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За поредна година Международният фестивал на етнографския филм доказва, че в условия на икономическа
криза може да бъде организиран форум, който да е събирателно място за студенти, преподаватели, учени
и всички имащи интерес в сферата на визуалната антропология. МФЕФ е платформа, изградена на базата на
партньорства, добротворчество и огромен ентусиазъм. Затова и за поредна година фестивалът си поставя
популяризаторски и образователни цели, а не комерсиални, принципи, които ще следваме и в бъдещата му
реализация.
Връщайки се към настоящето, ще видите, че в програмата ни тази година са заложени предимно филми,
заснети през последните две години, като не сме забравили, разбира се и някои ценни ленти от миналото.
Подбраните заглавия отново рисуват една пъстра картина на проблеми и култури, които ни отвеждат при Девата
от Гуадалупе, до върховете на Килиманджаро и вуду магьосниците в Ню Орлиънс. Фрагментарно представена
действителност с акцент, поставен върху българските продукции, чиито тематики не остават ограничени само за
територията на нашата страна.
За втора година ще се спрем и върху проекти, разработени от студенти. Панелът „Младежки визуални проекти“
се надява да срещне представители от различни специалности и учебни заведения, създавайки среда за изява
и най-вече поле за обмяна на опит.
Приятно прекарване и viva ethnologia !!!
For yet another year, the International Festival of Ethnographic Film proves that even in times of economic crisis, a forum
which is a collective place for students, academics and everyone else with an interest in the field of visual anthropology,
can be organized. IFEF is a platform built on the basis of partnerships, volunteering and great enthusiasm. Therefore, for
another year the festival has set promotional and educational purposes rather than commercial principles, which we will
aim at in its future development.
Looking at the program you will see that this year we are showing primarily films made over the last two years, while of
course we have not forgotten and some valuable movies from the past. The titles we have selected paint again a colorful
picture of issues and cultures taking us to the Virgin of Guadalupe, to the top of Kilimanjaro and the voodoo magicians
in New Orleans. You will see a fragmented reality, presented with a focus on Bulgarian productions which themes do not
remain limited to the territory of our country.
For a second year we will focus on projects developed by students. The panel “Youth visual projects” hopes to meet representatives from different disciplines and schools, creating an environment for self-expression and a field for exchanging
experiences.
Enjoy and viva ethnology!!!
Atanaska Stancheva - мanager and coordinator IFEF Sofia

ПОНЕДЕЛНИК / MONDAY
17.30 – Откриване
18.00 – Дева Мария във време на
криза / Mary in Times of Crisis Netherlands / 2012 / 93 min - director: Sanne
Derks and Sharis Coppens English /
Bulgarian
19.30 – Q&A Session
20.00 – Дългият път до Гуадалупе / A
Long Journey to Guadalupe Mexico /
1996 / 97 min director: Juan Francisco
Urrusti English / Bulgarian
21.40 – Коктейл
ВТОРНИК / TUESDAY
16.30 - Лекция Сане Деркс с тема: Дева
Мария във време на криза: теренна
работа и видео заснемане в Боливия
/ Lecture Sanne Derks Mary in Times of
Crisis: Fieldwork and Filming in Bolivia
17.30 – Рома Кихот / Roma Quixote
Bulgaria / 2013 / 62 min director: Nina
Pehlivanova and Petya Nakova English /
Bulgarian
18.30 – Q&A Session
19.00 – Страната на учителя / The
Teacher’s Country Germany / 2013 / 70
min director: Benjamin Leers English /
Bulgarian
20.10 – Животът през очите на едно
магаре / Donkeymentary: Life Through
the Eyes of a Donkey Armenia / 2012 / 52
min director: Arman Yeritsyan, Vardan
Hovhannisyan English / Bulgarian
21.00 – Казабланка, моя любов / Casablanca Mon Amour Morocco / 2012 / 79
min director: John Slattery English/
Bulgarian

