’s Day at gorani People 
from Albania / Bg / no subs
12:30 Our village this is Boboshtica / Bg 
/ no subs
13:20 Rusalje are falling to Oblivion / 
Rs / Bg
13:35 The Bench on the Porch / Rs / Bg
14:20 Balkan’s Digest / RO / Bg
14:20 forsaken Paths / TR / Bg
15:25 A Tale About saints, sinners and 
musicians / Bg, no subs
16:10 The Lom River Valley Unseen / Bg 
/ no subs

14:00 A lecture by sarah Elder / EN
16:00 master Class with sarah Elder/EN

18:00 i Dream of mummers / Bg / EN
18:50 The Caviar Connection / Rs / Bg, 
EN
20:00 Twelve Neighbours / gR / Bg, EN
20:55 Dustballs / EN / Bg

10:00 stories with monuments / Bg / 
EN
11:15 Looking at Themselves - Baba-
luda Luda / RO / Bg

11:50 Presentations of students and 
young scientists / Bg

14:00 Presentations of scientists and 
researchers / Bg

18:00 Presentation of Alaskan Eskimo 
series by sara Elder / EN, Bg
18:15 At the Time of Whaling / native 
/ Bg, EN
18:40 The Drums of Winter / native / 
Bg, EN
20:15 from the first People / native / 
Bg, EN

10:00 Demonstrations of Native Ameri-
can arts and crafts

11:00 a lecture by Lyubomir Kyumyurd-
jiev / Bg

13:30 sarah Elder’s introduction in a 
work of Tim Asch and John marshall / 
EN, Bg
13:45 The Hunters / native, EN / Bg
15:00 N!ai, The story of a !Kung Woman 
/ native, EN / Bg
16:30 Yanomamo: A multidisciplinary 
study / EN / Bg
17:15 magical Death / native, EN / Bg
17:45 A father Washes His Children / 
native / Bg, EN
18:00 Bride service / EN / Bg

18:30 Corridor N8 / Bg, AL, mK / EN
19:45 Deep Violet / Bg / EN
20:00 City of Dreams / Bg / EN

10:00 traditional storytelling by Nikolay 
Yankov / Bg
11:00 a lecture by ivan Voinov / Bg
12:00 a lecture by Valentin Valentinov
/Bg

13:30 Dead Birds / native, EN / Bg
14:55 Rivers of sand / native, EN / Bg
16:40 sons of Haji Omar /native, EN / Bg
17:40 At the Caribou Crossing Place / 
native / no subs

19:00 goleshovo / Bg / EN
20:00 fires of Devotion / Bg / EN

18:00 i dream of music / Bg / no subs
18:45 soulful / Bg / EN
20:00 Night on the City / Bg / EN
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Биография

сара Елдер е автор на етнографски филми, кaто 
в продължение на 30 години работи в Аляска 
съвместно с коренното население – ескимосите юпик 
и инуит. нейната кариера в документалното кино се 
концентрира около етиката и предизвикателствата 
на снимането отвъд културните граници. през 70-те 
години заедно със своя колега Ленард камерлинг, 
тя става пионер в етнографското кино, с развитието 
на метод за сътрудничество с общността, в която 
сниманите субекти участват във взимането на 
решения и режисират филмовите теми, събития и 
предмети на разговор.
В периода 1973-1998 г., заедно с Ленард камерлинг, 
Елдер основава и ръководи филмов проект за 

наследството на коренното население на Аляска, към университета в Аляска. докато е стажант в Documentary Edu-
cational Resources, тя има възможността да работи с две от най-големите имена в етнографското кино – Тимъти Аш 
и джон маршал. Лекциите при ричард Лийкок, един от пионерите на американското cinema verite, и работа върху 
проекти като сериите за индианците Яномамо на Аш и филмите за бушмените от калахари на маршъл доразвиват 
много от нейните умения.
понастоящем сара Елдер е професор в департамента по медийни изследвания в Университета на гр. Бъфало (щата ню 
Йорк), като въпреки това продължава да прави терен и продукции в Аляска. настоящият и филмов проект surviving 
Arctic Climate Change изследва последиците от глобалното затопляне в малкото селище Емонак. Освен всичко друго 
Елдер е активист за даване на местни права и поддръжник на движенията за суверенитет на местното население. 
нейните филми са спечелили множество награди и отличия, а работата и има широко разпространение в библиотеки, 
културни програми и училища в различни райони на сАЩ. 
 

biography

sarah Elder is ethnographic film director who has worked in Alaska for 30 years collaborating with Alaska Native people. Her 
documentary career is concerned with the ethics and the challenges of filming across cultural boundaries. in the 1970’s, with 
her colleague Leonard Kamerling, Elder pioneered an approach to ethnographic film and developed a community collaborative 
method wherein the people who are filmed share in the filmmaking decisions and direct the film’s themes, events and topics 
filmed.
Elder is currently Professor of Documentary film in the Department of media study at the University at Buffalo, state University 
of New York. from 1973 -1990, Elder co-founded and co-directed the Alaska Native Heritage film Project with Leonard Kamer-
ling at the University of Alaska.  she apprenticed at Documentary Educational Resources working with Tim Asch on his Yano-
mamo series and with John marshall on the Ju/’hoansi (Bushmen) film series. she also studied at miT with Richard Leacock, 
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one of America’s pioneers in cinema verite. 
sarah Elder continues to do research and media production in Alaska and keeps a small log cabin in a birch forest outside 
fairbanks. Her current film project, surviving Arctic Climate Change, looks at the consequences of global warming on the small 
Yup’ik Eskimo village of Emmonak, Alaska on the coast of the Bering sea. Elder has been active in cultural empowerment initia-
tives, indigenous rights and Native sovereignty movements. 
Elder’s films have won numerous awards and distinctions and her work has wide distribution in Alaskan libraries, cultural pro-
grams, Native villages, and in rural and urban school curriculum.

Лекция
в сътрудничество с местното население на аляска: снимането на етнографски филми 
от 1972 г. до сега. 
сара Елдер ще покаже части от филмите си за ескимосите от Аляска и ще обсъди пътя на своята 40 годишна кариера, използвайки 
методите на сътрудничество с тях  

Lecture
collaborating with alaska Native People: ethnographic filmmaking 1972-present
sarah Elder will show clips from her films with Alaskan Eskimos and discuss the trajectory of her career over 40 years using collaborative film 
techniques.

майсторски клас
гледайки назад и движейки се напред: Променящите се практики на интервюиране.
прожекция на филма на сара Елдер в прогрес  “surviving Climate Change”, 60 мин.
сара Елдер ще представи своите резултати от интервюирането, работейки самостоятелно с малка камера в контраст на големия 
филмов клип. Тя ще покаже още и своя най-нов филм, все още в процес на работа, който разглежда стратегиите за оцеляване в 
променящия се свят на жителите от Аляска. 

master class
Looking back and Moving forward: changing Interviewing Practices
screening: “surviving Climate Change”, 60 mins
Ethnographic filmmaker, sarah Elder, will examine her interviewing results working solo with a small camera in contrast to working with a 
larger film crew. she will also show her newest film, still in progress, that looks at Alaskan villagers strategies for survival in a changing world.
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aT THe TIMe Of WHaLINg

Usa / 1974 / 20 min

Director: sarah Elder, Leonard Kamerling
Producer / Photographer: Leonard Kamerling
sound rocordist: sarah Elder
Production: The Alaska Native Heritage film Project, Center for 
Northern Educational Research and University of Alaska  
Contacts: + 7166450935 / selder@buffalo.edu

гембъл е общност от Аляска, говореща езика на юпик, намираща се на остров свети Лоурънс в Берингово море. 
Тук, както и по крайбрежието, морските бозайници са все още основен източник на храна. по време на тяхната 
триседмична миграция по Беринговия канал китовете се ловят с комбинация от традиционни техники и наскоро 
въведени технологии като моторни лодки и огнестрелни оръжия. Тежестта на един полярен кит е около един тон, а 
дължината му може да достигне около 70 фута. работейки заедно дори и 15 традиционни ескимоски кожени лодки, 
всяка с по 10 човека, не могат да осигурят безопасния улов на кита. От върха на покрива няколко мъже наблюдават 
морето с бинокли за дупки в леда и други знаци, сигнализиращи миграцията на китовете. Условията са добри, така че 
мъжете могат да вдигнат платната на лодките ...

gambell, Alaska is a Yupik-speaking community on st. Lawrence island on the Bering sea. Here, as on the coast, sea mammals 
are still the major source of food. During their three-week spring migration through the Bering Channel, whales are hunted us-
ing a combination of traditional organization and recently introduced technology such as motors and darting guns. A bowhead 
whale weighs about one ton per foot, and may reach seventy feet in length. Working together, even fifteen Eskimo skin boats 
with up to ten persons on each boat cannot assure a safe venture or the taking of a whale. from a rooftop several men with bin-
oculars view the sea ice for open water and other signs of migrating whales. Conditions are good as the men hoist their sails ... 



