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Международният фестивал 
на анимационния филм 

„Златен кукер – София“ 2011 
се организира от Българската 

асоциация на независимите 
художници аниматори „Пройко 

Пройков“. 

The International Animation 
Film Festival Golden Kuker 
– Sofia 2011 is organized by 
the Bulgarian Association of 
Independent Cartoon Animation 
Artists „Proiko Proikov”.
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Уважаеми гости,

Скъпи творци и почитатели на анимацията, 

 Имам изключителното  удоволствие 
да ви приветствам с „добре дошли“ и на второто 
издание на Международния фестивал на анима-
ционния филм „Златен Кукер – София“, където 
отново ще съпреживеем магията на анимацията 
– изкуство на изкуствата, защото съдържа в себе 
си всички изкуства. 
 Второто издание на фестивала „Златен 
Кукер – София“ се ползва с голямо доверие. По-
лучихме 340 филма от 51 страни от цял свят – 
най-доброто от световната анимация за послед-
ните 2 години! 
 Нашият фестивал е фестивал на Мла-
дата анимация. Поради този факт  и  огромно-
то доверие към нас имаме преобладаващ брой 
студентски филми. А българските са общо 32. 
Селектирахме обещаващи дебютни творби. Вся-
ка година ще се борим  да откриваме и да дадем 
път на нови млади таланти. Желанието ни е  те 
да намерят при нас приятели и колеги на които 
могат да разчитат и с  които да вървят успешно 
напред,  да печелят награда след награда и да 
поставим българската анимация на едно завид-
но ниво!
 Анимацията е вълшебство – ние пра-
вим магии всеки ден! Кукерите гонят злите сили 
за да настъпи берекет и плодородие и ние  ус-
пяхме да направим магията, така че настават  
добри времена за българската анимация! 
 Ще се радваме, ако сме успели да отго-
ворим на вашите очаквания!

Приятно гледане!

Надежда Славова
Директор на фестивала

Dear guests, 

Dear artists and fans of animation ,

 I am extremely pleased to welcome you 
to the second edition of the International Anima-
tion Film Festival “Golden Kuker – Sofia,” where we 
will once again relive the magic of animation – the 
art of arts.
  The second edition of the festival “Golden 
Kuker – Sofia” has earned great trust. We received 
340 films from 51 countries worldwide – best of 
world animation for the last 2 years!
 Our festival is a Festival of Young Anima-
tion. Due to this fact and the enormous trust in us, 
we received a predominant number of student 
films, as well. The Bulgarian films submitted are 
32 in total. Promising debut works were selected. 
Each year, we strive to find and give way to new 
talents. Our desire is for them to see us as friends 
and colleagues, which they can count on and with 
whom they can go forward successfully, win prize 
after prize and place Bulgarian animation on an en-
viable level!
 Animation is magic – we make magic ev-
ery day! Kukers chase evil spirits so that prosperity 
and fertility would reign and we would be able to 
do magic, so good times are coming for Bulgarian 
animation!
  We will be happy if we have managed to 
meet your expectations! 

Enjoy! 

Nadezhda Slavova 
Festival Director
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Кукерите (наричани още чауши, бабугери, 
станчинари, дервиши или джамалари), са  
български карнавални фигури – мъже, предре-
шени като зверове или типични персонажи (ба-
бата, дядото, царят, бирникът), винаги с маски на 
главите, често с чанове на пояса и с кожуси с ко-
зината навън. По стар обичай в периода между 
Месни и Сирни Заговезни (Сирница) в Източна 
България и между Коледа и Богоявление в За-
падна България кукерите танцуват по улиците, 
за да изплашат лошите сили и да пропъдят сту-
да, а за плодородие и здраве извършват обред-
ни (символични) действия – оране, сеитба и т.н.
На 1 януари (Нова година) по традиция се орга-
низира кукерски събор. Млади и стари се обли-
чат в народни носии, маскират се и започват да 
гонят злите духове. Кукерските игри и обичаи се 
изпълняват само от мъже, главно ергени. Всяка 
кукерска дружина си има водач, който един-
ствен е женен мъж, сиреч стопанин с установе-
но социално положение. Кукерите са облечени с 
кози, овчи или сърнешки кожи с козината отвън, 
имат кожени маски на главите или пък са с на-
чернени лица. На кръста им са окачени звънци 
(чанове), в ръка държат обагрен в червено дър-
вен фалос и пометаш (дървен прът с привързан 
накрая парцал за измитане на пещта). 
Повечето от маските на кукерите са с дървена 
конструкция. Върху нея се налепват разноцвет-
ни конци, парченца плат, огледала, лъскави 
пайети. Най-старинни са маските на овена, ко-
зела и бика. Тяхното задължително присъствие 
доказва тезата, че кукерските игри по произход 
са свързани с древните дионициади. Въздейст-
вието на маскираните кукери допълнително се 
подсилва и от звука на окачените по тях медни и 
тучени (ляти, бронзови) звънци.
Някои маски имат две лица. От едната страна 
носът е чип и лицето е добродушно; от другата 
носът е гърбав, а лицето зловещо. Тези маски 
са символ на доброто и злото, които съществу-

Kukers are Bulgarian carnival figures – men, dis-
guised in costumes of beasts or typical characters 
(grandma, grandpa, the tsar, the tax collector) al-
ways wearing masks on their heads, often with 
sheep-bells (called chans) hanging from their 
waist-belts and fur coats. Following an old custom 
within the period between the second and the first 
Sunday before Lent in Eastern Bulgaria and be-
tween Christmas and the Epiphany in Western Bul-
garia, kukers dance along the streets to scare evil 
spirits away and chase the cold, while performing 
ritual (symbolic) acts – plowing, seeding, etc., for 
good harvest and health.  
A kukers’ gathering is traditionally organized on 
January 1st (the New Year’s Day). Both young and 
old dress in folklore costumes and start chasing 
the evil spirits away. Kuker games and customs are 
performed only by men, mostly single. Each kuker 
group has its leader who is the sole married man, 
that is, the landlord having an established social 
position. Kukers wear goat, sheep or deer furs, 
leather masks on their heads, or paint their faces 
in black. They hang sheep-bells (called chans) on 
their waists, hold red-colored wooden phallus and 
a “pometash” (wooden rod with a mop tied to its 
end used for sweeping furnaces). 
Most of the kukers’ masks have wooden structure. 
Threads in various colors, pieces of cloth, mirrors, 
and shiny sequins are stuck on it. The most ancient 
masks are those of the ram, the he-goat and the 
bull. Their indispensability proves the thesis that 
kuker games are related in terms of their origin to 
the ancient Dionisiades. The impact of the masked 
kukers is further emphasized by the sound of the 
copper and bronze-made bells hung on them.
Some wear two-faced masks. One half shows a 
snub nose and a friendly face while the other is 
with a hooked nose and sinister countenance. 
These masks are the symbol of good and evil exist-
ing inseparably in the world and are indispensable. 
The decoration colors are also of great significance 
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ват неразделно в света и са неотменими. Голя-
мо значение за символиката на маските имат и 
цветовете на украсата. И тук преобладава чер-
веният цвят – символ на плодовитостта на об-
новяващата се природа, на слънцето и огъня. 
Черният цвят олицетворява земята и нейната 
богиня майка, а белият е символ на водата и 
светлината.
Кукерските игри целят чрез специални магиче-
ски танци и страшните маски да бъдат уплашени 
и прогонени завинаги злите духове и орисници, 
така че да има богата реколта през следващата 
стопанска година.
Основен обреден момент в кукерския обичай е 
обхождането на всички домове с пожелания за 
здраве, плодородие и благополучие, при кое-
то се събират подаръци от стопаните (брашно, 
боб, яйца и др.). Във всеки дом кукерите изпъл-
няват различни битови и комични сцени. На-
края на селския мегдан кукерите играят буйни 
танци, като раздрънкват силно окачените по тях 
звънци.
Подобни традиции съществуват в Италия, на ос-
тров Сардиния. Италианските кукери мамутонес 
(mamutones) носят черни маски от дърво, чано-
ве на пояса и кожуси. Много близък ритуал се 
празнува и в Кантабрия, Испания. Нарича се се 
Виханера (La Vijanera), а името на  испанските ку-
кери е зарамакос (zarramacos). Празнува се през 
първата неделя от новата година.

for the mask symbolics. Red prevails again – the 
symbol of fertility, of the nature’s rebirth, of the sun 
and fire. Black represents the earth and its mother 
– goddess, while white is the symbol of water and 
light.
The purpose of kuker games is through special 
magical dances and frightful masks to frighten and 
chase for good the evil spirits and fairies, so as to 
ensure an abundant harvest during the work year 
to come. 
A ritual highlight in kuker’s tradition is the kuk-
ers‘ tour aiming to visit all homes with wishes for 
health, fertility and wellbeing, while collecting gifts 
from the hosts (flour, beans, eggs, etc.). In each 
home they visit, kukers perform various domestic 
and comic skits. Finally, in the village square, kuk-
ers perform vigorous dances, vehemently shaking 
the sheep-bells hanging from their attire. 
Similar traditions exist in Italy, on the island of Sar-
dinia. The Italian kukers, “the Mamutones” wear 
black wooden masks, bells on their belts and fur 
coats. Rather close rites are also performed in Can-
tabria, Spain. They are called La Vijanera, and the 
name of the Spanish kukers is “zarramacos”.  These 
are celebrated on the first Sunday of the New Year.
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ПРОЙКО ПРОЙКОВ
(1927 – 2000)

Пройко Пройков е известен български худож-
ник, аниматор и режисьор, въвел много млади 
творци в изкуството на анимацията. Неговите 
ученици никога няма да забравят часовете, в 
които споделяше професионалните тайни на 
занаята, без да крие нищо, с желание да види 
подготвени младите си последователи. За него 
анимацията беше всичко, беше целият му живот 
и неговият смисъл.
Пройко беше новатор, опростил и усъвършен-
ствал технологията на класическата анимация и 
въвел модерен подход в работата. Той изучава-
ше това изкуство от дете, а Уолт Дисни и Норман 
МакЛарен бяха негови кумири. Цял живот съби-
раше книги за законите на движението и за тех-
никата на анимацията и беше щастлив, че успя 
да предаде всичките си знания на своите учени-
ци. Той беше един от първите, комбинирали във 
филм движение на живи и рисувани герои. 
Пройко не беше публична личност. Той полу-
чи награди от Съюза на българските филмови 
дейци (за цялостно творчество и за анимация), 
отличия от международни фестивали (Лайпциг, 
Москва, Варна), имаше и Специален диплом от 
Фестивала на фестивалите в Лондон през 1980 
г. Но за него по-важно беше, че филмите му се 
харесват от публиката и радват зрителите. 
Нека днес отново да си спомним за човека и 
твореца Пройко Пройков. 
Поклон от нас, Пройко!

PROIKO PROIKOV 
(1927 – 2000)

Proiko Proikov is a famous Bulgarian artist, anima-
tor and director who has introduced a multitude of 
young artists in the art of animation. His students 
will never forget the classes during which he has 
shared the professional secrets of the craft without 
concealing anything, cherishing the wish to see his 
young disciples prepared. Animation was every-
thing to him, it was his whole life and its meaning
Proiko was an innovator who simplified and per-
fected the technology of classical animation and 
introduced a modern approach to the work. He 
had been studying this art ever since his child-
hood years, his idols being Walt Disney and Nor-
man McLaren. Throughout his lifetime he collected 
books on the laws of movement and was happy 
that he succeeded in transferring all his knowledge 
to his students. He was one of the first who inte-
grated the movement of live action and animated 
characters in a single film. 
Proiko was not a public personality. He was award-
ed by the Union of Bulgarian Film Makers (for his 
overall performance and for animation in par-
ticular) received awards at international festivals  
(Leipzig, Moscow, Varna) as well as a Special Diplo-
ma granted at the Festival of Festivals in London in 
1980. An yet, what was most important to him was 
that his films were liked by the audience and view-
ers enjoyed them.  
Let us recall Proiko Proikov one more time, the man 
and the artist.  
Let us honor you, Proiko!
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Уилям (Бил) Денис
сАЩ

Директор/Основател – Zanymation  
International
Партньор –  международната Анимационна 
Консултантска Група (IACG)
Доскорошен изпълнителен директор – 
ASIFA International
Президент – ASIFA индия

Вече тридесет години Бил Денис е част от ани-
мационната индустрия. В ролята си на главен 
изпълнителен директор и основател на IACG, 
той е отговорен и за създаването на най-елит-
ното анимационното студио в Индия. Той се счи-
та за един от най-влиятелните хора в азиатската 
анимация днес.  
Преди работата си в Индия, Бил е бил част от 
Turner Broadcasting’s Hanna Barbera Studios. Във 
Fil Cartoons в Манила, той продуцира премиер-
ните епизоди на “Лабораторията на Декстър”, 
“Реактивните Момичета”, “Джони Браво” и “Кра-
ва и Пиле” за Cartoon Network. В продължение 
на двадесет години, Бил е бил изпълнителен ди-
ректор на Walt Disney Studios, а по-късно и вице-
президент на отдела за Пълнометражни филми. 
Докато е в Disney, той организира работната 
ръка и ресурсите необходими за производство-
то на пълнометражни анимационни филми като 
„Красавицата и Звяра”, “Цар Лъв“ и др.
Той основава филиала АСИФА Индия и приема 
ролята си на Почетен президент. Също така се 
изявява и като Изпълнителен директор на глав-
ното звено на АСИФА – ASIFA International. Бил 
много често участва като жури в международни 
кинофестивали и е асоцииран член на Академи-
ята за Телевизионни Изкуства и Науки. Бил Де-
нис е и един от основателите и директорите на 
Zanymation Associates. 

WIllIAm (BIll) DennIS
USA

Principal/Founder – Zanymation International 
Partner – International Animation Consulting 
Group (IACG)
Former executive Director – ASIFA Internation-
al President – ASIFA India

Bill Dennis has been in the animation industry for 
thirty years. In his role as CEO and founder of the 
International Animation Consulting Group , he was 
responsible for the birth of India’s top animation 
studio.  He is regarded as one of the most influential 
people in Asian animation today. 

Prior to his work in India, Bill was affiliated with 
Turner Broadcasting’s Hanna Barbera Studios.  
At Fil Cartoons in Manila, he also produced the 
premiere episodes of Dexter’s Lab, Powerpuff Girls, 
Johnny Bravo and Cow and Chicken for Cartoon 
Network. For twenty years, Bill was an executive 
with the Walt Disney Studios, most recently as Vice 
President of Feature Animation. While at Disney, he 
orchestrated the talent and resources for feature 
film production including Beauty and the Beast, 
The Lion King, The Little Mermaid and Aladdin. 

He founded the ASIFA India chapter and remains 
active in his role as President Emeritus. He also 
serves as Executive Director of ASIFA International. 
Bill is a frequent juror for animation festivals and 
is a voting member of the Academy of Television 
Arts & Sciences. He is also one of the founders and 
principals of Zanymation Associates, a boutique 
animation studio with operations in the USA and 
Germany. He also is a founding partner in the Los 
Angeles based, International Animation Consulting 
Group.
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РУмен ПетКОВ
сАЩ

Румен Петков е художник, аниматор и режи-
сьор, роден в София през 1948 г. Завършва Ху-
дожествената гимназия през 1967 г. Той е един 
от основните художници на комикс-списанието 
„Дъга“. През есента на 1969 започва работа в Ки-
ноцентър „Бояна“ като аниматор, когато Студио 
за анимационни филми „София“ още не същест-
вува. 
Дебютът си като режисьор прави с филма „Мис 
Остров“ (1973). Като аниматор, режисьор и арт 
директор е направил огромно на брой коли-
чество филми, за много от които е получил и 
награди на световни анимационни фестивали, 
като този в Отава, Канада. Наградата, която най-
много цени обаче, е „Златната Палма“ от фес-
тивала в Кан през 1985 г. за филма „Женитба“, 
направен съвместно със Слав Бакалов. Румен 
Петков прави и първия български пълнометра-
жен филм „Планетата на съкровищата“ (1982). 
Румен също така режисира и ТВ сериала „Чоко 
и Боко“, популярен през ‘80-те години. Продъл-
жава да режисира филми в България до 1990 
година – годината, в която САФ-София спира да 
съществува. Като не вижда друга възможност за 
реализация в сферата на анимацията, Румен Пе-
тков заминава за Лос Анджелис със семейството 
си. Там започва работа в едно малко студио, на-
речено „Animation Cottage”.
В последните години, Румен работи като сцена-
рист, сториборд художник и режисьор на голям 
брой от епизодите на сериали като „Том и Дже-
ри“, „Джони Браво“, „Лабораторията на Декстър“, 
„Крава и Пиле“ и др. От 1998 година, паралелно 
с работата му по проекти, преподава и Режису-
ра на анимационни филми в института CALARTS, 
в щата Калифорния.

RUmen PetKOV
USA

Rumen Petkov is a cartoon and animation artist 
and director, born in Sofia in 1948. He graduated 
from Sofia Art School in 1967. He is one of the 
major comic book artists of the comics magazine 
„Rainbow“. In the autumn of 1969, he started 
working at „Boyana“ Cinema center as an animator. 
At that time Animation Film Studio “Sofia” does not 
exist. 
He makes his debut as a director with the film “Miss 
Island” (1973). As an animator, director and art 
director Rumen has made a myriad of films, many of 
which received awards at international animation 
festivals such as at the one in Ottawa, Canada. The 
award, which Rumen values the most however, 
remains the “Palm d’Or” he received at the film 
festival in Cannes in 1984, for the film “Marriage”, 
completed in collaboration with Slav Bakalov. 
Rumen Petkov created the first Bulgarian feature 
film “Treasure Planet” (1982). Rumen also directed 
the TV series „The Adventures of Choko the Stork 
and Boko the Frog“, popular in Bulgaria the ‘70s and 
the ‘80s. He continues to direct films in Bulgaria up 
until 1990 – the year when Animation Film Studio 
“Sofia” ceases to exist. Seeing no other option for a 
future in the field of animation in Bulgaria, Rumen 
Petkov leaves Bulgaria for Los Angeles with his 
family. He starts to work as an animator at a small 
studio called “Animation Cottage”.
In recent years, Rumen has worked as a writer, 
storyboard artist and director of numerous 
episodes of TV series, such as “Tom and Jerry,” 
“Johnny Bravo”, “Dexter’s Laboratory,” “Cow and 
Chicken” and others. Since 1998, alongside his 
work on animation projects, he teaches Direction 
in animation at the CALARTS Institute in California.
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мАРК БеРтРАн
Канада

Марк Бертран завършва Консерваторията по 
Драматични Изкуства на Квебек през 1982 
година със специалност Театрално изкуство. 
Участва в около 30 пиеси из цялата страна, 
преди да се присъедини към Националния 
Филмов Борд на Канада. Става продуцент 
към Студиото на Анимацията и Младежта 
през 1998 г. и е продуцирал над 100 филма, 
включително и такива забележителни и успели 
филми като спечелилият множество награди 
“Наука, моля! “ (2001) и “Коледа, Коледа” (2003) 
от Никола Льомей. Марк продуцира и “24 идеи 
в секунда” (2006), телевизионен сериал за 
едни анимационни герои и техните създатели. 
Интересът му към новите технологии го довежда 
до там да започне да участва в създаването 
на стереоскопични филми. През 2008 г. е ко-
продуцент на „Лице в лице с Шамплейн“ – 
3-измерен филм режисиран от Жан-Франсоа 
Пулио и на новия стереоскопичен филм на 
Никола Льомей „Детективски очи“ (2011). 
Сред другите му продукции са забележителни 
филми като: Ретуш (2008) и Romance (2011) 
от известния швейцарски аниматор Жорж 
Швизгебел;Печатните надписи (2004) на Жак 
Друен; Окопите, (2010) от Клод  Клутие; Tow-
er Bawher (S3D, 2006), Drux Flux (S3D, 2009) и 
Дневниците на Липсет (2010) от Теодор Ушев. 
Последният филм на Ушев получи множество 
награди на световни кинофестивали и Специалнo 
упоменаване от журито на Международния 
фестивал на анимационния филм в Анеси през 
2010 г.
Марк Бертран е също и един от продуцентите 
на Норман Макларън – спечелилият награди 
DVD бокс сет The Master’s Edition (2006) съдържа 
дигитално реставрирани шедьоври на Макларън 
– пионер в синтеза на музика и анимация.

mARC BeRtRAnD
Canada

Marc Bertrand graduated in theatre from the 
Conservatoire d‘art dramatique du Québec in 
1982. He acted in some 30 plays across the country, 
before joining the NFB. He became a producer in 
the Animation and Youth Studio in 1998 and has 
produced over 100 films, including such notable 
successes as the award winning series „Science 
please!“ (2001) and „Noël Noël“ (2003) by Nicola 
Lemay. He also produced „24 idées/seconde“ 
(2006), a television series about animated film and 
its creators. His interest in new technology has led 
him to become involved in working on stereoscopic 
films. In 2008, he co-produced “Facing Champlain”, 
a Work in 3 Dimensions directed by Jean-François 
Pouliot, and Marc as recently produced “Private 
Eyes”, a new stéréoscopic film by Nicola Lemay. 
Among his other productions are such notable 
films as:
Retouches (2008) and Romance (2011) by the 
famous Swiss animator Georges Schwizgebel;
Imprints (2004) by Jacques Drouin; The Trenches 
(2010) by Claude Cloutier; Tower Bawher (S3D, 
2006), Drux Flux (S3D, 2009); Lipsett Diaries (2010) 
by Theodore Ushev. 
This last film by Ushev received numerous 
prizes and a Special Jury Mention at the Annecy 
International Animation Film Festival in 2010.  
Marc Bertrand is also one of the producers of 
Norman McLaren – The Master‘s Edition (2006), 
an award-winning DVD box set featuring digitally 
restored masterpieces by McLaren, a pioneer in the 
fusion of music and animation.
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АлеКсАнДЪР ГРОЗеВ
България

Професор Александър Грозев е завършил ки-
нознание. Автор е на множество материали по 
проблемите на киното и анимацията. Има пуб-
ликации във Великобритания, Германия, Русия, 
Македония, Украйна и т.н. Канен е за член на 
журитата на редица международни кинофести-
вали. 

Професор Грозев е бил изпълнителен директор 
на Националния филмов център, представител 
на България в борда на програма МЕДИА и в 
ръководството на Европейската филмова про-
моция (EFP).

Преподава в Националната академия за теа-
трално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” 
и Югозападния университет „Неофит Рилски“. 
Изнасял е лекции в САЩ, Полша, Германия, Ру-
сия, Украйна. Автор е на 10 книги по история и 
теория на киното.

AleXAnDeR GROZeV 
Bulgaria

Professor Alexander Grozev is a graduate of film 
studies and an author of numerous materials on 
the problems of film and animation. His publica-
tions were printed in the UK, Germany, Russia, 
Macedonia, Ukraine, etc. He has been invited as a 
member of the juries of several international film 
festivals.

Professor Grozev was executive director of the 
National Film Center, Bulgaria’s representative on 
the board of the MEDIA Programme and а mem-
ber of the management team of European Film 
Promotion (EFP).

He teaches at the National Academy for Theatre 
and Film Arts and at the South-West University 
“Neophyt Rilski”. He has lectured in the U.S., Po-
land, Germany, Russia and Ukraine and is the au-
thor of 10 books on cinema history and cinema 
theory.
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ВеселА ДАнчеВА
България

Весела Данчева (1975) е режисьор и продуцент 
на анимационни филми. Завършва с отличие 
Cum Laude, Ротердамската художествената ака-
демия „Willem de Kooning“, специалност Анима-
ция през 2001 с късометражния анимационен 
филм “Pull Over”. След това специализира анима-
ция в “School of Visual Arts”, Ню Йорк. През 2002 
основава заедно с Иван Богданов продукцион-
на къща ФИНФИЛМ, където и двамата работят 
като независими анимационни режисьори, съз-
давайки свои авторски филми, както и филми 
по поръчка за Холандия и България. През 2008, 
заедно с Мария Станишева основават КОМПОТ 
КОЛЕКТИВ, в който обединяват мрежа от автори 
с уникален визуален стил, с идеята да продуци-
рат различни анимационни проекти.

”Анна Блуме” (2009) е последния филм на Весела 
Данчева, реализиран като Българо-Немска ко-
опродукция със съдействието на най-големия 
немски фонд за късометражно кино Роберт Бош 
и Българския Филмов Център. Филмът е показан 
на над 80 Международни фестивали и отличен с 
9 награди, между които престижната наградата 
за “Най-добър Анимационен филм за 2009” на 
нашата Филмова Академия, както и наградата за 
„Най-добър Анимационен филм (до 10 мин)“ на 
МФАФ Златен Кукер 2010.

VeSSelA DAntCheVA
Bulgaria

Vessela Dantcheva (1975) is an animation director 
and a producer of animated films. She graduated 
the Rotterdam Art Academy “Willem de Kooning” 
with Honors Cum Laude, with focus on Animation in 
2001 with her short animated film “Pull Over”. Then 
she specializes in animation at the “School of Visual 
Arts” in New York. In 2002, she and Ivan Bogdanov 
found FINFILM Production House, where they 
both work as independent animation filmmakers 
creating their own original movies and movies on 
demand for the Netherlands and Bulgaria. In 2008, 
Vessela and Maria Stanisheva create COMPOTE 
COLLECTIVE, which brings together a network of 
artists with a unique visual style, with the idea to 
produce a variety of animation projects.
 
“Anna Blume” (2009) is Vessela Dantcheva’s latest 
film – a Bulgarian-German co-production with  the 
support of the largest German Short Film Fund 
“Robert Bosch” and the Bulgarian Film Center. The 
film has been screend at more than 80 international 
film festivals and has won 9 awards, including the 
prestigious award for “Best Animation Film” in 2009 
at the Bulgarian Film Academy Awards and Best 
Short Animation Film “Up to 10 Min” at IAFF Golden 
Kuker 2010.
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нАДеЖДА мАРинчеВсКА
България

Доцeнт доктор Надежда Маринчевска е кино-
критик и дългогодишен изследовател на ани-
мационното кино. Завършила е кинознание 
във Всесъюзния държавен институт по кинема-
тография в Москва, Русия. Работи в Института 
за изследване на изкуствата към Българската 
академия на науките, където е ръководител на 
сектор „Екранни изкуства”. Преподава „История 
на анимацията” и „Драматургия за анимационно 
кино” в Националната академия за театрално и 
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов”. Води курс 
по „Аудиовизуален език” в Нов български уни-
верситет. 
Надежда Маринчевска е автор на книгите Бъл-
гарско анимационно кино 1915-1995 (2001), 
Квадрати на въображението: Естетика на 
анимационните техники (2005). През 2006 г. 
получава наградата на Съюза на българските 
филмови дейци за филмова теория за втората си 
книга. Има множество публикации в областта на 
анимационното кино. Член е на СБФД, Съюза на 
българските журналисти, Society for Animation 
Studies и Международната федерация на фил-
мовите критици FIPRESCI. Била е член на жури-
тата на FIPRESCI на международните фестивали 
в Анеси – Франция (през 2004 и 2008 г.), Лайп-
циг – Германия (2006 г.), Краков – Полша (2007 
г.), Атина – Гърция (2008 г.), Сараево – Босна и 
Херцеговина (2009 г.).

nADeZhDA mARInCheVSKA
Bulgaria

Nadezhda Marinchevska, associate professor and 
PhD is a film critic and a long-standing researcher of 
animation films. She graduated in film studies from 
the former All-Union State Institute of Cinematog-
raphy (present day Gerassimov State Institute of 
Cinematography) in Moscow, Russia. She works at 
the Institute of Art Studies at the Bulgarian Acad-
emy of Sciences as head of the Screen Arts Depart-
ment. Nadezhda Marinchevska teaches “History 
of Animation” and “Animation Film Dramaturgy” 
at the National Academy for Theatre and Film Arts 
“Krastyo Sarafov” and leads a course in “Audiovisual 
Languague” at the New Bulgarian University.
Nadezhda Marinchevska is an author of the books 
Bulgarian animation films 1915-1995 (2001), 
Squares of imagination: Aesthetics of animation 
techniques (2005). In 2006 she won the film theory 
award granted by the Union of Bulgarian Filmmak-
ers (UBFM) for her second book. She is the author 
of numerous publications in the area of animation 
films. She is a member of UBFM, of the Union of 
Bulgarian Journalists, the Society for Animation 
Studies and the International Federation of Film 
Critics FIPRESCI. She was a member of the juries of 
FIPRESCI at the international festivals in Annecy, 
France (in 2004 and 2008), Leipzig, Germany (2006), 
Krakow, Poland (2007), Athens, Greece (2008), Sara-
evo, Bosnia and Herzegovina (2009).
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АлеКсАнДЪР ДОнеВ
България

Александър Донев е български кинокритик, 
сценарист и продуцент.
През 1988 г. завършва Магистърска степен в На-
ционална академия за филмово и театрално из-
куство. От 1990 до 1992 е редактор на списание 
“Кино”, издание на Съюза на българските фил-
мови дейци.  След това става управител на из-
дателство “Народна култура”. От 1997 г. до 2001 
г. е Изпълнителен директор и член на Съвета на 
директорите на “София филм”.  За една година 
работи на свободна практика като кинокритик, 
журналист и сценарист, след което става мени-
джър „Медиа-планиране” към Aлександра Груп-
холдинг ООД. От 2003 г. до 2004 г. е, Заместник 
програмен директор и Главен програмен селек-
ционер на Българската Национална Телевизия. 
След това, три години е Маркетинг консултант 
на Камера ООД (кинопродуцентска компания).  
А от 2005 г. до март 2009 е управител на Българ-
ска Дистрибуторска Компания ЕООД (разпрос-
транение на филми). Александър Донев е Из-
пълнителен директор на “Националния Филмов 
Център” за периода 2009-2010 година.

Александър Донев е съсценарист на филми-
те ДЖАЗТА ПРАСТА ИЛИ КОИ СА БЪЛГАРСКИТЕ 
НОТИ (2009), НАШИТЕ ДЕЦА (2005), CON AMORE 
(1990), ТРИ ПОРТРЕТА И ЕДИН СПОМЕН (1988), 
УЧИТЕЛяТ ПО ПРАКТИКА (1985), и съсценарист и 
сърежисьор на филма БОРИС ДЕЛЧЕВ – ЖИВОТ 
И ДНЕВНИК  (2009).

AleXAnDeR DOneV
Bulgaria

Alexanderr Donev is a Bulgarian film critic, 
screenwriter and producer. 
In 1988 he graduated the National Academy of Film 
and Theatre with MA. From 1990 to 1992 he was 
editor of the „Cinema“ magazine, published by the 
Union of Bulgarian Filmmakers. Then he became 
director of publishing house „National Culture“. 
From 1997 to 2001, Alexander was Managing 
Director and member of the Board of Directors of 
„Sofia Film“. For a yea,r he worked as a freelance film 
critic, journalist and writer, then became manager 
of „Media Planning“ to Alexandra Groupholding 
LTD. From 2003 to 2004, he was Deputy Program 
Director and Program Chief coach of the Bulgarian 
National Television. Then, for three years he 
was Marketing consultant for “Camera” Ltd (film 
production company). And from 2005 till March 
2009, Donev was the director of the Bulgarian 
Distribution Company Ltd (film distribution). 
Alexander Donev was Executive Director of the 
„National Film Centre“ for the period 2009-2010.

Alexander Donev is the co-script writer of the films 
JAZZTA PRASTA or WHAT ARE BULGARIAN MUSIC 
NOTES (2009), OUR CHILDREN (2005), CON AMORE 
(1990), FOUR PORTRAITS AND A MEMORY (1988), 
PRACTICE TEACHER (1985), and co-script writer 
and co-director of BORIS DELCHEV – LIFE AND 
DIARY (2009).
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БОЙКО КЪнеВ
България

16 окт. 1939 – роден в София.
1959 – завършва Художествена гимназия.
1966 – завършва Художествена Академия, със 
специалност скулптура.

Следващите 3 години (до 1969) работи като ху-
дожник в киноцентър “Бояна”, в студия за играл-
но кино.

От 1966  преминава в студия за анимационни 
филми: работи последователно като декоратор, 
аниматор, режисьор, художник-сценарист.

От 1980 прави авторски анимационни филми. 
Носител е на над 40 международни награди за 
анимация, най-престижните между които:

„Смачкан свят“
Grande Prix – Анеси, 1987   
Animatographe – Анеси, 1987
Silbert dragon – Краков, 1987
Награда на журито – Отава, 1988
Номинация за Оскар – Лос Анжелис, 1989
Златен Ритон – Пловдив, 1987
Золотой Витязь – Тираспол, 1994

„Равновесие“
Награда за анимация – Кан, 1981
Награда за анимация – Солун, 1981

„Прогрес“
Silver Mikeldi – Билбао, 1985

BOyKO KAneV 
Bulgaria

Oct 16. 1939 – born in Sofia. 
1959 – graduated from Art School. 
1966 – graduated from the Academy of Arts, 
majoring in sculpture. 

Up until 1969, he works as an artist at „Boyana“ 
multiplex, at the feature films studio.

In 1966, he transfers into the animation studio: he 
works as a decorator, animator, animation director, 
artistic script-writer.
 
