XVI МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ЧЕРВЕНОКРЪСТКИ И ЗДРАВНИ ФИЛМИ - Варна 2015 г.

ДНЕВНИК

28 септември 2015 г.

ОТКРИВАНЕТО
С любезното домакинство на Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия” бе открит XVI Международен
фестивал на червенокръстките и здравни филми 2015. Под патронажа на вицепрезидента на Р България
Маргарита Попова и с участието на оркестър на военноморските сили и младежки гвардейски състав
бе даден старт на филмовата надпревара, която ще се проведе във Варна и Камчия от 28 септември
до 3 октомври и ще радва варненци и гости на града с безплатни прожекции на едни от най-успешните
европейски кино продукции през изминалата година.
Събитието започна със среща „Добре дошли” в атриума на хотел „Лонгоз”, където всички гости и
участници от родната и чуждестранна сцена, сред които Татяна Лолова, Никола Анастасов, Славчо
Пеев, Мария Статулова, сръбският режисьор Душан Милич, турският му колега Фатих Ишчи, както и
международното жури, начело с Павел Васев, поговориха на чаша вино с журналисти за предстоящото
събитие, своите очаквания и радостта си от възстановяването на една дългогодишна филмова традиция
от културния афиш на страната под мотото: „Чрез хуманизъм към мир и приятелство”.
Преди прожекцията на първия филм от фестивалната програма гости и участници преминаха по
червения килим, за да открият тържествено състезанието и да се насладят на един от последните
шедьоври на режисьора Вим Вендерс „Солта на Земята.”
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ИЗБРАНО ОТ ДЕНЯ
СОЛТА НА ЗЕМЯТА/THE SALT OF THE EARTH – СОК „Камчия”
Франция-Бразилия-Италия, 2014, 110 мин., черно-бял,
цветен
Режисьор - Жулиано Рибейро Салгадо, Вим Вендерс
Сценарий - Вим Вендерс, Жулиано Рибейро Салгадо,
Давид Росие, Камий Делафон
Оператор - Юго Барбие, Жулиано Рибейро Салгадо
Музика - Лоран Петиган
С участието на - Себастиано Салгадо, Жулиано
Рибейро Салгадо, Вим Вендерс
Продуцент - Давид Росие
Продукция - Decia Films

Документалният портрет на фотографа Себастиао Салгадо, чието творчество разкрива
неотслабваща вяра в човешката цивилизация, е представен чрез дългогодишната му кариера като
фотожурналист. През последните 40 години Салгадо обикаля континентите, следвайки непрестанно
променящото се човечество. Той става свидетел на някои от най-важните събития от близката ни
история: международни конфликти, глад и изселване. Покъртителните му снимки на човешки трагедии са
представени из целия свят, но има и обвинения, че фотографът експлоатира жертвите за собствената
си облага. Животът и работата на Себастиао Салгадо са представени от сина му Жулиано, който
го придружава при последните му пътувания, и от Вим Вендерс, който също е фотограф и любител на
черно-белите снимки.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ…
Смятате ли, че Международният фестивал
на червенокръстки и здравни филми е интересна
инициатива и бихте ли го подкрепили и в бъдеще?
- По принцип това беше един от читавите
международни фестивали в България, свързани с
киното и неговото възстановяване според мен
е една много добра идея. Разбира се, че бих го
подкрепил и следващата година.
Коя е първата асоциация, която изниква в
главата Ви, когато чуете Червен кръст?
- Помощ.
Павел Васев е български актьор, режисьор, бивш
Запознат ли сте с каузите на Червения кръст
директор на Народния театър „Иван Вазов” и
и ако да – коя кауза бихте подкрепили?
настоящ директор на Националния филмов център.
- Да, моята малка дъщеря е активист и
работи за Червения кръст. Това е нейната мисия, така да се каже. Подкрепям дъщеря си.
Какво кино предпочитате да гледате и имате ли си любим режисьор и любими актьори?
- Алмодовар. Актьори – много. Харесвам много един полски актьор – Войтек Шьонек, много руски
артисти като Петренко, сръбски артисти, много от които вече не са сред нас за съжаление – Раде
Маркович, Люба Тадич и много други. Като цяло предпочитам некомерсиално кино.
Девизът на фестивала е „Чрез хуманизъм към мир и приятелство”. Смятате ли, че звучи актуално
и днес и ако не – как бихте го променили?
- Достатъчно добре е композиран този девиз. В хуманизма се включват много неща, не само
помощта като помощ, а и вид мироглед, което е по-обемно и философско понятие.
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ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЖЕКЦИИ (29.09.2015 г.)
СОК „Камчия”
10:30 Смърт – сериал за живота, Норвегия, 2014,
документален
14:00 Филми на Червения кръст и Червения
полумесец – блок 1:
• Възстановяване на семейни връзки, Мексико,
2014, документален
• Безопасност на движението по пътищата,
Мексико, документален
• Земята отново се раззеленява, Перу,
документален
• Операция „Ниски температури“ – регион
Пуно, Перу, документален
• Спешни медицински услуги I, Ливан, 2014,
документален
• Екип за помощ при бедствия I, Ливан, 2014,
документален
• Мобилни клиники, Ливан, 2014, документален
• Червен кръст в Хоукс Бей Минало & Настояще,
Нова Зеландия, документален
• Медицинска организация Хадасса, Ерусалим,
Израел, 2013, документален
• За по-добро здраве: доброволци в Гана,
Швейцария, 2014, документален
• М ю стешва (Болниц а) , Турци я, 2010,
документален
16:00 Филми на Червения кръст и Червения
полумесец – блок 2
• Дългият път към по-добър живот, Швейцария,
2013, документален
• За по-добро здраве: доброволци в Ел Салвадор,
Швейцария, 2014, документален
• За по-добро здраве: доброволци в Беларус,
Швейцария, 2014, документален
• За по-добро здраве: доброволци в Лаос,
Швейцария, 2014, документален
• Шест часа дневно, Финландия, документален
• Издирване на загиналите от тайфуна “Хаян”,
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Финландия, документален
• Дружество на Китайския Червен кръст в
Хенан, Китай, документален
• Възстановяване на семейни връзки,
Киргизстан, 2013, документален
18:00 Травелатор, Сърбия, 2014, игрален, режисьор
- Душан Милич (София Филм Фест)

Община Варна, Пленарна зала
15:00 Филми на Червения кръст и Червения
полумесец – блок 5:
• Дългият път към светлината, Швейцария,
2011, документален
• Многообразие в домовете за стари хора,
Швейцария, 2012, документален
• Когато климатът полудее, Швейцария, 2013,
документален
• В по-добър свят, Финландия, документален
• Ако мислиш, че си безполезен, Финландия,
документален
• Екип за помощ при бедствия II, Ливан, 2014,
документален
17:00 Славянск - хроника на войната, Русия, “Anna
News”, Украйна, Славянск, документален
19:00 Племето, Украйна-Холандия, 2014, (София
Филм Фест)

Медицински университет - Варна
14:00 Документални филми от Мая Вапцарова:
• Преди да тръгне времето, България, 2013,
документален
• Чудотворната вода, Българи я, 2013,
документален
16:00 ЕДИТА груп представя:
• Да избереш живота, България, документален
• Отключващ фактор, България, документален
• Синдром, България, документален