Специален гоСт СаРа елДеР / Special gueSt SaRaH elDeR 13

fROM THe fIRsT PeOPLe

Usa/ 1977 / 45 min

Director: sarah Elder, Leonard Kamerling
Producer / Photographer: Leonard Kamerling
Editor / sound rocordist: sarah Elder
Production: The Alaska Native Heritage film Project, Center for 
Northern Educational Research and University of Alaska  
Contacts: + 7166450935 / selder@buffalo.edu

филмът разказва за промените и съвременния живот в Шунгнейк, селище на ескимосите инуит, разположено на река 
кобук в северозападна Аляска.  Традиционните дейности за препитание все още съществуват: някои ловят риба с 
мрежи под леда, докато други изграждат дървен капан, измазан с кал и го поставят внимателно в леда. комбинациите 
от стари и нови техники са широко разпространени. Едни от хората продължават да впрягат хъскита в шейни, докато 
други се придвижват с моторни средства. старите хора разсъждават върху тези промени „В стари времена – разказва 
джордж кливлънд, смеейки се – знаеш, че твоите верни кучета ще те заведат до дома. днес, ако ти се счупи моторната 
шейна, ще трябва да ходиш пеш! От друга страна повечето неща сега са по-лесни, отколкото в миналото, когато хората 
е трябвало да бъдат издръжливи, за да оцелеят. днес, просто пускате машината, за да заври кафето, дърпате връзката, 
за да светне лампата и завъртате копчето на печката, когато ви е студено”.

This is a film about change and contemporary life in shungnak, a village on the Kobuk River in northwestern Alaska, 75 miles 
north of the Arctic Circle. Traditional subsistence activities still continue: women net fish under the ice, and a man and his wife 
construct a cottonwood mudshark trap that is carefully placed in the river ice. The combination of old and new technology 
is pervasive. some people hitch their teams of huskies to a sled, others travel by snowmobile. Old people reflect upon these 
changes. „in the old days – george Cleveland laughs – you knew your good dogs would get you home. Today, if your snowma-
chine breaks down, you have to walk! On the other hand – he says – most things these days are easier than in the past, when 
people had to be tough in order to survive. Today, you just plug in the bubbling coffee pot, pull the string for light, and turn the 
stove’s knob when you are cold.” 
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THe dRUMs Of WINTeR

Usa / 1988 / 90 min

Director/ Producer / Writer: sarah Elder and Leonard Kamerling
Photographer: Leonard Kamerling
Editor: sarah Elder 
Production: The Alaska Native Heritage film Project and the 
Emmonak Dancers
Contacts: + 7166450935 / selder@buffalo.edu 

Този пълнометражен документален филм изследва традиционните танци, музика и духовен свят на ескимосите юпик 
от Емонак, отдалечено село при устието на река Юкон на брега на Берингово море. The Drums of Winter дава задълбочен 
поглед за начинa на живот, към който повечето хора имат само бегла представа. Танцът, някога е бил в сърцето на 
духовния и социален живот на ескимосите юпик. Той е бил мостът между древното и новото, между живота и смъртта, 
между личната власт и тази на невидимия свят. филмът проследява старейшините от Емонак и как те се приготвят за 
церемониалното събиране – потлач. В кашим (дома на мъжете) те упражняват песните и работят старателно върху 
движенията на танца.  Всяко движение има свое значение и е частица от цялостното разказване. 

This feature-length documentary explores the traditional dance, music and spiritual world of the Yupik Eskimo people of Em-
monak, a remote village at the mouth of the Yukon River on the Bering sea coast. The Drums of Winter gives an intimate look at 
a way of life of which most of us have seen only glimpses. Dance was once at the heart of Yupik Eskimo spiritual and social life. it 
was the bridge between the ancient and the new, the living and the dead and a person’s own power and the greater powers of 
the unseen world. The film follows the elders of Emmonak as they prepare for the coming ceremonial gathering (potlatch) with 
a neighboring village. in the Kashim (qasgiq or men’s house), they practice their songs and painstakingly work out the motions 
of the dances. Each movement has meaning and plays a part in telling a story. 



Проучването в документалното кино: 
методи и ресурси

Йордан Тодоров е български документалист и журналист. 
Завършва „кинокритика” в нАТфиЗ „кръстьо сарафав” 
през 2003 г., а през 2010 г. прави и първия си филм. 
„Бетонни фараони” е разказ за една  от най-затворените 
и интригуващи ромски групи, която съставлява не повече 
от 1 милион души в целия свят – калдарашите. филмът е 
продуциран от Агитпроп и се превръща в първия български 
документален филм, излъчван в програмата на HBO. година 
по-късно Тодоров режисира и „Татко снима мръсни филми”, 
историята за американския секспоитейшън продуцент 
и режисьор стивън Апостолов. документалният филм е 
продуциран отново от Агитпроп в сътрудничество с film-
tank (Hamburg), ZDf и Arte. 

The documentary fIlm Research: Methods and 
Resources

Jordan Todorov is a Bulgarian documentary filmmaker, screen-
writer, and journalist. He graduated with an mA in film studies 
from the Krastyo sarafov National Academy for Theatre and 
film Arts in sofia, Bulgaria in 2003. Todorov made his writing 
and directing debut with Concrete Pharaohs (2010), a pic-
turesque documentary about the Kalderash Roma – a closed 
community of no more than 1 million people all over the world. 
The film was produced by the Bulgarian company AgiTPROP 
and became the first Bulgarian documentary commissioned by 
HBO. in 2011 Todorov wrote and directed the documentary Dad 
made Dirty movies (2011), that tells the story of the late Ameri-
can sexploitation producer and director stephen C. Apostolof. 
The film is produced by AgiTPROP in association with filmtank 
(Hamburg), ZDf and Arte.
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a faTHeR WasHes HIs cHILdReN

Usa / 1974 / 15 min

Director: Timothy Asch and Napoleon A. Chagnon
Producer: Documentary Educational Resources on a grant from 
National science foundation 
Administrated by: University of michigan & Brandeis University 
Contacts: http://www.der.org

дедехейуа, шаман и старейшина на селото води своите девет деца и внуци на реката, където ги изкъпва внимателно 
и търпеливо. Този филм показва топлина и нежност, характерна и за останалите взаимоотношения в обществото на 
яномамо.

Dedeheiwa, a shaman and headman in his village, takes nine of his children and grandchildren to the river where he washes 
them carefully and patiently. This film, reveals the warmth and gentleness typical of many kinds of Yanomamo interactions.
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aT THe caRIbOU cROssINg PLace

 
canada / 1967 / 59 min

Director / Anthropologist: Asen Balikci
Producer-Director: Quentin Brown
Produced under grants from the National science foundation and 
the ford foundation (U.s.) and by Education Development Center, 
inc. of Newton, mA, in association with the National film Board 
of Canada
Contacts: http://www.der.org

филмите показват традиционния живот на ескимосите от групата нетсилик от района на пели Бей в канадска Арктика. 
снимките са направени между 1963 и 1965 година под режисурата на Асен Баликси, като специалист етнограф 
от университета в монреал. кадрите представят естествени звуци от региона и бита на ескимосите, чиято реч не е 
преведена на други езици, позволяваща на зрителя максимална близост до терена. серията от близо 11 часа, 
проследяваща един календарен цикъл от живота на ескимосите, влиза в образователната програма в сАЩ за средните 
училища под названието man: A Course of study (mACOs). действието в At the Caribou Crossing Place се развива през 
есента, когато детето на итимангнярк се учи да стане ловец, стреляйки с прашка, докато неговият баща и останалите 
мъже ловуват с копия и каяци диви елени карибу.

These films reveal the live reality of traditional Eskimo life before the European acculturation. The Netsilik Eskimos of the Pelly 
Bay region in the Canadian Arctic had long lived apart from other people and had depended entirely on the land and their own 
ingenuity to sustain life through the rigors of the Arctic year. The filming was done during the summers of 1963 and 1964 and 
in the late winter of 1965 under the ethnographic direction of Dr. Asen Balikci of the University of montréal. The films are a 
part of the curriculum - man: A Course of study. The time in At the Caribou Crossing Place is early autumn and this is a time for 
hunting a caribou.
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bRIde seRvIce

Usa / 1975 / 10 min

Director: Napoleon A. Chagnon  and Timothy Asch 
Producer: Center for Documentary Anthropology with financial 
assistance of Documentary Educational Resources and National 
science foundation 
Contacts: http://www.der.org

Този моментен запис от ежедневието на яномамо показва как синът на дедехейуа  се е завърнал от лов с дива пуйка 
и кошница плодове за своя тъст. но тъй като обществените забрани не позволяват те да бъдат предадени директно 
от него, дедехейуа съобщава, че някой трябва да вземе даровете. най-възрастната съпруга на тъста му изпраща 
най-младата съпруга, 10-годишно момиче да донесе храната. Тя е малка, а кошницата голяма и тежка. Въпреки 
трудностите, момичето успява да прекоси селото и да я достави. филмът предоставя материал за разглеждане на 
половите роли, разпределението на труда и задълженията в рамките на семейството в обществото на яномамо. 

in this vignette from daily life, Dedeheiwa’s son returns from hunting and brings a wild turkey and a basket of fruit for his father-
in-law. He dumps the goods on the ground, since avoidance rules prohibit him from delivering them directly. Dedeheiwa shouts 
for someone to collect the offering, and the father-in-law’s senior wife sends her husband’s newest wife, a ten year-old girl, to 
fetch the food. she is small and the basket is large and heavy, but she manages to stagger across the village and deliver it. The 
film provides material for examining Yanomamo sex roles, division of labor, and obligations within the family.
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dead bIRds

Usa / 1964 / 83 min

Director / Cinematographer: Robert gardner
Producer: The film study Center of the Peabody museum Harvard 
University, Netherlands New guinea government, National 
science foundation
Contacts: http://www.robertgardner.net / http://www.der.org 

Dead Birds е филм за племето дани, което живее високо в планините на западен ириан, индонезия, по-известни като 
западна папуа. през 1961 година, когато е сниман филмът, племето дани има почти класическа неолитна култура, казва 
гарднър. Те впечатляват с начина, по който фокусират енергията си, базирана на техните ценности и сложна система 
от междуплеменни войни и отмъщение. когато воин бъде убит в битка или е починал от рана, и когато жена или дете 
загуби живота си във вражеско нападение, победителите празнуват, а жертвите биват оплаквани. няма съмнение, че 
в света на дани войните никога не свършват, освен когато вали или стане тъмно. Ако няма война, няма да има и начин 
духовете да бъдат удовлетворени. Войната е най-добрият начин да поддържат невъзможната хармония в живота, 
която би била трудна и скучна без борба и съперничество.  

