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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

От 18 до 25 в нашия
град се провежда Меж-
дународният филмов
фестивал за късометра-
жно кино „В Двореца
Балчик”. Представят се
продукции от 39 държа-
ви от петте континента с
над 150 филма, от които
29 са български.

За организацията на
фестивала са включени
30 доброволци от Бълга-
рия, Грузия, Йордания,
Хърватска и Франция. Те
са в Балчик от много по-
рано и сега със завърза-
ни очи могат да пребро-
дят нашия хилядолетен
град. Радостна възбуда,
предстартова треска и
оживление съществува-
ше преди откриването на
деветата фиеста на късо-
метражното кино. А ко-
гато пред любопитната,
празнично облечена пу-
блика в голямата зала на
ч-ще „П.Хилендарски” се

Áàë÷èê ïîñðåùíà 1/6 îò êèíîòàëàíòèòå íà ñâåòà
появиха водещите: лъче-
зарната Ева /България/,
съсредоточената Раха-
фет /Йордания/, излъчва-
щата нежна нега Ализе /
Франция/, да не забравя
и всеотдайната Валенти-
на Божичкова – всичко си
дойде на мястото.

Координатите на фести-
вала са известни и се дви-
жат в орбита: „Филосо-
фия”, Удоволствие”, „Ком-
промис”, „Реверанс”,
„Желание”, „Изненада”,
„Баланс”, „Възможност”,
„Култура”, „Диалог”, Непо-
вторими мигове”.

Какво по-заинтригу-
ващо за негово величе-
ство – зрителя!

В приветственото си
слово изп.директор на
Националния филмов
център към Министер-
ство на културата Ири-
на Канушева подчерта,
че за този вид изкуство
е необходимо сътрудни-
чество от глобален ма-
щаб, че късометражно-
то кино ще донесе по-
дълги спомени и забеле-
жете- и тя като нас – жи-
телите на град Балчик,
пожела построяването
на нов киносалон в гра-
да. В същия дух Камен
Балкански /Програма
„Медия БГ”/ и Цанко
Василев /директор на
фестивала/ споделиха с
присъстващите на отк-

риването на форума
своите проблеми /то къ-
де ли ги няма в Бълга-
рия/, казаха, че всичко е
ограничено, но че поня-
кога късометражното
кино събужда у нас чу-
вства за размисъл за по-
дълго време. Наложи-
телно е киното да бъде
почувствано повече от
телевизията и да бъде
предпочитано.

Паралелно с конкурс-
ните програми имаме
възможност да се насла-
ждаваме на най-добри-
те руски късометражни
филма за последните 3
години, победителите от
фестивала BEGINNING
за 2010 г., специална
програма на унгарския
фест BUSHO, ново екс-
периментално кино от
Финландия, а също така
специална програма от
Асоциацията  за немс-
ко късометражно кино.

На 19 юни в Каменната
зала на „Двореца” ни бе-
ше представено и жури-
то- всички представители
на нежния пол – една не-
обходима и незаменима
част от нашето мъжко
ежедневие. Ненапразно
бившият министър-пред-
седател Ренета Инджова
заяви пред медиите:”Же-
ните ще оправят Бълга-
рия!”Дали си е мислила
за Бразилия или за кино-

фестивала в Балчик не
знам, но аз се замислих
върху казаното и се убе-
дих в „Теорията на неси-
гурността” на Хайзенберг
/носител на Нобелова на-
града за физика/.

На фона на тези мои
разсъждения на сцеата
се изправиха утвърдени
личности от киноиндус-
трията в областта на про-
дуцентството, сценарии-
те, режисурата, кинок-
ритиката, фестивални
организатори, професи-
онални аниматори, спе-
циалисти за екранно раз-
пространение, препода-
ватели, оператори и
журналисти: топжурна-
листката Елена Йончева,
която познавам не само
от „Панорама” и „Репор-
тер”; доц. Д-р Емилия
Стоева – оператор на над
40 филма, преподавател
в НАТФИЗ по оператор-
ско майсторство; ани-
маторката Ружа Колева
– живееща и работеща в
Лос Анджелис, Кали-
форния; Виктория Ма-
ринеску – президент на
Асоциацията на сцена-
ристите в Румъния; Би-
кет Илхан – режисьор и
продуцент от Турция;
Линда Олшевски – селе-
кционен изп.директор за
екранно разпростране-
ние на OSCAR SHORTS,
за TUNES и т.н. и съогла-