Since 1980, he makes independent animation films. 
He has over 40 international awards for animation, 
the most prestigious among them:

„Crushed world“
Grande Prix – Annecy, 1987
Animatographe – Annecy, 1987
Silbert dragon – Krakow, 1987
Jury Award – Ottawa, 1988
Oscar nominations – Los Angeles
1989, Golden Riton – Plovdiv, 1987
Zolotoi Vityazy – Tiraspol, 1994

„Equilibrium“ 
Animation award – Cannes, 1981
Animation award – Thessaloniki, 1981
 
„Progress“ 
Silver Mikeldi – Bilbao, 1985 
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БеРин тУЗлич
Босна и Херциговина

Берин Тузлич е роден в Сараево през 1969 г., къ-
дето завършва основното си и средно образо-
вание. През 1989 г. той публикува първия си ко-
микс, наречен “Tarzan”, в сараевското списание 
“Male Novine”. През 1993 г. създава комиските 
“Flower Cat”, “Zambak”и “Bosman” за Трансинтер-
националната Продуцентска Къща в Сараево. 
През 1995 г. заминава за Риека, Хърватия, къде-
то работи за “Novi List” с филмчето си “Morcic”. Бе-
рин публикува и книжка за оцветяване и филм-
чето „Kuna a Tisucu Boja“. През 1996 г. работи 
като фазовчик в пълнометражния анимационен 
филм „Segrt Hlapic“. По-късно, той става член на 
група художници наречена Загребско училище 
по анимация.
През 1998 г., Берин Тузлич се завръща в Сара-
ево, където прави няколко рекламни анимации. 
Печели наградата за най-изобретателен герой 
– Маркос, на Фестивал на Комикса и Анимаци-
ята в Рим, Италия през 1999 година. В същото 
време, той работи като аниматор и илюстратор 
на книги, както и към сараевските детски списа-
ния “Palcic” и “5 Plus”. От 2000 г. до 2001 г. прави 
видео-клипове за сараевската банда Knock Out, 
промоция на BH Gas, анимационни реклами, 
а също и комиксите „Маркос, Bice Buducnosti“ 
(„Маркос – същество на бъдещето“), под патро-
нажа на сараевското Министерство на култура-
та и образованието.

BeRIn tUZlIC
Bosnja & hercegovina

Berin Tuzlic was born in Sarajevo in 1969, where he 
completed his primary and secondary education. 
In 1989, he published his first comic called ‚Tarzan‘ 
in Sarajevo magazine Male Novine. In 1993, he 
made the comics ‚Cvijetni Macak‘ (‚Flower Cat‘), 
‚Zambak‘ and ‚Bosman‘ for the Transinternational 
Production House in Sarajevo. In 1995, Berin Tuzlic 
left for Rijeka, Croatia, where he worked for Novi 
List daily with his strip ‚Morcic‘. He also published 
a coloring book and a strip ‚Kuna a Tisucu Boja‘. In 
1996, he worked as phasing expert on the feature-
lenght animation ‚Segrt Hlapic‘. After that, he 
became a member of a group of artists called The 
Zagreb School of Cartoons.
In 1998, Berin Tuzlic returned to Sarajevo where 
he made several advertising cartoons. He won a 
prize for the most inventive strip hero, ‚Marcos‘, at 
the Festival of Strip and Cartoons in Rome, Italy in 
1999. At the same time, he worked as an animator, 
book illustrator and he worked for Sarajevo 
children‘s magazines Palcic and 5 Plus. From 
2000 to 2001 he made videos for Sarajevo band 
Knock Out, a promotion film for BH Gas, a cartoon 
advertisement and also the comics ‚Marcos, Bice 
Buducnosti‘ (‚Marcos, The Being of the Future‘) 
under patronage of the Sarajevo Cantonal Ministry 
of Culture and Education.
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ВлАДимиР ястРеБА
Русия

Образование – висше, Санкт Петербург, Дър-
жавния културен институт (1975-79) 
Професия – режисьор, продуцент, дистрибутор

От 1981 г. до 1983 г. – работи в студио „Молдова – 
Филм“ (Молдова) От 1983 г. живее в България
Работил е в киноцентъра „Бояна филм“ (Бълга-
рия), в студио „Екран“ (България).
Бил представител на Руската филмово студио 
„12 А“ в България, продуцент и участник в съв-
местни проекти за игрални филми между Русия 
и България, разпространител на видеокасети 
с руски филми. Той е и инициатор и организа-
тор на откриването киносалон за руски филми 
„Шипка“ на базата на Руския културно-информа-
ционен център в София, представител на Фон-
да за развитието на руското кино в България, 
представител на Държавния комитет по кине-
матография на Руската федерация в България, 
представител на кино-концерна „Мосфилм“ в 
България. Бил е директор на Международния 
фестивал на източно-европейското кино  „Black 
Sea Star“ (Албена) и е подпомагал в подготовка-
та и провеждането на Седмица на българското 
кино в Русия. 
От 1995 г. до днес популяризира филми от Ру-
сия и ОНД в България и предлага и осигурява 
руски филми за всички филмови фестивали и 
телевизия в България. Организира и провежда 
Панорами на руски филма в различни градове 
в България.
От 2003 г. е сътрудник на Руския културно-ин-
формационен център в София, началник на от-
дел „Кино“.

VlADImIR yAStReBA
Russia

Education: Higher education at St. Petersburg State 
Institute of Culture (1975-79) 
Occupation: director, producer, distributor 

From 1981 to 1983 – worked in the studio „Moldova 
– Film“ (Moldova) 
Since 1983 lives in Bulgaria.
He has worked at „Boyana Film“ cinema center 
(Bulgaria), studio „Screen“ (Bulgaria).
He has been a representative of the Russian film 
studio „12 A“ in Bulgaria, producer and participant 
in joint projects for feature films between Russia 
and Bulgaria, distributor of videos of Russian films. 
He is the initiator and organizer of the opening of 
a movie theater for Russian films at „Shipka“ as part 
of the Russian Cultural – Informational Centre in 
Sofia, a representative of the Fund for development 
of Russian cinema in Bulgaria, a representative of 
the State Committee for Cinematography of the 
Russian Federation in Bulgaria, a representative 
cinema concern „Mosfilm“ in Bulgaria. He has been 
director of the International Festival of Eastern 
European Cinema „Black Sea Star“ (Albena) and 
has assisted in the preparation and conduct of the 
Week of Bulgarian Cinema in Russia.
From 1995 till present, he promotes films from 
Russia and CIS in Bulgaria and he offers and provides 
Russian films to all film festivals and television in 
Bulgaria. He organizes and conducts Panorama of 
Russian films in various cities in Bulgaria.
Since 2003, he is assistant at the Russian Cultural 
and Information Centre in Sofia, head of the 
„Cinema“ department.
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5 ПЪти / 5 tImeS
2009/9’52”
Bulgaria
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Симеон Сокеров
Category: STUDENT
Director: Simeon Sokerov 

СИНОПСИС: Пет жанра, пет стила, пет гледни 
точки на една и съща история за момиченце, 
което е на разходка с кучето си.

БИОГРАФИя:
Симеон Сокеров е роден през 1977 в Ловеч, 
България. През 1991 година започва да следва 
в Националната гимназия по приложни изкуства в София. През 1996 започва да учи 
основи на живописта в Националната художествена академия. Една година по-късно 
се премества да учи по специалността „Анимация” в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, където се 
дипломира с Магистърска степен през 2009 г. В момента работи като режисьор на 
късометражни филми и реклами, ръководител на отдел анимация и специални ефекти в 
едно от водещите рекламни студиа.

ФИЛМОГРАФИя:
2009 – „5 пъти” 9 min 40 sec – филмът, с който се дипломира
2000 – „Да си отидем в къщи”– студентски филм
1998 – „Думите” – студентски филм, в сътрудничество с Роза Колчагова и Димитър 
Димитров

SYNOPSIS: Five genres, five styles, five points of view on a story of a girl and dog gone for a 
walk.

BIOGRAPHY:
Simeon Sokerov was born in1977 in Lovech, Bulgaria. In 1991, he began 
studying at the High School of Fine Arts in Sofia. In 1996, he studied 
foundations of painting at the National Academy of Arts. A year later, he 
transfersed into Animation Direction in NATFA, where he graduated in 2009 
with a Master degree. Presently, he is a director of short films and commercials, 
head of Animation and Special effects department in a leading advertising 

studio in Bulgaria.

FILMOGRAPHY:
2009 – “5 times”  9 min 40 sec – graduation film
2000 – “Let’s Go Home” – student film
1998 – “Words” – student film, co-directed by Roza Kolchagova & Dimiter Dimitrov
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АГАПи / AGAPe
2011/3’31”
Canada
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Александър Илиач
Category: UP TO 10 MIN
Director: Alexandre Iliach   

СИНОПСИС: “Агапи“ е една анимирана история, 
която възхвалява хармонията на съвместното 
съжителство между природата и човека. 
Зрителят е поканен да се наслади на една голяма 
фиеста организирана от жителите на полето.

БИОГРАФИя :
След като завършва гимназия, през 1990 г., 
Александър Илиач започва да учи във факултета по 
физика в Университета Санкт Петербург и в същото време работи като художник в студио 
за анимация “Панорама”. В това студио, той получава първото си обучение като аниматор 
и първия си опит с изрезкова анимация, която много му допада. През 1991 г. напуска 
университета и започва да прави анимация за телевизия в GOYOT студио. През 1993 година, 
вече се е преместил в Москва. Там получава работа в едно от най-престижните и най-
популярните руски студия – студио “Пилот”. Това е мястото, където той наистина се научава 
как да анимира. През 1996 г. Александър започва да учи режисура в училище по Висши 
класове за режисьори и сценаристи. Там той прави първия си професионален анимационен 
филм Grand Jeter (1998 г. ,5 мин., традиционна анимация). Там започва и да експериментира 
с компютърна анимация.

SYNOPSIS: Agape is an animated story that celebrates the harmony of nature-human co-
existence. The viewer is invited to enjoy a grand fiesta that is set up by the field habitants.

BIOGRAPHY:
After high school, in 1990, Alexandre Illiach entered St. Petersburg University 
Physic Faculty and at the same time got a job as a painter at the animation 
studio, Panorama. At that studio, he had his first training as an animator and 
his first experience with cut-out animation. He loved cut-out. In 1991, he quit 
University and started to work as an animator for TV at the GOYOT studio. By 
the year 1993, he moved to Moscow and got a job at one of the best known 

and most popular Russian studios, Pilot. This is where he really learned how to animate. In 
1996, he started to study directing in the school-studio SHAR/ High Courses of Scriptwriters 
and Directors. There he did his first professional animation short, Grand Jeter (1998, 5min, film, 
traditional animation). He also began to experiment with the computer at SHAR. 
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АРХеОлОГичесКи еКсПеРти: 
иЗслеДОВАтелят / ARChAeOlOGICAl 
eXPeRtS: tRACeOlOGUe
2010/1’47”
France
Категория: ОБРАЗОВАТЕЛНИ И 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ
Режисьор: Жори Клерте, Марк Шевалие и Пиер-
Емануел Лие
Category: EDUCATIONAL/EXPERIMENTAL
Director: Joris Clerte, Marc Chevalier & Pierre-
Emmanuel Lyet

СИНОПСИС: Изследователят... Неговата 
специалност е да разбира произхода на 
следите от използването на праисторически 
инструменти и след това разказват истории за тях.

БИОГРАФИИ: Жори Клерте е режисьор, аниматор, илюстратор и музикант. Първият му 
музикален клип “Правилно или Грешно, е продуциран от Doncvoilà за бандата Prudence. 
Оттогава, Клерте е режисирал различни музикални клипове за Питър Ван Пул, за 
бандата Холдън, както и проекти за телевизия за телевизия Arte. Талантливият техничар 
обича да създава различни графични стилове и да смесва истински анимирани обекти, 
2D или 3D.
Роден през 1984 г., Пиер-еманюел лие завършва ENSAD със специалност анимация. 
Като учебен филм, той режисира първия си филм “Парад”, продуциран от Doncvoilà през 
2009 г. От тогава той работи с тях по различни проекти.
марк Шевалие е актьор, режисьор, аниматор и графичен дизайнер.

SYNOPSIS: The use-wear analyst... His specialty is understanding the marks from use on 
prehistoric tools and then telling stories about them

BIOGRAPHIES: Joris Clerté is a director, 
animator, illustrator and musician. A 
Tort ou à Raison, his first music video, 
was produced by Donc Voilà for the 
band Prudence. Since then, Clerté has 
directed various music videos for Peter 
Van Pool, for the band Holden, as well 

as TV designs for Arte TV channel. Talented technician, he likes creating different graphic 
styles, mixing real animated objects, 2D or 3D.
Born in 1984, Pierre-emmanuel lyet graduated from ENSAD majoring in animation. As a 
schoolfilm he directs his first movie Parade, produced by doncvoilà in 2009. Since this time he 
works with them on various projects.
marc Chevalier is an Actor, Director, Animation artist and Graphic Designer
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АФеРА ЗЪБнА Фея / tOOth FAIRy AFFAIR
2011/6’18”
Bulgaria/USA
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Изабела Меламед
Category: UP TO 10 MIN
Director: Izabela Melamed   

СИНОПСИС: В опит да измами Зъбната фея, палавник 
получава и повече, и по-малко, но не и това, на което 
се е надявал.

БИОГРАФИя:
Изабела Меламед е утвърден аниматор, сториборд 
художник и художествен ръководител на 
анимационни проекти. Тя развива артистичните 
си умения и натрупва професионален опит с 
участието си в многобройни международни филмови продукции в различни страни, 
в разностранни жанрове и стилове на анимацията. На ключови позиции в нейната 
кариера са такива студия като Студия за Анимационни Филми „София” в България,  
Анима Студиос в Израел и  Уайлд Брейн  в Сан Франциско, САЩ. В момента Изабела 
живее в България и работи като аниматор на свободна практика. 

SYNOPSIS: In a plot to scam the tooth fairy, a mischievous boy gets both more and less than he 
bargained for.

BIOGRAPHY:
Izabela Melamed is an established character animator, storyboard artist and 
animation director. She gained artistic experience and film making skills 
while contributing to numerous international productions, including a rich 
diversity of countries and animation studios that spanned a wide variety 
of genres and techniques. Career highlights include her work at National 
Cartoon Animation Studio Sofia in Bulgaria, Anima Studios in Israel and Wild 

Brain in San Francisco, United States. Izabela currently enjoys residing in her native Bulgaria 
and works as a freelance animator. 
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БАлОни / BAll’OOnS
2011/1’38”
Canada
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: М.Р. Хорхагер
Category: MADE FOR KIDS
Director: M.r. Horhager   

СИНОПСИС: При игра на отиди и донеси, куче 
от балони донася вълнуващ подарък на своя 
самотен господар.

БИОГРАФИя:
М. Р. Хорхейгър е роден и израства в Торонто, 
където работи като сценарист. БАЛ’ОНИ е 
неговият втори филм.

ФИЛМОГРАФИя:
2010 – Екстремни ядки
2011 – Балони

SYNOPSIS: While playing fetch, a balloon dog retrieves an exciting gift for his lonely master.

BIOGRAPHY:
M.R.Horhager was born and raised in Toronto, where he works as a 
storyboard artist. BALL’OONS is his second film.

FILMOGRAPHY:
2010 – Extreme Nuts
2011 – Ball’oons
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БеЗ неГО / mISSInG
2010/3’0”
Jordan/UK
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Тарик Римави
Category: STUDENT
Director: Tariq Rimawi  

СИНОПСИС: Отваря се прозорец да ни покаже 
едно дете, което живее в раздиран от война 
район и където то копнее за предишния си мирен 
живот.

БИОГРАФИя:
Тарик Алримави е Йордански режисьор на 
анимационни филми. Първата му диплома е 
по графичен дизайн, която е придобита през 
2006 г. в Йордания. През 2010 г. Тарик завършва магистърска степен по анимация  в 
Международното филмово училище в Уелс, Обединеното Кралство, и прави първия 
си късометражен анимационен филм, наречен „Без Него”, като използва стоп-моушън 
анимационни техники.

SYNOPSIS: A window opens on a child who lives in a war torn area where he longs for his past 
peaceful life.

BIOGRAPHY:
Tariq Alrimawi is a Jordanian animation filmmaker. His First degree was 
in Graphic Design which was obtained in 2006 in Jordan. In 2010, Tariq 
graduated with a Masters Degree in Animation from the international film 
school Wales, United Kingdom and  made his first short animated film called 
‘MISSING’ by using stop-motion animation techniques.
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INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

Белият леБеД / WhIte SWAn
2009/6’13”
Netherlands
Категория: ЗА ТВ, ИНТЕРНЕТ И МУЗИКАЛНИ 
КЛИПОВЕ
Режисьор: Сил Ван дер Вьорд
Category: TV/WEB/VIDEO
Director: Sil Van der Woerd   

СИНОПСИС: Изтощено, треперещо момиче е 
затворено в тъмния свят на машините. Докато 
бяга във въображението си, един удивителен 
свят се разгръща.

БИОГРАФИя:
През 2005 г., Сил Ван дер Вьорд, роден в Холандия 
през 1982 г.  , завършва обучението си по изящни 
изкуства (с почести) в Академията по изкуства и дизайн в Арнхем, Холандия. В Академията, 
Сил започва да използва филм и смесени нови медии, живо действие и доминиращ 
саундтрак, за да изрази своите фиктивни, атмосферни светове. В момента Сил работи в 
Gnomon, като пребиваващ художник, където завършва втория си музикален клип за Lolly 
Jane Blue озаглавена “Белият Лебед”.

SYNOPSIS: An exhausted, shivering girl is captured in a dark machinery world. As she escapes 
in to her imagination, a mesmerizing world unfolds.

BIOGRAPHY:
In 2005, Sil van der Woerd, born in the Netherlands in 1982, finished his 
study Fine Arts (Cum Laud) at the Academy of Art and Design in Arnhem, the 
Netherlands. At the Academy , Sil started using film and mixed new media, 
live action and dominant soundtracks to express his fictitious, atmospheric 
worlds. Currently, Sil iworks at Gnomon, as Artist in Residence, where he 
wraps up the second music video for Lolly Jane Blue titled “White Swan”.



24 Международен фестивал на анимационния филм „Златен Кукер – София“ 2011

КО
Н

КУ
РС

Н
А 

П
РО

ГР
АМ

А
CO

M
PE

TI
TI

O
N

 P
RO

G
RA

M
M

E

Златен Кукер - София

2011 2011

МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
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БелКА и стРелКА. КОсмичесКи КУчетА / 
BelKA AnD StRelKA. StAR DOGS
2010/88’0”
Russia
Категория: ПЪЛНОМЕТРАЖНИ
Режисьор: Слава Ушаков, Ина Евланникова
Category: FEATURE
Director: Slava Ushakov, Inna Evlannikova   

СИНОПСИС: Белка, удивителното летящо куче, 
неочаквано се озовава по улиците на Москва, 
когато ракетата, част от цирковия й номер, се 
оказва в неизправност. Тя буквално връхлита 
в живота на мелеза Стрелка и непоправимия 
му приятел, плъха Льоня. Новото трио бива 
преследвано от ужасяващ Булдог и мазния му авер, 
Пъг. След като избягват, те са преследвани от мистериозна черна кола, преди най-накрая 
да бъдат заловени. Белка, Стрелка и Льоня се събуждат и разбират, че са част от руската 
космическа програма. Програма, която ще ги направи първите кучета-космонавти, които 
ще бъдат изпратени в космоса.

БИОГРАФИя:
Святослав (Слава) Ушаков е роден през 1967 г. в Москва. През 1989 г. се дипломира със 
специалност операторско майсторство “аниматор”. През 1997 г. взема Висшите курсове 
за сценаристи и режисьори. От 1987 г. работи в студио “Пилот”. През 1997 г. основава 
анимационно студио “Нилс”. Работил е като художник във вестник в Москва. Неговите 
филми са спечелили над 30 награди от международни и национални анимационни 
фестивали. 

SYNOPSIS: Belka, the amazing flying dog, is unexpectedly hurtled into the streets of Moscow 
when the rocket she is in as part of her circus routine malfunctions. She is literally hurled into 
the life of the streetwise Strelka and her irredeemable rat friend Lyonya. The new trio is soon 
chased by a terrifying Bulldog and his ingratiating offsider, Pug. After a narrow escape they are 
then pursued by a mysterious black car before being finally captured. Belka, Strelka and Lyonya 
awake to find themselves part of the Russian space program. A program that will see them as 
the first canine cosmonauts to be launched into space.

BIOGRAPHY:
Svyatoslav (Slava) Ushakov was born in 1967 in Moscow. In 1989 he graduated 
with a degree in cinematography “animator”. In 1997 – higher rates for writers 
and directors. Since 1987 he worked in the studio “Pilot”. In 1997 he founded 
the animation studio “Nils”. He worked as a newspaper artist in Moscow. 
His films have won over 30 awards at International and Russian animation 
festivals. 
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БОГ и Земляни / GOD AnD eARthlInGS
2010/4’0”
Croatia
Категория: ЗА ТВ, ИНТЕРНЕТ И МУЗИКАЛНИ 
КЛИПОВЕ
Режисьор: Синиша Матич
Category: TV/WEB/VIDEO
Director: Sinisa Mataic   

СИНОПСИС: Две армии охлюви се борят за едно 
и също нещо – последната пъпка на стеблото, но 
пъпката принадлежи на един друг свят ...

БИОГРАФИя:
Синиша Матич(1983) е завършил Академията 
за изящни изкуства в Загреб, със специалност 
Анимация и нови медии. Той е водещият 
аниматор в анимационните филми в “Кристобал Колон”и “Странно Изобретение”. “Бог и 
Земляни” е и първият му филм и филмът, с който се дипломира.

SYNOPSIS: Two armies of snails in the fight for the same purpose, the last bud on the stem, 
but the bud belongs to another world...

BIOGRAPHY:
Siniša Mataić (1983) is a graduate at the Academy of Fine Arts in Zagreb, 
Animation and New Media Department. He was the lead animator on 
animated films Cristobal Colon and Strange Invention. God and Earthlings is 
his first film and graduation film, as well.
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БУтилКА / BOttle
2010/5’25”
USA
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Кирстен Льопор
Category: STUDENT
Director: Kirsten Lepore  

СИНОПСИС: Анимация на място – на плажа, в 
снега и под водата; това стоп-моушън филмче 
описва презокеански разговор между двама герои 
посредством обекти в бутилка. 

БИОГРАФИя: 
Кирстен Льопор е аниматор и режисьор, който 
живее и работи в района на Лос Анжелис и в 
момента прави Магистратура по изящни изкуства 
в Калифорнийския институт по изкуствата. Нейният стоп-моушън късометражен филм 
от 2010 г. „Бутилка” току що получи първата по рода си награда Студентска награда на 
наградите Ани, също така получава най-големите награди на Сламденс, Щутгардския 
фестивал на анимацията, Филмовия фестивал във Флорида, Наградите Вимео, Аним’ест, 
Филмовия фестивал Стоп моушън и няколко други. Освен нейната страст към анимацията, 
Кирстен също така е обсебена от кимчи, комбуча и други кулинарни чудеса.

SYNOPSIS: Animated on location at a beach, in the snow, and underwater, this stop-motion 
short details a transoceanic conversation between two characters via objects in a bottle.

BIOGRAPHY:
Kirsten Lepore is an animator and director, based in the LA area currently, 
working towards an MFA at CalArts. Her 2010 stop-motion short, “Bottle,” just 
received the first ever Student Annie Award, as well as taking top prizes at 
Slamdance, the Stuttgart Animation festival, Florida Film Fest, Vimeo Awards, 
Anim’est, Stop Motion Film Festival and several others. Besides her passion 
for animation, Kirsten is also obsessed with kimchi, kombucha, and other 

culinary wonders.

 



International Animation Film Festival Golden Kuker – Sofia 2011 27

КО
Н

КУ
РС

Н
А 

П
РО

ГР
АМ

А
CO

M
PE

TI
TI

O
N

 P
RO

G
RA

M
M

E

Златен Кукер - София

2011 2011

МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

В ГРАДА / In the CIty
2010/1’56”
Switzerland
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Делиа Хес
Category: STUDENT
Director: Delia Hess   

СИНОПСИС: Градът е стар и траен, но винаги в 
движение. Той се шляе, разхожда, движи се и се 
променя в ритъма на неговите жители, които 
идват и си отиват като вятъра. Кратък филм за 
пристигането в един чужд град.

БИОГРАФИя:
Делиа Хес е родена в Люцерн, Швейцария. Тя 
получава степен по начална училищна педагогика 
през 2003 година. След 5 години работа като учител, през което време тя завършва 
Основен курс в Училището по изкуства и дизайн в Люцерн, се завръща в университета, за 
да учи анимация.

SYNOPSIS: The city is old and enduring however always in motion. It strolls, walks, drives and 
changes in the rhythm of its habitants who come and go like the wind. A short film about the 
arrival in a foreign city.

BIOGRAPHY:
Born in Lucerne Switzerland, Delia obtained a degree in primary school 
education in 2003. After 5 years in the teaching profession, during which she 
completed the Foundation Course at The Lucerne School of Art and Design, 
she returned to university to study animation.
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В ОПеРАтА / At the OPeRA
2010/1’0”
Argentina
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Хуан Пабло Сарамейа
Category: UP TO 10 MIN
Director: Juan Pablo Zaramella 

СИНОПСИС: Една оригинална и определено 
разчувстваща вечер в операта. 

БИОГРАФИя
Хуан Пабло Сарамейа е роден в Буенос Айрес, 
Аржентина. След като завършва Института по 
кинематография Аваланеда, с анимационна 
режисура, той започва да режисира и анимира свои собствени филми. Всичките му 
самостоятелни късометражни филми са награждавани по целия свят, като получават 
повече от 100 награди.
През 2010 г. Анимационният фестивал Анеси представя ретроспекция с всичките му 
късометражни филми.

SYNOPSIS: An original and particularly moving night at the opera.

BIOGRAPHY:
Juan Pablo Zaramella was born in Buenos Aires, Argentina.
After his graduation at the Instituto de Arte Cinematografico de Avellaneda 
as Animation Director, he started directing and animating his own films.
All his independent shorts have been awarded all around the world, receiving 
more than 100 prizes.

In 2010, Annecy Animation Festival presented a retrospective with all his shorts.
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Веселият КЪмПинГАР – РОДен с БОлен 
мОЗЪК / hAPPy CAmPeR – BORn WIth A 
BOtheReD mInD
2011/3’10”
Netherlands
Категория: ЗА ТВ, ИНТЕРНЕТ И МУЗИКАЛНИ 
КЛИПОВЕ
Режисьор: Йоб, Йорис и Марике
Category: TV/WEB/VIDEO
Director: Job, Joris & Marieke

СИНОПСИС: Ваканцията на Манфред води до 
серия от неудобни моменти в къмпинга, където 
е отседнал. Но това не разваля забавлението, 
защото Манфред е един Щастлив къмпингар.
Това е музикален клип на песента “Роден с болен мозък” на Веселият Къмпингар

БИОГРАФИя:
Йоб, Йорис & марике
Йоб Рогевен (1979), Йорис Опринс (1980) Марике Блаау (1979), учи в Проектиране 
академия в Айндховен, Холандия. След тяхното изследване, те основават Йов, Йорис 
& Marieke, студио за анимация, илюстрацията, характер дизайн и музика. Йов, Йорис & 
Marieke работи по поръчано проекти и независими филми, анимация. Техните анимация 
техники варират от стоп-моушън 3D компютърна анимация.

SYNOPSIS: Manfred’s holiday leads to a series of awkward camping moments, but that doesn’t 
spoil the fun, because Manfred is a Happy Camper.
This is a music video for “Born with a Bothered Mind” by Happy Camper.  

BIOGRAPHY:
Job, Joris & marieke
Job Roggeveen (1979), Joris Oprins (1980) en Marieke 
Blaauw (1979) studied at the Design Academy in Eindhoven, 
The Netherlands. After their study they founded Job, Joris & 
Marieke, a studio for animation, illustration, character design 
and music. Job, Joris & Marieke works on commissioned 

projects and independent animation films. Their animation techniques vary from stop-motion 
to 3d computer animation.
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ВисентА / VICentA
2010/22’12”
Spain
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Сам Орти
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Sam Orti   

СИНОПСИС: Когато Алфредо умира, без да 
разкрие на жена си, където е скрито невероятната 
печалба от лотарията, Висента започва да търси 
навсякъде и решава, че единственият начин да 
разбере е просто да попита своя мъртъв съпруг.

БИОГРАФИя:
Основателят на Conflictivos Productions, Сам, прекарва последното десетилетие като 
вдъхва живот на парче глина. От скромно си начало до фабриката Аардман, има много 
компании, върху които този творец оставя следа, ако бюджетът позволява. Сам е 
независим режисьор на късометражни филми като  “Encarna”, “Hermetico”, “Kriters”, “The 
Werepig”.  Последният му филм „Висента“ е най-амбициозния му проект. В момента той 
подготвя първия си  пълнометражен филм.

SYNOPSIS: When Alfredo dies without revealing to his wife where the fabulous fortune from 
the lottery is hidden, Vicenta starts looking everywhere and assumes that the only way to find 
out is to simply ask her dead husband.

BIOGRAPHY:
Conflictivos Productions founder Sam, has spent the last decade where he has 
been working there a piece of clay to animate, from his modest beginnings 
to Aardman Factory, there have been many companies that this entertainer 
has left its mark, in parallel and if the budget permitted. Sam is being an 
independent filmmaker with short-films such as “Encarna”, “Hermetico”, 
“Kriters”, “The Werepig”. His latest film “Vicenta” is his most ambitious project. 
He is currently preparing his first feature
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ВРАБчетО, КОетО УДЪРЖА нА ДУмАтА си /  
the SPARROW WhO KePt hIS WORD
2011/6’40”
Russia
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Дмитри Гелер
Category: MADE FOR KIDS
Director: Dmitry Geller  

СИНОПСИС: Историята на едно малко врабче, което 
удържало на думата си.

БИОГРАФИя:
Дмитрий Гелер е роден през 1970 г. в Свердловск. От 
1986 до 1990 е художник на свободна практика. От 
1990 г. до 1995 г. работи като асистент-аниматор към 
студио за анимация «А-филм» (Свердловск). От 1995 г. до 1997 г. учи Висши курсове за 
сценаристи и филмови режисьори. От 1997 г. до 2008 г. работи като режисьор в студио 
за анимация «А-филм» (Свердловск), а от 2009 до 2010 г. в анимационно студио «Пчела» 
(Москва).

SYNOPSIS: A story about a little sparrow that could keep his word.

BIOGRAPHY:
Dmitry Geller was born in 1970 in Sverdlovsk. From 1986 to 1990 he is a free 
painter. From 1990 to 1995 he worked as assistant animator of animation 
studio «A-Film» (Sverdlovsk). From 1995 to 1997 he studied at the Highest 
Courses for  Script Writers and Film Directors. From 1997 to 2008 he worked 
as director at animation studio «A-Film»( Sverdlovsk) and from 2009 to 2010 
at animation studio «Pchela» (Moskow).
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ВРЪЗКАтА / the COnneCtIOn
2010/8’51”
Austria
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Кристиан Хьолер
Category: STUDENT
Director: Christian Hoeller   

СИНОПСИС: “Връзката” е 8-мин. мултимедийно 
тълкуване на разказ от Данджил Чармс. С помощта 
на формата на краткия филм, този истински руски 
разказ (1937) е визуализиран в абстрактна форма 
и ярко хвърля светлина върху съществуващите връзки между хората, които обикновено 
не се забелязват. Въз основа на кратки ситуации, взети от обикновения живот на хората, 
филмът показва съществуването на произволни връзки между човешките същества.

БИОГРАФИя:
Кристиан Хьолер е роден през 1976 г. в Залцбург, където учи Мултимедийни изкуства. Като 
художник работи в областта на видео, графика и анимация. Неговата работа се базира 
на новите медии, техника и технологии. Той получава вдъхновение от възможностите за 
създаване на дигитални мизансцени  Това ни позволява да се потопим в един стилистичен 
свят на съновидения.

SYNOPSIS: “The Connection” is an 8 min. multimedia interpretation of a vanguard narrative 
by Danjil Charms. By using the format of a short film, the genuine Russian narrative (1937) is 
visualized in an abstract form and highlights the existing connections between individuals, 
which aren’t usually noticed. On the basis of short situations, taken out of the ordinary life 
of the appearing persons, the film relates to the existence of arbitrary connections between 
human beings.

BIOGRAPHY:
Christian Höller was born in 1976 in Salzburg, where he studied MultiMediaArt. 
As an artist he is situated in the field of video, graphics and animation. His 
work is based on new media technics and technology. He gets inspired by 
the possibilities of creating a digital mise en scène. This lets us immerse into 
a stylistic, oneiric world.
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ВЪлКЪт и ОВЦАтА / the WOlF AnD the eWe
2009/17’0”
Iran
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Мохамад-Али Сюлейманзаде
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Mohammad-ali  Soleymanzadeh   

СИНОПСИС: Вълкът ще разкъса овцата. Овцата търси 
да се освободи, държи погледа си в “здрача” ... (на 
персийски език, “Здрач” е наречено мястото „между 
вълка и овцата”., което се отнася до разстоянието между 
деня и нощта, когато всичко е обгърнато в неяснота.)

БИОГРАФИя: 
Мохамед-Али Сюлейманзаде  е роден през 1955 г. в 
Натанз.
Образование: Б. А. в живопис във  Факултета по изящни изкуства, Техеранския 
университет.
Той е сърежисьор на следните филми:
 “Милосърдните Три”, “Мария”, “Зелено и Сиво”. “Гарванът, който искаше да бъде най-
силен” е първият му филм, а последните му филми са “Генералът и Хвърчилото” и “Вълкът 
и  Овцата”.

SYNOPSIS: The wolf is going to tear the ewe. The ewe keeps looking for freedom, keeps his 
eyes on twilight… (In Farsi, “Twilight” is named “between the wolf & the ewe”, which refers to 
the time distance between night & day when all is in an ambiguity.)

BIOGRAPHY:
Mohammad-Ali Soleymanzadeh  was born in Natanz in 1955.
Education: B. A. in painting from the Faculty of Fine Arts, Tehran University.
He has co-directed the following films:
“The Merciful Tree”, “Maryam”, “Green & Grey”. “A Raven Who Wanted To be 
The Most Powerful” is his first film  and his last films are “The General & the 
Kite” and  “The Wolf and the Ewe”. 
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ВЪнШният сВят / the eXteRnAl WORlD
2010/15’0”
Germany
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Деивид О’Райли
Category: 10 TO 50 MIN
Director: David  O’Reilly  

СИНОПСИС: Едно момче се учи да свири на 
пиано, докато си мисли за външния свят.

БИОГРАФИя:
Дейвид О’Райли е ирландски аниматор живущ в 
Берлин. На 15 той започва работа като асистент 
на местно студио за анимация, докато сам се учи 
да работи с 3D софтуер в свободното си време. Той открива киното през 2005 г., когато 
му се дават ключовете за неизползвано частно кино с огромен филмов архив. От тогава, 
той създава голямо разнообразие от е независими късометражни филми. Известният 
с незачитането си на конвенциите, неговите творби се считат за новаторски сила в 
съвременната 3D анимация.