СРЯДА / WEDNESDAY
17.30 – Пилигримство и приключение
с Ели и Ники: от пания на юг до сикхите
на север – презентация / Pilgrimage
and adventure with Ellie and Nicky: from
Pania to the south up to Sikhs in the
North – presentation Bulgarian
18.30 – Q&A Session
19.00 – Калачакра / Kalachakra Bulgaria / 2012 / 19 min director: Antoni
Krastev and Borislav Karamelski English
/ Bulgarian
19.30 – Q&A Session
20.00 – Чух божия плач / I Heard God
Crying Greece / 2012 / 87 min director:
Elpida Skoufalou English / Bulgarian
21.30 – Q&A Session
ЧЕТВЪРТЪК / THURSDAY
16.30 - Майсторски клас Елпида
Скуфалу с тема: Екстатични ритуали
и церемониии / masterclass, Elpida
Skoufalou theme: “Ecstatic rituals and
ceremonies”
18.00 – Богатството на най-бедните
/ The Riches of the Poorest / Bulgaria
2013 / 21 min director: Veselina Foteva
Bulgarian
18.20 – Q&A Session
18.40 – Know How/Show How films
Bulgaria / 2013 / 5 x 5 min Bulgarian
19. 20 – Q&A Session
19.40 – Резерват “Северозапад” / Reserve “Northwest” Bulgaria / 2012 / 23
min director: Plamen Nikolov English
/ Bulgarian
20.05 – Q&A Session
20.30 – Разбърканите нишки / The Tan-

gled Threads Bulgaria / 2012 / 45 min.
director: Ekaterina Minkova / English /
Bulgarian
21.15 – Q&A Session
ПЕТЪК / FRIDAY
18.00 – Прогонване на чумата / Chasing away the Plague (the “Bibbia”) Bulgaria / 1994 / 20 min director: Georgi
Diulgerov Bulgarian
18.25 – Истински истории от Марди
Гра / True Tales from Mardi Gras or How to
cook a carnival in a jazz city? Bulgaria /
2013 / 53 min director / prodicer: Blaga
Dimitrova English / Bulgarian
19.30 – Светло бъдеще / Bright future
Bulgaria / 2013 / 45 min director: Evgeni
Bogdanov English / Bulgarian
20.15 – Q&A Session
20.35 – Freedom2Dance Bulgaria – USA
/ 2012 / 20 min director: Ina Sotirova
English / Bulgarian
20.55 – Q&A Session
21.25 – Мандинга за износ:
глобализацията на капоейра / Mandinga for export: the globalization of capoeira Portugal / 2013 / 22 min director:
Ricardo Nascimento English / Bulgarian
СЪБОТА / SATURDAY
14.00 – Смилянски фасул – филм и
презентация / Smilyan beans – film and
presentation Bulgaria / 2005 / 30 min
director: Ilia Atanasov Bulgarian
14.30 –Младежки визуални проекти /
Youth visual projects Bulgarian
За предложения, препоръки и отзиви,
пишете ни на kulturata@gmail.com
чакаме вашите коментари
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ДЕВА МАРИЯ ВЪВ ВРЕМЕ НА КРИЗА
MARY IN TIMES OF CRISIS
Netherlands / 2012 / 93 min

Director and editor: Sanne Derks and Sharis Coppens
Contacts: derkssanne_@hotmail.com, 06-48281812

До Лурд във Франция отиваш за здраве, а до Уркупиня в Боливия за богатство. ,,Дева Мария във време на
криза“, показва как парите и религията са равни пред олтара на Девата от Уркупиня. Целогодишно пилигрими
идват да измолят финансова помощ и материални блага. Те правят това не само вербално, а материализират
своите искания в най-характерния ритуал за посвещение – изкопаване на камъни от планината. Камъните
олицетворяват парите, дадени им от Девата. Филмът проследява дейностите на три жени от Боливия в четвъртия
ден от религиозния празник, когато броят на поклонниците се увеличава неимоверно – двете възрастни
сестри Верджиния и Виктория, които изкарват прехраната си чрез продажба на молитви и благословии на
поклонниците и рокаджийката Ескарлен, която посещава Девата с надежда да спаси бара си от банкрут. Техните
съдби се пресичат тук, на това свято място.
To Lourdes you go for health, to Urkupiña for wealth. „Mary in Times of Crisis” shows how money and religion go hand in
hand at the shrine of the Virgin of Urkupiña in Quillacollo, Bolivia. During the whole year pilgrims come to ask for financial help and material goods. They do this not only verbally, but also materialize their requests in the most characteristic
ritual of this devotion: hammering stones out of the mountain. The stones are seen as money being lent by the Virgin. We
follow three Bolivian women in their activities around the four-day during fiesta, when the amount of pilgrims increases
dramatically: the two elderly indigenous sisters Virginia and Victoria who earn a living by theatrically selling prayers and
blessings to the pilgrims, and the rock-chick Escarlent who comes to Mary in the hope she can keep her bar from going
bankrupt. Their paths cross at the pilgrimage shrine.
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ДЪЛГИЯТ ПЪТ ДО ГУАДАЛУПЕ
A LONG JOURNEY TO GUADALUPE
Mexico / 1996 / 97 min