Алези (Франция), Ева (България), Рахафет (Йордания) - водещи на
фестивала “В Двореца - Балчик”                                                   Фото: Маруся КОСТОВА

Цанко Василев - дире-
ктор на фестивала

вява световната селек-
ция SHORTS  INTERNA-
TIONAL; Санди Сисел –
филмов оператор, ре-
жисьор, преподавател;
Бранислава Джуков –
Стоич – журналист, ки-
нокритик от Сърбия;
Малгожата Потоцка –
актриса, филмов режи-
сьор и продуцент от По-
лша; Мила Новикова –
кинокритик и фестива-
лен организатор от Ук-
райна. Последните три
жени от журито не бяха
пристигнали в деня на
откриването на фести-
вала.

В направената прес-
конференция към жури-

то бяха отправени множе-
ство въпроси от най-раз-
личен характер. Микро-
фонът се подаваше от ръ-
ка на ръка между тях. От-
говорите бяха обстойни и
професионални: за въоб-
ражението и старанието,
което проявява всеки тво-
рец, за моралния естети-
чески и етически облик,
които авторите реализи-
рат като тема и позиция.
Всички критерии ще обе-
динят журито за крайната
оценка и естествено е да
бъдат много взискателни.

Община Балчик като
спонсор е изкупила би-
летите за филмовите
прожекции, което прави

достъпа до тях свободен
за всички желаещи. За
168 часа имаме възмо-
жност да видим филми
от почти целия свят и
заедно да посрещнем
астрономическото лято
на брега на неповтори-
мото балчишко море.
Заедно с Елена Петро-
ва, Джоко Росич, Елена
Йончева, Чочо Поп-
йорданов, Илка Зафи-
риво ще застанем заед-
но с тях, ние, граждани-
те и гостите на Балчик
зад каузата на деветото
издание на фестивала:
„Да построим кино в
Балчик!”

Георги ЙОВЧЕВ

Колумбийския късо-
метражен филм “Ми-
нута 200” на режисьо-
ра Франк Бенитез бе
представен на между-
народния фестивал за
късометражни филми
“In the Palace” в Бал-
чик от Александър
Акоста Осорио,който
учи в Американския
университет в Благое-
вград и е единствени-
ят колумбиец в уни-

верситета и града.Спе-
циалността му е “Жур-
налистика и масови
комуникации”.С режи-
сьора на филма се за-
познават чрез страни-
ца,която е направил
във Facebook за ко-
лумбийци,които са в
България или са жене-
ни за българи.В Бълга-
рия е от две години и
много му харес-
ва.Страната ни е с мно-

го красива приро-
да,силни традиции и
богата история.Първи-
те му впечатления са
от планината Рила и
съседните й планини и
казва,че се чувства то-
чно като в Колум-
бия,защото до негово-
то родно място (Бого-
та) също имало таки-
ва планини.Споделя
също така,че в момен-
та има много малка

общност на латиноа-
мериканци в България
за разлика от 70-те -
80-те години на мина-
лия век,когато е има-
ло голям обмен на сту-
денти и работещи хо-
ра между комунисти-
ческите режими в
България и Латинска
Америка (например
Куба).В страната ни се
живее спокойно спо-
ред Александър.Мно-

го от сънародниците
ни се оплакват,че ня-
ма работа,нямат па-
ри,всичко е много
зле....,но не е като в
Колумбия с войни ме-
жду наркокартели-
те,със страха по ули-
ците от престрелки и
трудния и скъп живот.

За  пръв път е на
този фестивал и за
него е много интере-
сно събитие - среща

на хората,които се за-
нима ват  с  кино,с
правене на филми,за-
познанствата между
творците,обмяната на
идеи и опит.Алексан-
дър също се занима-
ва с правене на фил-
ми,снимки,интервю-
та. . .Той презентира
много фестивали и е
представител за Ис-
па ния, Балка ните и
Ла тинска  Амери-

ка. Търси различни
фестивали по света и
е връзката между тях
и испаноговорящи-
те.Това за него е ед-
на възможност да се
запознава с различ-
ни хора и да трупа
опит.

На следващото изда-
ние на фестивала може
да очакваме филм и от
него.

Стоян СТОЯНОВ.

Áàë÷èê-ôåñòèâàëåí ãðàä “Ìèíóòà 200”