„Dead Birds is a film about the Dani, a people dwelling in the grand Valley of the Baliem high in the mountains of West irian. 
When i shot the film in 1961, the Dani had an almost classic Neolithic culture. They were exceptional in the way they focussed 
their energies and based their values on an elaborate system of intertribal warfare and revenge. When a warrior was killed in 
battle or died from a wound and even when a woman or a child lost their life in an enemy raid, the victors celebrated and the 
victims mourned. There was no thought in the Dani world of wars ever ending, unless it rained or became dark. Without war 
there would be no way to satisfy the ghosts. Wars were also the best way they knew to keep a terrible harmony in a life which 
would be, without the strife they invented, mostly hard and dull.” — Robert gardner
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MagIcaL deaTH

Usa / 1973 / 29 min

Director / Cinematographer: Napoleon A. Chagnon
Editor: Craig Johnson
Production manager: Timothy Asch
Producer: National science foundation to the Department of 
Human genetics of the University of michigan as part of the 
Anthropological component in a multidisciplinary study of the 
Yanomamo indians
Contacts: http://www.der.org

Шаманът играе жизненоважна роля в обществото на яномамо. Той е този, който призовава, управлява и често се 
уповава на духовете, наречени хекура. „като хиляди блестукащи пеперуди, танцуващи в небето“ те слизат по невидими 
пътеки от върха на планината, откъдето са призовани. могъщият шаман дедехейуа, известен дори и в далечните 
селища, манипулира не само духовете от планината, а и тези, които живеят с него в тялото му. То е проводник за хекура, 
които влизат през краката, привлечени от специалната украса по него, и се установяват най-често в гърдите му. филмът 
е изключително ярък портрет на магическите действия, както и проучване за тясната връзка между политиката и 
шаманизма в културата на яномамо.

The shaman plays a vital role in Yanomamo society, for it is he who calls, commands, and often is possessed by spirits, or hekura. 
“Like myriad glowing butterflies dancing in the sky”, the hekura come down invisible trails from the mountain tops when they 
are summoned. A powerful shaman such as Dedeheiwa, who is known even in distant villages, manipulates not only the spirits 
of the mountains but also those that live within his own body. The body is a vehicle for the hekura: lured by beautiful body paint, 
they enter the feet and eventually settle in the chest. The film is an exceptionally vivid portrayal of shamanic activity, as well as 
an exploration of the close connection between politics and shamanism in Yanomamo culture.
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N!aI, THe sTORY Of a !KUNg
WOMaN

Usa / 1980 / 59 min

Director / Editor: Adrienne miesmer, John marshall 
Cinematographer: John marshall, Ross mcElwee, mark Erder
field Anthropologist: Patricia Draper
Producer: John marshall, sue marshall-Cabezas
Contacts: http://www.der.org

Този филм дава широк поглед от живота на !кунг, както в миналото, така и днес. Това е проникновен портрет на н!ай, 
жена на тридесет и няколко години, която разказва своята собствена история на фона на промените, настъпили в 
живота на !кунг през последните три десетилетия. разказът на филма съдържа сцени, заснети през 50-те години, за да 
предадат думите на н!ай, която описва живота на !кунг от  времето на своето детство, като брането на плодове, корени 
и ядки; разпределянето на месото от жирафи и др. след това филмът отново се връща в 1978 г., в южноафриканския 
държавен резерват, където земята е ограничена, дивечът и зърнените култури са оскъдни, туберкулозата е често 
срещана, и армията на Южна Африка набира !кунг да се бият с партизанските сили на народна армия  на югозападна 
Африка. 

This film provides a broad overview of !Kung life, both past and present, and an intimate portrait N!ai, a !Kung woman in her 
mid-thirties in 1978. N!ai tells her own story, and is so doing the story of changes in !Kung life during the past thirty years. 
footage shot throughout the 1950s as well as footage from 1978 is used to complement her narrative.
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RIveRs Of saNd

Usa / 1973 / 85 min

Director / Cinematographer: Robert gardner
Producer: The film study Center at Harvard University
Contacts: http://www.robertgardner.net / http://www.der.org

Rivers of sand е заснет при племето хамар, югозападна Етиопия, където красиво облечени хора водят живот, изпълнен 
с мъжка суета, подтисничество и женски тежък труд със следи от бичуване, скарификация и разделечаване на зъби 
за привличане на мъжкото внимание. необичайно съзнателен и критичен поглед, в който местна жена говори пред 
камерата, давайки вътрешен поглед на живота там. гарднър филмира селскостопанската работа, отглеждането на 
добитък, ловуването, церемониите и заобикалящата околна среда, за да предаде едно уникално описание на място с 
обезпокоителни оттенъци на живота, живян навсякъде. 

Rivers of sand was filmed in a Hamar village in south Western Ethiopia, where a beautiful and beautifully dressed people lead a 
life of male vanity and oppression and female hard labor, with whippings, decorative scarring, and cutting out of teeth to please 
the male eye. An unusually conscious and critical local woman talks to the camera from time to time, giving an insider’s view if 
the life there. gardner films the agricultural work, herding, hunting, ceremonies, and physical environment of these people to 
render a unique account of life in one place with disturbing overtones of the life lived in all places.
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sONs Of HaJI OMaR

canada / 1978 / 58 min

Project Anthropologist and Principal investigator: Asen Balikci
Director : David Newman
Cinematographer: Timothy Asch, Eugene Boyko
Project Producer: E. Richard sorenson
Production Company: National film Board of Canada
Research film project undertaken by: National Anthropological 
film Center of the smithsonian institution
Contacts: http://www.der.org

Хаджи Омар и неговите трима сина принадлежат към пущунското племе на лакенхелите в североизточен Афганистан. 
филмът се фокусира върху семейството на Хаджи Омар: той – партриархът; Енвар – най-големият син и любимец на 
баща си, номад и отличен ездач; джанетгул – земеделец и честолюбив бунтар и исмаил, най-младият, който посещава 
училище с намерение да работи като държавен служител. синовете на Хаджи Омар описват трите главни основи на 
афганската икономика, трите главни начина на живот в Афганистан – номадизма, земеделието и градският живот – 
занаятчийството. сниман в продължение на период от 12 месеца, филмът е един
достоверен, въздействащ и чудесен разказ за малко познат регион и начин на живот. 

Haji Omar and his three sons belong to the Lakankhel, a Pashtoon tribal group in northeastern Afghanistan. The film focuses 
on his family: Haji Omar, the patriarch; Anwar, the eldest, his father’s favorite, a pastoralist and expert horseman; Jannat gul, 
cultivator and ambitious rebel; and ismail, the youngest, attending school with a view to a job as a government official.
filmed over a period of twelve months, it is a record of life at the spring lambing camp, the activities at Narim Bazaar, where the 
caravan stocks up for the long trek, and the slow ascent to the summer grazing grounds. in may and June they move to moun-
tain pastures in the Hindu Kush. Haji Omar’s family home is near the small market town of Narin, sequences show life in the 
bazaar, classes in the high school and dealings with government officials. in concentrating on relations within one family, and 
through appropriate use of interviews and conversations, the film manages to draw sharp, colorful portraits of the protagonists 
and their problems. The film is an authentic, evocative and beautiful account of a little known region and way of life.
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THe HUNTeRs

  Usa / 1957 / 72 min

Director / Cinematographer: John marshall
in collaboration with Robert gardner
Producer: The film study Center of the Peabody museum Harvard 
University
Contacts: http://www.der.org 

Бушмените от калахари водят постоянна борба за оцеляване в условията на горещ, сух климат и неплодородна почва. 
фокусът на филма е насочен към четирима мъже, които предприемат 13 дневен изтощителен лов, за да осигурят 
месо за своите гладни съселяни. сюжетът е сам по себе си напрегнат, представящ дни и нощи в очакване на плячката, 
обстрелване на жирафи с отровни стрели, дълго агонизиране на простреляното животно и прочее, докато историята 
и месото от лова не бъдат радостно споделени от всички в селото. The Hunters е задълбочен разказ за хората, които 
притежават високо развито чувство за социална отговорност и силни емоционални връзки. филмът се превръща в 
най-дистрибутираното заглавие сред етнографските филми. 