SYNOPSIS: A boy learns to play the piano, while thinking about the external world.

BIOGRAPHY:
David OReilly is an Irish animator based in Berlin. At 15 he began working as 
an assistant at local animation studios, teaching himself 3d software in his 
spare time. He discovered cinema in 2005, when he was given the keys to 
an unused private theatre with an enormous film library. Since then, he has 
created a wide variety of independent short films. Noted for his disregard of 
conventions his work is regarded as a groundbreaking force in contemporary 

3d animation.
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ГОВинДА / GOVInDA
2011/3’46”
Bulgaria
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Анна Славкова
Category: STUDENT
Director: Anna Slavkova  

СИНОПСИС: Музикална магия за нежността, 
обаянието и най-вдъхновяващата тема на 
творците – жената!

БИОГРФИя:
Анна Слвакова завършва Училището за изящни 
и приложни изкуства през 1998 г. с профил 
“рисуване и керамика”. През 1999-2000 г. посещава 
специализирани курсове по рисувана анимация и куклена анимация в Бояна Филм Студио 
в София. През 2010 г.. Анна завършва режисура на анимационното кино в НАТФИЗ в София, 
в класа на Доньо Донев. Анна е помощник карикатурист в печатни медии в. Република 
(2001). Работила е като аниматор и художник в няколко успешни филми. “Коза” (2009) е 
дебютния й филм, в ролята й на анимационен режисьор. Следващият й филм Говинда 
(2010) очаква участието си в анимационните фестивали тази година. Анна в момента 
работи като аниматор в няколко филма.

SYNOPSIS: A musical magic about tenderness, charm and the most inspiring topic for the artists 
– the woman!

BIOGRAPHY:
Anna Slavkova graduated in 1998 with a profile “drawing and ceramics” from 
Fine and Applied Arts school. In 1999-2000 she attended two consecutive 
specialized courses in painted animation and puppet animation at Boyana 
Film Studio in Sofia. In 2010. Anna graduated in Animation Directing from 
the National Academy for Theatre and Film Arts in Sofia in the class of Donyo 
Donev. Anna was assistant-cartoonist in print media – Republic newspaper 

(2001). She has worked as animator and painter on several successful films. GOAT (2009) is her 
debut as animation director. Her next movie GOVINDA (2010) awaits its participation in this 
year’s animation festivals. Anna is currently working as animator on several films.
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ГРАФитиГЪР / GRAFFItIGeR
2010/10’20”
Czech Rep.
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Либор Пикса
Category: STUDENT
Director: Libor Pixa   

СИНОПСИС: Това закачливо и меланхолично 
кратко анимационно филмче разказва историята 
на един самотен, рисуван графитигър, който 
живее по стените и фасадите на къщите в Прага. 
Градът, пълен с мръсни улици и ъгли покрити 
с графити, прилича на дива джунгла, където 
тигърът търси пътя си обратно към любовта, 
която е загубил.

БИОГРАФИя:
1979 роден в Страконице, Чехия. 1997 – 2002 учи в Университета на Южна Бохемия в 
Ceske Budejovice – изобразително изкуство и компютърни науки (bc.) 2002 – 2010 учи 
в Училището за кино и телевизия на Академията за игрални изкуства в Прага (FAMU) в 
катедрата по анимация под ръководството на на проф. Бретислав Пойар. 2005 – получава 
степента Бакалавър на изкуствата за филма PsiCHO и тезата Изработване на 3D компютърна 
анимационен филм. От 2010 г. – получава степен Магистър на изкуствата (MgA.) за филма 
“Графитигър”, и тезата 3D компютърна анимация в Live Action филм. 2011 – филм Graffitiger 
получава наградата Magnesia – Чешки Лъв 2010 г. за Най-добрър студентски чешки филм. 
2011 – Graffitiger е номиниран от Американската академия за филмови изкуства и науки 
за студентската награда на академията – Оскар.

SYNOPSIS: This witty and slightly melancholic short animated movie tells a story of a lonesome, 
painted graffiti-tiger that lives on walls and facades of Prague’s houses. The city full of filthy 
streets and corners covered with graffiti is a savage jungle where the tiger seeks his way back 
to the love he lost.

BIOGRAPHY:
1979 born in Strakonice, Czech Republic (former Czechoslovakia).1997 
– 2002 studied at the South Bohemia University in Ceske Budejovice – 
fine arts and computer sciences (bc.) 2002 – 2010 studied at the Film and 
Television School of the Academy of Performing Arts in Prague (FAMU) in 
the department of animation under leadership of prof. Bretislav Pojar. 2005 – 
gained the degree Bachelor of Arts (bcA.) for the film PsiCHO and the thesis 

Making of the 3D Computer Animated Film. 2010 – gained the degree Master of Arts (MgA.) for 
the film “Graffitiger” and the thesis 3D Computer Animation in a Live Action Film. 2011 – film 
Graffitiger received the Magnesia Award – Czech Lion 2010 for the Best Czech Student Film. 
2011 – Graffitiger is nominated by the American Academy of Motion Picture Arts and Sciences 
for the student Academy Award – Oscar.
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ГРиЗелА / GRISellA
2011/15’0”
Germany
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Франк Ленхард и Тино Барт
Category: MADE FOR KIDS
Director: Frank Lenhard, Tino Barth

СИНОПСИС: Магарицата Гризела наистина е 
много специална: в нощта, когато луната блести, 
тя може да говори човешките същества. Но това 
не е й помага много, тъй като единственият човек, 
който може да бъде неин приятел, Тино, иска да 
остане сам.  Филмът разказва историята на две 
души, които започват като непознати, но в крайна 
сметка да намират пътя си един към друг...

БИОГРАФИИ:
Франк ленард е основател и изпълнителен директор на PiXABLE STUDIOS. Той работи 
като водещ аниматор, художествен директор и координaтор на продукциите. Той е 
творческият ум в PiXABLE STUDIOS.
тино Барт е основател и изпълнителен директор на PiXABLE STUDIOS и поема ролята 
на далновиден мислител. Негова отговорност са развитието на бизнеса, корпоративно 
управление, комуникации и маркетинг.

SYNOPSIS: Grisella the Donkey is very special indeed: in the night, when the moon shines, she 
can talk to human beings. But that  is not much help to her, as the only person who could be her 
friend, Tino, wants to stay alone. The film tells the story of two spirits who start out strangers, 
yet eventually find their way to one another...

BIOGRAPHIES:
Frank lenhard is a founder and CEO of PiXABLE STUDIOS. He 
works as the lead animator and art director and coordinates 
productions. He is the creative mind at PiXABLE STUDIOS.
tino Barth is a founder and CEO of PiXABLE STUDIOS and 
takes on the role of the visionary thinker. He is substantially 
responsible for the fields of business development, corporate 

management, communication and marketing.
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ГРОЗнОтО ПАтенЦе / the UGly DUCKlInG
2010/75’0”
Russia
Категория: ПЪЛНОМЕТРАЖНИ
Режисьор: Гари Бардин
Category: FEATURE
Director: Garri Bardin

СИНОПСИС: Едно странно изглеждащо патенце 
се излюпва в една птицеферма. То не прилича 
на останалите. Всички го мислят за грозно. 
Патенцето е направено от пластилин, докато 
всички останали птици: гъски, патици, пуйки са с 
пера. Музиката е от “Лебедово Езеро” на Чайковски. Краят ще е щастлив и грозното патенце 
ще се превърне в красив лебед, а завистливите “обикновени” птици от птицефермата, ще 
е пръснат от яд, че не могат да летят като него.

БИОГРАФИя:
Роден през 1941 г. в Оренбург. Завършва училището-студио Немирович-Даченко към 
Московския художествен академичен театър след М. Горки. Работи в театър Гогол като 
драматичен актьор и с роли във филмите. През 1975 г. започва работа като режисьор 
на анимации в “Съюзмултфилм”, където режисира 15 филми за 15 години. Филмите му са 
спечелили много награди в Русия и в чужбина: четири “Ника”, “Златна Палма” на фестивала 
в Кан и редица други престижни награди в световен мащаб. През 1999 г. той е удостоен с 
Държавна награда на Русия През 1991 г., заедно с неговата група, отваря частното студио 
“Стойер”, където работи и до момента.

SYNOPSIS: A strange looking duckling hatched out in the yard from an unusual egg. Unlike 
other ducklings. All the poultry in the yard thought it was ugly. The duckling is made of 
plasticine, while all other poultry: geese, ducks, turkeys are made in feather. The music is from 
Tchaikovsky’s “Swan’s Lake”. There will be a happy ending and the Ugly Duckling will turn into 
a beautiful swan and soar over the envious “ordinary” birds in the poultry yard which could 
not fly.

BIOGRAPHY:
Born in 1941 in Orenburg. Graduated from Nemirovich-Danchenko School-
Studio under Moscow Art Academic Theatre after M. Gorki. Worked at Gogol 
Theatre as a dramatic actor and had roles in films. In 1975 he began working 
as an animation director at “Soyuzmultfilm” where he directed 15 films during 
15 years. His films have won many prizes in Russia and abroad: four “Nika”, 
“Golden Palm” of Cannes Festival and numerous other prestigious awards 

worldwide. In 1999, he was awarded with the RF State Prize. In 1991 together with his group, 
he established his private “Stayer” Studio and works there up to date.
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ДА ПОГЪлнеШ ЖАБА /  
tO SWAllOW A tOAD
2010/10’0”
Latvia
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Юргис Красонс
Category: UP TO 10 MIN
Director: Jurgis  Krasons  

СИНОПСИС: Живеели някога “кръгли” 
интелектуалци в един малък град. Те били умни, 
вежливи, предвидливи и успяващи. Ала други, 
които били “квадратни”, също живеели в малък 
град. Те били прагматични реалисти. Живеели в 
мир, докато един ден един “квадратен” открил, че 
“кръглите” поглъщат жаби...

БИОГРАФИя:
Юргис Красонс (14/02/1970) е роден в Латвия. Завършва Латвийската академия на 
изкуствата, където получава Магистърска степен по изкуства.
Още от 1998 г., Юргис работи като дизайнер на продукция/арт директор в Латвия по 
международни филмови проекти. Участвал е в над 20 филмови продукции, включително и 
работа като дизайнер в “Invincible” (2001, реж. Вернер Херцог), като арт директор в “Honey 
Baby” (2004, реж. Мика Каурисмаки.), “Hostage” (2006, реж. Лайла Пакалнина). Работейки с 
режисьори, също така бива канен да участва и в роли – като Роуди в “Invincible”, Мъжът в 
черно в “Honey Baby” и други.
 
SYNOPSIS: Once some “round” intellectuals lived in a small town. They were smart, kind, 
farsighted and successful. But some that were “square” also lived in the small town. They were 
pragmatic realists. They lived in peace until one day a “square” discovered that the “rounds” 
swallow toads…

BIOGRAPHY:
Jurgis Krasons (14/02/1970) was born in Latvia. He has graduated Latvian 
Academy of Arts where he got an MA degree in Arts.
Ever since 1998 Jurgis Krasons is working as a production designer/art director 
in Latvian on international film projects. He has taken part in more than 20 
film productions including work as a set designer in Invincible (2001; dir. 
Werner Herzog), as an art director in Honey Baby (2004, dir. Mika Kaurismaki), 

Hostage (2006; dir. Laila Pakalnina). Co-working with film directors he has also been invited to 
act for several parts – as Rody in Invincible, Man in Black in Honey Baby and others.
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ДВе стЪПКи ЗАД / tWO StePS BehInD
2010/8’23”
Poland
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Паулина Майда
Category: UP TO 10 MIN
Director: Paulina Majda  

СИНОПСИС:  „Две стъпки назад..” е история за 
едно момче, което един ден взема решение да 
напусне къщурката си. Той тръгва на пътешествие 
до странен град, който го очарова. Там му се 
случват странни неща. Замесва се в странни 
взаимоотношения, не винаги приятелски. В края, 
той се връща там, откъдето е дошъл. 

БИОГРАФИя:
Паулина Майда: Родена през 1979 г. в Лодз, Полша. Образование: 2005 г. – Диплома за 
завършване на Полското национално филмово, театрално и телевизионно училище в 
Лодз, Полша (факултет по анимация и специални ефекти).

SYNOPSIS: “Two Steps Behind..” is a story of a boy who one day makes a decision to leave his 
cottage. He sets out on a journey to a strange town he is fascinated with. There he has unusual 
experiences. He gets involved in strange relations, not always friendly. In the end, he returns to 
the place that he came from.

BIOGRAPHY:
Paulina Majda: Born in 1979 in Lodz, Poland. Education: 2005 – Diploma of 
graduating from Polish National Film Theater and Television School in Lodz, 
Poland ( faculty of Animation and Special Effects).

 



International Animation Film Festival Golden Kuker – Sofia 2011 41

КО
Н

КУ
РС

Н
А 

П
РО

ГР
АМ

А
CO

M
PE

TI
TI

O
N

 P
RO

G
RA

M
M

E

Златен Кукер - София

2011 2011

МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

ДиРКДЖАн УПРАВляВА! / DIRKJAn RUleS!
2010/2’30”
Netherlands
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Уилфред Оттенхайм
Category: UP TO 10 MIN
Director: Wilfred Ottenheijm, Remco Polman

СИНОПСИС: Диркджан, един задръстен тип, се 
превръща в Лидер на Света. От къде идва тази 
внезапна жажда за власт?

БИОГРАФИИ:
Ремко Полман учи философия и политически 
науки в Университета на Ниймеген в Холандия, 
но решава да посвети живота си на анимацията и комиксите. В началото на 1990-те 
години той пише сценарии за комикс списанието “Диркджан”. През 1999 Ремко основава 
продуцентската компания за анимация “Mooves”, заедно с аниматора Уилфред Отенхайм 
и писателя/продуцент Йантиен де Кроон.  Той дебютира с наградения филм “Mortel” през 
2006 г. В момента Ремко работи като сториборд художник в Бейрут, Ливан.
След като учи комуникационни науки в университета в Ниймеген, Холандия, Уилфред 
Отенхайм започва работа като карикатурист и илюстратор през 1994 година. Той пише 
и изпълнява няколко сценарии за комикс списанието „Диркджан“. През 1999 г. Уилфред 
основава компанията за производство на анимация „Mooves” заедно с аниматора Ремко 
Полман и писателя/продуцент Йантиен де Кроон. Той дебютира с “Elixer” през 2008 година. 
В момента  Уилфред работи върху няколко скриптоа за анимационни късометражни 
филми.

SYNOPSIS: Dirkjan, a nerdy guy turns Leader of the World. Where does his sudden hunger for 
power come from?

BIOGRAPHIES:
Remco Polman studied Philosophy and Political Science at the University of 
Nijmegen in the Netherlands, but decided to dedicate his life to animation 
and cartoons. In the early 1990’s he wrote and executed scripts for “Dirkjan” 
magazine. In 1999 Remco founded the animation- production company 
“Mooves”, together with animator Wilfred Ottenheijm and writer/producer 
Jantiene de Kroon.. At the moment Remco is working as a storyboard artist 

in Beirut, Libanon.
After studying communication sciences  at the university of Nijmegen, the Netherlands, Wilfred 
Ottenheijm started working as a cartoonist and illustrator in 1994.  He wrote and executed 
several scripts for Dirkjan comics magazine. In 1999, Wilfred founded the animation production 
company “Mooves” together with animator Remco Polman and writer/producer Jantiene de 
Kroon. At the moment Wilfred is working on severals scripts for animated shorts.
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еКстРемни темПеРАтУРи /  
eXtReme temPeRAtUReS
2010/1’0”
Singapore
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Джошуа Нгиам и Елери Ен Джи
Category: STUDENT
Director: Joshua Ngiam , Ellery NG

СИНОПСИС: “Екстремни температури” е част от 
поредицата от анимационни филми NEmation! 
направени от студенти. Това е състезание 
за младежи, където могат да изразят своите 
виждания за Общата отбрана чрез анимацията. 
Окуражени от успеха на анимационните клипове, 
показани по време на Националния ден на 
Сплотяванаето през 2006 г., Nexus организира NEmation!

БИОГРАФИя:
Аниматорите-предприемачи Джошуа Нгиам и Елери Ен Джи отварят свое собствено 
училище за анимация през юни 2005 г. Те  посвещават голяма част от времето си на 
провеждане на пет-часови уъркшопи по анимация в началните и средни училища.
Една от основните причини за засиления интерес към анимацията е силното желание на 
училищата, да насърчават тази сфера на изкуството в учебните заведения.

SYNOPSIS: “Extreme Temperatures” is part of a series of animated films called N.E.mation! made 
by students. This is a competition for youths to express their notions on Total Defence through 
animation. Encouraged by the success of the five TD animation clips featured in the National 
Day Rally in 2006, Nexus has organised N.E.mation! 

BIOGRAPHIES:
Animator-entrepreneurs Joshua Ngiam and Ellery Ng 
started their own animation school in June 2005. They now 
devote much of their time to conducting five-hour ‘see 
and try’ animation workshops in primary and secondary 
schools.
One major reason for the increased interest in animation is 

the recent push by schools to promote the field here.
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енРиКе РАЗРУШАВА сВетА /  
enRIQUe WReCKS the WORlD
2011/4’27”
USA
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Дейвид Чай
Category: UP TO 10 MIN
Director: David Chai   

СИНОПСИС: Енрике научава по трудния начин, че 
действията говорят повече... от птичките.

БИОГРАФИя:
Дейвид Чай е независим аниматор и преподавател 
по анимация в Държавния университет в Сан Хосе. Но излагането на силна радиация от 
гамма лъчи в злополучна пробна сесия  на оръжия в пустинята го променя завинаги. Сега, 
когато  се ядосва, той излиза извън контрол и анимира с гигантски зелен молив!!

SYNOPSIS: Enrique learns the hard way, that actions speak louder than birds!

BIOGRAPHY:
David Chai is an independent animator and an instructor of animation at San 
Jose State University. But exposure to intense levels of Gamma Ray radiation 
at an ill-fated weapons testing session in the desert changed him forever. 
Now, whenever he gets angry, he rages out of control, animating with a giant 
green pencil!
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еЩеРХАЗи / eSteRhAZy
2009/25’0”
Poland/Germany
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Изабела Плучинска
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Isabela Plucinska   

СИНОПСИС: Младото зайче от династията 
Ещерхази във Виена, е изпратено в Берлин да 
се намери жена, близо до някаква тайнствена 
Берлинска стена. След дълго търсене, Ещерхази 
намира заешкия рай на зелената трева между 
Източната и Западната част на стена. 1989 година 
е и наближават промени. Берлинската стена е на 
път да падне и нашия малки герои трябва да избягат.

БИОГРАФИя:
Изабела Плучинска е родена в Кошалин, Полша през 1974. Учи в Училището по изкуствата 
в Лодз и във Филмовата школа до 2000 година, а после се записва във филмовото училище 
“Конрад Волф” в Потсдам- Бабелсберг , Германия в 2003. Филмът, с който се дипломира, е 
Jam Session (Джем сешън) Той участва в конкурса за късометражни филми на Берлинския 
филмов фестивал през 2005 и й носи Сребърна мечка. Заедно със състудентката си от 
филмовото училище в Бабелсберг, Джамила Венске, основава собствена продуцентска 
компания “Clay Traces” (Следи от глина). Нейният филм “Ещерхази”, спечелил множество 
награди, е адаптация на популярната немска книга с картинки от Ирене Дише и Ханс Магнус 
Енценсбергер. Изабела живее в Берлин, където работи с малък екип от аниматори.

SYNOPSIS: A young bunny from the Esterhazy Dynasty in Vienna is sent to Berlin to find a bunny 
woman nearby some mysterious Berlin Wall. After a long search, Esterhazy finds a bunnies’ 
paradise on the green grass in between the East and the West part of the Wall. But it is the year 
1989 and changes are approaching. The Berlin Wall is about to fall and our little heros have to 
run away. 

BIOGRAPHY:
Izabela Plucinska was born in Koszalin in Poland in 1974. She  studied  at Lódz 
Art School and Film School until 2000 and took up studies at “Konrad  Wolf” 
Film School in Potsdam-Babelsberg, Germany in 2003. In 2004 she finished 
studying as well as her graduate film project “Jam Session”. It was accepted 
for the short film competition at the Berlin Film Festival 2005, where it won 
her a Silver Bear. Together with her production-collaborator at Babelsberg 

Filmschool, Jamila Wenske, she founded  her own production  company “Clay Traces”.  Her 
award-winning film “Esterhazy” is an adaptation  of  the  popular German picture book by Irene 
Dische and Hans-Magnus Enzensberger. Izabela lives in Berlin where she is working with a 
small team of animators.
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ЗАГУБА нА ПАмет / memORy lOSS
2010/75’0”
Taiwan
Категория: ПЪЛНОМЕТРАЖНИ
Режисьор: Колд Ленг, Глория Као
Category: FEATURE
Director: Cold Leng, Gloria Kao   

СИНОПСИС: Анита небрежно изтрива спомените 
на майка си. Тръгва да ги търси и това я отвежда 
до фантастичния Свят на спомените. Може ли тя 
да помогне на майка си да възвърне спомените 
си и да намери пътя обратно към дома?

БИОГРАФИя:
Като един от най-добрите аниматори в Тайван, Колд Ленг е управител/директор на F. 
Rhythm 3D Animation company. Участието му в международни ТВ анимационни сериали 
и търговски реклами му дава богат опит и креативност в режисирането и продуцирането 
на филми. Неговата партньорка Глория Као, има отличаващ се дизайн и чувство за 
планиране; Те внедряват тези неща в концепцията на формирането, производството, 
управлението и развитието на техните произведения. Те вярват, че артистичните им 
иновации и способности и мисълта, която влагат за човешката природа, ще даде на децата 
един въображаем свят с образователен смисъл.

SYNOPSIS Anita deletes her mom’s memories carelessly. She is trying to find the memories back 
but this takes her to a fantastic memory world. Can she help mom to get the memories back 
and find a way home?

BIOGRAPHY:
As one of the top animators in Taiwan, Cold is the manager/director of F. 
Rhythm 3D Animation company. His past involvement in international 
animated TV series and commercial ads gave him abundant experience and 
creativity when directing and producing works. His partner—Gloria Kao, has 
well-defined design and planning skills; they embody this in the concept 
formation, production, management, and development to their works. They 

believe that their artistic innovation, execution capabilities and human nature thought will 
bring kids an imagination world with an educational meaning.
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ЗАлиГеР / ZAlIGeR
2010/3’38”
Netherlands
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Нина Ганц
Category: STUDENT
Director: Nina Gantz   

СИНОПСИС: Вдовец е изправен пред трудностите  
на самотата. Без съпругата му всичко изглежда не 
на място. Масата е сложена, но няма закуска. Той 
намира панталоните си, но къде е ризата? Филм 
за загубата, самотата и урока да оцеляваш без 
половинката си.

БИОГРАФИя:
Нина Ганц е студентка по анимация в Холандия.

SYNOPSIS: A widower is facing the difficulties of being alone. Without his wife everything 
seems out of place. The table is set, but there’s no breakfast. He found his trousers but where’s 
his shirt? A film about loss, loneliness and learning to survive without a soulmate.

BIOGRAPHY:
Nina Gantz studies animation in Netherlands.
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ЗАПисКите нА еДин чРеВОУГОДниК /  
nOteS OF A GOURmet
2011/13’45”
Russia
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Оксана Черкасова
Category: MADE FOR KIDS
Director: Oxana Cherkasova  

СИНОПСИС: Поредица от филми „Приказки за старото 
пиано” за деца за някои от най-великите композитори на 
света. Този филм е посветен на композитора Джоакино 
Росини и неговите 39 опери и арии.

БИОГРАФИя:
Оксана Черкасова е родена в северната част на Съветския 
съюз, в Норилск. През 1976 г. завършва Свердловския Институт по Архитектура. През 
1981 г. завършва курсове за напреднали по писане на сценарии и режисиране и до 1981 г. 
работи във филмовото студио в Свердловск. 
До 2002 г. – професор в Уралската държавна архитектурно-художествена академия. 
Анимационен режисьор на филмите „Кутх и мишки” (1986 г.), Малко на гъска без крила 
(1987 г.), „Някогашната афера” (1989 г.), „Племенникът на Коко” (1992 г.), „Банята на Нюрка” 
(1995 г.), „Твоят Пушкин” (1999 г.), „Човекът от луната” (2002 г.) и „Антонио Вивалди” (2007 г.), 
„Записките на един чревоугодник” (2011 г.).

SYNOPSIS: A series of films “Tales of the old piano” for children about some of the greatest 
composers in the world. This film is devoted to the composer Gioachino Rossini and his 39 
operas and arias.

BIOGRAPHY:
Oxana Cherkasova was born on the north of the USSR, in Norilsk. In 1976 
shi graduated from Sverdlovsk Architecture Institute. In 1981 she completed 
advanced courses in scriptwriting and directing and until 1981 worked at 
Sverdlovsk Film Studio.
Until 2002 – professor of Ural State Academy of Architecture and Art. 
Animation director of the films “Kutkh and mice” (1986), Goose-child without 

Wings (1987), “The Past Affair” (1989), “The Cockoo’s nephew” (1992), “Niurka’s Bathhouse” 
(1995), “Your Pushkin” (1999), “The man from the Moon” (2002) and “Antonio Vivaldi” (2007), 
“Notes of a gourmet” (2011).
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Земя ЗА ПОГУБВАне / WAStInG eARth
2009/5’44”
Brasil
Категория: ОБРАЗОВАТЕЛНИ И 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ
Режисьор: Касиа Итамото, Селина Курихара
Category: EDUCATIONAL/EXPERIMENTAL
Director: Cassia Itamoto, Celina Kurihara

СИНОПСИС: Човекът на Земята е изправен пред 
последствията от прекомерната му консумация 
и се чувства длъжен да приеме методи, които ще 
променят стила му на живот.

БИОГРАФИя:
Касия Мери Итамото и Селина Курихара са 
родени в Сао Пауло, Бразилия. През 2007г. учат 
2D анимация в Academia de Animação e Artes Digitais, а през 2008г. работят в Lightstar 
Animation Studios. През 2008г. завършват в Архитектура и урбанистика в Университета 
на Сао Пауло и като дипломна работа правят предварителен проект на първия си 
късометражен анимационен филм  “A Terra a Gastar”  (“Земя за погубване”), завършен 
през 2009 г. 
SYNOPSIS: The Man on his Earth faces the consequences of his excessive consumption and he 
feels obligated to adopt methods that will change his life style.

BIOGRAPHY:
Cassia Mary Itamoto and Celina Kurihara were born in São 
Paulo, Brazil.  They studied 2D Animation at Academia de 
Animação e Artes Digitais (2007) and worked at Lightstar 
Animation Studios (2008).  They graduated in Architecture 
and Urbanism at São Paulo University (2008), and as the 
conclusion project, they made the pre-project of their first 

short animation film “A Terra a Gastar” (“Wasting Earth”), finished in 2009.
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ЗемятА се нАДиГА / eARthRISe
2011/3’43”
Bulgaria
Категория: ЗА ТВ, ИНТЕРНЕТ И МУЗИКАЛНИ 
КЛИПОВЕ
Режисьор: Михаил Попов
Category: TV/WEB/VIDEO
Director: Mihail Popov   

СИНОПСИС: Главният герой е авантюрист, който 
язди дълго до един стар рафтинг терминал, 
от времето на пионерите – военна технология, 
която в момента се предлага само на правителството. Пътувайки в непозната територия, 
главният герой рискува потенциална засада, но разчита на защитната си броня, оръжието 
и  скимера си, за да се предпази.

Михаил Попов
ОБРАЗОВАНИЕ
1997 / 2000 – Електроника в Техникум по Електорника “ДЖОН АТАНАСОВ”
2002 / 2005 – Графичен Дизайн, Компютърна анимация, режисура в НОВ БЪЛГАРСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
2005 / 2006 – 3D художник в Студио Сокеров
2006 / 2008 – старши 3D художник В TREALITY
2008 / 2009 – олово 3D артист в STUDIO MAGENTA
2009 г. / до сега – С GENIG STUDIO

SYNOPSIS: The protagonist is an adventurer who rides a long way to an old rafting terminal 
from the age of the Pioneers – a military grade technology currently only available to the 
government. Journeying into unknown territory at the risk of a potential ambush, the main 
character relies on his protection armor, shotgun and skimmer mount for safety. 

Mihail Popov
EDUCATION
1997 / 2000 – ELECTRONICS AT TECHNICAL SCHOOL OF ELECTRONICS JOHN 
ATANASOV
2002 / 2005 – GRAPHIC DESIGN, COMPUTER ANIMATION, DIRECTING AT NEW 
BULGARIAN UNIVERSITY

WORK EXPERIENCE
2005 / 2006 – 3D ARTIST IN STUDIO SOKEROV
2006 / 2008 – SENIOR 3D ARTIST IN TREALITY
2008 / 2009 – LEAD 3D ARTIST IN STUDIO MAGENTA
2009 / UNTIL NOW – CO WORK WITH GENIG STUDIO
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ИЗГУБЕНАТА ТОНАЛНОСТ / 
THE MISSING KEY
2011/28’44”
Australia
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Джонатан Никс
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Jonathan Nix   

СИНОПСИС: За да разбереш наистина кой си, 
трябва първо да напуснеш мястото, където си 
роден. Младият, носталгичен композитор Хиро 
Уасаби се бори да композира окончателната си 
музикална композиция за престижната награда 
Scroll Abacus. Съперникът му, композитора граф Телефино, ще направи всичко възможно, 
за да попречи на Хиро да изсвири композицията си.

БИОГРАФИЯ:
Джонатан Никс е аниматор – носител на няколко награди , художник и музикант, който 
живее и работи в Сидни, Австралия. Възпитаник е на школата за изкуства към Националния 
университет на Австралия и на Центъра за анимация и интерактивни медии в Кралския 
технологичен институт на Мелбърн. Джонатан също така композира филмова, театрална и 
танцова музика . Първият му късометражен анимационен филм “Hello” («Здравей»)(2003) е 
спечелил много награди, включително и наградата на филмовите критици Fipresci  за най-
добър филм на Фестивала за анимационни филми в Анеси,  Франция. Неотдавна Джонатан 
завърши половинчасовия си анимационен филм „Изгубеният ключ”, ръководейки малък, 
но всеотдаен екип, а в момента създава своя пръв анимационен пълно метражен филм.

SYNOPSIS: To truly �nd out who you are, you must �rst let go of where you are from. Young 
homesick composer Hero Wasabi is struggling to compose his �nal musical composition for 
the Prestigious Abacus Scroll competition. Rival composer Count Tele�no will do whatever it 
takes to stop Hero’s music from ever being heard.

BIOGRAPHY:
Jonathan Nix is an award winning animator, artist and musician who lives and 
works in Sydney, Australia. A graduate of the Australian National University 
School of Art and of the Centre for Animation and Interactive Media at Royal 
Melbourne Institute of Technology. Jonathan also composes music for �lm, 
theatre and performance dance. Jonathan’’s �rst short animated �lm ‘‘Hello’’ 
(2003) has won many awards including the Fipresci Film Critics prize for 

Best Film at the Annecy Animation Festival in France. Jonathan has recently completed a half 
hour animated �lm  ‘‘The Missing Key’’, directing a small but dedicated team, and is currently 
developing his �rst animated feature �lm.
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Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

иЗГУБеният ГРАД сВитеЦ /  
the lOSt tOWn OF SWIteZ
2010/20’0”
Poland/ Canada/ France/ Denmark/ Switzerland
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Камил Полак
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Kamil Polak   

СИНОПСИС: 19-ти век – епохата на романтизма. 
Случаен пътник открива тайната на един 
призрачен град на дъното на едно мистериозно езеро.

БИОГРАФИя:
Режисьорът Камил Полак е учил класическа музика, балет и рисуване в колежа по изящни 
изкуства във Варшава, и е изпъквал със способностите си по всички тези дисциплини. 
Неговата любов към разказването на истории го довежда до правенето на филми. 
А в анимацията той открива възможността да съчетае класическото си обучение по 
рисуване с любовта си към музиката и ритъма и да ги събере заедно в един драматичен 
разказ. Той учи режисура в световно известната филмова школа в Лодз. Неговият филм 
„Отвътре” е един от най-добрите филми за всички времена  на училището, а филмът му 
„Раждането на нацията” печели 2-ра награда на международния фестивал и е закупен 
от много международни телевизии. Той създава „Изгубеният град Свитец” в годината на 
дипломирането си.

SYNOPSIS: 19th Century – Age of romanticism. An accidental traveler discovers the secret of a 
ghostly town at the bottom of a mysterious lake.

BIOGRAPHY:
Director Kamil Polak studied classical music, ballet and painting at the 
college of fine arts in Warsaw, and excelled in all these disciplines. His love of 
story-telling brought him to film-making, And in animation he has found the 
opportunity to combine his classical training in drawing and painting with 
his love of music and rhythm, and to bring these together in one dramatic 
narrative. He studied directing at the world-renowned Lódź film school. His 

film “Inside” is on the all-time Great films reel of the school, and his film “Birth of a nation” won 
the 2nd prize at the Wiesbaden International Festival and has been widely sold to international 
television. He developed “The lost own of świteź “ during his graduation year. 
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INTERNATIONAL ANIMATED
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иЗКУШение / lURe
2011/3’12”
Croatia
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Дино Куманович
Category: UP TO 10 MIN
Director: Dino Kumanovic  

СИНОПСИС: Морето, един човек, риби... няколко 
чудеса и човешка слабост.

БИОГРАФИя:
Динко Куманович е роден през 1970 година в 
Загреб. Той е завършил Училище по приложни 
изкуства и дизайн в Загреб. Работи като 
илюстратор, аниматор и художник -аниматор. 
Автор на анимационния филм “Lajavac” (1999), няколко телевизионни реклами и музикални 
клипове. 

SYNOPSIS: The sea, a man, fish... a couple of wonders and human weakness.