Director: Juan Francisco Urrusti (Instituto National
Indigenista)
Contacts: http://www.der.org/films/long-journey-toguadalupe.html
Култът към Тонанцин-Гуадалупе е съществена тема за мексиканците, лежащ в основата на тяхната култура и
политически ценности от XVI век насам. Водени от свидетелствата на мексиканците, на тези от смесени бракове и
на чиканосите (мексиканци, израснали в САЩ), този сложен въпрос намира отговор. Десет години след испанското
завоевание през 1521 г., младият индианец Хуан Диего е осенен от появата на Божията майка на хълма Тепеяк;
първият епископ на Мексико се подиграва на тези новини, докато по-нататъшно чудо не убеждава църквата да
построи храм в нейна чест. Докато насърчаването на култа към Девата без съмнение помага на нашествениците
да наложат християнството сред населението, учените посочват, че ролята на майката земя Тонанзин в местните
вярвания предхожда това развитие с 2500 години. Тази „нова“ божествена смесица представя своеобразен
„акт на победа на индианците над нахлуващата религия“, придобила потенциален политически символизъм по
време на различни борби за независимост сред мексиканците. Филмът е заснет на 16 мм лента в периода юли
1987 – февруари 1996.
The veneration for Tonantzin-Guadalupe has been an essential Mexican theme underlying Mexican cultural and political
values since the 16th century. Guided by the testimonies of Indigenous people, Mexicans of mixed heritage and Chicanos
about this complex subject matter, we can understand why. Ten years after the 1521 Spanish conquest, young Indian
Juan Diego was graced by the apparition of the Mother of God on Tepeyac Hill; a first Bishop of Mexico scoffed at this
news, until a further miracle convinced the church to build a basilica in the deity’s honor. While encouraging a Virgin
Mary „cult” no doubt helped invaders impose Christianity on the populace, scholars point out that earth mother Tonantzin’s role in indigenous creeds predate this development by 2,500 years. Thus the „new”, compound divinity represented
a covert „act of conquest by the Indians over the invading religion”, one that developed potent political symbolism during
Mexico’s various independence struggles. The film was shot in 16mm and produced between July 1987 and February
1996.
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РОМА КИХОТ
ROMA QUIXOTE
Bulgaria / 2013 / 62 min

Director: Nina Pehlivanova and Petya Nakova
Producer: ARS Digital Studio
Contacts: romaquixote@arsdigital.org
Любопитна порода хора живее в ромската махала в гр. Кюстендил. Чрез наблюдение филмът проследява
събитията в живота на четирима от тях (в период от една година). В циганския квартал има благоустроена част,
в която живеят героите, и гето, а по средата е площад с магазини и кафенета. Между тях съществуват пародийни
контрасти и неизбежни прилики. Запознайте се с Валери (Ром Кихот), 20-годишната Далила, осмокласника
Емо и Светла – бесарабска българка от Украйна. Като екзотичен акцент във всичко това се прокрадват и група
холандци, които като представители на НПО идват, за да обогатят живота на децата в махалата.
A curious breed of people lives in the Roma neighborhood in Kyustendil. Watching, the film follows the events in the life
of four such persons for a period of one year. One part of the neighborhood is urbanized, where the leading characters
live, another part is the ghetto, while the square with shops and cafes are in the middle. There are comical contrasts and
inevitable similarities between them. Meet Valery (Roma Quixote), twenty year old Dalila, 8-th grade pupil Emo and
Svetla (a Bessarabian Bulgarian from the Ukraine). As an exotic accent, a group of Dutchmen steal into the migrations as
NGO representatives, in order to enrich the live of the children in the neighborhood.
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СТРАНАТА НА УЧИТЕЛЯ
THE TEACHER’S COUNTRY
Germany / 2013 / 70 min

Director and writer: Benjamin Leers
Contacts: info@theteacherscountry.de

,,Страната на учителя“ е историята на Танзания, петдесет години след нейната независимост, разказана от
четирима нейни привидно обикновени жители. Филмът разглежда истории от ежедневието на самотната майка
Берта от Дар ес Салаам, на Лаурент Нестори, учител от остров Коме в езерото Виктория и на Томас Билинги,
католически свещеник. Филмът следва и Мадарака Нуерере, най-малкия син на първия президент на страната,
по пътя му към планинския масив Килиманджаро. Петдесет години по-късно той си спомня за борбата за
независимост, в която неговият баща участва активно.
The Teacher’s Country is the story of Tanzania 50 years after its independence, told by four of its seemingly ordinary inhabitants. It examines the stories of their daily life: There is single mother Bertha from Dar es Salaam, Laurent Nestory, a
teacher from Kome Island in Lake Victoria and Thomas Bilingi, a catholic priest in the vast dry hinterland. The film follows
Madaraka Nyerere, the youngest son of the famous first president on his way to the summit of Mt. Kilimanjaro. 50 years
after independence he is remembering the struggle for independence, which his father was deeply involved in.
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ЖИВОТЪТ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ЕДНО
МАГАРЕ
DONKEYMENTARY: LIFE THROUGH THE
EYES OF A DONKEY
Armenia / 2012 / 52 min