The Kalahari Bushmen of southwest Africa wage a constant war for survival against the hot, arid climate and the unyielding 
soil. The focus of „The Hunters” is on four men who undertake a hunt to obtain meat for the hungry villagers. The chronicle of 
the exhausting thirteen-day hunt is one of the suspense: days and nights seeking a prey; the shooting of a giraffe with poisoned 
arrows; the long agonizing arrows trailing of the wounded animal until, repeatedly pierced at close range, she falls. The giraffe 
is cut up and the flesh divided from the track home, where, at the end they joyously share “the telling of the hunt” to young and 
old. „The Hunters” is an intimate picture of a people who possess a highly developed sense of social responsibility and strong 
emotional bonds. This film has become the most widely distributed title in the history of ethnographic film
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YaNOMaMO:
a MULTIdIscIPLINaRY sTUdY

Usa / 1968 / 45 min

Director / Cinematographer: James V. Neel, Timothy Asch, 
Napoleon A. Chagnon
funded by: U.s. Atomic Energy Commission, Division of Biology 
and medicine
Additional financial support: National institute of Health and the 
National science foundation 
Contacts: http://www.der.org

филмът илюстрира теренните техники, използвани от мултидисциплинарния екип от изследователи от университета 
в мичиган в сътрудничество с венецуелските им колеги. Експедицията включва специалисти в области като човешка 
генетика, серология, епидемология, демография, стоматология, физическа и културна антропология и лингвистика. 
Лентата описва целите на екипа – да се разбере популационната структура на яномамо в генетичен и социален план, 
както и кратък разказ за обществото и културата на яномамо.

This film illustrates the field techniques used by a multidisciplinary team of researchers from the University of michigan in 
collaboration with their Venezuelan colleagues. The expedition shown here included specialists in human genetics, serology, 
epidemiology, demography, dentistry, physical and cultural anthropology, and linguistics. The film describes the team’s objec-
tives - to understand the Yanomamo population structure in genetic and social terms - and the methods used in obtaining data. 
The film also includes a brief sketch of Yanomamo culture and society.
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Хората на карибу - видео презентация с фотографии на Дедеда Уайт

The People of the caribou – photographs of deddeda White (canada) from Kutchin People 
-  video presentation / 7 min.

кучин са един от коренните народи на Аляска, а поселенията им попадат от двете страни на американско-канадската 
граница. Олд кроу е едно от тези отдалечени и изолирани селища в Юкон, което през 60-те години е изучавано от проф. 
Асен Баликси. В началото на 2005 г. канадската фотографка прекарва два месеца в Олд кроу за заснемане на въпросния 
албум.  

Kutchin are one of the native Alaskan people and their settlements are located on both sides of the American and Canadian 
border. Old Crow is one of those distant and isolated villages in Yukon which was researched by prof. Asen Balakci in the 60s. in 
the beginning of 2005 Canadian photographer spent two months in Old Crow to create this album.

севеРноамеРИКансКИ ИнДИанцИ / NaTIve aMeRIcaNs
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лекции и презентации представени от Българско индианско общество „орловият кръг” 
Lectures and presentations from bulgarian Indian society “eagle circle”

Културно-географски региони в северна америка
cultural and geographical areas in North america
лектор димитър Венков / a lecture by Dimitаr Venkov

Желанията на душата – сакралното значение на сънищата в традиционните представи 
на ирокезите
desires of the soul – the sacred meaning of the dreams in the traditional concepts of the 
Iroquois
лектор николай Янков / a lecture by Nikolay Yankov

някои аспекти на социалната организация на племената от големите равнини / some 
aspects of the social system of the Native americans from the great Plains
лектор иван Войнов / a lecture by ivan Voinov

визионерски вярвания и практики в традиционната култура на индианците от 
големите равнини 
visionary beliefs and practices in the traditional culture of the Native american from the great 
Plains
лектор Валентин Валентинов / a lecture by Valentin Valentinov

Когато Земята се тресе, хвани се за небето“ – историите, които ме вдъхновят по 
червения път
When the earth is shaking, hold on to the sky – the stories, which inspire me on the Red Path
лектор николай Янков / a lecture by Nikolay Yankov

„смили се над мен, за да може народът ми да живее; танцът на слънцето като център 
на вярванията, религиозните практики и изграждането на сакрално пространство при 
лакота и други индиански народи от големите равнини”, придружена с кадри от филма 
„Native spirit: sun dance Way” (2006 – 2007) на  майкъл о. Фицджералд
лектор Любомир кюмюрджиев

 „Have mercy on me, so that my people can live; The sun dance as the center of beliefs, 
religious practices and construction of sacred space in the Lakota and other Native american 
Indians from the great Plains”, accompanied by footage from the film  “Native spirit: sun dance 
Way” (2006 – 2007) by Michael Oren fitzgerald
a lecture by Lyubomir Kyumyurdjiev



Изложба Tрадиционни индиански предмети, придружена с фотографии на едуард Ш. 
Къртис от началото на XX век

фотографиите на Едуард Ш. къртис документират традиционната култура на американските индианци в началото на 
20-ти век в над 2 000 фотографски плаки и разкази, които са публикувани в 20 лимитирани фото албума от 1907 до 1930 
г. част от тези фотографии ще бъдат показани заедно с предмети, направени по традиционни индиански техники от 
членове на Българско индианско общество „Орловият кръг”.

exhibition Traditional Native american handicrafts made by bulgarian Indian society “eagle 
circle”, accompanied by photographs of edward s. curtis from the beginning of XX century
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des INdIeNs cOMMe NOUs
INdIaNs LIKe Us
france / 2010 / 55 min

Director / Cinematographer: sylvie Jacquemin
Producer: sylvie gautier
Production: Camera Lucida Productions, france
Contacts: Camera Lucida Productions 89 rue Oberkampf, 75011 
Paris / +33662780623 / sylviej@me.com / sylviej@sylviej.com / 
www.indianslikeus.wordpress.com  

група французи споделят обща страст по всичко свързано с коренното население на Америка: всеки уикенд, те се 
обличат като индианци, за да се забавляват на малки селски панаири във франция. но голямата им мечта е да пътуват 
до съединените щати и да се срещнат с истински индианци. когато най-накрая успяват да отидат за двуседмична 
обиколка на средния Запад, те откриват, че реалността на съвременните американски индианци е доста по-
различна от идеализирана визия: бедност, продължаващата загуба на земя, и  още по-лошо, смущаващо активната 
дискриминация от белите потомци на заселниците.

A group of french people share a passion for everything Native American: every weekend they dress up as Native Americans 
to entertain at small village fairs in france. But their big dream is to travel to the United states and meet some real Native 
Americans. When they finally manage to go for a 2 week-drive across the midwest, they discover the reality of contemporary 
Native Americans is quite different from their idealized vision: poverty, continued loss of land, and worse, a disturbingly active 
discrimination by the white descendants of the settlers.
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ИнДИ
INdIe
bulgaria / 2012 / 7 min

Director: Diana stoykova
Cinematographer: Biser Jonev
Contacts: + 359879349939 / vesperd1a@yahoo.com 

индийското и индианското намират пресечната си точка в сърцето на млад българин с независим дух в лицето на 
николай Янков. „инди” се ражда като част от уъркшоп за документално кино и е първи опит на диана стойкова в киното. 

The indian and the American indian cross in the heart of a young Bulgarian with independent spirit named Nikolay Yankov. 
“indi” was born as a part of a documentary workshop and it’s the first step into nonfiction film making for Diana stoykova.
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THe WaY TO sUNdaNce

switzerland / 2010 / 49 min

Director / Cinematographer: miguel Béchet, Ursina maurer
Producer: miguel Béchet
Contacts: Route de Villars-Vert 40, 1752 Villars-sur-glâne, 
switzerland / +41264011948 / johnny.b@live.fr  

историята се фокусира върху женена двойка, която води религиозна общност, основаваща се на вярванията на 
индианците лакота в планините на Швейцария. членовете на общността са ежедневно ангажирани с физически труд и 
редовни молитви. филмът проследява един решаващ момент в общността, пътуването им до Тексас и четиридневна 
церемония с танци без ядене и пиене в средата на гореща вълна.

The story centers on a married couple who lead a religions community based on the beliefs of Lakota indians in the mountains 
of switzerland. The members of the community are committed to daily physical labor and regular prayers. The film follows a 
crucial moment in the community, their trip to Texas and a four day dance ceremony without eating and drinking in the middle 
of a heat wave.
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baLKaN’s dIgesT

albania, Romania / 2009 / 27 min

Director: ionut Piturescu 
Contacts: anthropoesis.center@yahoo.com 

В сърцето на Албанските планини се намира грабова, най-изолираното армънско селище, от петте някога проспериращи 
градове от москополе. реминисценция на източната римска империя, армънските власи се очертават като културен 
синтез на последното балканско хилядолетие. подобно на съдбите на много други техни поселения в Албания, гърция 
и македония, историята на грабова се случва в контекста на регионалните междукултурни политики, емблематични 
за взаимоотношенията между градския начин на живот, полуномадизма и динамичните промени в Югоизточна 
Европа. последните двадесет години на постсоциалистически преход довеждат хората от грабова до сложна ситуация 
с примесването на ефекти от две Балкански войни, две световни войни, последвани от дълга и сурова комунистическа 
диктатура. разказът в “Balkan’s Digest” призовава за преосмисляне на „самоунищожителните” Балкани, убеден че те 
унищожават „другите”. 

in the core of the southern Albania mountains, grabova is the most isolated Aromanian settlement of the five, once prosperous, 
moscopolitan cities. Remanence of the Eastern Roman Empire, the Aromanian Vlachs emerged as a cultural synthesis of the 
last Balkan millennium. As an algorithm for the similar destinies of many other settlements in Albania, greece and Republic of 
macedonia, the story of grabova becomes, in the context of the regional intercultural policies, emblematic for the relationships 
in between urbanity, semi-nomadism and the dynamics of relocations in south-Eastern Europe. The past 20 years of post-
communist transition have brought the people of grabova into a problematic situation competing the effects of two Balkan 
Wars, two World Wars followed by a long and harsh communist dictatorship, all together. “Balkan’s Digest”, dialogue reference 
to “Reader’s Digest” , calls for rethinking the “self-devouring” of the Balkans convinced that it devours the “Other”.
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наШе село естИ БоБощИца
OUR vILLage THIs Is bObOsHTIca
bulgaria / 2012 / 30 min

