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12 октомври 2017 г.

ОТКРИВАНЕТО

С любезното домакинство на Санаторнооздравителен комплекс „Камчия” бе открит XVII
Международен фестивал на червенокръстки
и здравни фи лми 2017. Под патронаж а
на вицепрезидента на Република България
Илияна Йотова и с участието на оркестър на
военноморските сили бе даден старт на филмовата
надпревара, която ще се проведе във Варна и
Камчия от 12 до 15 октомври и ще радва варненци
и гости на града с безплатни прожекции на едни от
най-успешните европейски кино продукции през
изминалата година.
Преди прожекцията на първия филм от
фестивалната програма чуждестранните и
българските гости преминаха тържествено по
червения килим. На сцената на киносалона
в х-л „Радуга” се качиха официалните гости, а
вицепрезидентът Илияна Йотова приветства
организаторите, домакините и участниците.
Кратки поздравителни слова поднесоха проф. д-р
Красимир Иванов, д.м.н. - ректор на Медицински
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университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна
и акад. Христо Григоров, д-р.х.к. – председател
на Българския Червен кръст, прочетени бяха
поздравителни адреси от минис т ъра на
културата Боил Банов, от кмета на град Варна
Иван Портних, от областния управител - Стоян
Пасев и др. Директорът на фестивала Илия Раев и
художественият му директор проф. д. н. Божидар
Манов обявиха филмовата надпревара за открита
с прожекцията на един от последните шедьоври
на режисьора Серджо Кастелито „Фортуната”,
спечелил награда за най-добра женска роля на
Жасмин Тринка на филмовия фестивал в Кан 2017 г.
Сред гостите на Фестивала са любими български
артисти и филмови дейци като Филип Трифонов,
Стоян Алексиев, Любен Чаталов, Орлин Павлов,
Евтим Милошев, Яна Маринова, сценаристът
Георги Мишев и много други.
За участие в XVII Международен фестивал във
Варна пристигнаха и много чуждестранни гости
– представители на Международния комитет на
Червения кръст, на Международната федерация
на Червения кръст и Червения полумесец, на
Хърватски, Румънски и Италиански Червен кръст,
на Турския и Иракския Червен полумесец. Гости
на Фестивала са и режисьори и журналисти от
Швеция, Иран, Кипър, Бразилия.
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ОБРЪЩЕНИЯ
ИЛИЯНА ЙОТОВА – ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА Р БЪЛГАРИЯ
Уважаеми организатори,
Скъпи участници,
За мен е огромна чест да бъда патрон на тазгодишното издание
на Международен фестивал на червенокръстките и здравни филми
под надслов „Хуманизъм, агресия, кино”.
В периода 12 - 15 октомври 2017 г. всички ще бъдем участници
и зрители в една от най-мащабните културни инициативи с богата
история.
СОК Камчия е домакин не само на филмово събитие. Комплексът
в тези няколко фестивални дни ще бъде място за срещи, разговори,
дискусии на здравни организации. Камчия ще бъде столица на
най-голямото хуманитарно движение в света.
Искрено ви пожелавам това събитие да остане неделима част от българския, европейски и
международен културен календар!
АКАД. ХРИСТО ГРИГОРОВ Д-Р.Х.К. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Преди три години Българският Червен кръст с подкрепата
на Медицинския университет – Варна успя, след 25-годишно
прекъсване, да възстанови едно уникално културно събитие от
световен мащаб - Международния фестивал на червенокръстки и
здравни филми.
Приветствам участниците във Фестивала - изтъкнати световни
и български кинотворци и журналисти, за тяхното приятелско,
професионално и отговорно отношение към реализирането на едно
международно културно събитие, което чрез изкуството и хуманизма
се включва активно в борбата за мир и приятелство в света.
„Хуманизъм, агресия, кино” е темата, върху която ще се фокусират
прожекциите, дискусиите и творческите изяви на 17-ото издание на
Международния фестивал на червенокръстки и здравни филми 2017 г. – поредно потвърждение, че
уверено отстояваме цивилизационния си избор да помогнем на този свят да стане по-добър.
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ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ИВАНОВ, Д.М.Н. - РЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р
ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” – ВАРНА
Със 17-ото издание ние ще следваме основната си цел, а
именно - да разчупим ежедневното мислене, да използваме
силата на филмовото изкуство, за да покажем, че пътят към
мирния свят води началото си от хуманизма. Фестивалът е
значим, защото е насочен към световни и вечни ценности.
За втора поредна година в рамките на фестивала ще се
състои и Филмова академия за документално кино, чрез
която целим да образоваме и обучим ценни кадри, които ще
очакваме да се включат със своите проекти в предстоящите
ни издания.
Днес, повече от всякога трябва да ценим непреходните
човешки ценности - доброта, милосърдие, човеколюбие и да
полагаме усилия за тяхното утвърждаване.