Director: Arman Yeritsyan, Vardan Hovhannisyan
Production: Bars Media documentary film studio
Contacts: info@barsmedia.am
Donkeymentary е документален филм за малък остров с 24 хиляди души, 6 хиляди магарета и само 2 коли.
Остров Ламу, в близост до самия бряг на Кения, е единственият оцелял център на автентичната култура суахили
и „магарешката столица на Африка“. Това е място, където задръстванията се правят от магарета, най-голямата
хуманитарна организация е магарешкото убежище, магаретата са ключови за препитанието и където найсъкровената мечта на едно момче е един ден да си има собствено магаре.
Donkeymentary is a documentary about a small island with 24,000 people, 6,000 donkeys, and just 2 cars. Lamu, just
off the coast of Kenya, is one of the world’s only surviving centers of authentic Swahili culture, and „the donkey capital of
Africa”. It is a place where there are donkey traffic jams, where the largest humanitarian organization is a donkey
sanctuary, where donkeys are the key to earning a living, and where a young boy’s fondest dream is to one day have a
donkey of his own.
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КАЗАБЛАНКА, МОЯ ЛЮБОВ
CASABLANCA MON AMOUR
Morocco / 2012 / 79 min

Director and producer: John Slattery
Contacts: zween.works@gmail.com, http://www.casablancamonamour.com/
“Казабланка, моя любов“ е съвременен роуд муви, който запечатва все по-сложното и фрагментарно естество на
живота в свят, където телевизията и войните се конкурират в заглавията на медиите и изпълват въображението.
Използвайки филмите, като пътна карта, между ,,вчерашен Холивуд” и ,,днешно Мароко”, лентата предлага
мароканската перспектива в дългите и преплетени отношения между Холивуд и арабо-мюсюлманския свят.
Филмът е нещо повече от суха критика на влиянието на медиите върху културата. Точно обратното, той дава
съвсем човешки и хумористичен поглед на последиците от холивудските филми върху въображението на
хората и възможност на мароканците да отвърнат, правейки го по интелигентен, остроумен и находчив начин.
,,Казабланка, моя любов” използва процеса на създаване на филми, като рефлексия на ,,Великата американска
история“, предлагайки на Холивуд и Америка история за самите тях.
Casablanca Mon Amour is a modern road movie that encapsulates the more complex and fractured nature of living in a
world where TV and wars compete for headlines and occupy imaginations. Using movies as a road map between yesterday’s Hollywood and today’s Morocco, Casablanca Mon Amour offers a Moroccan perspective on the long and entwined
relationship between Hollywood and The Arab/Muslim World. Casablanca Mon Amour offers more than a dry critique of
the impact of media on culture. Instead, the film takes a human and humorous look at the effects Hollywood films have
on people’s imaginations and affords Moroccan’s (our movie set’extras’) an opportunity to talk back—which they do in
intelligent, witty and wildly ingenious ways. Casablanca Mon Amour uses the process of movie making as a way of turning the Great American Story on its head - and offering Hollywood and America a story about itself.
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ПИЛИГРИМСТВО И ПРИКЛЮЧЕНИЕ
С ЕЛИ И НИКИ: ОТ ПАНИЯ НА ЮГ ДО
СИКХИТЕ НА СЕВЕР – ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Bulgaria / 2013 / 60 min
Contacts: http://elenikindia.blogspot.com