Director / Editor : Ekaterina minkova
Anthropologist / Cinematographer: Veselka Toncheva
Contacts: vestonch@abv.bg 

филмът представя село Бобощица, разположено недалеч от гр. корча, република Албания. според санстефанския 
мирен договор от 1878 г. Бобощица, съседното дреново и цяла корчанска област се намират в границите на България, 
а след 1912-1913 г. попадат в територията на Албания. днес в Бобощица са останали едва двама българи – дядо ильо 
и баба Елпи. филмът разказва за селото, за езика който се говори там и за празника русица, който е изцяло женски 
празник и днес продължава да е жизнен, благодарение на Елпида манчо. по-интересното е, че албанските жени, 
заселили се в Бобощица, са усвоили празника, приели са го за „свой” и продължават традицията, макар че не знаят 
почти нищо за българите, живели там преди един век. филмът е изработен по проект „културно-историческо и езиково 
наследство на „съседна” България” с ръководител доц. д-р В. гешев, финансиран от нф „научни изследвания” – мОмн

The film shows the village of Boboshtica located not far from the city of Korca, Albania. Under the Treaty of san stefano agreed 
in 1878, Boboshtica, the neighbouring Drenovo and the whole Korca region were located within the boundaries of Bulgaria, 
and after 1912-1913 they fell within the territory of Albania. Today only two Bulgarians have remained in Boboshtica – grandpa 
iliyo and grandma Elpi. The film tells the story of the village, the language spoken there and the Rusitsa celebration which is an 
entirely female celebration which even to this day still remains vital thanks to Elpida mancho. What is more interesting is that 
the Albanian women who settled in Boboshtica have mastered the holiday and have taken it as their own by continuing the 
tradition although even they do not know almost anything about the Bulgarians who lived there a century ago. The film is part 
of a project “Cultural, historical and linguistic heritage of the “neighboring” Bulgaria’ headed by Associate Professor V. geshev, 
Ph.D. funded by Bulgarian science fund at ministry of Education, science and Youth
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ДУХът на сУРва
THe sPIRIT Of sURva
bulgaria / 2012 / 26 min

Director / Writer: simeon milyov
Cinematographer: simeon grigorov, Peter Kostov, Dobrin 
Keresteliev
Producer: georgi Krumov
Production: TVT
Contacts: + 359888687476 / http://www.see.bg 

на истинското празнуване на един от най-големите зимни празници ни прави свидетел този самобитен филм на 
Телевизия Туризъм. Лентата се опитва да улови атмосферата и движещата сила на най-големия празник в пернишко, 
когато тъпаните задумкват, звънците зазвъняват, маските се раздвижват, а човеците зад маските гледат на света 
другояче ... А хората, които гонят злите сили във всяко пернишко, радомирско или Брезнишко село, ни карат да се 
почувстваме някак други – различни и много, много човеци... сурва е истинският празник за хората от тоя край...  

The film makes us witnesses of one of the most major winter feasts. it attempts to capture the atmosphere and the power 
behind the biggest feast in the region of Pernik, when the drums begin to thump, the bells start ringing, the masks wake up 
to life and the people behind them start to watch the world in a different way. And the people, who drive out evil in every vil-
lage in Pernik, Radomir and Breznik region makes us to feel another person – different and mainly humans. surva is the real 
celebration for the people in this region.
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YOLLaR cIMeN bagLadI
fORsaKeN PaTHs
Turkey / 2006 / 36 min

Director / Writer: Ruya Arzu Koksal
Contacts: http://www.forsakenpaths.com/  

Задълбочен разказ за полуномадското племе цепни от черноморския регион на Турция. Всеки юни те повеждали в 
двудневен преход своите крави към планинските пасбища. днес само две семейства все още следват старите пътеки 
към планината, където прекарват летните месеци. историята е разказана от три жени от цепни, на възраст 20, 28  и 
70 години.  

An intimate story about the semi-nomadic Cepni tribe from the Black sea region of Turkey. Every June, the Cepni lead their cows 
on a two-day hike up to the mountain pastures. Today, only a few families still follow the old paths to the mountains where they 
spend the summer months. The story is told through three Cepni women aged 20, 28 and 77.
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fURMaNI

croatia / 2007 / 28 min
 
Writer / Director: Rasim Karalić
Contacts: rasim.karalic@ri.t-com.hr  

филмът разказва историята на един от последните фурмани (товарачи и превозвачи на дървен материал) в планината 
Звезда, Босна и Херцеговина. В продължение на 34 години главният герой се бори с трудностите на работата, чакайки 
своето пенсиониране след още 1 година.

The movie shows the last furman from the Zvijezda mountains in Bosnia and Herzegovina and his persistence to bear his last 
year of working, so he can go in pension after 34 years of working.
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gLad
HUNgeR
serbia / 2011 / 14 min

Director: goradana simonovic-Veljkovic, Dragica Pavlov Krstic
Editor: Bojan Djordjevic
Producer: marija Pencic
Contacts: + 00381642120196, marija.pencic@gmail.com

Жителите на стара планина живеят със своите спомени за младостта, прекарана в селата в района Висок. Въпреки че 
живеят в бедност, те храбро се справят с всички трудности на живота. 
силата на всички тези хора идва от тяхната безстрашна битка за оцеляване. самотата е техен всекидневен спътник, а 
смъртта е спасението, което чакат. Въпреки трудностите, те празнуват раждането, живота и смъртта, пеейки.

The residents of stara Planina live in memories of their youth spent in the villages of Visoka area. Although they live in poverty, 
they bravely deal with any trouble of life. The strength of these people comes from their fearless struggle for survival. Loneliness 
is their daily companion and death is a salvation they are waiting for. Despite of these difficulties, these people celebrate birth, 
life and death by singing.
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КУКеРов Ден
KUKeR`s daY
bulgaria / 1985 / 53 min

Director: Valeria fol
Production: Training Video Center at HimEE “Vladimir i. Lenin”, 
Department Thracology at sofia University “st. Kliment Ohridski 
and Terra Antiqua Balcanica
Contacts: valeriafol@gmail.com

„филмът е заснет преди 35 години, с цел да се документира обреда без намеса на учени и снимачен екип. За да се 
реализира идеята, са проведени предварителни анкети с хората, които от години са участници и организатори на 
обреда. с изключение на двама от тях, възрастта им бе между 70 и 80 години. Заснемането е извършено с 5 видео и 
една кинокамера, позиционирани в пространството така, че да не пречат на обредниците. не бе допуснато нито едно 
прекъсване на обредните действия. съзнавайки, че се документират последните носители на традицията, при монтажа 
е спазен принципа максимално да се покажат обредите действия и атмосфера, за да бъдат използвани от бъдещите 
изследователи.” – Валерия фол

„The movie was shot 35 years ago aiming to capture the Kukeri ritual without the involvement of scientists or filming crews.  
To accomplish the idea of the film, preliminary surveys were conducted with people participating and organizing this ritual for 
years. With the exception of two of them, their age was between 70 and 80 years. filming took place with 5 video cameras and 
one movie camera, positioned in a way as to not interfere with the celebrations. No interruptions of the ritual were allowed. 
in recognition of the fact that this represents the filming of the last bearers of this tradition the editing of the movie aims to 
preserve and show the rituals and atmosphere in a way that can be used by future researchers.” – Valeria fol
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LOOKINg aT THeMseLves:
babaLUda LUda

Romania / 2011 / 34 min

Director: mihai Andrei Leaha
Editor: Andrei Crisan
Production: Triba film
Contacts:  str. Vrancea no.4, 400258 Cluj, Cluj, Romania / + 
40751050324 / mihaileaha@yahoo.com 

главните герои на документалния филм са записани докато гледат материалите от общата си етнографска теренна 
практика. Обратната връзка, която тези хора дават, подкрепя разбирането за етнографското представяне. филмът 
се опитва да постави под въпрос начина, по който се конструира визуалния разказ, при използването на метода 
на „обратната връзка“. поставен е фокус върху празника Бабалуда в румъния и неговото визуално етнографско 
представяне. използването на хронотопната монтажна техника  на Бахтин помага да се конструира единство на време 
и място, като по този начин създава илюзия за едновременно гледане на филма заедно с участниците в него.

The protagonists of the documentary are recorded while watching their shared ethnographic experience. The feedback pro-
vided by these people supports the understanding of the ethnographic representation. The film attempts to question the ways 
in which the visual narrative is constructed when using the feedback method. There is a special focus on the Babaluda feast 
day in Romania and its visual ethnographic representation. The use of the chronotopic montage technique by Bakhtin helps to 
construct a concurrent unity of time and space. Thus, it creates an illusion of watching the film together with its participants.
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MIšINa

croatia / 2011 / 14 min

Producer / Anthropologist: Ana Wild
Director: Krešimir Lendić
Editor: goran markovanović
Contacts: ana.wild@mso.hr / www.mso.hr    

как да бъде представено знанието за свирене на стар традиционен инструмент в днешния променящ се свят? Това 
е документален филм за четирима млади свирачи на гайда в източна славония, Хърватска, които се забавляват и 
изживяват музиката, в обкръжение на други, които не признават това като свое собствено наследство. Въпреки 
традиционния, най-вече самостоятелен начин на свирене, те създават ансамбъл , за да съхранят и популяризират 
свираческите умения на своите прадеди и да предадат своята собствена страст към този инструмент. 