BIOGRAPHY:
Dinko Kumanovich was born in 1970 in Zagreb. He graduated from the School 
of Applied Arts and Design in Zagreb. He worked as an illustrator, animator 
and artist animator. He is the author of the animated film “Lajavac” (1999), 
several television commercials and music videos.
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имАлО еДнО ВРеме еДнА мАЙКА /  
OnCe UPOn A tIme, theRe lIVeD A mOm
2010/7’30”
Russia
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Анна Артемиева
Category: STUDENT
Director: Anna Artemyeva  

СИНОПСИС: Мама е най-силният човек, тя може 
да прави всичко, има време за всичко и никога 
не те изоставя, когато си в беда. Това е притча за 
една майка, която спасява всички. 

БИОГРАФИя:
Анна Артемиева е родена в Москва. Завършила е Всеруския държавен институт по 
кинематография като кинематограф, режисьор на документални и анимационни филми.

SYNOPSIS: Mum is the strongest person, she can do anything, she has time for everything 
and she never leaves you when you are in trouble. It is a parable about a mum who saved 
everyone.

BIOGRAPHY:
Anna Artemyeva was born in Moscow. Has graduated from the  All-Russia 
State Institute of cinematography as cinematographer, documentary and 
animation director.
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инстРУментАл / InStRUmentAl
2011/4’50”
Wales
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Адам Бейли
Category: MADE FOR KIDS
Director: Adam Bailey  

СИНОПСИС: Какво общо имат по между си Лемур, 
Риба тон, Лунни обувки и една Жаба? “Инструментал” 
е история за любовта към музиката на един нисък син 
мъж и неговата борба със запушен духов музикален 
инструмент. 

БИОГРАФИя
Адам е роден в Уелс през 1984 г. и живее и учи там до 19 
годишната си възраст. След това учи в Университета на 
Уелс, Нюпорт за дипломата си по Основи на изкуството и я взима със заслуги през 2003 
г. След това завършва Университета по креативни изкуства във Фарнхам в Обединеното 
Кралство през юни 2007 г. с Бакалавърска степен на изкуствата по Анимация и три 
късометражни филма. 
От септември 2007 г. до юли 2008 г. работи за Шугършак анимейшън в София, България 
за клиенти включващи Комеди Сентръл, NBC и FX по многобройни телевизионни шоу 
програми. В момента креативният режисьор на АДудълБейли ООД, съосновател на КЛИ-
Пръдакшънс ООД и 2D традиционен и дигитален аниматор на свободна практика, работи 
по рекламиране и разработване на телевизионни сериали както и няколко лични проекта. 
Също така той е анимационният режисьор за намиращото се в Обединеното Кралство 
студио Слърпи и в момента работи за Уелш анимейшън Динамо Пръдакшънс. 

SYNOPSIS: What do ‘Instant Lemur’, ‘Minstrel Tuna’, ‘Lunar Mittens’ and ‘Internal Smut’ all have in 
common? “Instrumental” is the story of a short blue man’s love for music and his struggle with 
a clogged woodwind instrument.

BIOGRAPHY:
Adam was born in Wales in 1984 and lived and studied there until he was 19. 
He then studied at the University of Wales Newport for his art foundation 
Diploma and passed with merit in 2003. He then graduated from the University 
for the Creative Arts at Farnham in the United Kingdom in June 2007 with a 
Bachelor of Arts in Animation and three short films. From September 2007 to 
July 2008 he worked for Sugarshack animation in Sofia, Bulgaria for clients 

including Comedy Central, NBC and FX on multiple television shows. He is currently the creative 
director of ADoodleBailey Ltd, co-founder of CLI-Productions Ltd. and a freelance 2D traditional 
and digital animator working on advertising, commercials  and developing television series’ as 
well as several personal projects. He is also the Animation Director for UK based Slurpy Studios 
and is currently working for Welsh animation Dinamo Productions.
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еКсПеРиментЪт КOPFSChlAG / KOPFSChlAG
2011/10’35”
France
Категория: ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ
Режисьор: Волфганг Натласен, Льоса Натласен
Category: EDUCATONAL/EXPERIMENTAL
Director: Wolfgang Natlacen, Ljosa Natlacen

СИНОПСИС: Kopfschlag е колективен и анонимен 
интернет проект, създаден от Льоса и Волфганг 
Натласен. Посетителите на сайта могат да станат 
част от него, чрез рисуване, писане, изтриване и 
споделяне на свои произведения на виртуалната 
стена на Kopfschlag, която може да бъде определена 
като нещо средно междуецване, скица и изискан 
труп.

SYNOPSIS: Kopfschlag is a collective and anonymous internet-based project created by Ljosa 
and Wolfgang Natlacen.The online visitors may be part of it by drawing, writing, erasing and 
sharing their artworks on Kopfschlag’s virtual wall, which can be defined as something between 
an etch a sketch and the exquisite corpse.
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КАКВО е чеРнА ДУПКА /  
WhAt IS A BlACK hOle 
2009/4’41”
France
Категория: ОБРАЗОВАТЕЛНИ И 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ
Режисьор: Марк Шевалие
Category: EDUCATIONAL/EXPERIMENTAL
Director: Marc Chevalier   

СИНОПСИС: Филмът е за тези, които винаги са 
искали да знаят повече за черните дупки, но 
никога не са се усмелили да попитат...

БИОГРАФИя:
Марк Шевалие е актьор, режисьор, аниматор и 
графичен дизайнер.

SYNOPSIS: For anyone who’s ever wanted to know all there is to know about black holes 
without ever daring to ask...

BIOGRAPHY:
Marc Chevalier is an Actor, Director, Animation artist and Graphic Designer
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КАРтинАтА нА ПРинЦесАтА /  
PRInCeSS’ PAIntInG
2010/6’40”
Germany
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Клаус Моршхойзер и Йоханес 
Вайланд
Category: MADE FOR KIDS
Director: Klaus Morschheuser, Johannes Weiland 

СИНОПСИС: Една принцеса се вглежда много от 
близо в една крава...

БИОГРАФИИ:
Роден е през 1971 г. в Лимбург ан дер Лан, работи в 
отдела за реквизит в театъра в Кобленц, Клаус моршхойзер започва да учи във филмовата 
академия Баден Вюртенберг през 1997 година. През 2001 г. той става аниматор на свободна 
практика на няколко реклами и музикални клипове. През 2002 г. става съосновател на 
“Сои” студио, където оттогава анимира и режисира редица късометражни филми, реклами 
и заглавия. Той е ръководител на отдела, където се изработват макети, кукли и декори. 

Роден през 1977 във Фрайбург/Германия, Йоханес Вайланд започва образованието си 
във Филмовата академия на Лудвиг Баден-Вюртенберг през 1998, където сега преподава 
анимация. След като завършва, работи като режисьор/аниматор в Студио Сои Лудвигсбург/
Германия и Студиоака, Лондон. През тези години той режисира филми, които получават 
различни награди.

SYNOPSIS: A princess takes a really close look at a cow...

BIOGRAPHIES:
Born 1971 in Limburg an der Lahn, working at the prop-
department at the theatre in Koblenz, Klaus morschheuser 
began studying at the Filmakademie Baden Württemberg 
in 1997. In 2001 he started freelancing as an animator 
for several commercials and music videos. In 2002 he co-
founded Studio Soi, where he since then has animated and 

directed a number of shorts, commercials and titles. He is head of the Studio Soi-Workshop 
building maquettes, puppets and sets.

Born 1977 in Freiburg/Germany, Johannes Weiland began his studies at Ludwigsburg´s 
Filmakademie Baden-Wuerttemberg in 1998, where he’s currently is teaching animation 
classes. Since his graduation 2003 he worked as Director/Animator at Studio Soi Ludwigsburg/
Germany and Studioaka, London. During the years he directed a number of award winning 
films.  
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К’ВО стАВА ГОРе / WhAt’S UP
2011/5’36”
Finland
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Меруан Салим
Category: UP TO 10 MIN
Director: Meruan Salim  

СИНОПСИС: Анимационен късометражен филм за 
Хуха, който живее на своя остров, който се носи в 
празнотата. Хуха е непринуден и живее за момента, 
винаги любопитен към заобикалящата го среда. 
Тази сутрин той случайно отключва неочаквана 
поредица от събития. 
“Какво става горе?” е история, в която всичко от 
музиката до анимацията и от цветовете до чувствата на главния герой, обрисува едно 
малко смешно пътешествие. Дали има нещо повече в това, зависи от гледната точка на 
зрителя. 

БИОГРАФИя:
Меруан Салим (роден 1976 г.) е млад аниматор и режисьор. Учил е в Колежа по изкуства 
Кембъруел в Лондон и работи анимация от 2003 г., например като аниматор в сериала на 
студиото на Анима Вити Автократите и в игралния филм Магически кристал. 
Салим режисира първия си филм “Какво става горе?” през 2010 г. Късометражният филм, 
режисиран от Ник Дора Пръдакшън, е посрещнат добре, особено от децата, въпреки че 
Салим никога не се е стремял филмът да бъде за деца.

SYNOPSIS: An animated shortfilm about Huuhaa, who lives on his island floating in the emptiness. 
Huuhaa is childlike and lives only in the moment, always curious about his environment. This 
morning he accidentally sets off a surprising chain of events.
“What’s up?” is a story, in which everything from the music to the animation and from the 
colours to the protagonist’s feelings completes a small funny journey. Whether there’s more to 
it is in the eyes of the beholder.

BIOGRAPHY:
Meruan Salim (born 1976) is a young animator and director. He studied at 
Camberwell College of Arts in London and has worked in animation since 
2003, for example as an animator at Anima Vitae´s studio´ s series The 
Autocrats and the feature film Magic Crystal. 
Salim directed his first film What´s Up in 2010. The short film produced by 
Nick Dorra Production got a happy welcome especially by children, though 

Salim never intended it to be a children´ s film. 
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INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

КРАтКА истОРия ЗА ЗВеЗДите /  
A BRIeF hIStORy OF StARletS
2010/1’17”
France
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Жори Клерте
Category: UP TO 10 MIN
Director: Joris Clerté   

СИНОПСИС: За една минута ще разберете всичко 
за свесдите от ул. “Кроазет” в Кан, които се надяват 
мечтите им да се сбъднат, а може и поне роля във 
филм да се отвори, ако не друго.

БИОГРАФИя:
Жори Клерте е режисьор, аниматор, илюстратор 
и музикант. Първият му музикален клип “Правилно или Грешно, е продуциран от Doncvoilà 
за бандата Prudence. Оттогава, Клерте е режисирал различни музикални клипове за Питър 
Ван Пул, за бандата Холдън, както и проекти за телевизия за телевизия Arte. Талантливият 
техничар обича да създава различни графични стилове и да смесва истински анимирани 
обекти, 2D или 3D.

SYNOPSIS: One minute to find out everything about starlets, BB, Simone, and all the girls in 
polka-dot bikinis walking up and down the Croisette hoping for a dream to come true – and a 
movie role too. 

BIOGRAPHY:
Joris Clerté is a director, animator, illustrator and musician. A Tort ou à Raison, his first music 
video, was produced by Donc Voilà for the band Prudence. Since then, Clerté has directed 
various music videos for Peter Van Pool, for the band Holden, as well as TV designs for Arte TV 
channel. Talented technician, he likes creating different graphic styles, mixing real animated 
objects, 2D or 3D.
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КУБлА ХАн / KUBlA KhAn 
2011/3’38”
USA
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Джоан Грац
Category: UP TO 10 MIN
Director: Joan Gratz  

СИНОПСИС: Най-новият късометражен филм 
на Джоан Грац, “Кубла Хан, е анимационна 
интерпретация на поема написана от Самуел 
Тейлър Колридж през 1797 г. Неговото „видение 
в съня” е създадено под влиянието на опиум. 
Рисуваният с глина филм е анимиран от Грац в 
състояние не под влиянието на наркотици, но 
значението на поемата си остава неясно. 

БИОГРАФИя:
Осъществен режисьор, художник и аниматор, Джоан Грац е пионер в анимационната 
техника позната като рисуване с глина. Работейки с парчета глина тя смесва цветове и 
гравира фини линии за да създаде гладък поток от изображения. 

Последният късометражен филм на Грац, “Кубла Хан”, е анимационна интерпретация на 
поема, написана от Самуел Тейлър Колридж.

SYNOPSIS: Gratz’s most recent short film, Kubla Khan is an animated interpretation of a poem 
written by Samuel Taylor Coleridge in 1797. His “vision in a dream” was composed under the 
influence of opium. The claypainted film was animated by Gratz in a drug-free state but the 
poem’s meaning still remains obscure.

BIOGRAPHY:
An accomplished director, artist, and animator, Joan Gratz pioneered the 
animation technique known as claypainting. Working with bits of clay she 
blends colors and etches fine lines to create a seamless flow of images. 
Gratz’s most recent short film, Kubla Khan is an animated interpretation of a 
poem written by Samuel Taylor Coleridge.
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КУтиятА с иЗГУБените чОВеШКи 
чУВстВА / A lOSt AnD FOUnD BOX OF 
hUmAn SenSAtIOn
2010/14’50”
Germany
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Мартин Уолнър, Щефан Льохтенберг
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Martin Wallner, Stefan Leuchtenberg  

СИНОПСИС: След неочакваната смърт на баща 
си, един млад мъж желаещ да се справи с мъката 
тръгва на могъщо емоционално пътешествие във 
времето и пространството. 

БИОГРАФИИ:
мартин Уолнър е учил в Университета по приложни науки в Аусбург и в Нюкасълския 
университет в Австралия и завършва с дипломи по компютърни науки и графичен 
дизайн. Също така е магистър на изкуствата по Интерактивни медийни системи. През 
2008 г. основава “Танцуващата Катерица”, студио за идейно медийно развитие с основен 
фокус върху анимацията. „Кутията с изгубените човешки чувства” е неговият дебют като 
режисьор. 
След като завършва гимназия през 1999 г. Щтефан льoхтенберг работи на свободна 
практика в сферата на илюстрацията. От 2001 г. до 2008 г. учи в Университета по приложни 
науки в Аусбург и във Факултета по анимация на Университета по изкуство и дизайн 
Мохоли-Наги в Будапеща. След завършването през 2008 г., основава “Танцуващата 
Катерица”, студио за концепция и разработка на интерактивна медия и анимация.

SYNOPSIS: When his father dies unexpectedly, a young man seeking to cope with his grief goes 
on a powerful emotional journey through time and space.

BIOGRAPHIES:
martin Wallner has studied at the University of Applied 
Sciences in Augsburg and at the University of Newcastle in 
Australia and graduated with diplomas in Computer Science 
and Graphic Design. He also holds a MA in Interactive Media 
Systems. In 2008 he founded Dancing Squirrel, a studio 
for conceptional media development with main focus on 

animation. “A Lost and Found Box of Human Sensation” is his directing debut.

Since graduation from high school in 1999 Stefan leuchtenberg has been working as a 
Freelancer in the field of Illustration. From 2001 to 2008 he studied at the University of Applied 
Sciences in Augsburg and at the Animation Department of the Moholy-Nagy University of Art 
and Design in Budapest. After Graduation in 2008 he founded Dancing Squirrel, a studio for 
conception and development of interactive media and animation. 
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КЪЩАтА / the hOUSe
2011/6’48”
Germany
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Дейвид Буоб
Category: UP TO 10 MIN
Director: David Buob   

СИНОПСИС: Мечтата на малкото момиченце, е 
да се грижи за баба си, но леля й и майкай  не 
я оставят на мира. Има само едно решение на 
проблема.

БИОГРАФИя:
1972 роден в Калв, Германия
1992-94 изследване на архитектурата в Касел
1994-97 Професионално обучение като каменоделец, Касел
1998-2003 Обучение по скулптура, HfBK Дрезден
2001-02 Академия по изящни изкуства във Виена (проф. Рене Грийн)
2003 г. Диплома HfBK Дрезден (проф. Луц Дамбек)
2003-05 Meisterschueler HfBK Дрезден (проф. Луц Дамбек)

Живее и работи в Дрезден и Берлин

SYNOPSIS: The dream of the little girl is to care for her grandmother, but aunt and mother do 
not let her do so. There is just one way out.

BIOGRAPHY:
1972 born in Calw, Germany
1992-94 Study of architecture in Kassel
1994-97 Vocational training as stonemason, Kassel
1998-2003 Study of Sculpture, HfBK Dresden
2001-02 Academy of Fine Arts Vienna (Prof. Renee Green)
2003 Diploma HfBK Dresden (Prof. Lutz Dammbeck)

2003-05 Meisterschueler HfBK Dresden (Prof. Lutz Dammbeck)

Lives and works in Dresden and Berlin
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лАГУнАтА, ВОДАтА, ХОРАтА... /  
the lAGOOn, the WAteR, the men
2010/5’0”
Portugal
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Мануел Матос Барбоса
Category: UP TO 10 MIN
Director: Manuel Matos Barbosa 

СИНОПСИС: Черното и бялото рисуват трите 
елемента, анимирайки обикновени неща в 
поетично усещане за изображението.

БИОГРАФИя:
Мануел Матос Барбоса е роден през 1935 г., в 
Оливейра де Аземеис, Португалия.
Член на Cineclub, той е част от групата хора, които започва творческо движение на 
текущата FPCA (Португалската федерация на филмовите и аудиовизуални продукти), 
където е и член на управлението. Той е бил член на жури и национални и международни 
фестивали. През 1984 и 2005 г. е президент на журито в CINANIMA.
Той е букмейкер и автор на няколко илюстрации и комикси на високо ниво. Автор е на 
“Добре сме”, един от най-важните документални филми в португалското кино. Between 
2008 г. и 2010 г., той се завръща към кинорежисурата на късометражни анимационни 
филми по истории от Раул Брадао.

SYNOPSIS: The black and white draw the three elements, animating ordinary things in a poetic 
sense of the image.

BIOGRAPHY:
Manuel Matos Barbosa was born in 1935, in Oliveira de Azeméis, Portugal.
A cineclub member, he was part of the group who initiated the creative 
movement of the current FPCA (Portuguese Federation of Film and 
Audiovisuals), of whose management bodies he was also a member. He has 
been a jury member and national and international festivals. In 1984 and 
2005 he was president of the CINANIMA Jury.

A penciller, he is also the author of several of an important work of illustration and comics.He 
is the author of “We’re Doing Alright”, one of the most important documentaries in Portuguese 
cinema.Between 2008 and 2010, he returns to film directing to direct a short animated film 
about stories by Raúl Brandão.



64 Международен фестивал на анимационния филм „Златен Кукер – София“ 2011

КО
Н

КУ
РС

Н
А 

П
РО

ГР
АМ

А
CO

M
PE

TI
TI

O
N

 P
RO

G
RA

M
M

E

Златен Кукер - София

2011 2011

МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

лАЗУРнАтА ДУША / the AZURe SOUl
2009/4’0”
Italy
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Юлия Громская
Category: UP TO 10 MIN
Director: Julia Gromskaya 

СИНОПСИС: Кръстопътищата на лазурните сънища, 
пресечната точка на чистата и прозрачна душа...

БИОГРАФИя:
Юлия Громская е родена в Харков (Съветски съюз). 
След като завършва филология в Държавния институт 
за социален прогрес в Харков, тя учи в местния 
Лицей по изкуствата. През 2005 г. взема участие в 
Международния фестивал на анимационния филм 
Крок, а през 2006 година се премества в Италия и започва да работи като аниматор и 
илюстратор.

SYNOPSIS: The crossroad of azure dreams, the meeting place of the pure and limpid soul...

BIOGRAPHY
Julia Gromskaya was born in Kharkov (Soviet Union).
After getting her degree in Philology from The State Institute of Social 
Progress of Kharkov she studied at the local Lyceum of Art.
In 2005 she has a work experience in Krok Animation Festival then, in 2006, 
she moved to Italy and started to work as animator and illustrator. 
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лАЙмА ОПРеДеля сЪДБАтА /  
lAImA DeteRmIneS the DeStIny
2011/13’40”
Lithuania
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Юрате Лейкайте-Аскиниене
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Jurate Leikaite-Askiniene  

СИНОПСИС: Митически същества, малки феи, 
определят човешката съдба. Хората не могат 
да предскажат каква съдба ги очаква. Някои са 
щастливи да получат щастие и богатство, други 
трябва да се справят с нещастия и изпитания. Не 
търси щастието. Ако си сред избраните, то само 
ще дойде. 

БИОГРАФИя:
Юрате Лейкайте родена е през 1963 г. във Вилнюс. През 1986 г. завършва Художествената 
академия във Вилнюс (Архитектурен факултет). През 1997 г. завършва курсове за експерт 
по анимация, в Литовско филмово студио. От 1998 г. работи като художник на анимационни 
филми в Литовско филмово студио. В дебютния си филм от 1996 г. „Метаморфози” (7 мин, 
35 мм, „ВИЛАНИМА”) участва като режисьор, художник и сценарист. От 1992 г. прави 
илюстрации на книги за деца. От 1996 г. организира няколко изложби на изкуството в 
Литва и в чужбина. През 1999 г. организира Литовския филмов фестивал в Чикаго, музей 
Балсекас, САЩ.През 2000 г. завършва курсове за създаване на филми в Дания, в Балтийския 
филмов център. От 2003 г. до сега Води в анимационен семинар и образователна програма 
и час по анимация за деца в Литовския театрален, музикален и кино музей.

SYNOPSIS: Mythical creatures, pixies, determine human destiny. Humans cannot predict what 
kind of fate is waiting for them. Some are lucky to get happiness and wealth, others have to do 
with misfortune and hardships. Do not look for fortune. If you are among the chosen ones, it 
will come.

BIOGRAPHY:
Jurate Leikaite was born in 1963 in Vilnius. In 1986 graduated from Art 
Academy in Vilnius (Architecture department). In 1997 graduated the 
Cources of Animation Master, in Lithuania Film Studio. Since 1998 she 
worked as an animation film artist in Lithuania Film Studio. In 1996 debut 
film “Metamorfozės” (7min., 35mm, “VILANIMA”). Working as the director 
and artist and scriptwriter. Since1992 illiustrates books or for children. Since 

1996 organised few exsibitions of art in Lithuania and abroad.  In 1999 organised Lithuania 
Film Festival in Chikago, Balsekas museum, USA.In 2000 graduated from the producers courses 
in Denmark, in Baltic Films Centre.  Since 2003 till now Teacher in animation workshop and 
education program and animation class for children in Lithuanian Theatre, Music and Cinema 
Museum.
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лУминАРис / lUmInARIS
2011/6’20”
Argentina
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Хуан Пабло Сарамейа
Category: UP TO 10 MIN
Director: Juan Pablo Zaramella  

СИНОПСИС: В един свят контролиран и регулиран 
от светлината, един обикновен човек има план, 
който може да промени естествения ред на 
нещата.

БИОГРАФИя:
Хуан Пабло Сарамейа е роден в Буенос Айрес, 
Аржентина.
След като завършва Института по кинематография Авейанеда като анимационен 
режисьор, той започва да режисира и анимира свои собствени филми. Всичките му 
самостоятелни късометражни филми са награждавани по целия свят, получили повече 
от 100 награди. Също така, то й е добре познат като илюстратор и графист на Clarín и La 
Nación, най-нашироко продаваните вестници в Аржентина. Някои от творбите му там 
печелят няколко международни награди от Обществото на новинарския дизайн. През 2010 
г. Анимационният фестивал Анеси представя ретроспекция с всичките му късометражни 
филми.

SYNOPSIS: In a world controlled and timed by light, an ordinary man has a plan that could 
change the natural order of things.

BIOGRAPHY:
Juan Pablo Zaramella was born in Buenos Aires, Argentina.
After his graduation at the Instituto de Arte Cinematografico de Avellaneda 
as Animation Director, he started directing and animating his own films. All 
his independent shorts have been awarded all around the world, receiving 
more than 100 prizes. He is also well known as an illustrator and graphist for 
Clarín and La Nación, the most widely sold newspapers in Argentina. Some 

of his works there have won several international awards from Society of News Design. In 2010, 
Annecy Animation Festival presented a retrospective with all his shorts.
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лУси ПОмАГА нА ПАнини /  
lUCy helPS PAnInI
2011/4’55”
Germany
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Забрина Вание
Category: MADE FOR KIDS
Director: Sabrina Wanie   

СИНОПСИС: Луси се чуди дали на Луната има 
магия, затова тя повиква Мофелите. Но нещо не е 
наред с Панини. Той тайно е ял от тортата с ядки! 
Единствено лунната магия може да му помогне.  
Луси казва магическите думи и всички те се 
приземяват в двора на пожарната.  Случват им се 
няколко вълшебства, докато се прибират обратно вкъщи.

БИОГРАФИя:
Родена през 1959г. в Берлин.  Забрина Вание учи графика и 2Д анимация в Агнлия.  От 
1992г. тя и мъжът й имат собствено студио за анимация DIGITRICK в Потсдам/Бабелсберг.  
Тяхното студио се занимава основно с 2Д/3Д анимация, дизайн и илюстрация.  През 2010г. 
тя основава и води курс по „Филмово изкуство и анимация“ в Games Academy в Берлин. 
Сабрина Уейн е копродуцент и режисьор на 3Д епизодите  “The Moffels“, 52х5 минутни 
епизоди за немската телевизия RBB.

SYNOPSIS: Lucy wonders if there is moon magic located on the moon – so she calls the Moffels. 
But something is wrong with Panini. He’s been secretly eaten nut cake! Only moon magic could 
help him now.  Lucy rhymes and so they land in the yard of a fire station. Magical things are 
happening until they walk back home. 

BIOGRAPHY:
Born in 1959 in Berlin, Sabrina Wanie studied graphics and 2D animation 
in England. Since 1992 she leads with her husband their animation studio 
DIGITRICK in Potsdam/Babelsberg. heir studio is focused on 2D / 3D 
animation, design and illustration.  In 2010 she established and leads the 
course of studies “Film Art & Animation“ at the Games Academy in Berlin. 
Sabrina Wanie is co-producer and director of the 3D series “The Moffels”, 

52x5 minutes episodes for the German Broadcaster RBB.
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Златен Кукер - София

2011 2011

МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

лЮБОВ мОя / SWeetheARt
2011/12’12”
Russia
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Екатерина Соколова
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Ekaterina Sokolova   

СИНОПСИС: Животът се изплъзва като експресен 
влак. И може би е време да погледнем през 
прозореца на съдбата си. 

БИОГРАФИя: 
1968 година. – Родена в Москва 
1986 г. – 1995 г. в Московския архитектурен 
институт 
1995 г. – 1997 г. Висш клас за режисьори и сценаристи. 
Семинар FS Khitruk, JB Norstein, EV Nazarova, AJ Khrzhanovsky. 
1999 анимационен филм “Есента дойде” , 8 минутна анимация 
сценарист, режисьор, дизайнера на продукцията 

SYNOPSIS: Life slip by, like an express train. And it must be time to look at the window his 
fate.

BIOGRAPHY:
1968. – Born in Moscow 
1986 – 1995 the Moscow Architecture Institute 
1995 – 1997 g. Higher course directors and screenwriters. 
Workshop FS Khitruk, JB Norstein, EV Nazarova, AJ Khrzhanovsky. 
1999 animated film “Autumn came” 8 min. cartoon 
script, director, production designer 



International Animation Film Festival Golden Kuker – Sofia 2011 69

КО
Н

КУ
РС

Н
А 

П
РО

ГР
АМ

А
CO

M
PE

TI
TI

O
N

 P
RO

G
RA

M
M

E

Златен Кукер - София

2011 2011

МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

мАлКи РАДОсти / lIttle JOyS
2009/10’40”
Poland
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Магдалена Асинска
Category: MADE FOR KIDS
Director: Magdalena Osinska   

СИНОПСИС: „Малки Радости” е възхвала на 
детството и разказва за радостта от това да бъдеш 
дете. Начинът, по който едно дете усеща света, интензивно и пълноценно, определя 
съдържанието и структурата на филма. Сюжетът е невероятно приключение, пътешествие 
в непознат и невероятен свят. Освен спонтанното забавление, филмът също така се опитва 
да даде отговор на най-критичния въпрос „Какво е любовта”? 

БИОГРАФИя: 
Магдалена Осинска завършва Художествен колаж във Варшава през 2003 г. След това 
учи Анимация в кинематографския факултет на Националното полско филмово училище 
в Лодз. Филмът „Joyets” е този, с който тя се дипломира. Магдалена ходи на тримесечен 
курс по анимация в Училището по анимация в Бристъл през 2006 г. Взема участие в 
правенето на студентски филми като художествен дизайнер, кинематограф и гримьор. 
Била е аниматорът в студиото Се-Ма-Фор към филма  „Изгубеният град Свитец” на 
Камил Полак. Два пъти получава стипендията на министъра на културата. В последно 
време учи анимационна режисура в Националното филмово и телевизионно училище в 
Бийкънсфилд, в Обединеното Кралство. 

SYNOPSIS:
“Little Joys” is a great praise of childhood, tells a story about the joy of being a child. The way 
a child experiences the world, intensely and fully, determines the content and the structure 
of the film. The plot is an unbelievable adventure, a journey into an unknown and incredible 
world. Besides spontaneous amusement, the film also tries to smuggle the answer to the most 
crucial question “What is love?”

BIOGRAPHY: 
Magdalena Osinska graduated Art Collage in Warsaw In 2003. Then she 
studied Animation at the Cinematography Department at the National 
Polish Film School in Lodz. Film “Joyets” is her graduation film. She attended 
Three Months Animation Course at the Bristol School of Animation in 2006. 
She took part making student films as the art designer, cinematographer 
and make-up artist. She worked as the animator in Se-Ma-For studio by the 

film “The Lost Town of Switez” by Kamil Polak. Two times she received the Minister of Culture 
Scholarship. Recently she studies the Animation Direction at the National Film and Television 
School in Beaconsfield, in UK.
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МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

мАлКият Жест ПРАВи мнОГО /  
A SmAll ACtIOn GOeS A lOnG WAy
2010/1’0”
Singapore
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Джошуа Нгиам, Елери Ен Джи
Category: STUDENT
Director: Joshua Ngiam, Ellery NG

СИНОПСИС: “Малкият жест прави много” е част 
от поредицата от анимационни филми NEmation! 
направени от студенти. Това е състезание 
за младежи, където могат да изразят своите 
виждания за Общата отбрана чрез анимацията. 
Окуражени от успеха на анимационните клипове, 
показани по време на Националния ден на 
Сплотяванаето през 2006 г., Nexus организира NEmation!

БИОГРАФИя:
Аниматорите-предприемачи Джошуа Нгиам и Елери Ен Джи отварят свое собствено 
училище за анимация през юни 2005 г. Те  посвещават голяма част от времето си на 
провеждане на пет-часови уъркшопи по анимация в началните и средни училища.
Една от основните причини за засиления интерес към анимацията е силното желание на 
училищата, да насърчават тази сфера на изкуството в учебните заведения.

SYNOPSIS:  “A small action goes a long way“ is part of a series of animated films called N.E.mation! 
made by students. This is a competition for youths to express their notions on Total Defence 
through animation. Encouraged by the success of the five TD animation clips featured in the 
National Day Rally in 2006, Nexus has organised N.E.mation! 

BIOGRAPHIES:
Animator-entrepreneurs Joshua Ngiam and Ellery Ng 
started their own animation school in June 2005. They now 
devote much of their time to conducting five-hour ‘see 
and try’ animation workshops in primary and secondary 
schools.
One major reason for the increased interest in animation is 

the recent push by schools to promote the field here.
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МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

мАлКОтО ГОлямО четене /  
the lIttle BIG ReADInG
2011/3’0”
Bulgaria
Категория: ЗА ТВ, ИНТЕРНЕТ И МУЗИКАЛНИ КЛИПОВЕ
Режисьор: Калоян Начев
Category: TV/WEB/VIDEO
Director: Kaloyan Nachev   

СИНОПСИС: Две малки, сладки мишки живеят в 
библиотеката на магическите детски книги. Мишките 
отварят една вълшебна книга. Промо клип за БНТ.

БИОГРАФИя:
Калоян Начев – Дата на раждане – 25.12.1967, София , 
България ;
Образование и обучение – 1992 – 1997 Магистър по изкуствата – Национална художествена 
академия – София; Режисьор, художествен директор и изпълнителен продуцент: – “Crazy” 
– Мариана Попова – 3D анимационен музикален клип – Бест мюзик видео – 2010 – “Fen 
TV” Музикални награди, “Бест мюзик видео” номинация – “BG Радио” Музикални награди 
2010”; “Малкото голямо четене” – BNT – 3D анимация “Коледно дръвче”, “Магьосници”, 
“Вампири”, “Властелинът на книгите”, “Тайнствената книга”, “Сънчо” – 3D анимация –  BNT 
TV откриване, “Ножът”, “В космоса”, “Футбол”, “Корабът”. Над  100 анимационни реклами, 
телевизионни откривания и музикални клипове. Художествен директор и изпълнителен 
продуцент: “Губелко- малката гъбка” първи български 3D сериен анимационен филм 
за деца – BNT; Награда на критиката  “Златният ритон 2005” , Фестивал за най-добър 
късометражен филм - Балчик 2008
 
SYNOPSIS: Two cute little mice live in a library of magic children’s books. The mice open a magic 
book.This is a promo clip by BNT (www.bnt.bg) – TV Format “Little Big Read”.

BIOGRAPHY:
Kaloyan Nachev Nachev – Date of birth – 25.12.1967, Sofia, Bulgaria, 
Education and training – 1992 – 1997 “Master of Arts” – National Academy 
of Art Sofia
Director, Art director and Executive Producer: – “Crazy” – Mariana Popova 
– 3D Animation music video – Best music video – 2010 – “Fen TV” Music 
Awards, “Best music video” Nomination – “BG Radio” Music Awards 

2010”;  “Little Big Reading” – BNT – 3D Animation “Christmas tree”, “Wizards”, “Vampires”, 
“Lord of the books”, “Magic Book”;  “Sandman” – 3D Animation –  BNT TV openings, “Knight”, 
“In Space”, “Football”, “The Ship”; Over 100 Animation commercials, TV openings and music 
videos. Art director and Executive Producer: “Gubelko – Little mushroom” First Bulgarian 
3D Animation children’s film series – BNT; Critics Award “Golden Riton 2005” , Best cartoon 
film “International Short Film Festival” - Balchik 2008
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МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

мАлКОтО мОмченЦе и ЗВяРА /  
the lIttle BOy AnD the BeASt
2009/6’30”
Germany
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Уве Хайдшьотер и Йоханес Уайланд
Category: MADE FOR KIDS
Director: Uwe Heidschötter, Johanned Weiland   

СИНОПСИС: Когато майката си е превърнала в 
звяр, много неща се променят...