PILGRIMAGE AND ADVENTURE WITH
ELLIE AND NICKY: FROM PANIA TO THE
SOUTH UP TO SIKHS IN THE NORTH –
PRESENTATION

Индия е като континент, под чието небе се подслоняват безброй народи, религии и учения и това е една от
причините, поради която тя не спира да ни удивлява. За нас пилигримството не означава да правиш обиколка на
свети места, а да възприемаш всяко място като свято. Да вървиш и да почиташ във всеки миг и на всяка крачка.
Присъединете се към Ели и Ники на пътешествие из по-малко познатите пътеки на Индия, сред тъмнкожите
„черноработници“ пания, номадстващите рабари, „облачните деца“ мервар и войнската общност на сикхите от
Пенджаб. Не се притеснявайте за обратния билет. Това е последното нещо, за което човек би си помислил, докато
е в обятията на Индия – страната, която умее да пленява и за-племе-нява.
India is like a continent, under the sky of which are sheltered countless nations, religions and teachings. This is also one
of the reasons why it continues to amaze us. For us ‘pilgrimage’ does not mean doing a tour of the holy places but instead
perceiving every place as sacred. To walk and worship every moment and every step. Join Ellie and Nicky on a journey
through the lesser-known trails of India, among the Pania dark-skinned “laborers”, the nomadic Rabari, the “cloud children” Mervar and the warrior community of the Sikhs in Punjab. Do not worry about the return ticket. This is the last
thing you would think about while you are in the arms of India - the country that knows how to captivate and fascinates.
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КАЛАЧАКРА
KALACHAKRA
Bulgaria / 2012 / 19 min

Director and producer: Antoni Krastev and Borislav
Karamelski
Contacts: contact@neverknow.bg
Този филм е част от нашето невероятно пътуване през Индия и нашето присъствие на инициацията Калачакра,
състояла през 2012 г. в свещеното будистко място Бодх Гая. Вярата пресича нашите пътища с много посветени
хора, включително и негово светейшество Далай Лама. Това, което видяхме и почувствахме си струва да бъде
споделено, както и Буда казва: „Хиляди свещи могат да бъдат запалени от една единствена свещ и животът
на свещта няма да бъде съкратен. Щастието никога не намалява, когато е споделено“. Калачакра означава
„Колелото на времето“, като „Kala“ е „време”, а „Chakra“ – „колело” на санскрит. Основна роля в тази традиция
играят времето и циклите; от циклите на планетите, до циклите на нашия дъх и практиката за контролиране на
най-фините енергии в тялото на човека по пътя към просветлението.
This movie is a part of our incredible journey through India and our attendance of the Kalachakra initiation, held in 2012
at the sacred Buddhist site of Bodh Gaya. Faith crossed our paths with many blessed people including His Holliness the
Dalai Lama. What we saw and felt is worth to be shared for as Buddha has said: „Thousands of candles can be lit from a
single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.” Kalachakra
means Time-Wheel, as „Kala” is Time and „Chakra” is Wheel in Sanskrit. Much in this tradition revolves around the concept
of time and cycles; from the cycles of the planets, to the cycles of our breath and the practice of controlling the most
subtle energies within one’s body on the path to enlightenment.
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ЧУХ БОЖИЯ ПЛАЧ
I HEARD GOD CRYING
Greece / 2012 / 87 min

Director and producer: Elpida Skoufalou, production with
the support of The Hellenic National Commission for
UNESCO
Contacts: minulin@otenet.gr
Филмът проследява ритуали при нестинарите в Гърция, пакистански шиити по време на религиозните празници
Ашура и Арбаин и церемонията по оплакване при гръцкото малцинство в Албания. Тези групи, може да се
различават в своите церемонии, история и култура, но са свързани чрез бягство от реалността, престъпването
на границите и екстаза от скръбта. Те общуват със самата смърт, достигайки по-висока степен на осъзнаване,
страдание, болка и удоволствие, предлагайки себе си на висшата божествена сила. Филмът е сниман в периода
2000 – 2011 година.
The film follows the fire-walkers in Greece, the Shi’a Pakistanis during Arbaeen and Ashura in Syria and mourners in
Albania. Those groups, may differ in their ceremonies, history and culture, but they are related by the escape from everyday life, the transgression of limits, the affliction of ecstasy. They commune with death itself. They attain higher levels of
awareness, suffering, pleasure and pain, as they offer themselves to a superior, divine entity. Filming period 2000 - 2011.
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БОГАТСТВОТО НА НАЙ-БЕДНИТЕ
THE RICHES OF THE POOREST
Bulgaria / 2013 / 21 min

Director: Veselina Foteva
Cameraman:Andrey Nikolov
Contacts: veselina.foteva@abv.bg
Филмовият проект „Богатството на най-бедните” е документален опит да бъде разкрито едно по-различно лице
на бедността и богатството в контекста на Северозападна България. Действието се развива в село Горна Бела
речка, което се намира от на 8 км от гр. Вършец, Монтанска област. В селото живеят 42 души (по избирателен
списък) и горе-долу още толкова кози. На пръв поглед мястото по нищо не се отличава от останалите села
наоколо. Веднъж в годината обаче, около 24 май, когато е съборът на селото, то оживява по необичаен начин и
от всички страни на света към него се стичат хора. Привлича ги Фестивалът на козето мляко Goatmilk, който вече
10 години вдъхва живот на селото, като го превръща в кръстопът на идеи, решения и творчество, неразривно
свързани със Северозапада. Но не само това.
The film project The Riches of the Poorest is a documentary attempt to unveil one different face of poverty and wealth in
the context of Northwest Bulgaria. The setting is the village of Gorna Bela Rechka, which is located 8 km from the city of
Varshets, the district of Montana. There are 42 people living in the village (as per the electoral list) and about the same
number of goats. At first sight, this place is in no way different from any of the other villages nearby. Once a year, however, around 24th May, when the festival of the village takes place, it livens up in a curious way and people gather here
from all parts of the world. What attracts them is the Goatmilk festival, which has been bringing life to the village for 10
years now by transforming it into a crossroad of ideas, solutions and creativity, inextricably linked with the Northwest.
But that is not all.
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KNOW HOW SHOW HOW FILMS