How to preserve the knowledge of making and playing old traditional instruments in today`s changing world? This is a docu-
mentary about four young bagpipe players from Eastern slavonia, Croatia who enjoy and live their music in the environment of 
others who do not recognize it as their own heritage. instead of traditional, mostly solitary way of playing, they have organized 
themselves in a bagpipe ensemble in order to preserve and promote the playing skill of their ancestors and to nature their own 
passion for the instrument.
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MRTva NOc
THe NIgHT Of THe dead
croatia / 2011/ 28 min

Director: Branko ištvančić
Cameraman: Branko Cahun
screenwriter: Aleksej Pavlovsky, Ph..D.
Expert advisor: Vido Bagur, folklorist
Producer: Croatian Television
Contacts: Program za kulturu, HTV, Prisavlje 3, 10000 Zagreb, 
Croatia / a.pavlovsky@hrt.hr / branko.istvancic@gmail.com 

село разшане, заедно със своите махали, се намира между градовете Загвозд и Вргорач, на континенталната страна 
на планината Биоково, далмация. неговите жители са запазили обичая да бият камбаните за мъртвите, които 
са две – мъжка и женска камбана. Всичко това започва по здрачаване на деня на Вси светии на 1-ви ноември и 
продължава, докато все още има желаещи да го правят, обикновено до полунощ, а в миналото често и до сутринта. 
Те наричат това нощта на мъртвите. Освен тези, които изпълняват ритуала, навън се събират и техните съседи, със 
своите семейства и деца, за да поговорят или просто да се постоплят около огъня. филмът представя съдържанието 
и начина на изпълнение на този обичай, неговата важност за носителите му, както и съвременния социален контекст 
на съществуването му, отражението му както във всекидневния живот на селяните, така и върху техния светоглед, 
формиращ идентичността им.

The village of Rascane, together with its hamlets, is situated between the towns of Zagvozd and Vrgorac, on the continental side 
of the mountain of Biokovo, in Dalmatian hinterland. The villagers have preserved the custom of bell chiming for the dead, i.e. 
synchronized manual ringing by using the ropes of the bell of the parish church of st. mihovil in the village of Rascane. The vil-
lagers chime the bells in pair, both the male and the female bell. They start chiming at the dusk of All saints’ Day, on November 
1, and they chime for as long as there are those willing to do that, usually until midnight. They call this night the Night of the 
Dead. in the past, bell chiming could last until morning. Besides those who come to chime the bell, other villagers also gather 
around, the members of their families and children, to talk and warm up by the fire. The film presents the content and the 
performance of this custom, the importance it has for its carriers and the contemporary social context of its existence, which 
includes everyday life of the villagers and their worldviews which form their identity.
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ПИсанИте БУлКИ не Плачат
THe PaINTed bRIdes dO NOT cRY
bulgaria / 2012 / 28 min

Director: stoyan Radulov
Anthropologist: iliya Nedin
Producer: georgi Krumov
Production: TVT
Contacts: + 359888687476 / http://www.see.bg 

Откъде идва обичаят на рисуваните булки в помашкото село рибново? Защо една мома иска да е скрита зад маската 
на „гелина” в най-красивия ден от живота си? Защо  чеизът, който родата събира, е особено важен все още тук? Защо 
цялото имущество на младото семейство трябва да е на показ пред всички съселяни? къде е тайната? Откъде идва 
тази приказка? ... 

Where does it come the custom of the painted brides in the pomak village of Ribnovo? Why one young girl wants to be hidden 
behind the mask of “gelina” in the most beautiful day of her life? Why the trousseau that is been collected from her relatives 
is still so important here? Why all the property of young family has to be in front of the fellow villagers? Where is the secret? 
Where does this tale come from? ….
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RUsaLJe aRe faLLINg TO ObLIvION

serbia / 2008 / 12 min

Director / Producer: Ljubomir sekulić
Editor: Lazar Radivojša
Anthropologist: Kamenko Katić
Contacts: lazamontaza@gmail.com 

Този филм е изследване на стария обичай „помане”. част от него е и ритуалът хоро за мъртвите. В дубока, източна 
сърбия на петдесетница някои от жените, които играели хорото, изпадали в транс, за да установяват връзка с мъртвите. 
Тези жени се наричали русале, а днес вече не съществуват.

This film is researching an old custom named pomane. There were several rituals, including the kolo dance for the dead. in the 
past at Duboka, Eastern serbia, on Pentecost, some of the women dancers fell into a trance and established a connection with 
the dead. These women were called rusalje. Today they do not exist anymore.
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геРгьовДен ПРИ гоРанИте в
алБанИЯ
sT. geORge’s daY aT gORaNI
PeOPLe fROM aLbaNIa
bulgaria / 2012 / 30 min

Director / Editor : Ekaterina minkova
Anthropologist / Cinematographer: Veselka Toncheva
Contacts: vestonch@abv.bg 

филмът представя областта гора, разположена между планините Шар, кораб и коритник, на териториите на днешните 
републики косово, Албания и македония, и по-конкретно албанската част на областта – селата Шищавец и Борье. 
Обект на филма е празнуването на гергьовден, който е особено важен празник за гораните, макар, че не е съхранено 
почти никакво знание за свети георги и връзката на празника със светеца – това е краят на зимата, началото на 
новия живот за природата, около гергьовден се прибират и гурбетчиите. филмът е изработен по проект „културно-
историческо и езиково наследство на „съседна” България” с ръководител доц. д-р В. гешев, финансиран от нф „научни 
изследвания” – мОмн.

This movie shows the gora region located between the shar, Korab and Koritnik mountains in the border territories between  
Kosovo, Albania and macedonia and in particular the Albanian part of the region – the villages of shishtavec and Borje. The 
main theme of the film is the celebration of st. george’s day, which is an especially important feast day for the gorani. Even 
though very little knowledge of saint george and his link to the origins of the celebration has been preserved, it marks the end 
of the winter, the beginning of new life in nature, and the homecoming of people working abroad. The film is part of a project 
“Cultural, historical and linguistic heritage of the “neighboring” Bulgaria” headed by Associate Professor V. geshev, Ph.D. funded 
by Bulgarian science fund at ministry of Education, science and Youth
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ИстоРИИ с ПаметнИцИ
sTORIes WITH MONUMeNTs
bulgaria / 2009 / 59 min

Director: ivaylo Dichev, Krassimir Terziev
Writer: ivaylo Dichev
Cinematographer: Krassimir Terziev
Contacts: krassimir@gmtplus2.org

Веднага след 9 септември 1944 г. в България започва интензивно строителство на паметници на съветската армия. 
редом с тях се нарояват и паметници на партизани и народни герои. Тази програма за идеологическа пропаганда със 
средствата на монументалната скулптура достига своя връх в широкомащабната кампания през първата половина на 
1980-те по повод честването на 1300-годишнината от основаването на Българската държава. след 1989 г. паметниците 
са обект на ожесточени битки между привържениците на това те да бъдат заличени, и онези които държат на тяхното 
запазване, като междувременно са оставени на природните стихии. 

immediately after 9 september 1944. in Bulgaria started intensive construction of monuments to soviet soldiers. Along with 
them naroyavat and monuments of partisans and folk heroes. This program of ideological propaganda by means of monumen-
tal sculpture reached its peak in large-scale campaign in the first half of the 1980s, the celebration of the 1300th anniversary 
of the Bulgarian state. since 1989, the monuments of violent clashes between supporters, they should be deleted and those 
who insist on maintaining them.
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KLUPa Na šORU
THe beNcH ON THe PORcH
serbia / 2012 / 20 min

Director: Kamenko Katic
Producer: gordana momcilovic
Contacts: RTV stara Pazova, Kralja Petra i br. 10, 22300 stara 
Pazova, serbia / djukaandja@hotmail.com 

Обикновен ден в село голубинци – жени по улиците, спомнящи си стари обичаи, игри и ритуали на местните, така  както 
е било преди много години. 

Rustic days in the village called golubinci, merchants, women on the streets, remembering old customs, games and rituals, 
dressed up locals performing games, like it was done many years before. 
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невИДЯното ПоломИе
THe LOM RIveR vaLLeY UNseeN
bulgaria / 2012 / 28 min

Director: Dimitar Lipovanski
Editor: Tzveta Nenova
Anthropologist: Nikolay Nenov
Production: Ruse Historical museum
Contacts: sq. 3 Battenberg, 7000 Ruse, Bulgaria, Ruse Historical 
museum  / nenoff@abv.bg / www.museumruse.com 

филмът представя фолклорния свят на старото местно население от русенския регион – хърцоите, разказани са 
вярвания за растения и животни, за произход на хора, за местни светци и герои, местна кухня, места на култ и памет.