БИОГРАФИИ:
Роден през 1977 във Фрайбург/Германия, 
Йоханес Вайланд започва образованието си 
във Филмовата академия на Лудвиг Баден-Вюртенберг през 1998, където сега преподава 
анимация. След като завършва, работи като режисьор/аниматор в Студио Сои Лудвигсбург/
Германия и Студиоака, Лондон. През тези години той режисира филми, които получават 
различни награди.

През 1995 г. Уве Хайдшьотер започва образованието си в Училището по дизайн, 
Кьолн / Германия. Той завършва “Технически лицей на изкуствата и занаятите”, 
Люксембург, където учи класическа анимация. Няколко години работи като 
аниматор на компютърна графика за Амбиънт Ентъртейнмънт в Хановер / Германия.  
Днес Уве е дизайнер на свободна практика и илюстратор в Берлин. “Малкото момченце и 
Звяра” е неговият дебют като режисьор.

SYNOPSIS: When your mother has turned into a beast, a lot of things change...

Born 1977 in Freiburg/Germany, Johannes Weiland 
began his studies at Ludwigsburg´s Filmakademie Baden-
Wuerttemberg in 1998, where he’s currently is teaching 
animation classes. Since his graduation 2003 he worked 
as Director/Animator at Studio Soi Ludwigsburg/Germany 
and Studioaka, London. During the years he directed a 
number of award winning films.  

In 1995, Uwe heidschotter began his education in design at “Schule fur Gestaltung”, Cologne/ 
Germany. He gratuated from “Lycee technique des Arts et Metiers”, Luxembourg, where he 
studied classical animation.Several years he worked as CGI character animator for Ambient 
Entertainment in Hanover/ Germany. Today, Uwe is a freelance character designer and illustrator 
located in Berlin. “The Little Boy and the Beast” is Uwe Heidschotter’s debut as director.
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МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

мАсУлеХ / mASOUleh
2011/10’0”
Iran
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Бахрам Азими
Category: UP TO 10 MIN
Director: Bahram Azimi  

СИНОПСИС: По време на визитата си в Масуле, 
историческо село в Иран, млада двойка забелязва 
любовната история между един възрастен мъж и 
една възрастна жена 

БИОГРАФИя:
Бахрам Азими е роден през 1967 г. в Техеран/
Иран.
Притежава бакалавърска степен по изкуствата по Занаятчийство от Университета по 
изкуства в Техеран. Карикатурист и анимационен режисьор. Създател на анимационни 
герои, сценарист и режисьор на повече от 300 културни и комерсиални анимации. Работил 
като член на жури в повече от 50 национални и международни детски, карикатурни, 
анимационни и филмови фестивала. 

Преподава анимация и карикатура в Иранската къща на карикатурата и в университети по 
изкуствата. Член-основател на Иранската асоциация на карикатурата. Носител на повече 
от 50 награди в Иран и на 28 международни награди по графика, рисуване, анимация и 
конкурси по карикатура.

SYNOPSIS: Masouleh is a historic Village in Iran, a young couple during their visit, notice  a 
romance between an old man and an old woman 

BIOGRAPHY:
Bahram Azimi was born in 1967 in Tehran/Iran.
Hold a B.A degree in handcraft from Art University of Tehran.
Caricaturist and Animation Director.  Creator of animation characters, 
scriptwriter and director of more than 300 cultural and commercial 
animations. Served as a juryman in more than 50 national and international 
cartoon, caricature, animation and film festivals.

Teaching animation and caricature in Iranian House of Caricature and art universities. A founder 
member of the Iranian Caricature Association.  Winner of more than 50 prizes in Iran and 28 
International Prizes in graphics, painting, animation, and cartoon contests.
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МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

меРси / meRCI
2011/7’50”
Bulgaria
Категория: ДО10 МИНУТИ
Режисьор: Господин (Дидо) Неделчев
Category: UP TO 10 MIN
Director: Gospodin (Dido) Nedelchev   

СИНОПСИС: Това е един филм за изгубеното време, 
пропуснатите шансове и неосъществените мечти. А 
това не е никак смешно... И все пак, мерси!

БИОГРАФИя:
Господин (Дидо) Неделчев е роден през 1958 г. в
Бургас.
Режисьор е на анимационни, документални и 
телевизионни филми. Независим филмов продуцент, 
регистриран в Българския Национален Филмов Център. Професор по анимационна 
режисура в Националната академия по филмово и театрално изкуство в София, 
България. 
Член на Съюза на българските филмови дейци 
Член на Съюза на българските журналисти.  

SYNOPSIS:
This is a film about lost time, missed opportunities and unfulfilled dreams. This is not funny at 
all ... But still merci!

BIOGRAPHY:
Gospodin (Dido) Nedelchev was Born In 1958 In Burgas. 
Director Of  Animations, Documentary And Tv Films. 
Independent Film Producer, Registered By Bulgarian National Film Center. 
Professor In Cartoon Directing In National Academy Of Theatrical And Film 
Arts In Sofia, Bulgaria.
Member Of Bulgarian Filmmakers Union.

Member Of Bulgarian  Journalist Union.
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МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

мОмичетО, ПАяКЪт и УЖАснАтА 
УчителКА / the GIRl, the SPIDeR AnD the 
hORRIBle teACheR
2011/2’30”
England
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Кристина Зая
Category: MADE FOR KIDS
Director: Krisztina Zaja  

СИНОПСИС: Пътят на една танцьорка на въже 
към преодоляването на пречките, които стоят на 
пътя на мечтите й.

БИОГРАФИя:
Кристина Зая е родена в Секзард, Унгария, на 6 май, 1983.
Учи технология на опаковането в Будапеща и след дипломирането си решава да отиде в 
чужбина – в Единбург, Шотландия. Тя присъства на изложба на Pixar Animation в Единбург 
и изведнъж осъзнава, че това е, което иска да прави – да  създава нещо за публиката, като 
част от екип.

По-късно заминава за Лондон, за да живее и учи там. Наскоро се дипломира в Central Saint 
Martins College за изкуство и дизайн, като 3D аниматор – дизанер на типажи.
Този филм е най-новия й анимационен филм . 

SYNOPSIS
The journey of a female rope dancer in overcoming obstacles that stand in her way of her 
dreams.

BIOGRAPHY
Krisztina Zaja was born in Szekszard, in Hungary, on 6th of May, 1983.
She studied packaging technology in Budapest and after graduation she 
decided to go abroad, to Edinburgh, Scotland. She saw an exhibition in 
Edinburgh about Pixar animation and she suddenly realized that this was 
what she wanted to do – to create something for the audience as part of a 
team.

Later on, she went to London to live and study. She recently graduated in Central Saint Martins 
College of Art and Design, as a 3d character animator.
This piece is her latest animation film.. 
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МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

мОнАсите / hOlymOnKS
2009/3’0”
Spain
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Луис Арисага
Category: MADE FOR KIDS
Director: Luis Arizaga  

СИНОПСИС: Шаолински учител има за задача да 
подготви двама противопоставящи се ученици 
на едно и също нещо: да ги превърне в добри 
монаси, които винаги са готови да помагат на 
слабите. Всичките приключения се случват в един 
въображаем свят: китайски манастир и неговите 
околности.

БИОГРАФИя:
Луис Арисага е художник, който е специалист по проектиране, илюстрация и създаване на 
анимационни герои, направени чрез компютърна графика. Артистичният свят го поглъща 
в много ранна възраст. Сам се обучава и става художник по дигитални изкуства. Владее 
както традиционните техники за илюстриране, така и техниките на дигиталните изкуства. 
Страстен към професията си, през 2009 г. създава дигитално анимационно студио, където 
управлява и координира създаването на производствени услуги за кино индустрията, 
компаниите за видео игри и телевизията.

SYNOPSIS: A shaolin master has the task of preparing  two antagonic disciples with the same 
goal: turn them into good monks who always are willing to help the weakes. All the  adventures 
happens in a fantasy world: a monastery of China and its nearby. 

BIOGRAPHY:
Luis Arizaga is an artist who is specialized in design, illustration and creation 
of cg characters for animation. He was immerse in the artistic world at very 
young age and became a self-taught artist in digital arts. He masters either 
the tradicional illustration tecniques as well as the digital arts tecniques. His 
illustrations has been published in Ballistic Exotique books. Passionate with 
his profession, he created digital rebel animation studio, where manages 

and coordinates production services for cinema industry, the videogames companies and 
television, in 2009.
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Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

мЪЖЪт с ПенснетО /  
the mAn WIth the PInCe-neZ
2010/11’12”
Russia
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Хихус (Павел Сухих)
Category: MADE FOR KIDS
Director: Khikhus (Pavel Soukhikh)   

СИНОПСИС: Две деца са изпратени на село за 
лятната ваканция. Докато си говорят колко е 
скучно в провинцията и разглеждат старите вещи 
на тавана, те откриват съкровище, което ще ги 
накара да забравят скуката.

БИОГРАФИя:
Павел Сухих е роден през 1968 г. в Москва.
През 1989-1996 живее в Европа. От 1997 г. до 1998 г. е главен дизайнер на филмовото 
студио на Горки. През 1999-2000 г. редактор на в-шеф на фантазията списание “Фантом”. 
От 2000 г. е основател и идеолог на творческия съюз “Lyudi Myortvoi Ryby”. От 2002 г. е 
основател и председател на организационния комитет на Международния фестивал за 
анимационни истории “KomMissia”.

SYNOPSIS: A couple of kids are stuck in their summer house in the village, for the summer 
vacation. While they discuss how it sucks to be out of town and go through the ancient objects 
in the attick, they discover a treasure that will make them forget their boredom at once.

BIOGRAPHY:
Pavel SOUKHIKH was born in 1968 in Moscow. 
In 1989-1996 lived in Europe. From 1997 to 1998 was chief designer at the 
Gorky film studio. 
In 1999-2000 editor-in-chief of the fantasy magazine “Phantom”. Since 2000 
is the founder and ideologist of the creative union “Lyudi Myortvoi Ryby”. 
Since 2002 is the founder and chairman of the organizational committee of 

the international festival of cartoon stories “KomMissia”.
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Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

нА РЪБА / On the eDGe
2011/2’17”
Bulgaria
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Марина Симеонова
Category: STUDENT
Director: Marina Simeonova   

СИНОПСИС: Един мъж е застанал на ръба – буквално и 
в преносен смисъл. Поразени от силните ветрове, той 
събира смелост да скочи в пропастта. Впоследствие се 
оказва , че той е просто един пияница, който чака на 
светофара да светне зелено, така че да може да пресече 
улицата.

БИОГРАФИя:
Марина Симеонова е родена през 1983 в гр. Шумен
Образование:
1998-2003 ПМГ „Н. Попович” гр. Шумен – профил: Математика-Физика-Информатика;
2003-2009 НАТФИЗ „Кр. Сарафов” – специалност „Анимационна режисура”, Магистър;

ФИЛМОГРАФИя:
 „Lighter” (2006) 3’37”- музикален видеоклип;
 „Violeta, 25” (2006) 2’34”;
 „Любов като на кино”(2011)  4’31” , дипломен филм;
 „На ръба” ( 2011) 2’16”;

SYNOPSIS: A man is standing on the edge – literally and figuratively. Beaten by the strong 
winds, he gathers the courage to jump into the abyss. Subsequently, he turns out to be a 
drunkard, who is waiting for the traffic lights to turn green, so he can cross the street.

BIOGRAPHY:
Maria Simeoniva was born in1983 in Shumen
Education: 1998-2003 Mathematics High School “N. Popovich “Shumen – 
Mathematics-Physics-Informatics;
2003-2009 NATFA – Director of animation, Master’s degree;

 FILMOGRAPHY:
“Lighter” (2006) 3’37”  – Music video;
“Violeta, 25” (2006) 2’34 “;
“Love like in the movies” (2011) 4’31”  – Graduation film;
“On the Edge” (2011) 2’16 “;
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Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

нАнО-БАВАчКи / nAnO nAnnIeS
2011/13’0”
Russia
Категория: ОБРАЗОВАТЕЛНИ И 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ
Режисьор: Наталия Мирзоян
Category: EDUCATIONAL/EXPERIMENTAL
Director: Natalia  Mirzoyan  

СИНОПСИС: Филмът е тематичен. Разказва се 
за процеса на борбата на организма срещу 
инфекциите. Бараш е настинал. Смешарики 
се опитват да му помогнат и те се обмисля 
възможността за създаване на нано-роботи, 
които бързо да се справят с болестта.

БИОГРАФИя:
Родена през 1982 в Ереван. Наталия е завършила Училището по изкуства на името на 
Данелия и Философския факултет в Ереванския държавен университет. Посещавала 
е факултета по приложна графика в Института за декоративно-приложни изкуства в 
Санкт Петербур. От 2003-2004 работи като аниматор в студио Shoghakat и Armenfilm  с 
режисьора Найра Мурадян. Oт 2004 работи в студио “Петербург” по проекта “Смешарики” 
като аниматор и режисьор. 
„Тайнственото дърво на моето детство” е дебютния й филм.

SYNOPSIS: The film is the thematic. It is about the process of fighting the body against infections. 
Barash has a cold. Smeshariki try to help him and they are considering the ability to create a 
nano-robots which quickly deal with the disease.

BIOGRAPHY:
Born in 1982 in Yerevan. Natalia graduated from the Arts school named after 
H. Danielyan and Department of Philosophy in Yerevan State University. 
She attended the faculty of easel graphics in Saint Petersburg Institute of 
Decorative-Applied Arts. From 2003-2004 worked as animator in Shoghakat 
and Armenfilm studios with director Naira Muradyan. Starting from 2004 
works in “Peterburg” studio engaged in “Smeshariki” project as animator and 

director. 
“My Childhood Mystery Tree” is her début film. 
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Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

нАЩА, КОитО не БиВА ДА ОБЪРКВАШ /  
thInGS yOU’D BetteR nOt mIX UP
2010/2’10”
Netherlands
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Йоост Лиума
Category: MADE FOR KIDS
Director: Joost Lieuwma   

СИНОПСИС: Серия от неща, които не бива да 
объркваш.

БИОГРАФИя:
Йоост Лиума се дипломира през 2005 
г. в Училището по изкуствата в Утрехт с 
късометражния си анимационен филм “Имало едно време моята съпруга” От тогава той 
работи като художник-аниматор на свободна практика в Утрехт.
“Неща, които не бива да объркваш” е първият му независим анимационен филм.

SYNOPSIS: A series of things you’d better not mix up

BIOGRAPHY:
Joost Lieuwma graduated in 2005 at the Utrecht School of Arts with his 
animated short ‘Once upon a time in my wife’. Since hen he is working as a 
freelance animator in Utrecht. 
“Things You’d Better Not Mix Up’” is his first independent animation film.
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INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

неБеснА Песен / SKy SOnG
2010/45’0”
Estonia
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Мати Кют
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Mati Kütt  

СИНОПСИС: Това е ода за всички, които обичат 
да летят. Възможно ли е да стигнеш луната 
на един дъх? Да, можеш, ако имаш волята 
да летиш и подходящата подготовка. Това е 
случая с пощаджията Рейн. Това е анимация 
пълна с експерименти с форми и материали. 
Филмът е пълен със символи и символизъм, 
сюрреалистични изображения и сцени. 

БИОГРАФИя:
Мати Кют е роден през 1947 г.
Образование
1965 – 1968 г. учи във факултета по енергетика на Талинския Технически университет 
1965 г. завършва средно училище 1 във Вилянди 
1962 – 1963 г. учи рисуване в студиото на Юхан Мукс във Вилянди

SYNOPSIS: “Sky Song” is an ode for all of those who like to fly. Is it possible to reach the moon 
in one breath? Yes, it is if you have the will to fly and the appropriate training. This is the case 
with postman Rain. This is an animatio full of experimenting with form and materials. The film 
is full of symbols and symbolism, syrreal images and scenes.

BIOGRAPHY:
Mati Kütt was born in 1947.
Education
1965 – 1968 studied at the Department of Energy of Tallinn Technical  
University
1965 graduated from Secondary School 1 in Viljandi
1962 – 1963 studied painting at the studio of Juhan Muks in Viljandi
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МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
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Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

неВОлите нА РАчетО ХеРмит /  
the mISADVentUReS OF heRmIt the CRAB
2010/1’0”
Singapore
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Джошуа Нгиам, Елери Ен Джи
Category: STUDENT
Director: Joshua Ngiam, Ellery NG

СИНОПСИС: ”Неволите на рачето Хермит” е част 
от поредицата от анимационни филми NEmation! 
направени от студенти. Това е състезание 
за младежи, където могат да изразят своите 
виждания за Общата отбрана чрез анимацията. 
Окуражени от успеха на анимационните клипове, 
показани по време на Националния ден на 
Сплотяванаето през 2006 г., Nexus организира NEmation!

БИОГРАФИя:
Аниматорите-предприемачи Джошуа Нгиам и Елери Ен Джи отварят свое собствено 
училище за анимация през юни 2005 г. Те  посвещават голяма част от времето си на 
провеждане на пет-часови уъркшопи по анимация в началните и средни училища.
Една от основните причини за засиления интерес към анимацията е силното желание на 
училищата, да насърчават тази сфера на изкуството в учебните заведения.

SYNOPSIS:  “The Misadventures of Hermit the Crab” is part of a series of animated films called 
N.E.mation! made by students. This is a competition for youths to express their notions on Total 
Defence through animation. Encouraged by the success of the five TD animation clips featured 
in the National Day Rally in 2006, Nexus has organised N.E.mation! 

BIOGRAPHIES:
Animator-entrepreneurs Joshua Ngiam and Ellery Ng 
started their own animation school in June 2005. They now 
devote much of their time to conducting five-hour ‘see 
and try’ animation workshops in primary and secondary 
schools.
One major reason for the increased interest in animation is 

the recent push by schools to promote the field here.  
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МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

неПРиКОснОВенО чУДОВиЩе /  
SACReD mOnSteR
2009/9’35”
France
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Жан-Клод Розек
Category: UP TO 10 MIN
Director: Jean-Claude Rozec  

СИНОПСИС:
Роден случайно сред патици, един дракон, 
колкото огромен толкова и безобиден, внезапно 
става медийна звезда.

БИОГРАФИя:
Жан-Клод Розек е роден в Лориен през 1978 г. Реализира първите си произведения в 
университета в Рен 2, където е учил сценични изкуства и съвременна литература. През 
2001 г. взема участие в създаването на Блинк, студентска асоциация, която дава тласък на 
няколко стоп-моушън анимационни филми. От 2002 г. работи като сценарист и аниматор 
на сериали и късометражни филми.

“Неприкосновено Чудовище” е неговият трети късометражен филм, за който получава 
наградата Тун Бум на състезанието за проекти на Анимационния филмов фестивал Анеси 
през 2007 г.

SYNOPSIS:
Born accidentally among ducks, a dragon as gigantic as he is harmless, suddenly becomes a 
media star.

 
BIOGRAPHY:
Jean-Claude Rozec was born in Lorient in 1978. He realized his first works at the 
university of Rennes 2, where he was studying performing arts and modern 
literature. In 2001, he took part in the creation of Blink, a student association 
which gave rise to several stop-motion animated films. Since 2002 he has been 
working as a story-boarder and animator on series and short-films.

“Monstre Sacré”, his third short-film, obtained the Toon Boom prize in the projects competition 
at the Annecy animation film festival 2007.
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Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

неЩО чеРВенО, КОсмАтО и 
неФОКУсиРАнО / SOmethInG ReD hAIRy 
UnFOCUSeD
2010/10’0”
Czech Rep.
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Лаура Виктория Делггадо
Category: STUDENT
Director: Laura Victoria Delgado   

СИНОПСИС: Реинтерпретация на класическата 
приказка на Червената шапчица, разказана в 
пластове от светлина, сенки, линии, текстури и 
шумове.

SYNOPSIS: Reinterpretation of the classic fairy tale 
The little red riding hood, narrated in multiple levels by light, shadow, lines, textures and 
noises.
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INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

нОВ ДОм / neW DIGS
2010/2’10”
South Africa
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Мартин Сен
Category: STUDENT
Director: Martin Sen   

SYNOPSIS:
A little hamster, feeling neglected and unloved by 
his owner, decides to leave his rotten home in search 
for a better one.

BIOGRAPHY:
Born in 1979 in Johannesburg South Africa, Martin 
worked as a Graphic Designer for 5 years before 
making the career switch to CG Animation. In 2006 
he joined the Anamazing Workshop where he worked on a children’s animated series called 
“Backyard shorts”. In 2007 his short film “Spaced Out” won the Master award for the Strange 
Behavior Challenge at CgSociety.com. In 2010 he completed his short film “New Digs” which he 
wrote, animated and directed. Martin currently works as a 3D Artist at Luma Animation Studio 
in South Africa.
СИНОПСИС: Едно малко хамстерче, се чувства пренебрегнато и необичано от собственика 
си, и решава да напусне разпадащата се клетка, в търсене за по-добър дом.

БИОГРАФИя:
Роден през 1979 г. в Йоханесбург, Южна Африка, Мартин е работил 
като графичен дизайнер в продължение на 5 години, преди премине 
към компютърната анимация. През 2006 г. той се присъединява към 
Анимационата работилница, където работи по детски анимационен 
сериал, наречен “Филмчета от задния двор”. През 2007 г. късометражният 
му филм “Приключения в космоса” печели голямата награда на Strange 

Behavior Challenge at CgSociety.com. През 2010 г. той завършва късометражния си филм 
“Нов Дом”, който той написва, анимирана и режисира. В момента Мартин работи като 3D 
художник в студио за анимация Лума в Южна Африка.
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МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

нОЩен ВлАК / nIGht tRAIn
2009/4’30”
UK / Bulgaria
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Ангел янакиев
Category: STUDENT
Director: Angel Yanakiev   

СИНОПСИС: Неприятното пътуване на един 
пътник на нощен влак, където всичко, което той 
иска е да поспи на тишина.

БИОГРАФИя:
Ангел янакиев е роден през 1981 г. в малък град 
в Русия, след което идва в България с родителите 
си. През 2001 г. Ангел янакиев заминава да учи традиционно изобразително изкуство в 
Университета “Св. Св. Св. Кирил и Методий“ във Велико Търново. След първата си година 
той заминава за Англия, а две години по-късно е приет в Университета Уестминстър в 
Лондон, за да учи анимация. След втората си година на обучение, взима две нулеви години, 
в които работи на свободна практика като 3D художник, върху различни архитектурни и 
автомобилни визуализации, също така и някои проекти за уеб. През 2008 г. той се завръща 
да довърши курса наобучение. Същата година, се дипломира с филма “Нощен Влак” и 
получава Бакалавърска степен с Първокласно отличие и заслуги, а филмът му е по-късно 
влиза в списъка с Британските анимационни награди през 2010 и е прожектиран на 
няколко фестивала в целия свят. В момента Ангел янакиев е отново на пазара, помага по 
проекти като 3D аниматор и междувременно планира следващия си анимационен филм.

SYNOPSIS: The uncomfortable journey of a passenger on a night train where all that he desires 
is to have some sleep in solitude.

BIOGRAPHY:
Angel Yanakiev was born in 1981 in a small town in Russia. Eight months 
later, he was brought to Bulgaria and lived the next 21 years of his life there. 
In 2001, one year after graduating high-school Angel Yanakiev went to 
study traditional fine art at the University of Veliko Turnovo “St. St. Cyrill and 
Methodius”. After his first year he went to England and two years later he 
got accepted at the University of Westminster in London to study Animation. 

After his second year of studying he took two gap years in which he managed to get his hands 
on freelance jobs as a 3D artist, working on various architectural and automotive visualizations, 
also some projects for web. In 2008 he went back to finish his course. In that last year, his 
graduation film ‘Night Train’ got him First Class Honours Bachelor Degree and his film was later 
shortlisted for British Animation Awards 2010 and was also screened at several festivals across 
the world.  Currently Angel Yanakiev is back on the market helping on projects as a 3D animator 
and in the mean time making plans for his next animation film.
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МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

нОЩен РиБОлОВ с КОРмОРАни /  
nIGht FIShInG WIth CORmORAntS
2009/4’21”
USA
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Бетси Копмар
Category: UP TO 10 MIN
Director: Betsy  Kopmar  

СИНОПСИС: Абстрактна медитация, вдъхновена 
отчасти от картината на Кано Таниу от 17-ти 
век “Нощен риболов с корморани” и много 
яркия и красив роман на Акира Йошимура, 
„Корабокрушения”.  Не разказвам натуралистична 
история в това произведение, по-скоро се опитах 
да направя творба, която ще отдава в еднаква степен почит на духа на птицата, рибата и 
рибаря.  

БИОГРАФИя:
Бетси Копмар е художник и режисьор, чиято работа е смесица от интереси в областта на 
рисуването, танците и музиката. Тя работи с 3D софтуер като отправна точка за анимацията, 
след това използва VJ софтуер за да създаде микс в реално време, който се записва към 
филма. В допълнение на работа й като визуален художник, тя преподава моушън графика 
в колеж.

 SYNOPSIS: An abstract meditation, inspired in part by the 17th Century Japanese screen 
painting by Kano Tanyu “Night Fishing with Cormorants” and by the very stark and beautiful 
novel of Akira Yoshimura, “Shipwrecks”.  I am not telling a naturalistic story in this piece, but 
rather I have tried to make a work that will hold in equal reverence the spirit of the bird, the 
fish, and the fisherman.

BOGRAPHY:
Betsy Kopmar is a painter and filmmaker whose work is a fusion of interests 
in painting, dance, and music.  She works with 3D software as a starting 
point for the animation, then uses VJ software to create a real-time mix that 
is recorded to a movie.  In addition to her work as a visual artist, she teaches 
motion graphics at the college level.
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Златен Кукер - София

2011 2011

МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

ОБичАм ХляБ, ПРиГОтВен У ДОмА /  
lOVe BReAD, lOVe SInGAPORe
2010/1’0”
Singapore
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Джошуа Нгиам, Елери Ен Джи
Category: STUDENT
Director: Joshua Ngiam , Ellery NG

СИНОПСИС: “Обичам хляб приготвен у дома” е част 
от поредицата от анимационни филми NEmation! 
направени от студенти. Това е състезание 
за младежи, където могат да изразят своите 
виждания за Общата отбрана чрез анимацията. 
Окуражени от успеха на анимационните клипове, 
показани по време на Националния ден на 
Сплотяванаето през 2006 г., Nexus организира NEmation!

БИОГРАФИя:
Аниматорите-предприемачи Джошуа Нгиам и Елери Ен Джи отварят свое собствено 
училищен за анимация през юни 2005 г. Те  посвещават голяма част от времето си за 
провеждане на пет-часови  “виж и опитай” уъркшопи по анимация в началните и средни 
училища.
Една от основните причини за засиления интерес към анимацията е силното желание на 
училищата, да насърчаваази сфера на изкуството в училищата.

SYNOPSIS:  “Love Bread, Love Singapore” is part of a series of animated films called N.E.mation! 
made by students. This is a competition for youths to express their notions on Total Defence 
through animation. Encouraged by the success of the five TD animation clips featured in the 
National Day Rally in 2006, Nexus has organised N.E.mation! 

BIOGRAPHIES:
Animator-entrepreneurs Joshua Ngiam and Ellery Ng 
started their own animation school in June 2005. They now 
devote much of their time to conducting five-hour ‘see 
and try’ animation workshops in primary and secondary 
schools.
One major reason for the increased interest in animation is 

the recent push by schools to promote the field here.
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2011 2011

МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

ОБлАчнО / OVeRCASt
2011/9’25”
Canada
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Велислав Казаков
Category: UP TO 10 MIN
Director: Velislav Kazakov   

СИНОПСИС: Мъж пада от покрива на вилата си. 
Съпругата му го довлича до един камион и кара 
трескаво към най-близката клиника за помощ. 
Без тя да разбере как, тялото бива загубено 
по пътя. В една верига от абсурдни събития и 
прикритиване на факти, тялото е многократно 
“убито”, когато най-накрая стига до клиниката.

БИОГРАФИя:
Велислав Казаков е роден през 1955 г. в София, България. През 1975 г. започва работа 
в студиото за анимационни филми „София” като аниматор, после като режисьор, арт 
директор, дизайнер, сториборд художник на повече от 30 късометражни филма. Завършил 
е Националната академия за филмово и театрално изкуство през 1988 г., с Магистърска 
степен по специалността Анимация. През 1991-1992 работи в студиото на Ричард Уилямс 
в Лондон върху „Крадецът и обущарят”. Премества се в Монреал през 1992 г. и работи за 
много телевизионни сериали, игрални и късометражни. 
Тази година, на 35-тия Световен филмов фестивал в Монреал, Канада, “Облачно” получи 
наградата на публиката за Най-добър анимационен филм.

SYNOPSIS: A man falls off the roof of his country home. His wife pulls him onto a truck and 
drives frantically towards the nearest clinic for help. Unbeknownst to the woman, the body is 
lost. In a chain of absurd events and cover-ups the body is repeatedly “killed” until it eventually 
reaches the clinic.

BIOGRAPHY:
Velislav Kazakov was born in 1955 in Sofia, Bulgaria. In 1975 joined Animated 
Films Studio “Sofia” as Animator, then Director, Art Director, Designer, 
Storyboard/Lay-out artist on over 30 short films. Graduated in 1988 from 
National Academy of Theater and Cinema in Sofia with M.A. in Animation. In 
1991-92 worked at Richard Williams Studios in London on “The Thief and the 
Cobbler”. Moved to Montreal in 1992 and worked for many TV series, features 

and shorts. 

Thsi year, at the 35th World Film Festival in Montreal, Canada, “Overcast” won the audience 
award for Best animation film.
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МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

ОРнАментЪт нА ДУШАтА /  
the SOUl ORnAment
2011/9’26”
Croatia
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Ирена Юкич-Пранич
Category: UP TO 10 MIN
Director: Irena Jukic-Pranjic   

СИНОПСИС:
Филмът показва често срещаната поговорка, 
употребявана в случаи, когато хората се обръщат 
към събитие, пейзаж или навик като „вградени“ 
в тях. Характерът и индивидуалността на всеки 
от персонажите е представен чрез пулсиращ 
орнамент, вграден във видимата аура и приличащ на външния вид на персонажите. 

БИОГРАФИя:
Родена през 1973г. в Беловар, Хърватия, където завършва началното си и средно 
образование. Завършва Академията за изящни изкуства в Загреб и развива активна 
дейност във факултета по графика и живопис. Започва да се занимава с комикси през 
1997г. През кариерата си е имала редица изложби, както самостоятелни, така и с други 
творци, в Хъртия и в чужбина. 
Synopsis

SYNOPSIS: The film visualises a saying that’s often used in figurative speech, when people 
refer to an event, landscape or custom as embeded in them. The personality and character of 
each of the characters in the movie is given a different ornament that pulsates embeded in the 
visible aura, that looks almost the same as the physical appearance of the characters. The souls/
ornaments of the characters are animated. They use the visual language to express the idea 
about the energy that each one of the characters carries within them. 

BIOGRAPHY:
Born in 1973. in Bjelovar, Croatia, where she finished elementary school and highschool. 
Graduated on the Academy of fine Arts in Zagreb. She has been active in the department of 
graphic and painting. She started working on comics in 1997. During her career she has had a 
number of exibititons (both single and group) in Croatia and abroad.
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МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

От КЪДе иДВАт КОтенЦАтА /  
WheRe BABy KIttenS COme FROm
2010/3’32”
Bulgaria
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Йоана Александрова
Category: STUDENT
Director: Yoana Alexandrova   

СИНОПСИС: Един ден Сепията, след като попада на 
рецепта в готварска книга, решава да „си наготви“ 
коте. Тук „да наготви  обаче не означава да опече или 
свари, а да създаде котенце, спазвайки стриктната 
рецепта. Всичко върви добре за готвача и неговия 
помощник, докато не объркват рецептата и нещо 
неочаквано се случва.

БИОГРАФИя:
Йоана Александрова е родена в град Троян, но живее в Исперих и София. В момента 
завършва Бакалавърска степен, специалност Анимационно кино в Нов български 
университет. Миналата година взима участие в програмата Еразъм в Чешката република, 
където един семестър учи в Аcademy of Performing Arts (FAMU), Прага. Занимава се 
с традиционна анимация, компютърна 2D анимация на Flash, а също и със стоп-кадър 
анимация. Другите й интереси включват илюстрация, моделиране, керамика и изработване 
на бижута.

SYNOPSIS: One day, after bumping into a recipe in the cookbook, the Squid decides “to cook” 
herself a kitten. Here “to cook” does not mean to roast or boil, but to create a kitty following 
the recipe strictly. Everything is going well for the cook and her assistant, until they mix up the 
recipe and something unexpected happens.

BIOGRAPHY:
Yoana Alexandrova was born in the town of Troyan, but lives in Isperih and 
Sofia. She graduated from New Bulgarian University. with a BA degree, 
majoring in Animation. Last year she took part in the Erasmus program in 
the Czech Republic, where she studied one semester at the Academy of 
Performing Arts (FAMU), Prague. She works with traditional animation, 
computer animation 2D Flash, as well as stop-motion animation. Her other 

interests include illustration, modeling, ceramics and jewelry making.
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МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

ОтчАянОтО ПОРтОКАлче /  
ORAnGe DeSPAIR
2011/3’35”
France
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Джон Банана
Category: MADE FOR KIDS
Director: John Banana  

СИНОПСИС: Какво се случва, когато един малък 
тъжен портокал реши да тръгне към другата 
страна на магазина, за да се срещне с група 
забавно танцуващи ананаси?

БИОГРАФИя:
Художник на компютърни графики, аниматор, режисьор, продуцент... Джон Банана няма 
време да се отегчава... нито да си почива...