Bulgaria / 2013 / 5 x 5 min

Contacts: info@knowhowshowhow.net,
novakultura@gmail.com

Платформата „Know-How Show-How” има за цел да съхранява и предава личното наследство свързано с
природосъобразния начин на живот чрез знанието и мъдростта. До скоро тази традиция е предавана от
поколение на поколение, но поради ускорена промяна в съвременния начин и стил на живот съществува реална
опасност тази верига да бъде прекъсната. Стремежът на платформата е да създаде както система за качествено
филмово/антропологично и документално регистриране на процесите свързани с традиционната практиката,
така и мрежа от съмишленици, която да свързва, разпространява, прилага и доразвива изчезващата традиция,
но вече в съвременен контекст. Тук представените филми са резултат от проведения от платформата Уъркшоп за
умения по видео-продуциране при документиране на устни традиции „Съхранявай и предай”, състоял се от 18 до
24 май 2013 г., като част от фестивала Goatmilk в Горна Бела Речка.
The platform “Know-How Show-How” is designed to preserve and transmit personal heritage associated with healthy
lifestyle through knowledge and wisdom. Until recently, this tradition was handed down from generation to generation,
but due to the rapid changes in modern lifestyle there is a real danger that this chain can be broken. The aim of the platform is to create a system for quality film / anthropological and documentary record of the processes associated with the
traditional practices. In addition, it has the purpose to establish a network of like-minded people to connect, distribute,
apply and build on the vanishing tradition, but now in a modern context. The films presented here are the result of a
Workshop, run by the platform, for video production skills documenting oral traditions ‘Preserve and pass on’, which
was held from 18 to 24 May 2013 as part of the festival Goatmilk in Gorna Bela Rechka .
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РЕЗЕРВАТ “СЕВЕРОЗАПАД”
RESERVE “NORTHWEST”
Bulgaria / 2012 / 23 min

Director: Plamen Nikolov
Writer and producer: Nikolay Fenerski
Conatacts: matchframestudio@gmail.com
Когато в обществото говорят за северозападните региони на България, неизменно споменават тяхната
материална мизерия. По икономически показатели Северозападът е най-бедната област в Европа. Но тези данни
са само суха информация, предизвикваща ненужно съжаление. Защото в това място все още е жива една магия.
И бедният Северозапад крие много богатства. Попитайте бедните как да избягате от кризата. От кризата на духа.
When the society talks about North-West Bulgaria, it invariably mentions their material poverty. For economic indicators
the northwest is the poorest region in Europe. However, these figures are just dry information causing unnecessary pity
as this place is still a living magic. And the poor northwest holds a lot of treasures. Ask the poor people how to escape
from the crisis. The crisis of the spirit.
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РАЗБЪРКАНИТЕ НИШКИ
THE TANGLED THREADS
Bulgaria / 2012 / 45 min

Director: Ekaterina Minkova
Anthropologist: Veselka Toncheva
Production: Kaya Vision
Contacts: kaya@kayavision.com, vestonch@abv.bg
Филмът представя областта Голо Бърдо, която след Балканските войни (1912-1913 г.) и обявяването на независима
Албания, остава на албанска територия. Хората от двадесет и едно, по онова време български, села вече почти
100 години живеят като албански граждани. Нишките в живота на тази общност са разбъркани, но становете
продължават да тъкат носии за невестите, за онези, които не са напуснали родното Голо Бърдо и са останали
свързани със земята на предците си. Филмът е изработен по проект „Песента като маркер на общностната
идентичност: два частни случая”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” – МОМН, с ръководител доц. д-р
Веселка Тончева – Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН.
This film presents the Golloborda area, which after the Balkan Wars (1912 – 1913) and the announcement of Albania’s
independence remained within the Albanian territory. The people from twenty one Bulgarian at that time villages have
been living as Albanian citizens for about one hundred years now. The threads of life in this community are tangled, yet
the looms keep on weaving folk costumes for the brides, for those who have never left their native Golloborda and have
remained connected to the land of their ancestors. The film was created under the project “Song as a Mark of Communal
Identity: Two Isolated Cases”, financed by the Bulgarian Science Fund at the Ministry of Education, Youth, and Science,
headed by Assoc. Prof. Veselka Toncheva – Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum at the
BAS.
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ПРОГОНВАНЕ НА ЧУМАТА
CHASING AWAY THE PLAGUE (THE “BIBBIA”)
Bulgaria / 1994 / 20 min