The film shows folkloric world of old, local people in Ruse region – the so called hurcoi. it tells about these people beliefs for 
plants and animals, about the origin of the people, local saints and heroes, local food and places of cult and memory. 
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ЖИвот, ПРИКљУченИја И
оДРЖИвИ РаЗвој јеДног КоКота
TRIaLs, TRIbULaTIONs aNd
sUsTaINabLe gROWTH Of a cOcK
 Montenegro / 2011 / 20 min

Director / Producer: Vladimir Perović
Cinematographer: milan stanić, saša Nikolić, Bora Ristović
image editor: Aleksandar Uhrin 
Contacts: Vladimir Perović: панчићева 20/18, 11000 Београд, србија 
/ +381112639251, +381638934172 / biliv@sbb.rs / milena Radojević: 
+38232674590 / kultart@t-com.me  

филмът проследява живота на петела, един от всички, който е избран да участва в много специално събитие. В момента, 
когато хората се появят, животът на петела поема в друга посока. Това е история за неговия живот, който търпи човешките 
правила, вярвания, обичаи, ритуали …

The film follows the life of a cock, one among many, who is chosen to participate in a very special event. from the moment when the 
men appears, the cock`s life gets another direction. This is the story of his life amidst the mankind rules, beliefs, customs, rituals …
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ПРИКаЗКа За светцИ,
гРеШнИцИ И мУЗИКантИ
a TaLe abOUT saINTs, sINNeRs
aNd MUsIcIaNs
bulgaria / 2009 / 40 min

Director: Dobri Dobrev-Kiskinov 
screenwriter: Lozanka Peycheva
Producer: Bulgarian National Television, Regional TV Center - 
Varna  

Те живеят сред нас, а сякаш са от други светове. ромските музиканти – светци, грешници или посредници между тях? 
Защо са толкова много и все даровити в котел? Защо посрещат най-големия си празник, като славят Банго Васил? крив 
ли, куц ли е, или е пратен да ни оправя кривините? светец ли е той или музикантски месия? и не живее ли и днес в 
душата на всеки от тях (дали случайно почти всеки втори носи името Ангел)? и не са ли техните тромпети и кларинети 
своеобразни патерици и за тях самите, и за нас другите...

They live among us, but it seems they are from another worlds. The Roma musicians – saints, sinners or mediators between 
both of them? Why they are so many and so gifted in the town of Kotel? Why they welcomed their biggest celebration by prais-
ing Bango Vasil? is he hooked, lame, or is he’s been sent to us to straighten the injustice? is he a saint or a musical messiah? And 
today doesn’t he live in the soul of each one of them (is it accidentally almost every second name Angel)? Are not their trumpets 
and clarinets kind of crutches to themselves and the rest of us...
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гРаД на мечтИ
cITY Of dReaMs
bulgaria / 2011 / 75 min 

Writer / Director: svetoslav Draganov
Producer: galina shtarbeva
Production: izograph Bulgaria and the Bulgarian National 
Television
Contacts: +359888994335 / gyulchev@izograph-production.com 
/ izograph@abv.bg  

“град на мечти“ е историята за двете лица на един български град. За социализма от вчера и поп фолкът от днес. построен 
през 50-те като символ на социализма и светлото бъдеще, днес димитровград е символ на капиталистическата мечта и 
поп фолка. Вятърът на промяната помете старите символи, за да наложи новите. “град на мечти” е филм за мечтите и 
илюзиите – преди и сега. Това е историята на димитровград, но също и историята на България.

“City of Dreams” is the story of Dimitrovgrad, a model town named after stalin’s friend and Bulgarian communist state founder 
georgi Dimitrov, and built with the sweat and blood of thousands of young brigade volunteers immediately after WWii. An 
old regime pioneer and his democratic activist son confront each other, a ‘chalga’ pop-folk starlet and her ex-rocker-turned-
producer hope for a breakthrough … Past and present Bulgaria collide: transition and future, nostalgia and luxury coexist in 
the parallel worlds of yesterday and today. This is not a perestroika cliché, it lives and breathes as we speak!
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КоРИДоР №8
cORRIdOR #8
bulgaria / 2008 / 60 min

Writer / Director: Boris Despodov
Director of photography: Boris missirkov and georgi Bogdanov
Producer: martichka Bozhilova
Production: Agitprop
Contacts: +35929831411, +35929870417 / agitprop@agitprop.
bg / http://corridor8.info/  

коридор No. 8 разказва за всекидневието на хората, които живеят по протежението на несъществуващ път на Балканите. 
пътят преминава през България, македония и Албания и съвпада с голям инфраструктурен проект, стартиран от Ес, 
целящ да свърже черно и Адриатическо море, който вече десет години е в начален стадий на развитие. следвайки 
нишката на пътя, „non-road” филмът коридор No.8 улавя настроенията, предразсъдъците и надеждите на хората от 
трите балкански страни, които по парадоксален начин са „толкова далече, толкова близо” един до друг.

Corridor #8 is a mosaic film combining fragments from the everyday lives of the characters who live along a non-existent Balkan 
road. The road passes through the countries of Bulgaria, macedonia and Albania. in the same time Corridor #8 is a huge EU in-
frastructural project meant to link the Black and the Adriatic seas, already a decade in the planning. following the road’s thread 
the „non-road” film Corridor #8 captures the moods, the prejudices and the hope of the people from the three Balkan countries, 
who paradoxically are “far away, so close” to each other.
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ДълБоКо вИолетово
deeP vIOLeT
bulgaria / 2003 / 7 min

Writer / Director: iglika Trifonova
Director of photography: Radoslav spasov
Producer: martichka Bozhilova
Production: Agitprop
Contacts: +35929831411, +35929870417 / agitprop@agitprop.
bg / http://www.agitprop.bg/15

пред микрофона в бар в покрайнините на софия, стои деси, певица, която е незряща и никога не би могла да разкаже 
история на щастие, страх, надежда, мечти и безпристрастното си виждане за света около нас. Тя стои пред микрофона, 
спокойна и концентрирана, докато клиентите ентусиазирано изискват все повече и повече песни. между два сета, деси 
ни разказва какво обича, от какво се страхува, за какво мечтае и как „вижда” големите събития в света. филмът е част 
от проекта на Агитпроп „15” – първия български филм омнибус, състоящ се от 15 кратки заглавия на 15 утвърдени 
съвременни автори в киното, театъра и визуалните изкуства.

in front of the microphone in a bar on the outskirts of sofia, Dessy, a singer who can’t see and never could, tells a story of hap-
piness, fear, hope, dreams, and her unbiased vision of the world around us. she stands in front of the microphone, calm and 
concentrated, while the clients enthusiastically demand more and more songs. Between two sets she tells us what she loves, 
what she fears, what she dreams of and how she “sees” the big events in the world. The film has been produced within 15 – the 
first Bg omnibus film comprising 15 short films about the last 15 years of our life by 15 acclaimed contemporary Bulgarian 
authors in film, theatre and visual art. A project by martichka Bozhilova, Boris missirkov and georgi Bogdanov. 
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dUsTbaLLs

India / 2012 / 9 min

Director: faisal Rahman
Producer and writer: Jake smith
Cinematographer: Vandita Jain
Contacts: 9bobnote.info@gmail.com / jjsmith.london@gmail.com 
/ http://dustballs.wordpress.com  

Този документален филм, сниман в град пун, западна индия, проследява усилията и превръщането на млади футболисти 
от обещаващи аматьори в дисциплинирани професионалисти. индия, страна с население от около 1 милиард, има 
големи надежди за този относително нов за хората спорт. когато Великобритания донесе крикета в индия, страната 
прие спорта с такъв безграничен ентусиазъм, че националният отбор изпревари своите предшественици. както казва 
организаторът на неделната Лига в пун: „може би след известно време бихме могли да видим индия на световната 
купа”. В този очарователен и вдъхновяващ филм е запечатан уникалният характер на индийците. 

This documentary shot in the city of Pune, West india shows the aspirations of young football players making the transforma-
tion from hopeful amateurs to disciplined professionals. With a country of over 1 billion people, india has high hopes with a 
sport relatively new to its people. When the UK brought cricket to india, the country took on a sport with such unbounded 
enthusiasm that their national team has overtaken their forebears. Who knows how good or how far our indian counterparts 
could take the game. As an organiser of a sunday league in Pune says, “maybe we see india, some time some where, you know, 
at the World Cup”. india’s unique character is captured in this charming and inspiring film.
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ПосветенИте на огънЯ
fIRes Of devOTION
bulgaria / 2005 / 60 min

Director / Cinematographer: Vassil Karkelanov
Consultant / Anthropologist: prof. ivanichka georgieva
Production: studio Karkelanov
Contacts: +35924279668, +359888576828 / studio@karkelanov.
com  

на 3 срещу 4 юни вечерта, на селския площад се пали огромен огън. Бледи жени, с блуждаещи погледи, ледени ръце и 
нозе, треперещи се хвърлят в огъня. Танцуват боси върху въглените, под звуците на гайда и тъпан, крещят нечовешки 
и предсказват бъдещето. накрая излизат от огъня невредими.  наричат ги нестинари. нестинарството е древен 
обичай, запазен като по чудо в българските земи. само в село Българи. и на още едно място, за което малцина знаят 
... Това явление е не само уникално, то вече изчезва. може би за последен път се е случило в годината, която измина.

in the evening on June 3 a bonfire is kindled on the village square. Pale, shivering women with vacant eyes, ice-cold hands and 
feet throw themselves into the fire. They dance bare-footed on the glowing embers to the accompaniment of bagpipes and 
drums, screaming unearthly and foretelling the future. finally, they come out of the fire unscathed. They are called Nestinary. 
The Nestinarstvo is an ancient rite, preserved as if by miracle in the lands of Bulgaria - only in the village of Bulgary. And at 
another place a few know about … 
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голеШово
gOLesHOvO
bulgaria, UK / 2008 / 34 min

Director / Cinematographer: ilian metev
Production: Chaconna films
Contacts: ilianmetev@gmail.com / ifanbetinaip@gmail.com / 
http://www.ili.metev.com/Chaconna_films.html  

разказ за смъртта на голешово, забравено планинско градче в България. Тук една шепа старци се борят да оцелеят: 
мъж и жена се разправят с магарето си. Един разсеян поп обърква паството. Една жена разведрява приятелките си 
с песни. дали децата им ще се върнат някога? с особена взискателност и внимание към формата, този документален 
филм – наблюдение рисува мрачен, но и в крайна сметка радващ портрет на надеждата.