ИВАН ПОРТНИХ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА
Международният фестивал на червенокръстките и здравни
филми внася особен колорит в културния календар на Варна,
утвърждавайки се като красив есенен финал на активното
творческо лято. Оценявам високо работата на организаторите,
които всяка година обогатяват програмата, надграждайки я с
нови идеи и събития.
На всички участници пожелавам много успех и творческо
вдъхновение!

ИЗБРАНО ОТ ДЕНЯ
ФОРТУНАТА/FORTUNATA
Италия, 2017, 103‘, драма
Режисьор: Серджио Кастелито
Сценарист: Маргарет Мазантини
В ролите: Жасми Тринка, Стефано Акорси, Емануела Ауризи, Алесандро
Борх

Филмът „ФОРТУНАТА” разказва драматичната история на млада
жена с един провален брак зад гърба си, която се бори с живота
всеки ден, за да постигне мечтата си. А мечтата на Фортуната е простичка: да отвори фризьорски салон.
Тя ще посвети всичките си усилия на опита да превъзмогне трудната си съдба и да защити правото си
на независимост и щастие.
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ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЖЕКЦИИ ЗА 13.10.2017 Г. (ПЕТЪК)
СОК „Камчия”

Социална чайна

14:00

16:00

16:00

18:00

Програма на МU-Vi.tv:
Живот със Синдром на Даун (България), 2017
Душа от море (България), 2016
Спомняме си... (България), 2017
Да пораснеш голям (България), 2017
Зелените дяволи на Варна (България), 2017
Програма червенокръстки документални филми:
Ода за радостта (от спасяването) (Гърция)
Кампания на Хърватския Червен кръст
(Хърватска)
150 години Швейцарски Червен кръст
(Швейцария)
Клуб майка и дете: здраве (Швейцария), 2016
Грижа за очите: лекари, операции, болници
(Швейцария), 2016
Превенция на маларията (Швейцария), 2016
Аз, ти и приятели (България), 2017
Общностен център (Турция), 2015
Ежедневието на едно сирийско семейство
(Турция), 2015
Диванът на Сталин, Франция, Португалия, 2016

18:00

В сянката на големите дървета / В тени
больших деревьев (Русия), 2016
Изход / Exodos (Франция), 2017

Театър „Българан”
19:00

Остатъчни образи / Powidoki (Полша), 2016

Златна Варна (Брюхауз „Черната овца”)
19:00

Най-щастливият ден в живота на Оли Маки /
Hymyileva mies (Финландия), 2016

Община Варна, Пленарна зала
17:00
19:00

Окото на Минотавъра (България), 2017
Пътуване във времето (САЩ), 2016

Медицински университет - Варна, зала 4
15:00
17:00

Тумор (Иран), 2016
Завийте наляво: преживейте невероятното
(САЩ), 2017

АКЦЕНТИТЕ ЗА УТРЕ

АЗ, ТИ И ПРИЯТЕЛИ (БЪЛГАРИЯ), 2017, 27’28’’
Автор: Цветелина Атанасова
Режисьор: Борислава Димова
ДИВАНЪТ НА СТАЛИН / LE DIVAN DE STALINE
(ФРАНЦИЯ), 2016, 92’
Режисьор: Фани Ардан
Сценарий: Фани Ардан
ИЗХОД / EXODOS (ФРАНЦИЯ), 2017, 69’50’’
Режисьор: Гилермон Фабиен
НАЙ-ЩАСТЛИВИЯТ ДЕН В ЖИВОТА НА ОЛИ МАКИ /
HYMYILEVA MIES (ФИНЛАНДИЯ), 2016, 92’
Режисьор: Юхо Куосманен
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