Director: Georgi Diulgerov
Anthropologist: Elena Marushiakova, Vesselin Popov
Contacts: major1@mbox.contact.bg
Почитането на Чумата е било широко разпространено на Балканите. Това е сложна празнично-обредна система,
изпълнена с много апотропейни действия. Празникът Биби (Чумата) е съхранен при ромското население на гр.
Видин и се изпълнява през зимния календарен цикъл. Филмът проследява този архаичен обичай и неговото
значение за местното население.
The film deals with the cult to the Plague. The worship of the Plague has been widely spread in the Balkans. Today the
only people who keep the holiday of ‘Bibi’ (the Plague) in its original are the gypsies from the town of Vidin, Bulgaria. This
holiday can be observed only in remote Australia, where it has developed into a gypsy religious cult.
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ИСТИНСКИ ИСТОРИИ ОТ МАРДИ ГРА
TRUE TALES FROM MARDI GRAS OR
HOW TO COOK A CARNIVAL IN A JAZZ
CITY?
Bulgaria / 2013 / 53 min

Director and prodicer: Blaga Dimitrova
Conacts: info@lushlife.eu, http://www.bez-granici.com

Музика, пищни карнавални сцени, ярки цветове, танци, храна и автентична звукова атмосфера, както и
емблематичните фигури на Ню Орлиънс са основните елементи на документалния филм на Блага Димитрова
„Истински истории от Марди Гра“, посветен на най-големия карнавал в САЩ. В 53 минути, филмът ни отвежда
в родното място на джаза и със своите типични персонажи – участниците и главните атракции в големия
карнавал ни кани в толкова типичните социални джаз клубове, при производителите на карнавални атрибути,
собственици на ресторанти, готвачи, музиканти, местни вуду магьосници и изследователи намерили найнакрая правилното си място в „най-свободния“ американски град. Историите запечатват ползите на заредения с
ентусиазъм празник в този духовен край на САЩ, но не спестяват на зрителя неизбежно трагичния отпечатък в
съзнанието на хората от последиците на урагана Катрина.
Music, lavish carnival scenes, bright colors, costumes, dancing, food and sound authentic atmosphere and iconic figures
of New Orleans are the main ingredients in the documentary film “True Tales from Mardi Gras” by Blaga Dimitrova, dedicated to the biggest carnival in USA. For 53 minutes the film takes us to the birthplace of jazz and with its typical characters: the participants and the main attractions in the large carnival to host the so-typical social jazz clubs, manufacturers
of carnival attributes keeper of restaurants, chefs, musicians the local voodoo wizards and explorers finally found their
rightful place in the “most free” American city. The stories captured the benefits are loaded with holiday enthusiasm and
life in this spiritual end to the U.S., but not save the viewer and the inevitable tragic imprint on the minds of the people
from the effects of Hurricane Katrina.
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СВЕТЛО БЪДЕЩЕ
BRIGHT FUTURE
Bulgaria / 2013 / 45 min
Director: Evgeni Bogdanov
Producer: Studio Nagledna
Contacts: info@nagledna.net

Да влезем в светлото бъдеще с лъснати обувки!
(лозунг над ваксаджийница от социализма)
Райчо, Радо и Евгени са приятели с детство в социализма, но съзряли по време на прехода. Преход между две
политически системи, между аналогови и цифрови технологии, между старите медии и появата на интернет.
Поколение, което оставяйки детските игри зад себе си, става свидетел на драстично променящата се среда.
Повече от двайсет години след социализма, едни от малкото препратки към духа на тогавашните улици са
красивите неонови надписи над отдавна несъществуващи сладкарници, кина, магазини, ресторанти. Изоставени,
ръждясали, разпадащи се, навяващи носталгия – и напълно незабележими за повечето хора. Тримата младежи
решават да свалят и дадат нов живот на някои от тези стари букви. Така започва Светлото Бъдеще. Ще се окаже
ли то нещо повече от политическо клише? Има ли светло бъдеще за улиците, по които всеки ден вървим, и как
да влезем в него с лъснати обувки?
Let’s enter the bright future with polished shoes!
(a slogan above a socialistic shoeshine stand)
Raycho, Rado and Evgeni are friends with a common socialist childhood, grown up in transition. Transition between two
political systems, between analog and digital technologies, between old media and Internet. A generation that along
with leaving their children’s games behind, witnessed the drastic change in public space. More than twenty years after
the end of socialism, the beautiful neon signs above closed down former cafes, restaurants, cinemas and shops are one
of the few things that carry on the spirit of this time. Abandoned, forgotten, rusty, nostalgic – and completely invisible
to most of the people. The three young men decide to take down and give new life to some of these old letters. And so
the Bright Future begins. Will it become something more than a political cliche? Is there a bright future for the streets we
walk on every day and how can we enter it with polished shoes?
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FREEDOM2DANCE