This is a tale about the death of goleshovo, a forgotten town in the mountains of Bulgaria. Here, a handful of old people struggle 
for survival: A couple fights with their donkey. A forgetful priest leads his congregation into confusion. A woman cheers up her 
friends with songs. Will their children ever return? Composed with rigorous attention to form, this observational documentary 
is an austere yet ultimately rewarding portrait of hope. A co-production with the National film and Television school, UK. The 
film has played in over 60 film festivals and received 17 awards.
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сънУвам стаРцИ
I dReaM Of MUMMeRs
bulgaria / 2010 / 26 min

Director: Adela Peeva
Consultant / Anthropologist:  iglika mishkova
Production: Adela media film & TV Production and institute for 
Ethnology and folklore studies with Ethnographic museum – BAs
Contacts: + 35928626572 / adelamedia@adelamedia.net  

дечо и бай иван живеят в малкото село сушица в Южна България. дечо е на 68, а бай иван на 75 години. Откакто 
се помнят са приятели и вече повече от 50 години  всяка година в края на зимата се маскират като кукери и играят 
в  кукерското хоро  на площада. Един обичай, чието начало се губи назад във вековете, традиция, станала част от 
историята на един цял народ. Този обичай се среща на много места в България, но тук в селото е запазил почти напълно 
своята автентичност и все още може да се види такъв, какъвто е бил преди векове. Един филм за сушица и неговите 
жители, за една древна традиция, която те са запазили до ден днешен и за едно приятелство – вечно като самата 
традиция. филмът е реализиран по проект „Открит музей” финансиран от национален фонд „научни изследвани” мОнм

i Dream of mummers is a story about a custom, called kukeri, in which masked people dance at the end of Winter and the be-
ginning of spring. The custom’s origins are hidden far back in the past — a tradition that has become part of the history of an 
entire nation. it is found in many places in Bulgaria, but here, in the village of sushitsa, it has almost completely preserved its 
authenticity and can still be seen as it was performed centuries ago. This is a film about a small village and its inhabitants, about 
an ancient tradition that they have preserved almost intact to this day, and about a friendship as undying as the tradition itself.
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сънУвам мУЗИКа
I dReaM Of MUsIc
bulgaria / 1983 / 43 min

Director: Anri Kulev
Cinematographer: Andrei Chertov
Writer: Boris Hristov
Production: globus studio by Hristo Kovacev
Contacts: africatea@yahoo.com

документален филм за съдбата и творчеството на виртуозния изпълнител на фолк-джаз  ибрям Хапазов (иво папазов). 
Във филма участват  милчо Левиев, Огнян Видев, Йълдъз ибрахимова  и оркестърът на ибряма.

Documentary about destiny and work of virtuoso performer of folk-jazz ibryam Hapazov. in the film take part milcho Leviev, 
Ognyan Videv, Yildiz ibrahimova and the orchestra of ibryama.
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MaRRIed aT THe MaLL

Usa / 2002 / 48 min

Director / Cinematographer / Producer: melody gilbert
Production: frozen feet films
Contacts: + 6513365111 / info@frozenfeetfilms.com / http://
www.marriedatthemall.com  

филмът проследява „представителна извадка” от влюбени, които сключват брак в най-големия търговски център в 
сАЩ. мелъди гилбърт прекрава една година, снимайки тези странни персонажи с техните уникални любовни истории 
и традиционна сватбена суетня в нетрадиционния декор на мола. От тираджиите до бившия стилист на принс – ще 
откриете кой се жени, докато другите пазаруват.

Who would get married at a mall? Director melody gilberts documentary follows an assortment of lovebirds who tie the knot 
at the largest shopping mall in the United states, the mall of America. gilbert spent a year filming this documentary featuring 
quirky personalities, offbeat love stories and traditional bliss in an unconventional setting. from cross-country truckers to a 
former hairdresser for Prince, youll find out who gets married while everyone else is shopping. Vegas, shmegas!
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нощ наД гРаДа
NIgHT ON THe cITY
bulgaria / 2009 / 45 min

Director: irena Daskalova
Director of photography: Rossen Daskalov – Teacher
Production: Teach Co Art Company
Contacts: +35928668321 / teachco@teachco.info 

на фона на нощна софия, документалният филм „нощ над града” разказва истории за хората, които работят по това 
време на денонощието. Те са съвсем обикновени и никой не ги забелязва. герои без сцена. работят мечтаят и не 
капризничат за това, че докато те живеят в нощта, останалите хора в града се забавляват или спят. Те са смислените 
герои на нашето време.

mitko mitev is a cineaste. Every evening he sells tickets to the cinema-goers, who are between 3 and 7 people per screening. 
ilko is a taxi driver who is proud to be called “baksheesh”. He is a romantic who loves the smell of the blossoming lime trees in 
the night. midwife Antonina Kovacheva has been urgently summoned to the hospital to help with the birth of yet another baby 
who is to be born in the middle of the night. Who are these people that are not in bed already? They work in night sofia and 
this is film about them.
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ДУШевно
sOULfUL
bulgaria / 2006 / 57 min

Director: Anri Kulev
Cinematographer: svetla ganeva
Writer: Boris Hristov
Production: Kulev film Production, National film Center, studio 
UVT
Contacts: africatea@yahoo.com 

след черно-белия „сънувам музика” от 1983 г. и „дудуна” от 1996 г., разказващ за маскарадните обичаи, Анри кулев и 
Борис Христов отново се връщат към българския фолклор с проекта си „душевно”. Вече години в малкото българско 
село кавракирово се раждат музиканти , които свирят на зурна. дядовци , бащи, синове и внуци търсят да открият 
тайната на дървения инструмент. Един филм за живота и музиката , която идва от сърцето , на зурнаджията самир. 
Участват самир и неговата група, демко куртов, със специалното участие на иво папазов – ибряма и Тунджай.

The village of Kavrakirovo is located at the foot of Ograjden mountain and is famous probably only with the fact that it has 
preserved better than any other place the zurna tradition in Bulgaria, and together with it the peaceful coexistence of the 
communities of Bulgarians and Romas. from time immemorial the best masters of this instrument live here gathered not in 
one but in seven rivalling bands.
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THe cavIaR cONNecTION

serbia, Usa / 2008 / 58 min

Writer / Director: Dragan Nikolic
Producer: Jovana Nikolic iTVs international Executive producer for 
iTVs sally Jo fifer
Contacts: 153, Boul. Zoran Djindjic, ap.25, 11070 New Belgrade / 
dragan@prababa.rs  

Братята паков са разделили най-голямата европейска река на малки територии. Зад тях се намира бентът, а по-долу 
е приземният етаж на недовършената им къща, винаги наводнена. на другия бряг на реката е Европейският съюз. 
Братята имат две кучета, две котки, две лодки и около две хиляди незаконни кукички за улов на есетри, които идват 
нагоре по течението на реката, за да хвърлят хайвера си. имат и двама приятели – джери и грани, които също са и 
техни врагове в улова. Една риба може да ги направи богати, но „водните капани”, относителността на границите, както 
и хайверът рядко имат вкус на пари.

The Rat Brothers have divided Europe`s largest river into small territories. Behind them is a dam. Below them is the ground floor 
of their unfinished house, always flooded. On the other river bank, it`s the European Union. The Rats Brothers have two cats, 
two dogs, two boats and two thousand illegal hooks to catch the caviar-loaded sturgeons that are coming upstream to spawn. 
The Rat Brothers have two friends, Jerry and granny, who are also their fishing enemies. One fish can make them rich! But “the 
water cheats”, the borders are relative and the caviar rarely tastes like money.
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OdOs sfaKTIRIas
TWeLve NeIgHbOURs
greece / 2009 / 52 min

Writer / Director / Cinematographer: marianna Economou
Editor: stavros Ktoris
Producer: marianna Economou
Contacts: 7, Haras street, 14564, Athens, greece / + 
00306944731776 / mecon2@gmail.com 

дванадесет социално, културно и етнически различни съседи на малка вътрешна улица в Атина. филмът е пъзел от 
всекидневни случки и лични изповеди, разкривайки многобразието на човешкия опит и докосвайки се до дълбоки 
екзистенциални проблеми. Въпреки важните социално-икономически промени в района, добрите междусъседски 
отношения все още съществуват. „различен“ не изглежда нещо толкова заплашително и хората успяват да намерят 
начин да се приемат един друг.

Twelve, socially, culturally and ethnically different neighbors in a small inner city street of Athens. The film is a puzzle of ev-
eryday incidents and personal confessions, revealing the diversity of human experience and touching upon deep existential 
concerns. Despite the major socioeconomic changes in the area, a sense of neighborhood still exists. The “different“does not 
seem so threatening and the people find ways to accept each other.
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през 2011 г. фотографът иво данчев прекарва лятото си в резервата на кроу в монтана, документирайки начина на 
живот и традициите на тези жители на северноамериканските прерии. резултат от това пътуване е фотоизложбата 
„индианско лято”. селекцията от 44-те фотографии и текстовете на колегата на данчев от сп. „National geographic – 
България” Любомир кюмюрджиев представя съвременния живот на племето, запазването или трансформациите на 
коренната индианска култура при взаимодействието и смесването й с американската култура. кюмюрджиев също 
е пътувал из американския Запад и придобил задълбочени познания за традициите, миналото и настоящето на 
индианските общности, сред които е живял. 

„индианско лято” се открива на 20 ноември 2012 г. в American Corner към столична библиотека (софия, пл. славейков 4)
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