Роден е във Франция на 1 октомври 1975. След 10 години в дигиталната индустрия 
основава студиото Digital Banana, малко анимационно студио със седалище Париж, което 
създава началните епизоди на ТВ сериали, реклами, късометражни филми.
През 2006 г. Джон Банана участва в съвместното създаване на героите Рейвинг ребидс и 
режисира популярните късометражни филми, които водят до международния успех на 
марката... След тях режисира множество реклами и начални епизоди на ТВ сериали (Мая, 
Хайди...) В момента работи по чисто нов късометражен филм... 

SYNOPSIS: What happens when a small sad orange decides to leave for the other side of the 
shop to meet a bunch of fun dancing pineapples?

BIOGRAPHY:
Computer graphic artist, animator, director, producer... John Banana has no 
time to get bored...nor to rest...

He was born in France the 1st of october 1975. After 10 years in the digital 
industry, he set up Digital Banana Studio, a Paris based small animation 
studio producing TV series pilotes, commercials, shortfilms. In 2006 John 

Banana co-created the Raving Rabbids characters and directed the popular shorts that lead 
to the international succes of the brand...Since then, he directed numbers of commercials, and 
TVseries pilote (Maya, Heidi...) He’s now working on a brand new short....
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Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

ОЩе ВеДнЪЖ! / One mORe tIme!
2010/2’43”
Russia
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Акрузнова, Авчинникова, яхяева
Category: STUDENT
Director:  Okruznova, Ovchinnikova, Yakhyaeva   

СИНОПСИС: Един ден от детството, който искате да 
запомните отново и отново!

БИОГРАФИИ:
Екатерина Авчинникова, Татяна Акрузнова, Мария 
Архипова, Наталия Павличева, Елена Петрова и Алина 
яхъяева завършват курсовете по анимация в студиото 
на Александър Петров през 2010 година. “Още веднъж!” 
е създаден в образователния процес в студиото на 
Александър Петров. През 2010 г. на филмът “Още веднъж!” получава Специалната 
награда Александър Татарский “Пластелинен Гарван” - “Virtuoso Pilot” в Международния 
студентски фестивал KROK. А през 2011 г. Филм същия филм получава наградата за Най-
добър студентски филм на Руския фестивал на анимацията в Суздал.

SYNOPSIS: One day from childhood, who want to remember again and again!

BIOGRAPHIES:
Ovchinnikova Ekaterina, Okruzhnova 
Tatiana, Arkhipova Mariya, Pavlycheva 
Natalya, Petrova Elena, and Yakhyaeva 
Alina completed courses of animation at 
the Studio by Alexander Petrov in 2010. 
The “One more time!” was created in the 

educational process at the Studio by Alexander Petrov. In 2010 the movie “One more time!” 
received a special Alexander Tatarskiy prize “The Plasticine Crow” – “Virtuoso Pilot” at the 
international student festival KROK. And in 2011 the movie “One more time!” received The Prize 
for the best student film at the Russian animation festival in Suzdal.
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PL!INK/PL!INK
2010/3’15”
Norway
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Ан Кристин Берге
Category: UP TO 10 MIN
Director: Anne Kristin  Berge   

СИНОПСИС: Художник-минималист работи в тиха 
концентрация върху серия от безнадеждени 
квадрати. За щастие той има дете и заедно 
отиват на пътешествие в децата приказния свят 
на детското изкуство – играчка ксилофон става 
летящо пиано, драскулки се превръщат в гора, 
а петната от разлято мастило стават огромни 
чудовища.

БИОГРАФИЯ:
Анне Кристин Берге (родена 1969). Илюстратор, аниматор и режисьор. 
Анне Кристин работи като илюстратор на свободна практика за списания и вестници 
от 2003 година. Илюстрирала е книгата  Hvor lykkelig kan du bli? (Колко щастливи 
можете да бъдете?)  (2006) от Лин Хатланд. Моделиер и аниматор на наградения 
филм Free Jimmy(„Свободният Джими”(2006) с режисьор Кристофър Нилсен.
Режисира и прави анимацията на късометражния музикален филм  William i parken (Уилям 
в парка) (2008) за композитора Ерленд Скомсвол. Сценарист, режисьор и аниматор на 
късометражния  pl.ink! (2010). Работила е в Сторм студио като режисьор, аниматор и 
художествен директор. В момента Анне Кристин работи като аниматор на свободна 
практика и художествен директор в Осло. 

SYNOPSIS: A minimalist painter is working in silent concentration on a series of hopeless 
squares. Luckily he has a kid and together they go on a journey in the kids imaginative art 
– where a toy xylophone becomes a �ying piano, doodles grow into forests, and ink spills 
become giant monsters.

BIOGRAPHY:
Anne Kristin Berge (born 1969). Illustrator, animator and director. Anne 
Kristin has worked as a freelance illustrator for magazines and news 
papers since 2003.  Illustrated the book Hvor lykkelig kan du bli? (How 
Happy Can You Be?)  (2006) by Line Hatland. Modeler and animator on the 
award winning feature Free Jimmy (2006) directed by Christopher Nielsen. 
Directed and animated the music short William i parken (William in the 

park) (2008) for composer Erlend Skomsvoll. Script, direction and animation for the short 
pl.ink! (2010). Formerly employed at Storm studios as director, animator and art director.
Anne Kristin is currently working as a freelance animator and art director in Oslo.



International Animation Film Festival Golden Kuker – Sofia 2011 95

КО
Н

КУ
РС

Н
А 

П
РО

ГР
АМ

А
CO

M
PE

TI
TI

O
N

 P
RO

G
RA

M
M

E

Златен Кукер - София

2011 2011

МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

ПАЗи КЪЩАтА! / GUARD the hOUSe!
2011/4’22”
Bulgaria
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Полина Стоянова
Category: STUDENT
Director: Polina Stoyanova   

СИНОПСИС: Малко кученце остава само вкъщи. 
През нощта го спохождат мистериозни и страшни 
събития. На другата сутрин има малка изненада 
за стопаните на къщата. 

БИОГРАФИя:
Полина Стоянова е възпитаник на НАТФИЗ “Кр. 
Сарафов” , България със специалност Режисура на 
анимационното кино. Тя работи професионално 
като илюстратор, графичен дизайнер, аниматор и режисьор. “Пази вкъщи!”е първият 
й филм, който участват във фестивали. Работила е с много режисьори върху техни 
пълнометражни филми.

SYNOPSIS:
A puppy is left home alone. During the night, mysterious and horrific events happen to him. In 
the morning, there is a little surprie awaiting the owners of the house.

BIOGRAPHY:
Polina Stoyanova is a graduate of NATFA Bulgaria in Animation Directing. 
She is working professionally as an illustration artist, graphic designer and 
animation artist and director. “Guard the House!“ is her first film to participate 
in festivals. She has worked with many directors on animated titles for their 
feature films.
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ПАметтА нА тялОтО / BODy memORy
2011/9’0”
Estonia
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Юло Пиков
Category: UP TO 10 MIN
Director: Ülo Pikkov   

СИНОПСИС: Нашето тяло помни повече, отколкото 
можем да очакваме и ли да си представим. Тялото 
ни помни и тъгата и болката на предшествениците 
ни. Нашето тяло поддържа историите на нашите 
родители, баби и дядовци, както и техните предци. 
Но колко далеч назад във времето е възможно да 
се отиде в паметта на тялото?

БИОГРАФИя:
Юло Пиков е роден in1976 в Талин. Завършва Института по право в Университета в Тарту 
през 2005 година. Завършва Училището по Изкуство и Медии Турку (Финландия) през 
1998 г.. Завършва в Талин гимназия № 49 през 1994 г..
2006 -... Доцент, Естонската академия по изкуствата, отдел анимация
2004 -. Правен експерт на естонската Филмовата фондация
2001 - 2002 г. естонската телевизия, сценарист за серия “Анима зона”
1998 -.Анимационен филмов режисьор към продуцентската компания Eesti Joonisfilm
Статиите на Пиков, карикатурите и илюстрациите му, са били публикувани в естонската 
преса. Той илюстрира дузина книги за различни автори. Той написва, илюстрира и 
публикува книгата за деца - “Uneraamat” (2006).

SYNOPSIS: Our body remembers more than we can expect and imagine, our body remembers 
also the sorrow and pain of the predecessors. Our body sustains the stories of our parents and 
grandparents as well as their ancestors. But, how far back is it possible to go in your bodily 
memory?

BIOGRAPHY:
Ülo Pikkov was born in1976 in Tallinn . He graduated from the Institute of 
Law, University of Tartu in 2005. Graduated from the Turku School of Art and 
Media ( Finland ) in 1998.  Graduated from the Tallinn Secondary School No. 
49 in 1994. 
2006 -.Associate Professor, Estonian Academy of Arts, department of 
animation

2004 -.Legal expert of Estonian Film Foundation
2001 - 2002    Estonian Television, scriptwriter for series „Anima zone“ 
1998 - Film director in animation production company Eesti Joonisfilm 
Pikkov’s articles, caricatures and illustrations have been published in the Estonian press. He has 
illustrated dozen books for different writers. He has written, illustrated and published a book 
for children - “Uneraamat” (2006). 
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ПАРАД / PARADe
2009/8’0”
France
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Пиер-Еманюел Лие
Category: STUDENT
Director: Pierre-Emmanuel Lyet  

СИНОПСИС: Героят се освобождава от 
произведенията на дивото си въображение, за 
да спечели жената на мечтите си. 

БИОГРАФИя:
Роден през 1984 г., Пиер-Еманюел Лие завършва 
Висшето национално училище за декоративни 
изкуства със специалност Анимация. Като училищен филм режисира първия си филм 
“Парад”, продуциран от Донквоала през 2009 г. Оттогава работи с тях по различни 
проекти. 

SYNOPSIS: A character unshackled himself from the workings of his wild imagination, in order 
to win over the woman of his dreams.

BIOGRAPHY:
Born in 1984, Pierre-Emmanuel Lyet graduated from ENSAD majoring in 
animation. As a schoolfilm he directs his first movie Parade, produced by 
doncvoilà in 2009. Since this time he works with them on various projects.
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ПеДАнтичният ПетЪР / PReCISe PeteR
2010/5’35”
Germany
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Мартин Шмид
Category: STUDENT
Director: Martin Schmidt   

СИНОПСИС: “Педантичният Петър” въвежда 
малкия син в тънкостите на семейния ритуал. 
Рибата е готова, градината е изрядна, слънцето 
грее по план. Нека грандиозната церемония по 
вечерята започне!

БИОГРАФИя:
Мартин Шмид е аниматор, възпитаник на 
Университета по изкуствата Касел, Германия 
(2010). “Педантичният Петър” печели няколко международни награди през 2010 г., 
във фестивали като: Giffoni филмов фестивал, Anima Mundi Сао Пауло, Fantoche Int. 
Анимационен фестивал  в Швейцария, Haydauer Filmtage, Skena Up в Косово.

SYNOPSIS: Precise Peter introduces his little son to the subtleties of the familiy ritual. The 
fish is ready, the garden prepared and the sun is shining as planned. May the great dinner 
ceremony begin!

BIOGRAPHY:
Martin Schmidt is an animator, graduate of the University of Art Kassel, 
Germany (2010).  “Precise Peter” won several international awards in 2010, 
in festivals such as: Giffoni Film Festival, Anima Mundi Sao Paulo, Fantoche 
Int. Animation Festival Switzerland, Haydauer Filmtage, Skena Up in Kosovo.
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ПесентА нА ГАБРиел /  
the SOnG OF GABRIel
2010/4’0”
Iran
Категория: ОБРАЗОВАТЕЛНИ И 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ
Режисьор: Хюсеин Морадизаде
Category: EDUCATIONAL/EXPERIMENTAL
Director: Hossein Moradizadeh   

Синопсис: Нищо не е всичко, всичко е едно, това 
едно е нищо.

БИОГРАФИя:
Хюсеин Морадизаде е роден през 1970 година. 
Той завуршва “Анимационна режисура” в Университета по Радио и Телевизия през 1992 г. 
в Техеран, Иран.

SYNOPSIS: Nothing is everything, everything is onething and onething is Nothing. 
 
BIOGRAPHY: 
Hossein Moradizadeh was born in 1970. He graduated “Animation 
Directory” from Radio and Tv University 1992 in Tehran, Iran.
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ПО ВОДА / On the WAteR
2010/8’20”
Netherlands
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Ий Жао
Category: STUDENT
Director: Yi Zhao  

СИНОПСИС: В този кратък поетичен анимационен 
филм, животът е дълго пътешествие в гребна 
лодка, понякога в тихо и бавно течение, понякога 
в опасна буря. Всички ни чака едно и също: 
раждаш се във водата и тя е мястото, където 
намираш своя край.

БИОГРАФИя:
Ий Жао е роден в Китай на 25 март 1976 г. Започвайки от 2006 г., след години работа като 
инженер, Ий започва да учи анимация в Академията по изкуства и дизайн Св. Йоост в 
Бреда, Холандия. Завършва през 2010 г. и понастоящем се занимава с работа на свободна 
практика и свои собствени анимационни проекти. 

SYNOPSIS:
In this short poetic animation film, life is a long journey in a rowing boat, sometimes in quiet 
drift, sometimes in perilous storm. It is the same for everyone: you are born out of the water 
and it will be the place where you end up too.

BIOGRAPHY:
Yi Zhao was born in China in 25th March 1976. Started from 2006, after years 
of working as an engineer, Yi studied animation in AKV St. Joost, Breda, the 
Netherlands. He graduated in 2010 and is currently busy with a free-lance 
job and his own animation projects.
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ПОБеДА / VICtORy
2010/1’40”
Netherlands
Категория: ОБРАЗОВАТЕЛНИ И 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ
Режисьор:  Юше Каик
Category: EDUCATIONAL/EXPERIMENTAL
Director: Guusje Kaayk   

СИНОПСИС: Танцьор се бори с вечния враг на 
човечеството – гравитацията.

БИОГРАФИя: 
Юше Каик е родена през 1950 г., живее в Tiel (NL).
Образование: Академия за индустриален дизайн 
в Айндховен
Работи като художник от 1973 г. насам
Последните проекти (измежду многото):
“Чуй ме”, анимация и танци, произведен съвместно от Юше Каик, и Кони янсен Данст, 
изследвания с подкрепа от Фонда за художествени изображения (fondsbkvb) 2009 – 2010
Secunde, анимация и денс изпълнение с Айрин Кървърс; Stroomhuis Neerijnen 2009 г.
 “ReAnimatie”, театър на локация, симбиоза между танц, анимация и музика, ко-продуцент 
от Юше Каик, танцов състав De Stilte и Theaterfestival Boulevard 2008

SYNOPSIS: The dancer is fighting with her eternal enemy of mankind, the Gravity. 

BIOGRAPHY: Guusje Kaayk was born in 1950, living in Tiel (NL).
Education: Academy of Industrial Design in Eindhoven
Works as artist since 1973
Recent projects (among others):
Hear me, animation and dance, co-produced by Guusje Kaayk and Conny 
Janssen Danst, research with support from fund for art images (fondsbkvb) 
2009 – 2010

Secunde, animation and dance-performance with Ireen Kurvers, Stroomhuis Neerijnen 2009
 “ReAnimatie”, location-theatre, a symbiosis of dance, animation and music, co-produced by 
Guusje Kaayk, dancegroup De Stilte and Theaterfestival Boulevard 2008
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ПОДАРЪКЪт / the GIFt
2011/3’35”
Bulgaria
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Сава Комитски
Category: STUDENT
Director: Sava Komitski   

СИНОПСИС: Мъж се опитва да привлече вниманието 
на едно момиче, като й носи подаръци, един след 
друг, но момичето не обръщат внимание нито на 
него, нито на подаръците. Когато вече я е затрупал 
с подаръци, той й дава роза. Тя я взима, слага я в 
книгата си и я затваря. После започва да разгръща 
страниците на книгата и на всеки лист има различно цвете.

БИОГРАФИя: Сава Комитски е роден през 1988 година. През 2007 г. завършва 91-ва 
гимназия “Константин Гълъбов” с богат изучаване на немски. Успешно завърши втората 
година на обучение, от четири, в НАТФИЗ (Национална академия за театрално и филмово 
изкуство)

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:
“Ню Имидж” фирма – сториборд художник,
Студио “EECC” фирма – художник на комикси,
“Euro Games Technology” фирма – анимация художник,
“Poliglot” фирма – художник-илюстратор;
Първа награда за сценарий в комикса фестивал в Leskovats Сърбия 2009.

SYNOPSIS: A man is trying to get the attention of a girl,bringing her gifts,one after the other,but 
the girl pay no attention to him or or the gifts. When everything is flooded with his gifts, he 
gives her a rose. She accepts it, places it within her book and closes it. She starts turning the 
pages of the book: there is a different flower on every page.

BIOGRAPHY: Sava Komitski was born in 1988. In 2007, he graduated from 
91st high school “Konstantin Galabov” with extensive studying of German.  
Successfully finished second year of studies, out of four, at NATFA (National 
Academy of Theatre and Film Arts)

PROFESSIONAL EXPERIENCE: 
“New Image” firm – storyboard artist, 

Studio “EECC” firm – comics artist, 
“Euro Games Technology” firm – animation artist, 
“Poliglot” firm – illustration artist. 
First Prize for script at the comics festival in Leskovats, Serbia 2009
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ПОРАстВАне / GROWInG
2010/3’14”
Romania
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Роксана Бенту
Category: UP TO 10 MIN
Director: Roxana Bentu   

СИНОПСИС: Всички се раждаме на този 
свят, слагат ни на сигурно място, хранят ни, 
учат ни на правилата на живота, пускат ни; 
биваме събланзнени, заблудени, изработени и 
удовлетворени. Как се живее модерно.

БИОГРАФИя:
Име: Роксана Андреа Бенту
Месторождение: яш, Румъния
Дата: 25 декември, 1979 г.
Образование: Бакалавър, Университета Александру Йоан Куза в яш 2002 г.
Професионален опит: работи като аниматор от 2001 г. насам

ФИЛМОГРАФИя:
Порастване (2010)
Лош план за ваканцията (2008) 

SYNOPSIS: One is born into this world, put in a safe place, fed, taught the ways of the world, 
set free, seduced, mislead, worked and gratified. Living the modern life.          

BIOGRAPHY:
Name:  Bentu, Roxana Andreea
Birthplace: Iasi, Romania
Date: December 25, 1979
Education:  B.A., Alexandru Ioan Cuza University of Iasi 2002
Experience: working as an animator since 2001

FILMOGRAPHY :
Growing (2010)
Bad Vacation Plan (2008)
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Златен Кукер - София

2011 2011

МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

ПОслеДнАтА снимКА / the lASt PhOtO
2011/7’0”
Austria
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Лиса Паскал
Category: MADE FOR KIDS
Director: Lissa Pascale   

СИНОПСИС: Война е. Един войник напуска 
спокойния си дом, за да се бие и поверява дъщеря 
си да се грижи за скъпоценния му фотоапарат. 
Дъщеря му предприема едно опасно пътуване, 
за да го открие, след като той не се завръща от 
битката. Тя се учи да се надява и да вярва, че 
дълбоките връзки на сърцето й, ще я събере с 
нещата, които тя цени най-много.

БИОГРАФИя:
Лиса Паскал учи кино в университета в Сидни, Австралия и e работила в продължение 
на няколко години в областта на дизайна и костюмите. Оказвайки помощ на независими 
анимационни филми в свободното си време, тя открива, че анимацията е нейната любов. 
Решавайки да осъществи страстта си за разказване на истории и анимация, тя кандидатства 
и е приета в програмата за магистърска степен на школата към  Австралийската телевизия, 
кино и радио. Именно тук усвоява 3D анимацията и дигиталното изкуство. В момента Лиса 
работи като независим илюстратор / аниматор в Сидни. «Последната снимка» е първият 
й филм. 

SYNOPSIS: Wartime. A soldier leaves his peaceful home to fight and entrusts his daughter 
to look after his precious photographic camera. Embarking on a dangerous journey to find 
him after he fails to return from battle, his daughter learns to hope and trust that the deep 
connections of her heart will reunite her with the things she treasures most.

BIOGRAPHY: Lissa Pascale studied film at university in Sydney, Australia and 
worked for several years in the design and costume industries. Assisting on 
independent animated films in her spare time she maintained her lifelong 
love for animation. Deciding to pursue her passion for story telling and 
animation she was accepted into the Australian Film Television and Radio 
School Masters Degree program. It was here she learnt 3d animation and 
digital art. Lissa currently works as an independent illustrator/animator in 

Sydney. The Last Photo is her first film.
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Златен Кукер - София

2011 2011

МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

ПОслеДният нОРВеЖКи тРОл /  
the lASt nORWeGIAn tROll
2010/12’23”
Norway
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Пьотр Сапегин
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Pjotr Sapegin    

СИНОПСИС: В древността Норвегия е била 
безопасен рай за троловете, но вече не е така. 
Един ден три млади козлета решават да се отърват 
от един стар Трол, който живее под моста. Едва 
ли, обаче, знаят, че той е последният оцелял от 
вида си, последния норвежки Трол...

БИОГРАФИя:
Пьотр Сапегин е роден в Москва през 1955, в семейство на художници. След завършване на 
обучението си работи като арт директор в различни театри. Проектирал е сценографията 
и костюмите за 60 театрални постановки, повечето от тях в Русия. Сапегин емигрира в 
Норвегия през 1990 , където работи в областта на изкуството. Той е известен най-вече с 
авторските си анимационни си филми  и анимирани реклами.

SYNOPSIS: In the old days, Norway used to be a safe heaven for Trolls, but not anymore. One 
day three young goats decide to get rid of an old Troll who lives under a bridge. Little do they 
know that he is the last survivor of his species, the very last Troll of Norway...

BIOGRAPHY:
Pjotr Sapegin was born in Moscow in 1955, in a family of artists. After 
completing his studies, he worked as an art-director in various theaters. He 
has designed scenography and costumes for 60 theater productions, most 
of them in Russia. Sapegin immigrated to Norway in 1990, working in the 
field of art. He is mostly known for his auteur animation films and animated 
commercials.
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Златен Кукер - София

2011 2011

МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

ПРеГРАДА / PARtItIOn
2011/5’40”
Switzerland
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Делиа Хес, Елеонора Бера, Шами 
Ланг-Риндершпрахер
Category: STUDENT
Director: Delia Hess, Eleonora Berra, Shami Lang-
Rinderspacher 

СИНОПСИС: Две изолирани фигури откриват 
приятелството и освобождението чрез 
катастрофално събитие.
 
БИОГРАФИИ:
Родена в Люцерн, Швейцария, Делиа Хес 
получава степен по начална училищна педагогика 
през 2003 година. След 5 години работа като учител, през което време тя завършва 
Основен курс в Училището по изкуства и дизайн в Люцерн, тя се завръща в университета, 
за да учи анимация.
елеонора Бера е родена в Цюрих, Швейцария. Тя започва да учи 2D анимация в Училището 
по изкуства и дизайн в Люцерн през 2009 г., където се изявява в няколко медии, както 
дигитални, така и изработени на ръка. 
 Шами ланг-Риндершпрахер
Родена в Калифорния, Шами се преселва в Швейцария през 2002 г., където се сблъсква с 
изненадваща възможност. С опит като графичен дизайнер и преподавател по рисуване, 
тя завършва Основния курс в Училището по изкуства и дизайн в Базел и се завръща в 
университета през 2009 г., за да учи анимация.

SYNOPSIS: Two isolated figures discover friendship and liberation through a disastrous event. 

BIOGRAPHIES:
Born in Lucerne Switzerland, Delia hess obtained a degree in primary school education in 2003. 
After 5 years in the teaching profession, during which she completed the Foundation Course at 
The Lucerne School of Art and Design, she returned to university to study animation. 
eleonora Berra was born in Zürich, Switzerland. She began studying 2D Animation at the 
Lucerne School of Art and Design in 2009 where she has proven herself in several media, both 
digital and handmade. 
Shami lang-Rinderspacher
A California native, Shami moved to Switzerland in 2002, where she faced surprising 
opportunity. Previously a graphic designer and drawing teacher, she completed the 
Foundation Course at the Basel School of Art and Design and returned to university in 2009 
study animation at the Lucerne School of Art and Design. 
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Златен Кукер - София

2011 2011

МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

ПРеГРеШение / A tRAnSGReSSIOn
2010/8’35”
Russia
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Наталия Малгина
Category: MADE FOR KIDS
Director: Natalya Malgina   

СИНОПСИС: Филмът на Малгина “Прегрешение”, 
основан на историята от Чехов, се разказва за  
академик Семьон Ерастович, който изведнъж 
открива бебе на прага на дома си. Той се опитва 
да избяга от миналото си и да прехвърли 
отговорността на чужди рамене. 

БИОГРАФИя:
Наталия е родена в село Менделеево, Московска 
област. От 1987 до 1990 г. Учи в местното студио по изящни изкуства. През 1990 г. започва 
курсове по анимация във филмово студио “Аргус”. От 1992 г. насам работи като аниматор. 
А от 2004 г. работи като филмов режисьор.

SYNOPSIS: Malgina’s film “A Transgression”, based on a story by Chekhov, is about a collegiate 
assessor Semyon Erastovitch, who suddenly finds a baby on his doorstep. He tries to escape 
from his past and to shift responsibility on other shoulders.

BIOGRAPHY:
Born in the village of Mendeleevo in the Moscow region. From 1987 to 1990 
attended a local fine arts studio. In 1990 entered the animation courses with 
the “Argus” film studio. Since 1992 worked as an animator. Since 2004 works 
as a film director.
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Златен Кукер - София

2011 2011

МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

ПРиКАЗКА ЗА ВятЪРА /  
A tAle OF the WInD
2010/12’0”
Portugal
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Клаудио Джордао и Нелсън Мартинс
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Claudio Jordão, Nelson Martins

СИНОПСИС: Салва има дарбата да усеща 
живота на природата чрез тялото си. Тя живее 
в гората от другата страна на реката с майка си 
Абия и е щастлива до деня, променил живота 
й. Мъжете и жените от селото я принуждават 
да гледа изгарянето на майка й, обвинена в 
магьосничество. Години по-късно страхът, който селяните изпитват някога към майка й, е 
същият, който ги настройва и срещу нея.

БИОГРАФИИ:
Клаудио Жордао е роден през 1972, в Олхао, Португалия. Следва дизайн в Университета 
в Алгарве, и по-късно преподава там. През 1997 създава фирмата за мултимедийни 
продукти PANTAPOIEIN. През 2003 започва сътрудничество като дизайнер с рекламната 
агенция FOOTE CONE & BELDING – Португалия, където режисира няколко реклами.
нелсън мартинс е роден през 1973, в Ангола. Завършил е дизайн на комуникацията. Като 
графичен дизайнер, в началото на професионалния си път  разработва няколко видео- 
и мултимедийни проекти. Режисьор на няколко анимационни и късометражни филми, и  
вече има получени пет награди.

SYNOPSIS: Salva had the gift of feeling the life of nature through her body. She lived in the 
forest across the river with Ábia his mother and she was happy until the day her life changed. 
Men and women of the village forced her to watch the burning of her mother accused of 
witchcraft. Years later the fear that the villagers had to her mother is the same that move them 
against her.

BIOGRAPHIES:
Claudio Jordão was born in 1972, at Olhão, Portugal. He 
studded design by Algarve University. He gave classes there. 
In 1997, he created the multimedia enterprise PANTAPOIEIN. 
In 2003, initiate collaboration with the publicity agency 
FOOTE CONE & BELDING – Portugal, as motion-designer, 
where he directed some commercials.

nelson martins was born in 1973, in Angola. He has a degree in Design of Communication. 
As graphic designer, at his professional beginning he developed several projects of video and 
multimedia. Director of some animation spots and short films, he has been already awarded 
with five prizes. 
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Златен Кукер - София

2011 2011

МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

ПРиКАЗКА ЗА стЪлБАтА /  
FAIRytAle ABOUt the StAIRCASe
2011/12’26”
Bulgaria
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Кирил Иванов
Category: STUDENT
Director: Kiril Ivanov   

синОПсис: Човешкият живот може да изглежда 
дълъг илиу къс, според това, колко време й заема 
на една цигара да угасне.

Образование: 2000 – 2011 – Висше образование, 
НАТФИЗ „Кр. Сарафов”, Специалност – 
“Анимационна режисура” –  Магистърска степен при проф. Доньо Донев 
Професионален опит: 2001 – 2011 – Анимационен авторски дипломен филм; “Приказка 
за Стълбата” 12.27”; Режисьор,  Аниматор, Сценарий, Композитинг; 2004 – 2005 – 
Анимационен авторски филм «Приказка за Самотата»; Режисьор, Сценарист, Художник 
аниматор; 2002 – 2011 -къща „МирамарФилм”, София; Художник аниматор постпродукция, 
Рекламни и музикални клипове
2002 – 2005 – Продуцентска къща „Мат Арт”, София; Художник аниматор постпродукция; 
Рекламни и музикални клипове; 2001 – 2002 – Студио „Darklight Entertaiment”, София; 
Художник аниматор Филм „Bis Virtuoso” – аниматор; Музикален клип „Hipnotyc Rage” – 
аниматор; 2001 – 2002 – Анимационен авторски филм „Приказка за Лошото”; Режисьор, 
Сценарист, Художник аниматор; 2001 – 2002 – Студио „Борисфен”, София; фазовчик, ТВ 
сериен филм „Деца на огъня”; 2002 Курс по куклена – обемна анимация – студио; “КАДАНС” 
Бояна филм;
SynOPSIS: Human life may seem as short or long as the time that it takes for one cigarette to 
die.

education: 2000 – 2011 – Higher Education, National Academy “Kr Academy, “Profession -” 
animation director “- Master’s degree with Professor Donyo Donev 2000 – 2005. semesterialno 
graduate
Professional experience: 2001 – 2011 – Animated graduation film, “Fairytale about the 
staircase” 12.27 “; Director, Animator, Screenplay, Compositing; 2004 – 2005 – Animated film 
copyright “Tale of Loneliness”, Director, Writer, Animator; 2002 – 2011-house “MiramarFilm” 
Sofia, postproduction animation; commercials and music videos; 2002 – 2005 – Production 
house “Matt Art”, Sofia, postproduction animation; commercials and music videos; 2001 – 2002 
– Studio “Darklight Entertaiment”, Sofia, animtaor;  film “Bis Virtuoso” – animation, music video 
“Hipnotyc Rage” – animator;  2001 – 2002 – Animated film copyright “Tale of the Poor”, Director, 
Writer, Animator;  2001 – 2002 – Studio “Borisfen” Sofia, inbetweens, TV serial film “Children of 
Fire”; 2002 – Puppet course – volumetric animation – studio, “Kadans” Boyana Film;
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Златен Кукер - София

2011 2011

МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

ПРилиВи нАсАм-нАтАм /  
tIDeS tO AnD FRO
2010/9’50”
Russia
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Иван Максимов
Category: UP TO 10 MIN
Director: Ivan Maximov   

СИНОПСИС: Анимационен филм за особеностите 
на живота на брега с приливите и отливите, 
където нивото на водата се мени постоянно – 
едни остават сухи, другите се наморкят.

БИОГРАФИя:
Иван Максимов е роден на 19 ноември 1958 г. в Москва. Учи фотография в Биофизичния 
институт в Москва до 1976 г. От 1976 г. – 1982 г. Максимов учи във Физико-техническия 
институт в Москва. Работил е като илюстратор за различни списания, а от 1982 до 1986 е 
инженер в Руския институт за космически изследвания. Между 1986 и 1989 г. Максимов 
взима курсове по напреднало обучение по кинорежисура и драматургия. В началото на 
1990 г., Максимов работи за руско геймърско списание и телевизионен сериал, Дънди: 
Новата Реалност. От 1995 г. Максимов работи като “виртуално студио Иван Максимов”, в 
домашното си студио, където работи върху филм, видео и компютърна анимация. През 
2003 г., Максимов създадва компютърната игра, Full Pipe в PIPE-STUDIO. През същата 
година, той започва да преподава кинорежисура и драматургия, в училище-студио ШАР 
и ВГИК. 

SYNOPSIS: Animation film about features of a life ashore with tides, when water level all time 
varies, one dry, others become wet.

BIOGRAPHY:
Ivan Maximov was born on 19 November 1958 in Moscow. He studied 
photography at the Biophysical Institute in Moscow till 1976. From 1976 
– 1982 Maximov studied at the Physical-Technical Institute in Moscow. He 
worked as an illustrator for various magazines and from 1982 to 1986 he was 
an engineer at the Russian Space Research Institute. Between 1986 and 1989 
Maximov took advanced studies in Film Directing and Script writing. In the 

early 1990s, Maximov became involved with Russian gaming magazine and television series, 
Dendy: The New Reality. Starting in 1995 Maximov worked as “virtual studio IVAN MAXIMOV” 
where he set up his studio at home to work on film, video and computer animation. In 2003, 
Maximov created the computer game Full Pipe at PIPE-STUDIO. The same year, he also began 
teaching film directing and script writing at school-studio SHAR and VGIK.
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Златен Кукер - София

2011 2011

МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

ПЪтеКи нА ОмРАЗАтА / PAthS OF hAte
2010/10’0”
Poland
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Дамиян Ненов
Category: UP TO 10 MIN
Director: Damian Nenow  

СИНОПСИС: „Пътеки на омразата“ е кратък разказ 
за демоните, които спят дълбоко в човешката 
душа и имат силата да тласкат хората към бездната 
на сляпата омраза, яростта и гнева.

БИОГРАФИя:
Дамиян Ненов е роден през 1983 г. Той завършва 
Филмовото училище Лодз. Първият му филм “Целта” (“The Aim”, 2005) получава Почетна 
награда за художествени качества на Международния фестивал за анимационни филми 
ReAnimacja в Лодз и първа награда на Dozwolone do 21 lat (не за деца над 21 г.) филмовия 
фестивал в Тарнов. Неговият филм “Голямото бягство”, направен през втората година 
на обучението му, е прожектиран в множество международни филмови фестивали. 
Последният му филм “Пътеки на Омразата” (“Paths of Hate”, 2010), чийто опростен вариант 
представлява дипломната му работа за Филмовото училище Лодз, скоро ще може да бъде 
видян по фестивалите. Дамиян е специалист в различни области, свързани с компютърна 
графика и автор на кратки анимационни филми, илюстрации и концептуално изкуство. 
В момента работи в студио Platige Image Film.