Bulgaria – USA / 2012 / 20 min
Director and producer: Ina Sotirova
Contacts: ina.sotirova@gmail.com

През 70-те години в САЩ, когато голяма част от обществото е маргинализирано и отхвърлено, в Ню Йорк се
ражда ъндърграунд денс културата, която не само позволява, а насърчава себеизразяването. Може ли обаче
тази субкултура да продължи да процъфтява в условията на Законите за Кабаретата, които строго ограничават
къде може и не може да се танцува? freedom2dance проследява историята на противоречивия закон през
призмата на легендарното ъндърграунд денс общество.
In 1970s New York, when many groups were marginalized and excluded from society, a dance-based culture emerged
that allowed and encouraged total freedom of self-expression. But two decades later, Mayor Giuliani revived Prohibitionera Cabaret Laws that make dancing illegal in large parts of the city. freedom2dance chronicles the long and twisted
history of these restrictive laws through the lens of New York City’s legendary underground dance community.
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МАНДИНГА ЗА ИЗНОС:
ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА НА КАПОЕЙРА
MANDINGA FOR EXPORT: THE GLOBALIZATION OF CAPOEIRA
Portugal / 2013 / 22 min

Director and producer: Ricardo Nascimento
Contacts: cangaceirocapoeiras@gmail.com
http://www.jogodemandinga.com/
Капоейра е афро-бразилска форма на изкуство, смесица между танц и борба, която през последните тридесет
години преминава през силен процес на глобализация. Мандингата е вид спиритуална концепция, представена
в афро-бразилските религии, която разчита на магията и тайните източници на практикуващите я, за да я
използват за лична защита и осъществяване на определени цели. Тази концепция е представена в капоейрата,
която е практическо отражение на мандинга, чрез образуване на малък кръг за осъществяване на капоейра
и друг кръг извън малкия, който символизира Света. От религиозни представа мандинга започва да бъде
социален инструмент, чрез капоейрата, която спомага да бъде представена извън граница, за да обогати пазара
на изкуството.
Capoeira is afro-Brazilian art form, mix of dance and fight that in the last thirty years has been through an intensive process of globalization. Mandinga is a sort of spiritual concept present on afro-brazilian religions that regards to magic and
secret sources of the practitioners that, are able to use that energy for personal protection and achieve certain personal
goals. That concept is present in capoeira and its use to portrait the practitioner that are wise, tricky, artful, smart, malicious, inside roda, the main small circle where capoeira is practice and outside, the larger circle conceived as the world.
From a spiritual concept Mandinga turn to be a social tool that capoeira practitioners have been using and exporting in
order to enlarge the market and consumption of the art.
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СМИЛЯНСКИ ФАСУЛ – ФИЛМ И
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
SMILYAN BEANS – FILM AND PRESENTATION
Bulgaria / 2005 / 30 min
Director: Ilia Atanasov
Contacts: ilo13@abv.bg

Смилянски фасул се произвежда в селищата по цялото горно поречие на река Арда, а името му „смилянски”
е наложено по името на най-голямото селище в коритото на реката – село Смилян. По данни на местното
население фасулът винаги се е отглеждал в този затворен планински район с малки обработваеми площи.
Местоположението е фактор за създаване на естествена селекция от семена, съхранявани в семействата, чрез
предаване от поколение на поколение.Филмът представя етапите на отглеждането на фасула – от засяването,
през окопаването, до брането и сортирането му.
Smilyan beans are produced in the villages located in the whole upper valley of Arda river and their name originates
from the biggest village by the river – Smilyan. According to information given by locals, these beans always grow in this
closed mountain area covered by small farmlands. This location is a factor for creating natural selection of seeds, preserved in families through transmission from generation to generation. The film presents the stages of the crop – from
sowing through hoeing to picking it up and sorting it.