SYNOPSIS:
“Paths of Hate” is a short tale about the demons that slumber deep in the human soul and have 
the power to push people into the abyss of blind hate, fury and rage.

BIOGRAPHY:
Damian Nenow, born in 1983, is a graduate of the Lodz Film School. His first-
year film “The Aim” (2005) received an honourable award for artistic virtue 
at the International Animated Film Festival ReAnimacja in Lodz and the first 
prize at Dozwolone do 21 lat (No Children above 21) film festival in Tarnow. His 
second-year film “Great Escape” was screened during numerous international 
film festivals. His latest film “Paths of Hate” (2010), whose simplified version 

constituted his diploma project at Lodz Film School, will soon enter festival circulation. He is 
a specialist in various fields relating to computer graphics and the author of short animated 
films, illustrations and concept art. 
He currently works at Platige Image Film Studio.
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РАЗКАЗВАчЪт / the StORytelleR
2011/10’2”
UK
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Нандита Джейн
Category: STUDENT
Director: Nandita Jain   

СИНОПСИС: 7-годишната Нирмала се опитва да се 
бори с демоните от деменцията на дядо й, когато 
той забравя детайлите на любимата й история.

БИОГРАФИя:
След като се дипломира със специалност Дизайн 
на анимационни филми в Националния институт 
по дизайн в Индия, Нандита работи по различни проекти за анимация и илюстрация по целия 
свят. Нейният филм „Митове за вас“, който е емблематичен филм за резервата Периар Тайгър 
в Керала, Индия, печели награда за най-добър анимационен филм в Международния филмов 
фестивал в Мумбай 2008 и е показван на различни международни филмови фестивали.  
Нандита завършва Националното училище за кино и телевизия, Великобритания с 
магистърска степен по Анимационна режисура през февруари 2011 г. и в момента е във 
Великобритания. Филмът за дипломната й работа, Kahanikar (Разказвача) е представен 
за първи път на 65-ия Международен филмов фестивал в Единбург и печели награда за 
най-добър анимационен филм на 15-ия Фестивал на късометражното кино в Лос Анжелис 
през 2011.

SYNOPSIS: 7 year old Nirmala attempts to grapple with the demons of her granddad’s dementia 
when he forgets the details of her favourite story.

BIOGRAPHY:
Since graduating with a specialisation in Animation Film Design from 
the National Institute of Design in India, Nandita has worked on various 
animation and illustration projects around the world. Her film, Myths About 
You, which was the signature film for the Periyar Tiger Reserve in Kerala, India 
won the Best Animation Film award at the Mumbai International Film Festival 
2008 and has been screened in various international film festivals. Nandita 

graduated from the National Film & Television School, UK with an MA in Animation Direction in 
February 2011 and is currently based in the UK. Her graduation film, Kahanikar (The Storyteller) 
premiered at the 65th Edinburgh International Film Festival and won the Best Animation award 
at the 15th LA Shorts Fest 2011.
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Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

РАЗХОДКА иЗ ГРАДА / CIty tRIP
2010/6’0”
Netherlands
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Даниел Оливейра Принс, Ема 
Хазенак, Гербен Агтерберг, Йеспер Бос и др.
Category: UP TO 10 MIN
Director: Daniel Oliveira Prins, Emma Hazenak, 
Gerben Agterberg, Jasper Bos and others

СИНОПСИС: „Разходка из града” е анимация, 
направена от единадесет аниматори, които са 
работили по уникален начин по този проект: на 
принципа на щафетата. Всеки аниматор е придал 
своята собствена визия и стил на анимацията. 

ОПИСАНИЕ:
Една музикална фонограма е композирана и записана от Convoi Exceptionnel, и по-късно 
разделена на единадесет части. Всяка част е била дадена на един аниматор. Първият 
аниматор прави анимация от 30 секунди, дължината на неговата част от саундтрака. 
Последният кадър от тази първа част е даден на следващия аниматор, който използва 
този кадър и следващата част от саундтрака, за да направи следващата част от анимацията. 
Всички аниматори са се вдъхновявали от работата на другите участници и темата “Разходка 
из града”. Като резултат се получава анимационен филм с различни стилове и с дължина 
от пет минути и тридесет секунди. 

SYNOPSIS: City Trip is an animation made by eleven animators who worked in an unique way on 
this project: in a relay race. Each animator has given his own vision and style to the animation.

DESCRIPTION:
The music track was composed and recorded by Convoi Exceptional, and 
later divided in eleven parts. Each part was given to an animator. The first 
animator made an animation of thirty seconds, timed on his/her piece of the 
soundtrack. The last frame of this first part, was given to the next animator 
who used this frame and the following piece of the soundtrack to make the 
next part of the animation. All the animators have inspired themselves on 

the work of other participants and the theme ‘City Trip’. This process results in an animation film 
with various styles and a length of five minutes and thirty seconds.
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РАЗХОДКА ПО ВОДА / the WAteRWAlK
2010/4’21”
France
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Йоханес Ридър
Category: UP TO 10 MIN
Director: Johannes Ridder   

СИНОПСИС: Един си върви надолу по плажа. Неговата 
разходка минава в една весела хореография, 
придружени от музиката на Femmes Violentes.

БИОГРАФИя:
Йоханес Ридър е роден през 1969 в Леверкузен, 
Германия. След като завършва обучение по каменна 
зидария, започва да създава скулптури от камък, бронз, 
гипс и други материали. Показва творбите си в галерии 
в Кьолн и Дюселдорф. От 2003 г. живее в Бордо, Франция, където учи Визуални изкуства. 
Йоханес открива, че анимацията за него е средство за изразяване на своите скулптури и 
продължава да работи с камък, докато прави нови филми.

SYNOPSIS: A man goes his way down the beach. His walk is in the center of a joyful choreography, 
accompanied by the music of Femmes Violentes.

BIOGRAPHY:
Johannes Ridder was born in 1969 in Leverkusen, Germany. After studying 
stonemasonry he began creating sculptures in stone, bronze, plaster 
and other materials. He also showed his work in galleries in Cologne and 
Düsseldorf. Since 2003 he has been living in Bordeaux, France were he has 
studied Visual Arts. He discovered animation as a means of expressing his 
sculptures and continuous to work with stone while realizing new films.
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РАЗХОДКА с ШеЙнА / SleIGh RIDe
2010/10’0”
UK
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Бен Смит
Category: MADE FOR KIDS
Director: Ben Smith   

СИНОПСИС: На Северния полюс е Бъдни вечер. Но Дядо 
Коледа случайно изпада в безсъзнание, задълженията 
се прехвърлят на неговия елен Светкавица и злочестия 
елф Бобо да обиколят с шейната целия свят. Ще бъде ли 
в състояние странната двойка да достави подаръците 
на и да спаси Коледа?

БИОГРАФИя:
Бен Смит е роден на 31 януари 1976 г.
Образование: Електронни изображения  и медийни комуникации в Университета в 
Брадфорд 1996.
Криейтив директор на Red Star, студио за 3D анимация и CGI ефекти, със седалище в 
Шефилд, Англия. 
Хоноруван преподавател по CG ефекти в Университета в Брадфорд, Англия.

SYNOPSIS: It’s Christmas Eve at the North Pole, but when Santa is accidentally knocked 
unconscious it’s up to his top reindeer BLITZEN and hapless elf BOBO to fly his sleigh around 
the world. Will the mismatched pair be able to deliver Santa’s presents and save Christmas?

BIOGRAPHY:
BEN SMITH
Born : 31st January 1976
Education : Electronic Imaging and Media Communications, University of 
Bradford 1996.
Creative Director of Red Star, a 3D animation and CGI Effects Studio based 
in Sheffield, England. Visiting lecturer in CG Effects at University of Bradford, 

England.
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РеЗУлтАтЪт / SCORe
2009/3’15”
Germany / Bulgaria
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Мария Калчева
Category: STUDENT
Director: Maria Kalcheva   

СИНОПСИС: Това е история за едно сладко 
малко момиченце и нейния очарователен малък 
брат и сладкото му плюшено мече. Това, както и 
желанието за убиване на хора.  
Разработен като финален проект на Европейския 
майсторски клас по анимация – Хале (Заале) в 
Германия

БИОГРАФИя:
Мария Калчева е родена е в София, България на 25.01. 1982 г. Израства в Будапеща, Унгария, 
а днес живее в София и Берлин. Нейният първи късометражен филм „Моята малка мръсна 
тайна” е посветен на деликатните и интимни, уж обикновени, неща.
Тя е завършила Майсторски клас за анимация през 2009 г. в Академията за медии и изкуства 
в Хале (Заале), Германия. По-рано същата година, тя се дипломира с бакалавърска степен по 
специалността – Анимационна режисура в Нов български университет (София, България).. 
Работи в областта на анимацията от 2004 г. насам – в най-голяма степен  анимации за 
компютърни игри.

SYNOPSIS: This is the story of a sweet little girl and her adorable toddler brother with his cute 
puffy teddy bear. That, and the willing of killing people.
Developed as a final project in the European Animation Masterclass – Halle (Saale), Germany

BIOGRAPHY:
Maria Kalcheva was born in Sofia, Bulgaria in 1982.01.25, grew up in Budapest, 
Hungary and currently resides Sofia and Berlin. Her first short film “My dirty 
little secret” is dedicated to the delicate and intimidating subject of farting.
She has completed a Masterclass of animation in 2009 at the Academy of 
Media and Arts in Halle (Saale), Germany. Earlier the same year she has also 
graduated as a BFA – Animation directing at New Bulgarian University – Sofia, 

Bulgaria. She works in the field of animation since 2004 – in the most part character animation 
for computer games.
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РитА и ДЖАДЖО / RItA AnD WhAtSIt
2010/5’0”
France/Japan
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Джун Такаги
Category: MADE FOR KIDS
Director: Jun Takagi   

СИНОПСИС: Рита онича да се конти, да играе на 
гоненица и да командва. Кучето й Джаджо пък, 
обича да дъвче неща, да спи и да мами на дама. 
Сложете ги заедно и ще получите двама верни 
приятели 

БИОГРАФИя:
Джун Такаги е роден на 29 април 1963,  в Токио (япония). От 1979 до 1982 учи в гимназията 
Hinode Gakuin. След това, от 1982 до 1987, следва в университета в Нихон : отдел по 
изкуствата, филмово изкуство. Бизнес кариерата си започва през 1987, в Nippon Animation 
Co., Ltd, и работи и до днес в компания за анимационни продукти.

SYNOPSIS: Rita enjoys dressing up, running around and being in charge. Whatsit, her dog, 
enjoys chewing things up, sleeping and cheating at checkers. Put them together and you get 
two of the best friends ever.

BIOGRAPHY:
Jun Takagi was born on April 29th 1963, in Tokyo (Japan). From 1979 to 1982, 
he studied in Hinode Gakuin High School. Then, from 1982 to 1987, he went 
to the Nihon University : Art department, Movie department. He started his 
business career in 1987, at Nippon Animation Co., Ltd, and still works in the 
animation company today.
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РОм и ПУРи / RUm AnD CIGARS
2010/4’45”
Russia
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Людмила Клинова
Category: STUDENT
Director: Ludmila Klinova   

СИНОПСИС: Група весели музиканти пристигат в мрачния 
и покрит със сняг Санкт Петербург и правят истински 
купон.
Музикален клип за руската група “Sever Combo”.

БИОГРАФИя:
Людмила Клинова е родена в Ижевск, Русия.
Дипломира се в Училища за изкуства и музика. Работи 
като режисьор в телевизията.
През 2005г. започва да учи анимационна режисура и компютърна графика в Петербургския 
университет за кино и телевизия.
„Ром и цигари” (2010) е първият филм на Людмила 

SYNOPSIS: A group of jolly musicians comes to a gloomy snow-covered St. Petergsburg and 
makes up a real holiday. 
Music video for a Russian band “Sever Combo”.

BIOGRAPHY:
Ludmila Klinova was born in Izhevsk, Russia. 
Graduated from Art and Music schools. Worked on TV as a director. In 2005 
entered the St. Petersburg State University of Cinema and Television. There 
she was studying directing of animation and computer graphics. 
“Rum and Cigars” (2010) is Ludmila’s 1st film.
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сАтОРи / SAtORI
2011/1’53”
Canada
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Абхилаша Дюан
Category: STUDENT
Director: Abhilasha  Dewan  

СИНОПСИС: Местният крадец Панди от хълмовете 
на Северна Индия решава да ограби няколко 
пътника в един автобус, но поема неочаквано 
пътешествие.

БИОГРАФИя:
Абхилаша Дюан е родена през 1988 г. и е прекарала 
първите 17 години от живота си в Ню Делхи, Индия. След това, пропътува половината 
свят, за да  учи класическа анимация в колежа Шеридън в Онтарио, Канада и успешно 
придобива Бакалавърска степен по Приложни изкуства – Анимация през април 2011 г. 
След четири години на креативно обучение, Дюан открива, че страстта и към анимацията 
включва много медии. 
Нейният дисертационен филм „Сатори” е смесица от тази страст, засилен интерес към 
разказването на истории и културните й корени. 

SYNOPSIS: A local thief , Pandey, from the hills of North India travels an unexpected journey 
after he decides to rob travellers on a bus.

BIOGRAPHY:
Abhilasha Dewan was born in 1988 and walked the first 17 years of her life 
in New Delhi, India.  She then journeyed across the globe to study classical 
animation at Sheridan College, Ontario, Canada and successfully completed 
her Bachelors in Applied Arts- Animation in April 2011. Through four years 
of creative training, Dewan found her passion in animation spreading over 
many media. 

Her thesis film ‘Satori’ is a medley of this passion, a keen interest in story-telling and her cultural 
roots.
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сенсОлЪДЖи / SenSOlOGy
2010/6’0”
USA
Категория: ЗА ТВ, ИНТЕРНЕТ И МУЗИКАЛНИ 
КЛИПОВЕ
Режисьор: Мишел Ганйе
Category: TV/WEB/VIDEO
Director: Michel Gagne  

СИНОПСИС: Сенсологията е сложна 
хореографична и игриво-интуитивноа 
анимационна визуализация на забележително 
импровизаторско джаз представление.

БИОГРАФИя:
Мишел Ганйе е роден в Квебек, Канада. Учил е анимация в  Колежа по визуални изкуства 
Шеридън (Онтарио, Канада и през 1985г. започва изключително успешна кариера като 
художник. 
Известен с уникалното си въображение, Мишел е предоставил таланта си на няколко 
анимационни компании, като Don Bluth Studios, Warner Bros., Disney, Pixar, Cartoon 
Network, Nickelodeon и др. Неговата креативна работа  може да бъде видяна в повече от 
двадесет игрални филми включително „Железният гигант”, „Осмозис Джоунс” и Рататуй”. 
Късометражните му филми, „Прелюдия към Еден” и „Безумно усукани сенчести кукли”, са 
любими сред студентите и учителите по анимация, и са пускани на фестивали по целия свят. 
Бива удостоен от Международната асоциация на анимационното кино, АСИФА-Холивуд, с 
четири номинации за награда Ани. Продължава да създава анимации, специални ефекти 
и идейни проекти за компании по целия свят.

SYNOPSIS; Sensology is an intricately choreographed and playfully intuitive animated 
visualization of a landmark improvisational jazz performance.

BIOGRAPHY:
Michel Gagné was born in Québec, Canada. He studied  animation at Sheridan 
College School of Visual Arts in Ontario,  Canada and in 1985, began a highly 
successful artistic career. 
Renowned for his unique vision, Michel has lent his talent to several 
animation companies, such as Don Bluth Studios, Warner Bros., Disney, Pixar, 
Cartoon Network, Nickelodeon, etc. His creative work can be seen in over 

twenty feature films including “The Iron Giant”, “Osmosis Jones” and “Ratatouille”. His short 
films, “Prelude to Eden” and “Insanely Twisted Shadow Puppets”, are favorites among animation 
students and teachers, and have played in festivals throughout the world. He was honored by 
the International Animated Film Society, ASIFA-Hollywood, with four Annie Award nominations. 
He continues to create animation, special effects and conceptual designs for companies all 
over the world.
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МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

сиЗиФ / SISyPhUS
2011/3’10”
Bulgaria
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Сиана Илигношева
Category: STUDENT
Director: Diana Ilignosheva   

СИНОПСИС: Сизиф е тъмен силует, който бута 
парче скала нагоре към върха. Всеки път, когато 
скалата се изтъркули надолу по хълма, той 
започва отново да я търкаля нагоре към върха. 
На четвъртия опит, скалата отново се изтъркулва 
надолу по хълма, но този път минава точно през 
кеглите, с които Сизиф играе боулинг и ги повалява 
всичките. Той ликува.

БИОГРАФИя:
Диана Илигношева е родена на 13 януари 1989 г. в град Сливен. Началното си и основно 
образование завършва в СОУ ”Константин Константинов” – специализиран профил 
по изящни и приложни изкуства. Диди завършва средно образование в гимназия с 
изучаване на английски и френски език “Захари Стоянов”. През 2008 г. е приета в НАТФИЗ, 
специалност Анимация и в момента  е в 4-тата  година на обучението си.

SYNOPSIS: Sisyphus is the dark silhouette that is pushing the rock towards the top. Everytime 
the rock rolls down the hill, he tries again to get it to reach the top. On his forth try the stone 
rolls down the hill one more time but this time it goes right through the ninepins Sisyphus 
plays bowling with and nocks them all down. He rejoices.

BIOGRAPHY:
Diana Ilignosheva was born on January 13th 1989 in the town of Sliven. She 
finishes her elementary and middle education with specialized profile in Fine 
and Applied arts at “Konstantin Konstantinov” Middle School. Didi finishes 
her high school education at “Zachary Stoyanov” High School with special 
studies in English and French. In 2008 she enrolles at NATFA, majoring in 
Animation and right now she is in her 4th year.
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СЛАДКАРЯТ / THE BAKER
2011/4’20”
Norway
Категория: ЗА ТВ, ИНТЕРНЕТ И МУЗИКАЛНИ 
КЛИПОВЕ
Режисьор: Кине Ауне
Category: TV/WEB/VIDEO
Director: Kine Aune   

СИНОПСИС: “Сладкарят” е късометражен 
анимационен филм, вдъхновен от поемата на 
норвежкия поет Ингер Хагеруп “Живял някога 
стар сладкар”. Какво се случва с един сладкар, 
когато никой не иска да си купи тортите и 
датските сладкиши, които прави? 

Кине Ауне
Филмография
2011 – The Baker (Пекарят) 
1999 – The Girl and the Golden Bird (Момичето и златната птица) 
1994 – Little Klirol (Малкият Клирол) 
1992 – Once Upon a Time (Имало едно време) 
1992 – What a Hog! (Каква свиня!) 
1989 – Wrooom! (Vrooom!) 
1987 – What Shall We Do About Little Jill? (Какво да направим за малката Джил?) 

SYNOPSIS: The Baker is a short animation �lm inspired by the Norwegian poet Inger Hagerup’s 
poem There Lives an Old Baker. What happens to a baker when nobody wants to buy his cakes 
and Danish pastry?

Kine Aune
Filmography
2011- The Baker (Bakern) 
1999 – The Girl and the Golden Bird (Jenta og gullfuglen) 
1994 – Little Klirol (Lille Klirol) 
1992 – Once Upon a Time (Det var en gang) 
1992 – What a Hog! (For et svin!) 

1989 – Wrooom! (Vrooom!) 
1987 – What Shall We Do About Little Jill? (Hva skal vi gjøre med lille Jill?) 
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НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

слЪнЦе / SUn
2009/2’40”
Japan
Категория: ОБРАЗОВАТЕЛНИ И 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ
Режисьор: Шоджи Гото
Category: EDUCATIONAL/EXPERIMENTAL
Director: Shoji Goto 

СИНОПСИС: Една история за съзнаването.
Едно момиче, което е наследило отрицателното 
наследство на човечеството, осъзнава, че появата 
на позитивна сила, чрез изграждане на визия 
от познания, молитви, смелост и любопитство 
ще доведе до равновесие, което ще доведе до 
пречистване. 

БИОГРАФИя:
Шоджи Гото е японски режисьор, дизайнер, аниматор и музикант.
Интересите му са основно в свързаните с музика изкуства, анимация, графичен дизайн 
и движещи се графики. Проектирал е обложки на албуми, тениски и видеоклипове за 
набор от групи и пише и продуцира своя собствена музика, както и музика за филми и 
произведения на изкуството.

SYNOPSIS: A story of realization.
A child who has inherited a negative legacy of humankind realizes a positive power through 
acting out visions of knowledge, prayers, courage and curiosity will attain a balance to bring 
about purification.

BIOGRAPHY:
Shoji Goto is a japanese director, designer, animator and musician.
His interest lies primarily in music related art, animation, graphic design and 
motion graphics.
He has designed album covers, t-shirts and video clips for a range of bands.
and writes and produces his own music, as well as music for films and 
artworks.
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Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

сляП КЪсмет / BlInD lUCK
2011/1’30”
Canada
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Даян Артс
Category: STUDENT
Director: Diane  Aarts   

СИНОПСИС: Едно куче-водач избере между 
собственика си и любимата си играчка.

БИОГРАФИя:
Даян Артс е израснала близо до малкия 
град Торндейл, Онтарио. Наскоро завършва 
Бакалавърска степен по Приложни изкуства, 
специалност Анимация в колежа Шеридан, където 
създава дипломния си филм, “Сляп Късмет”.

SYNOPSIS: A seeing eye dog must choose between his owner and his favourite toy. 

BIOGRAPHY:
Diane Aarts grew up near the small town of Thorndale, Ontario. She has 
recently recieved her BAA in Animation at Sheridan college, where she 
created her thesis film, “Blind Luck”.
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МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

сОлтА / SAlt
2010/1’0”
Singapore
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Джошуа Нгиам, Елери Ен Джи
Category: STUDENT
Director: Joshua Ngiam, Ellery NG

СИНОПСИС: “Солта” е част от поредицата от 
анимационни филми NEmation! направени от 
студенти. Това е състезание за младежи, където 
могат да изразят своите виждания за Общата 
отбрана чрез анимацията. Окуражени от успеха 
на анимационните клипове, показани по време 
на Националния ден на Сплотяванаето през 2006 
г., Nexus организира NEmation!

БИОГРАФИя:
Аниматорите-предприемачи Джошуа Нгиам и Елери Ен Джи отварят свое собствено 
училище за анимация през юни 2005 г. Те  посвещават голяма част от времето си на 
провеждане на пет-часови уъркшопи по анимация в началните и средни училища.
Една от основните причини за засиления интерес към анимацията е силното желание на 
училищата, да насърчават тази сфера на изкуството в учебните заведения.

SYNOPSIS: “Salt” is part of a series of animated films called N.E.mation! made by students. 
This is a competition for youths to express their notions on Total Defence through animation. 
Encouraged by the success of the five TD animation clips featured in the National Day Rally in 
2006, Nexus has organised N.E.mation! 

BIOGRAPHIES:
Animator-entrepreneurs Joshua Ngiam and Ellery Ng 
started their own animation school in June 2005. They now 
devote much of their time to conducting five-hour ‘see 
and try’ animation workshops in primary and secondary 
schools.
One major reason for the increased interest in animation is 

the recent push by schools to promote the field here.
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Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

сПисЪКЪт с неПОслУШните ДеЦА /  
the nAUGhty lISt
2010/3’18”
UK
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Бен Мичъл
Category: MADE FOR KIDS
Director: Ben Mitchell  

СИНОПСИС: Коледните празници наближават, а 
дядо Коледа е обзет от летаргия. Всичко зависи 
от загрижения му помощник Елф, да се опита 
да го върне обратно в строя преди времето да 
изтече.

БИОГРАФИя:
Бен Мичъл е от канадски и австралийски произход. Отрасва и учи в Челтнъм до 2002 г., 
когато се мести в Саутхемптън за да завърши Бакалавърска степен по изкуства, специалност 
Графичен дизайн и Движещи се изображения. През 2005 г. завършва с най-високо отличие и 
оттогава работи на свободна практика в постпродукцията, режисирането на видеоклипове 
и като моделиер и аниматор на 3D компютърно генерирани изображения. 
През 2008 г. за пръв път навлиза в света на традиционната 2D анимация, като завършва 
своя филм спечелил няколко награди „Къща за гости” като част от Магистърската му 
степен по изкуствата, специалност Анимация (който му носи отличие) в Университета 
на западна Англия в Бристъл. „Списъкът с непослушните деца”, завършен през юни 2010 
г., е третия късометражен анимационен филм на Бен Мичъл, който печели награди по 
кинофестивалите.

SYNOPSIS: The holiday season is fast approaching, but Santa Claus is overcome by lethargy. It’s 
up to his anxious helper elf to try and kick him into gear before time runs out.

BIOGRAPHY:
Of Canadian and Australian descent, Ben Mitchell was raised and educated in 
Cheltenham until 2002 when he moved to Southampton to do a BA in graphic 
design and moving image. In 2005 he graduated with 1st Class Honours and 
has since freelanced in post-production, directing music videos and as a 3D 
CGI modeller and animator. In 2008 he made his first foray into the world 
of traditional 2D animation, completing his multiple award-winning film 

‘House Guest’ as part of the animation MA (earning him a distinction) at the University of the 
West of England in Bristol.‘The Naughty List’, completed in June 2010, is Ben Mitchell’s third 
award-winning animated shor.



International Animation Film Festival Golden Kuker – Sofia 2011 127

КО
Н

КУ
РС

Н
А 

П
РО

ГР
АМ

А
CO

M
PE

TI
TI

O
N

 P
RO

G
RA

M
M

E

Златен Кукер - София

2011 2011

МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

сРеЩА / enCOUnteR
2010/1’25”
Czech Rep.
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Сангин Уон
Category: STUDENT
Director: Sangeun Won   

СИНОПСИС: Неприятна среща в тъмната уличка.

БИОГРАФИя:
Сангин Уон е родена в Сеул, Корея през 1982 г. 
Учи Визуален дизайн в Сеулския Националния 
университет за наука и технологии. По време 
и след обучението си, тя работи като графичен 
дизайнер. През 2006 г. решава да учи анимация в Чешката република и в момента e е 
студент по анимация във FAMU (Училището за Кино и Телевизия на Академията за 
сценични изкуства в Прага)

SYNOPSIS: Unpleasant encounter in the dark street.

BIOGRAPHY:
Sangeun Won was born in Seoul, Korea in 1982, and studied Visual design 
in Seoul National University of Science and Technology. During and after 
her studies, she worked as a graphic designer. In 2006 she decided to study 
animation in the Czech Republic, and she is currently studying animation in 
FAMU (Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague).
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НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

сРеЩАтА / the DAte
2011/2’37”
Equatorial Guinea/Spain
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Аремнгол Мба Мба
Category: STUDENT
Director: Armengol Mba Мba   

СИНОПСИС: Млад мъж се събужда една сутрин и 
получава обаждане от приятелката си. Те решават 
да се срещнат в един бар, но лошото мобилно 
покритие ще усложни всичко. 

SYNOPSIS: A young guy wakes up in the morning 
and receives a call from his girlfriend. They decide 
to meet them in a bar, but the bad mobile coverage 
will complicate everything.
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МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

сРяДА / WeDneSDAy
2011/1’36”
Belgium
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Оливие Дресен
Category: UP TO 10 MIN
Director: Olivier Dressen   

СИНОПСИС: Какво е общото между първия 
секс филм на Парис Хилтън, И.Т., Френската 
революция, Боб Марли, собственика на Facebook 
Марк Зукерберг, Робърт де Ниро и денят, в който 
човек каца на Луната за първи път?
Просто гледайте “Сряда” и ще разберете.

БИОГРАФИя:
Оливие Дресен е роден на18 март 1981 г.
Той е известен още като “Hero” и е художник на свободна практика и по-специално 
в моушън дизайна. Той работи в рамките на различни аудио-визуални и графични 
сектори: филмовата индустрия, телевизията, за музикални банди, комикси и реклама. Той 
талантливо се изявява като режисьор, аниматор, уебдизайнер, художник на сториборд... 
Голяма част от изобретателните му творби се базират на детските му спомен, което го 
кара да покаже своята лична гледна точка за детството, смъртта, любовта и спомените.

SYNOPSIS: What’s the common point between Paris Hilton first sex tape, E.T., the French 
Revolution, Bob Marley, Facebook’s owner Mark Zuckerberg , Robert de Niro and the first time 
a man landed on the moon ? 
Just watch “Wednesday”, and you will know.

BIOGRAPHY:
Hero (Olivier Dressen) was born on 18th March 1981. Olivier Dressen, aka « 
Hero » is a freelance artist in motion design. He works within different audio-
visual and graphic sectors : film industry, television, musical bands, comic 
books and advertising. He shows the extent of his talent either as a filmmaker, 
animator, webdesigner or storyboarder… A great part of his inventive work 
leans on his own inflected childhood memory, that leads him to expose his 

personal point of view on childhood, death, love and souvenirs.
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Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

сУтРеШнА РАЗХОДКА /  
A mORnInG StROll
2011/6’47”
UK
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Грант Орчард
Category: UP TO 10 MIN
Director: Grant Orchard  

СИНОПСИС: Когато жител на Ню Йорк премине 
покрай кокошка по време на сутрешната си 
разходка, ние сме оставени да се чудим кой е 
истинският гражданин...

Основаващ се отчасти на реални събития, 
разказаното в невероятната книга на Пол Астър „Истински истории или Американския 
тживот”, „Една сутрешна разходка” на Грант Орчард разказва историята на ранната 
сутрешна среща на един жител на Ню Йорк с една кокошка – събитие, което се разиграва 
повече от 100 години.

БИОГРАФИя:
Режисьорът Грант Орчард се присъединява към студио Ака през 1997 г. и бързо привлича 
внимание, заради особения си дизайн и умение да подхожда към проектите от много 
различни ъгли. Той е създал телевизионни реклами за разнообразни клиенти като 
Compaq, Skype, Barclays и Orange.

Грант печели две престижни награди D&AD за проектиране и художествено оформление 
и постига получава за своя първи независим късометражен филм “Добре дошли в 
Кларингли”. 

SYNOPSIS: ‘When a New Yorker walks past a chicken on his morning stroll, we’re left to wonder 
which one is the real city slicker…’

Based loosely on a real life event recounted in Paul Aster’s brilliant book ‘True Tales or American 
Life‘, Grant Orchard’s ‘A Morning Stroll’ tells the story of one New Yorker’s early morning 
encounter with a chicken, an event that plays out over 100 years.

BIOGRAPHY:
Director Grant Orchard joined Studio AKA in 1997, and soon gained attention 
for his idiosyncratic design and his ability to approach projects from many 
different angles.  He has created TV commercials for clients as diverse as 
Compaq, Skype, Barclays and Orange.

Grant has won two prestigious D&AD awards and achieved recognition for 
his first independent short film WELCOME TO GLARINGLY.
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МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

счетОВОДителят и ФеятА /  
ACCOUntAnt & FAIRy
2011/21’30”
Czech Rep.
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Михал Забка
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Michal Zabka   

СИНОПСИС: Това е адаптация на книгата на Иржи 
Марек книга за счетоводител, който дава си 
комфортен начин на живот, защото той се намира 
фея в багажника на колата си.

SYNOPSIS: This is an adaptation of a book by Jiri 
Marek book about an accountant that gives up his comfortable way of living, because he finds 
a fairy in the trunk of his car.
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МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

сЪДБА нА КОПче / BUttOn FAte
2011/2’36”
UK
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Морган Ролианти
Category: STUDENT
Director: Morgane Roglianti  

СИНОПСИС:
Лиза е копче от женски пол, което не се харесва. 
Заслепена от решителността си да търси 
мимолетна любов, тя не забелязва Роджър, 
нейния таен обожател, който копнее за нея.

БИОГРАФИя:
Морган Ролианти е родена през 1987 г. във Франция. Учи в Училището по изкуства Белкур 
в Лион, Франция, където получава диплома за Бакалавър по Анимация през 2009 г. 
След това учи в Международното филмово училище в Уелс в Обединеното Кралство и 
придобива Магистърска степен на изкуствата, специалност Анимация през 2011 г. “Съдба 
на копче” е филмът, който режисира по време на последната си година в Магистърската 
програма по Анимация. Това е първият проект, по който работи самостоятелно от скиците 
до крайната продукция.  

SYNOPSIS: Lisa is a button girl who does not feel good about herself. Blinded by her 
determination to seek for some fleeting love, she does not see Roger, her secret admirer who 
is longing for her.

BIOGRAPHY:
Born in 1987 in France, I attended Bellecour Ecole d’Art in Lyon, France where 
I graduated with a BA Animation in 2009. Then I studied at the International 
Film School of Wales in the UK and I graduated with a MA Animation in 2011. 
Button Fate is the film I directed during my last year of MA Animation. It the 
first project on which I worked on my own from sketches to the final result.
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Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

сЪнчО и иЗГУБения ПРАЩеЦ ЗА 
сЪниЩА / the SAnDmAn & the lOSt SAnD 
OF DReAmS
2010/84’0”
Germany/France
Категория: ПЪЛНОМЕТРАЖНИ
Режисьор: Йеспер Мьолер и Синем Сакаоглу
Category: FEATURE
Director: Jesper Møller, Sinem Sakaoglu   

СИНОПСИС: Някъде горе, близо до Луната, е 
Страната на сънищата наречена Сомния – там, 
където сънищата ни продължават да съществуват, 
дори след като отворим очи. Но Сомния е в 
опасност. Кошмарите планират да я завземат. 
Те успяват да откраднат прашеца за сънища на 
Сънчо. Ако изпълнят плана си, хората на земята ги очакват дълги нощи пълни с кошмари.

БИОГРАФИИ:
През 1992 г., Йеспер мьолер прави първия си анимиран филм “Рок О Рико”. Тази година 
се оказва много продуктивна за датския режисьор, който работи по многобройни 
анимационни проекти. По време на направата на “Астерикс и Викингите”, той се среща 
със сърежисьора на следващия си филм, “Приятели завинаги”. Креативен и иновативен, 
Мьолер не се колебае да смесва традиционна и дигитална анимация. Дизайнерът на 
типажи и аниматор синем сакаоглу, се присъединява към  Мьолер и заедно режисират 
първия му пълнометражен филм “Сънчо и изгубения прашец за сънища”. 
Анимацията във филма е дело на българския аниматор и режисьор, Златин Радев, който 
бе жури на първото издание на МФАФ”Златен Кукер – София” през 2010 г.

SYNOPSIS: Up above, next to the moon, is a land called Somnia. The dreamland where all our 
dreams live on once we wake up. But Somnia is in danger. The nightmares plan to take over this 
cheerful land. They managed to steal the Sandman’s dream-sand and if they succeed nothing 
but long nights of bad dreams await people.

BIOGRAPHIES:
In 1992, Jesper moller animated his first film Rock O Rico. 
That year was very productive for the Danish director, 
who collaborated on numerous animated projects. It was 
during the realization of Asterix and the Vikings that he met 
the co-director of his next film, Friends Forever. Creative 
and innovative, Moller does not hesitate to mix traditional 

and digital animation. Character designer and animator Sinem Sakagolu joins Moller in co-
directing his first feature, The Sandman and the Lost Sand of Dreams. The animation in the films 
is the work of Bulgarian animator and director Zlatin Radev, who was member of the jury of 
the 1st IAFF Golden Kuker  - Sofia in 2010.
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сЪРЦе / heARt
2010/8’20”
USA/South Korea
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Ерик Оу
Category: UP TO 10 MIN
Director: Erick Oh  

СИНОПСИС: Филмът ни кара да се запитаме каква 
е същността ни и какъв е смисълът на живота, 
посредством абстрактни метафори и символи, 
изобразени като сърце.

БИОГРАФИя
Ерик Оу е корейски аниматор който работи и живее в Калифорния, САЩ. Негови творби са 
били представени и номинирани на Наградите за студенти на Академията, Фестивала на 
анимационното кино Анеси, Фестивала на анимационнот кино Хирошима, Фестивала на 
анимационнот кино Загреб, СИГРАФ, Анима Мунди, Арс Електроника, Режисьорска вечер 
на LACMA, както и на много други филмови фестивали. След като получава Бакалавърска 
степен по изящни изкуства от Факултета по изящни изкуства на Сеулския национален 
университет, Ерик наскоро завършва и филмова програма в Калифорнийския университет 
в Лос Анжелис и става Магистър по изящни изкуства. 

 SYNOPSIS: The film makes us question ourselves in realizing our essence and the meaning of 
life through abstract metaphors and symbols illustrated as a heart.

BIOGRAPHY:
Erick Oh is a Korean animation artist based in California, USA. His work has 
been introduced and nominated at Student Academy Awards, Annecy 
Animation Festival, Hiroshima Animation Festival, Zagreb Animation 
Festival, SIGGRAPH, Anima Mundi, Ars Electronica, LACMA Director’s Night, 
and numerous other film festivals. After receiving his BFA from Fine art 
Department at Seoul National University, Erick recently finished his MFA film 

program at UCLA.
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INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

тАЙнАтА нА РОКлятА От месО нА леЙДи 
ГАГА / the SeCRet OF lADy GAGA’S meAt 
DReSS
2010/2’0”
Germany
Категория: ЗА ТВ, ИНТЕРНЕТ И МУЗИКАЛНИ 
КЛИПОВЕ
Режисьор: Аксел Сукров
Category: TV/WEB/VIDEO
Director: Axel  Sucrow   

СИНОПСИС: Лейди Гага срещу Мадона – Кеч 
Мания! Има кучка зад кулисите на Наградите 
на MTV 2010! Вижте как Кралицата на изродите 
разчленява Кралицата на попа, крайник по 
крайник. 

БИОГРАФИя:
Аксел Сукров: роден през 1976 г. в Аахен.
от юни 2002 г. – режисьор на свободна практика / Помощник режисьор / Режисьор на 
продукция; май 2002 г. – Диплома; 2D анимационен късометражен филм »ZWOFÜNF”, а от 
2000 г. насам – анимационни и стоп-моушън проекти; 1999/2000 – обучение в чужбина: 
Институт за изкуство и дизайн Кент, Англия, специалност: Анимация, 1999 – Диплома за 
средно образование; 1998 септември – Стаж в Studio 9 (Цифрова фотография), Аахен; 
1998 февруари-юни – Асистент на продукцията в Cineteam Filmproduktion, Франкфурт / 
Майн, от октомври 1996 г. – Обучение: Дизайн Комуникации,  FH Mainz, а от 1996 г. насам, 
графичен дизайнер, илюстратор, сториборд дизайн – на свободна практика; зима 1995 
– Лято 1996 – на свободна практика в Print Office Stercken, Аахен; 1995 г., юни-септември – 
стаж в Print Office Stercken, Аахен; 1995 г. – Диплома за влизане в университет, Аахен

SYNOPSIS: Lady Gaga vs Madonna – the Star Arena showdown! Bitch alert backstage at the 
mtvAwards 2010! Watch now how the freak queen tears down the queen of pop limb by limb. 

BIOGRAPHY:
Axel Sucrow: born in 1976 in Aachen.
since June 2002 – Freelance Director/Assistant Director/Production Manager; 
Mai 2002 – Diploma; 2D Animation-Shortmovie »ZWOFÜNF«; since 2000 – 
Projects using Animation and Stop-Motion; 1999/2000 – Studies abroad: 
Kent Institute of Art & Design, England, main focus: Animation; 1999 – 
Intermediate Diploma; 1998 September – Internship Studio 9 (Digital 

Photography), Aachen; 1998 February-June – Production-Assistance Cineteam Filmproduktion, 
Frankfurt/Main; since October 1996 – Studies: Communication Design, FH Mainz; since 1996 – 
Freelance Illustrator, Graphic-Designer, Storyboarder; Winter 1995 – Summer 1996 – Freelancer 
Print Office Stercken; 1995 June-September – Internship Print Office Stercken, Aachen; 1995 – 
University-entrance diploma, Aachen
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Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

тАм, КЪДетО УмиРАт КУчетАтА /  
WheRe DOGS DIe
2011/12’0”
France
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Светлана Филипова
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Svetlana Filippova   

СИНОПСИС: Хората казват, че кучетата, когато чувстват, 
че умират, оставят собствениците си, за да не тъгуват. 
Къде умират кучетата? История за живота, любовта и 
смъртта на едно куче.

БИОГРАФИя:
Светлана Филипова е родена в Алма-Ата, Казахстан.
През 1991 завършва филология в Казахтанския университет.
А през 1997 завършва курс за висока кфалификация за сценрасти и режисьори като 
аниматор (уъркшопи на Фьодор Хитрук, Юри Норщейн, Едуард Назаров и Андрей 
Кжановски)
Светлана Филипова живее в Москва, прави анимационни филми и илюстрации за книги.

SYNOPSIS: People say that dogs, when they feel they are dying, leave their owners, for them 
not to be sad. Where dogs die? History of life, love and death of one dog.

BIOGRAPHY:
Svetlana Filippova was born in Alma-Ata, Kazakhstan.
In 1991 she has graduated philology faculty of Kazakh State University.
In 1997 she has also graduated The High Course for scriptwriters and film 
directors as animation film director (workshop of Fedor Khitruk, Yuriy 
Norshtein, Eduard Nazarov and Andrey Khrzhanovsky).
Svetlana Filippova lives in Moscow and makes animation films and book 

illustrations.
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Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

тАРАлеЖЪт ЙеЖи /  
GeORGe the heDGehOG
2011/80’0”
Poland
Категория: ПЪЛНОМЕТРАЖНИ
Режисьор: Войтек Вавчик, Томаш Лесняк и якуб 
Тарковски
Category: FEATURE
Director: Wojtek Wawszczyk, Tomasz Leśniak & 
Jakub Tarkowski   

СИНОПСИС: Сатирично анимационното филмче, 
базирано на култов полски комикс за един 
градски таралеж на име Йежи, който си има 
неприятности с едни луди учени, двама скинхед 
нео-нацисти и човешки клонинг на себе си. 

БИОГРАФИИ:
Войтек Вавчик е режисьор, аниматор, писател, карикатурист, учител и композитор. 
Завършил е полското Национално училище  за киноизкуство и немската филмова 
академия в Баден-Вюртемберг.  Войтек е един от аниматорите на продукциите на Дисни 
“АЗ, РОБОТЪТ и “AEON FLUX”. 
якуб тарковси е режисьор и аниматор, живущ във Варшава. Завършил е Полското 
национално училище за киноизкуство. Работил е като художник на соециални ефекти  за 
Хари Потър IV и Небесно царство. “Таралежът Йежи“ е неговия дебютен пълнометражен 
филм. 
томаш лешняк учи графичен дизайн в Европейската художествена академия във Варшава, 
Полша. Заедно с Рафал Скаржицки той създава култовите комикси „Таралежът Йежи” и 
„Тимек и Шампиона”.  “Таралежът Йежи” печели Голямата награда на Международния  
фестивал за комикси в Лодз през 2000 г.

SYNOPSIS: A satiric animated feature based on a Polish cult comic about an urban hedgehog, 
George, who gets in trouble with a mad scientists, two neo-nazi skinheads and a human clone 
of himself.

BIOGRAPHIES:
Wojtek Wawszczyk – director, animator, writer, cartoonist, teacher and 
music composer. Wojtek is one of the animators of the Disney productions 
I,ROBOT and  AEON FLUX.
Jakub tarkowski – Warsaw based film director and animator.Worked as a SFX 
artist for Harry Potter IV and Kingdom of Heaven (Moving Pictures Company, 
London). GEORGE THE HEDGEHOG is his feature debut. Fascinated with all 

things subversive and bizarre.
tomasz leśniak – studied Graphic Design at the European Art Academy in Warsaw, Poland. 
Togeterh with Rafał Skarżycki he created the cult comic series “Jeż Jerzy” which receives the 
Grand Prix for “Jeż Jerzy” at the International Comic Festival in Lodz in 2000.
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теКлОПОлис / teClOPOlIS
2009/12’10”
Argentina
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Хавиер Мрад
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Javier Mrad 

СИНОПСИС: Имало едно време стари списания, 
които нежно се поклащали от вятъра. Една Супер-8 
камера изпълзяла върху дървена маса, докато стар 
килим се движел на приливи и отливи. Внезапно 
се появила мишка. След това се появила цяла 
цивилизация, която вървяла към неизбежната 
си съдба. Пластмасовите отпадъци толкова се 
увеличили, че вече дори най-отдалечените плажове 
не били безопасни. 

БИОГРАФИя:
Хавиер Мрад е учител по графичен дизайн и телевизионен дизайнер/аниматор на моушън 
графики, с 20 годишен професионален опит. От 1986 г. до 1997 г. ръководи цялостния 
дизайн на телевизионните предавания на Канал 13/TN/ Grupo Clarin и през 1997 г. създава 
своя собствена компания www.medialuna.tv. През 2005 г. създава www.banzaifilms.tv. След 
20 години опит в телевизионните излъчвания се отказва от комерсиалната работа, за да 
преподава на пълно работно време и да създава свои собствени филми. Пре последните 
15 години Хавиер Мрад води лекции по телевизионен дизайн по целия свя.

SYNOPSIS: Once upon a time. Old magazines gently dance in the wind. A super-8 camera crawls 
over a wooden table while an old carpet flows in and out. Suddenly, a mouse. Then, a whole 
civilization running towards its inevitable destiny. Plastic waste has reached the point where 
not even the most distant beaches are safe.

BIOGRAPHY:J
avier Mrad is a Graphic design teacher and broadcast designer/motion 
graphics animator with 20 years professional experience. From 1986 to 
1997 he directed on-air design for Channel 13/TN/ Grupo Clarin, and in 
1997 he founded his own company www.medialuna.tv. In 2005 he founded 
www.banzaifilms.tv. After 20 years of broadcast experience, he retired from 
commercial work, to teach full time, and to create his own films. Javier mrad 

has lectured on broadcast design around the world for the last 15 years.
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тОлеРАнтнОст / ACCePtAnCe
2010/1’0”
Singapore
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Джошуа Нгиам, Елери Ен Джи
Category: STUDENT
Director: Joshua Ngiam, Ellery NG

СИНОПСИС: “Толерантност” е част от поредицата 
от анимационни филми NEmation! направени от 
студенти. Това е състезание за младежи, където 
могат да изразят своите виждания за Общата 
отбрана чрез анимацията. Окуражени от успеха 
на анимационните клипове, показани по време 
на Националния ден на Сплотяванаето през 2006 
г., Nexus организира NEmation!

БИОГРАФИя:
Аниматорите-предприемачи Джошуа Нгиам и Елери Ен Джи отварят свое собствено 
училище за анимация през юни 2005 г. Те  посвещават голяма част от времето си на 
провеждане на пет-часови уъркшопи по анимация в началните и средни училища.
Една от основните причини за засиления интерес към анимацията е силното желание на 
училищата, да насърчават тази сфера на изкуството в учебните заведения.

SYNOPSIS:  “Acceptance” is part of a series of animated films called N.E.mation! made by 
students. This is a competition for youths to express their notions on Total Defence through 
animation. Encouraged by the success of the five TD animation clips featured in the National 
Day Rally in 2006, Nexus has organised N.E.mation! 

BIOGRAPHIES:
Animator-entrepreneurs Joshua Ngiam and Ellery Ng 
started their own animation school in June 2005. They now 
devote much of their time to conducting five-hour ‘see 
and try’ animation workshops in primary and secondary 
schools.
One major reason for the increased interest in animation is 

the recent push by schools to promote the field here.
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тОмАтл (ДОмАтЪт) – ХРОниКА ЗА КРАя 
нА еДин сВят / tOmAtl-ChROnICle OF 
the enD OF A WORlD
2011/9’58”
France
Категория: ОБРАЗОВАТЕЛНИ И 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ
Режисьор: Луис Брисено
Category: EDUCATIONAL/EXPERIMENTAL
Director: Luis Briceno   

СИНОПСИС: Доматът е бил открит от европейците 
по същото време, когато и Новия свят. Ацтеките 
оставят като наследство това растение, което 
сега се среща в една трета от целия свят 

БИОГРАФИя:
Луис Брисено е роден в Чили през 1971, но през 1992 пристига във Франция. Той следва 
инженерство, но го съчетава с обучението си по филмово изкуство и създаване на 
звукови ефекти за анимационни филми. След това продължава като специалист по звука 
за анимационни филми, филмов режисьор и певец с групата Панамерикана.  

Освен около двадесетте музикални клипа за различни френски, немски и американски 
артисти, той е направил няколко късометражни филма, в които комбинира анимация, 
кукли, игра и експериментални техники:  “Заключените птици не могат да летят”, “Див 
картоф”,  “Billy the Killy”, “Сбогом, генерал Фард”…

SYNOPSIS: Tomato was discovered by Europeans at the same time as the New World. Aztecs 
handed down this plant, which now covers a third of the world’s.

BIOGRAPHY:
Born in Chile in 1971, Luis Briceno arrived in France in 1992.  He studies 
engineering, following on with studies in film and sound for animated films. 
He then continued as sound designer for animation films, film director and 
singer with cumbia band Panamericana.

Apart from some twenty-odd music videos for various French, German or 
American artists, he has made a number of short films combining animation, puppets, live 
action and experimental techniques: Caged Birds Cannot Fly, Wilde Kartoffel, Billy the Killy, 
Adieu Général, Fard…
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тя и ДОмЪт / heR, hOme
2011/3’47”
France
Категория: ЗА ТВ, ИНТЕРНЕТ И МУЗИКАЛНИ 
КЛИПОВЕ
Режисьор: Елен Дюкрок
Category: TV/WEB/VIDEO
Director: Hélène Ducrocq   

СИНОПСИС: Песента е за животa на една стара 
дама в имението й. Къщата и тя са изживели 
много неща заедно през живота. Когато отрежете 
дърво, можете да видите по един кръг за всяка 
година. Във филма, къщата се реже, за да видите 
цялата история, която “тя” е изживяла.

БИОГРАФИя:
Елен Дюкрок е родена е в Лил (Франция) на 26 май 1981. След като работи като директор 
на училището за анимация “La Poudrière”, Елен Дюкрок работи като филмов режисьор на 
свободна практика. Четири години режисира реклами, видеоклипове и късометражни 
филми. В момента тя е една от колектива от четири режисьора на KaAM и Citron Bien 
production.

SYNOPSIS: The song is about an old lady living in a mansion. The house and she have lived 
many stories through history. When you cut a tree, you can see one circle a year. In the movie, 
the house is cut in order to see all the history “she”’s lived.

BIOGRAPHY:
Hélène Ducrocq was born in Lille (France) on May 26th 1981.
After being headmaster of the animation school “La Poudrière”, Hélène 
Ducrocq has since worked as a freelance film director. For 4 years she has 
been directing commercials, videoclips and short films. Nowadays, she 
is one of the four members of KaAM’s director collective and Citron Bien’s 
production. 
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тялО с чеКмеДЖетА / CheSt OF DRAWeRS
2011/7’14”
Finland
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Сани Лахтинен
Category: STUDENT
Director: Sanni Lahtinen  

СИНОПСИС: Какво може да направи един скрин, 
когато малък пакостлив гостенин хвърля в 
безпорядък чекмеджетата му? 

БИОГРАФИя:
Сани Лахтинен е родена през 1986 г. и е завършила 
Художествената академия в Турку, Финландия, 
през 2011 г. ”Тяло с чекмеджета” (Piirongin piiloissa) е филмът, с който се дипломира. Преди 
това е режисирала филмите Kuka kehtaa?/”Смее ли някой?” (2010 г.) и Tollo Muerte/“Мъртва 
акула” (2008 г.) и е сърежисирала филма Murto/”Крадец с взлом” (2008 г.).

SYNOPSIS: What is there for a chest to do when a little mischievous guest messes up her 
drawers? 

BIOGRAPHY:
Sanni Lahtinen (1986) graduated from Turku Arts Academy, Finland, in 2011. 
Piirongin piiloissa/Chest of drawers is her graduation film. Previously she has 
directed the films Kuka kehtaa?/Who dares? (2010) and Tollo Muerte (2008) 
and co-directed the film Murto/Housebreaker (2008).
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УлиЦА „сАмУни“ / SAmOUnI StReet
2011/12’56”
Palestine
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Тилде Де Вандел
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Tilde De Wandel   

СИНОПСИС: Семейство Самуни губи 29 члена по 
време на Израелската инвазия през зимата на 2008-
2009 г. Децата често правят рисунки за това, което се 
е случило на тях и на семейството им. Тилде де Вандел 
и приятелите й правят анимационен филм от 15 000 
снимки от техните рисунки, който разказва историята 
им. Техният глас насочва рисунките.

БИОГРАФИя:
Тилде де вандел е родена в Белгия през 1981 г. Учи хранене и работи известно време 
в Африка преди да следва фотография в Академията за изящни изкуства в Гент, която 
завършва през 2009 г. През април 2010 г. работи върху първия си анимационен проект в 
Наблус, Палестина, заедно с двама приятели, които учат анимация. 
Работи като фотограф в Газа от юни 2010 г. до март 2011 г. По време на престоя си там, 
реализира втория си анимационен проект с четири деца от семейство Самуни. Семейство 
Самуни губи 29 члена по време на Израелската инвазия през зимата на 2008-2009 г. 

SYNOPSIS: Samouni family lost 29 members during the Israeli invasion in the winter of 2008-
2009. The kids often made drawings about what happened to them and their family. Tilde de 
Wandel and her friends made an animation movie out of 15 000 pictures of their drawings, that 
tells their story. Their voice guides the drawings.

BIOGRAPHY:
Tilde de Wandel was born in Belgium, 1981. She 
studied nutrition and worked a while in Africa before 
pursuing a degree in photography at the Academie 
voor Beeldende Kunst – Gent, which she finished in 
2009. In April 2010 she worked on her first animation 
project in Nablus, Palestine, together with two friends, 

who studied animation. She has been working as a photographer in Gaza from June 2010 till 
March 2011. During her time there, she realized her second animation project with four kids of 
the Samouni family. 
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ФеРмеРЪт и РОБОтЪт /  
the FARmeR AnD the ROBOt
2011/21’0”
Iran
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Абдула Али-Морад
Category: MADE FOR KIDS
Director: Abdollah  Ali-Morad

СИНОПСИС: Космически кораб катастрофира в една 
ферма; от него излиза робот, който се запознава с 
фермера...

БИОГРАФИя:
Абдула Али-Морад е роден през 1957 в Техеран. В 
гимназията учи специалност Природни науки, след 
това посещава курс по анимация в Канун, а 2 месеца по-късно и курса по обучение за 
куклена анимация в студиото за куклена анимация  на Прага.
Понастоящем работи в Канун като режисьор, сценарист, куклен аниматор, дизайнер на 
кукли и оператор. Правил е няколко късометражни, експериментални филма с куклена 
анимация. 

SYNOPSIS: Crashing of a spaceship in a farm, a robot comes out and gets in touch with the 
farmer… 

BIOGRAPHY:
Abdollah  Ali-Morad was born in 1957 in Tehran, he majored in Natural 
Sciences from high school, then joined the Animation Course at Kanoon, also, 
the 2 months training course for puppet animation at the puppet animation 
studios of Prague;
At present, he is working at Kanoon as director, scriptwriter, puppet animator, 
puppet designer, set designer, and cinematographer. He has made several 

short, experimental, puppet animation films.
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ФеРмичКАтА – РиБАтА / SmAll FARm .FISh.
2010/9’45”
Russia
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Дмитри Ершов
Category: UP TO 10 MIN
Director: Dmitry Ershov  

СИНОПСИС: “Фермичката” е анимационен сериал за 
жителите на малка ферма: милата баба Зина и нейните 
домашни любимци – овен, куче и котка. Всяка серия 
е кратка пословица за любовта, приятелството, 
разбирателството: приключения и изпитания очакват 
героите, но те винаги се справят с тях и остават верни 
един на друг и на тяхната домакиня. Серията “Рибата” 
поучава децата да не мамят приятелите си и да не 
бъдат алчни. 

БИОГРАФИя:
Дмитри Ершов е възпитаник на Художествения факултет на Всеруския институт по 
кинематография (1992 г.). Настоящето произведение му е дебютно. 
 
SYNOPSIS: “Little Farm” is a series of animated cartoons about the inhabitants of a tiny farm: 
kind Granny Zina and her pets – Ram, Dog and Cat. Each series is a short proverb about love, 
friendship, rapport: adventures and trials are awaiting the heroes but they always cope with 
them and remain loyal to each other and their hostess.
The “Fish” series tells children that they shouldn’t deceive friends and be greedy.

BIOGRAPHY:
Dmitry Ershov is an All-Russian Cinematographic Institute’s Artistic 
Department alumnus (1992). The present work is a debut.
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ФОКУс / tRICK
2010/3’47”
Taiwan
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: По-Йен Уанг
Category: STUDENT
Director: Po-yen Wang  

СИНОПСИС: „Политиката е най-изкусната магия в 
света.” Магьосникът манипулира покерът, който 
представлява властта, докато всеки копнее за 
слава и богатство зад маската. Неизбежна война 
е на път да избухне, и следва очарователно 
магическо шоу. Кой ще бъде победителят в края 
на шоуто...

БИОГРАФИя: По-Йен УАНГ, роден в Тайчунг, Тайван, на 17 октомври 1987 г., завършва 
Търговски дизайн в Националния Тайвански университет по наука и технологии. Обича 
да пътува и да гледа филми. Приключва първата си 3D анимация ТРИК като произведение, 
с което завършва, през 2010 г. В бъдещето  ще продължи да учи ревностно създаването на 
изображения, и ще записва въображението в мозъка с филм.

SYNOPSIS: “Politics is the most ingenious magic in the world.”
The magician manipulates the poker representing the power, while everyone desires fame and 
wealth behind the mask. An irrevocable war is about to break out, and a fascinating magic 
show is coming on. Who will be the winner at the end of the show...

BIOGRAPHY:
Po-Yen WANG, born in Taichung, Taiwan, on October 17, 1987, majored in 
Commercial Design at National Taiwan University of Science and Technology. 
He loves to travel and watch movies. He finished his first 3D animation, TRICK, 
as a graduation product in 2010. In the future, he will keep learning the image 
creation zealously, and record imagination in the brain with film.
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ФРАнКенХенД / FRAnKenhAnD
2011/3’26”
Slovakia
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Андрей Грегорчок
Category: STUDENT
Director: Andrej Gregorcok  

СИНОПСИС: Д-р Франкенхенд създава едно 
малко по-различно чудовище.

ОБРАЗОВАНИЕ:
Бакалавърска степен 2004-2009 - Художествена 
академия в Банска Бистрица, Факултет по 
изобразително изкуство област на обучение - 
аудио-визуални медии
Гимназия 2000-2004 Електротехническа гимназия „Йозеф Мургаш” в Банска Бистрица

ФИЛМОГРАФИя:
2009:“POZNANIE”  - Видеофилм с куклена анимация
2007:“Consume” – късометражен видеофилм “Ola Jalallo” – видеофилм куклена анимация 
лего - фестивали: AZYL, EARLY MELONS
2006:“Minipríbeh vody a jedného obrazu” – късометражен видеофилм “The photographer” 
(„Фотографът”) – късометражен видеофилм “Albert´s fountains” (“Фонтаните на Алберт“) - 
краткометражен видеофилм от Белфаст, Северна Ирландия
2005: “Oulu polytechnic” - късометражен видеофилм от  Оулу, Финландия
2004: “Finex 2004” - репортаж “MHD” - репортаж
“Stretnutie” – късометражен видеофилм 

SYNOPSIS: Dr. Frankenhand creates a little bit different kind of a monster.

EDUCATION:
Bachelor degree2004-2009 THE ACADEMY OF ARTS in Banská Bystrica, 
Faculty of fine arts, 
field of study - audiovisual media
High school 2000-2004 ELECTROTECHNICAL HIGH SCHOOL OF JOZEF 
MURGAŠ in Banská Bystrica

FILMOGRAPHY:
2009:“POZNANIE” - puppet stop motion animation videofilm
2007:“Consume” - short videofilm
“Ola Jalallo” - Lego stop motion animation videofilm - festivals : AZYL, EARLY MELONS
2006:“Minipríbeh vody a jedného obrazu” - short videofilm “The photographer” - short 
videofilm “Albert´s fountains” - short videofilm from Belfast, Northern Ireland
2005:“Oulu polytechnic” -short  videofilm from Oulu, Finland
2004:“Finex 2004” - reportage “MHD” - reportage “Stretnutie” - short videofilm
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ФРесКО – ПРОКлятиетО нА ДРАГУля /  
FReSCO – the CURSe OF DRAGUleA
2010/14’0”
Romania
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Октавиан Фреча
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Octavian Frecea  

СИНОПСИС:
Има една легенда за любовта и едно проклятие;
Легенда, в която двама влюбени се борят за любовта. 

ФИЛМОГРАФИя:
Филми режисирани от Октавиан Фреча
Фреско – Проклятието на Драгуля (2010)
Песен за Невинността (2008)
Зимата на Пингвина (2008)

SYNOPSIS: These is a legend about love and a curse; a legend where lovers are fighting for 
love. 

FILMOGRAPHY:
Films directed by Ion Octavian Frecea
Fresco – The Curse od Dragulea (2010)
Song of Innocence (2008)
The Penguin’s Winter (2008)
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ХАЙДе ДА ЗАмЪРсим / let’S POllUte
2009/6’30”
USA
Категория: ОБРАЗОВАТЕЛНИ И 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ
Режисьор: Гифуи Боудоу
Category: EDUCATIONAL/EXPERIMENTAL
Director: Geefwee Boedoe  

СИНОПСИС: В духа на образователните филми от 
50-те и 60-те, “Хайде да замърсим” е съвременна 
сатира за това как замърсяването е нашето 
наследство и поддържа икономиката ни да расте 
силна, докато ни инструктира как да бъдем по-
добри замърсители на въздуха за по-добро 
прецакано бъдеще.

БИОГРАФИя:
След завършването си в Калифорнийския институт  за изкуства през 1988г. Боудоу работи 
като аниматор, както и в отделите за „история“ и „визуално развитие“ в Pixar, Disney 
Feature Animation, ILM, DreamWorks и други. Интрото на „Monsters Inc”, което получава 
висока оценка от критиката е измислено, скицирано и нарисувано от Боудоу, който е 
и режисьор на анимацията. През 2006г. започва да работи върху първия си независим 
филм, който завършва през 2009г.  „Хайде да замърсим“ бавно набира инерция и печели 
положителната оценка на публиката на филмови фестивали по цулия свят. 
 
SYNOPSIS: In the spirit of 50’s & 60’s educational films, “Let’s Pollute” is a modern satire on how 
pollution is our heritage and keeps our economy growing strong, while instructing us how to 
be better polluters for a better blighted tomorrow.

BIOGRAPHY:
Upon graduation from CalArts in 1988 Geefwee Boedoe has worked as an 
animator, and in story and visual development for Pixar, Disney Feature 
Animation, ILM, DreamWorks, and others. The Opening Title Sequence 
to “Monsters, Inc.” which received high critical acclaim was conceived, 
storyboarded, and designed by Mr. Boedoe, who also directed the animation. 
Over three years in the making, “Let’s Pollute” was completed late in 2009, 

and has been slowly picking up positive attention and momentum in film festival worldwide.
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ХАРтиени чУДАтОсти /  
PAPeR POSSIBIlItIeS
2010/1’0”
Singapore
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Джошуа Нгиам, Елери Ен Джи
Category: STUDENT
Director: Joshua Ngiam, Ellery NG

СИНОПСИС: “Хартиени чудатости” е част от 
поредицата от анимационни филми NEmation! 
направени от студенти. Това е състезание 
за младежи, където могат да изразят своите 
виждания за Общата отбрана чрез анимацията. 
Окуражени от успеха на анимационните клипове, 
показани по време на Националния ден на 
Сплотяванаето през 2006 г., Nexus организира NEmation!

БИОГРАФИя:
Аниматорите-предприемачи Джошуа Нгиам и Елери Ен Джи отварят свое собствено 
училище за анимация през юни 2005 г. Те  посвещават голяма част от времето си на 
провеждане на пет-часови уъркшопи по анимация в началните и средни училища.
Една от основните причини за засиления интерес към анимацията е силното желание на 
училищата, да насърчават тази сфера на изкуството в учебните заведения.

SYNOPSIS:  “Paper Possibilities” is part of a series of animated films called N.E.mation! made by 
students. This is a competition for youths to express their notions on Total Defence through 
animation. Encouraged by the success of the five TD animation clips featured in the National 
Day Rally in 2006, Nexus has organised N.E.mation! 

BIOGRAPHIES:
Animator-entrepreneurs Joshua Ngiam and Ellery Ng 
started their own animation school in June 2005. They now 
devote much of their time to conducting five-hour ‘see 
and try’ animation workshops in primary and secondary 
schools.
One major reason for the increased interest in animation 

is the recent push by schools to promote the field here
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ХРАнимАЦия / AlImAtIOn
2011/2’48”
France
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Александър Дюбок
Category: UP TO 10 MIN
Director: Alexandre Dubosc   

СИНОПСИС: Анимирана храна за вкусовите 
рецептори...

БИОГРАФИя:
След приключване на обучението си по 
компютърна графика в Sup.Info.Com., Александър 
Дюбок получава Магистърска степен в същата 
област (MAISCA). Той е работил в няколко компании в Париж за специални ефекти за 
филми и телевизия, и основно в “Mac Guff Ligne”.

Винаги любопитен и пленен от изображението, в последно време той режисира и участва 
в много късометразни авторски числени техники с комбиниране на 2D и 3D. Фотографията 
също и до днес е една от дисциплините, в която има важен личен творчески процес, тясно 
свързан с неговия анимиран свят. 

SYNOPSIS: Animated food for the taste buds.

BIOGRAPHY:
After completion of studies in computer graphics to Sup.Info.Com. Alexander 
DUBOSC have an European Master in Art in the same domain ( M.A.I.S.C.A.). 
He worked in several companies in Paris special effects for film and television, 
which mainly “Mac Guff Ligne”.

Always curious and fascinated by the image, he directed and participated 
in recent years many shorts author numerical technique combining 2D and 3D. Photography 
is also to date one of the disciplines in which there is an important personal creative process 
closely linked to his animated world. 
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ХРОмОни / ChROmOneS
2011/3’40”
Bulgaria
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Ина Николова и Райна Атанасова
Category: STUDENT
Director: Ina Nikolova & Rayna Atanasova   

СИНОПСИС: Всеки човек има свои правила и 
граници. Понякога особени. Те свързват краищата 
на личния му свят. Те правят живота удобен и 
безопасен за живеене, защото ние определяме 
очакванията си върху тях. Но е неочаквано това, 
което всъщност променя живота ни. Е, и? 

БИОГРАФИИ:
Райна Атанасова (1988) – предстои да се дипломира в Нов български университет, 
специалност изящни изкуства – анимация. Участва като аниматор в различни проекти, 
снима се в реклами.
ина николова (1987) – предстои да се дипломира в Нов български университет, 
специалност изящни изкуства – анимация. Работи като дизайнер на торти. Изпълнява 
главната женска роля в игралния филм “Кецове” (реж. Валери Йорданов, Иван Владимиров), 
награден на Московския кинофестивал 2011.
“Хромони” е първият самостоятелен филм на Ина и Райна. Печели наградата за анимация 
на Sofia Short Challenge в рамките на София филм фест 2011. Представен е в Панорамата 
“Късометражни филми” на Филмовия Фестивал в Сараево 2011, а Ина и Райна са поканени 
за членове на журито на конкурса Сараево Сити Филм.

SYNOPSIS: Everyone has his own rules and borders. Sometimes peculiar ones. They bind the 
edges of a personal world. They make it comfortable and safe for living. Because we fix our 
expectations upon them. But unexpected is what actually changes our lives. So? 

Rayna Atanasova (1988) will be graduating from New 
Bulgarian University, majoring in fine arts – animation. She 
works on various projects as an animator, and she acts in 
commercials.
 Ina nikolova (1987) will be graduating from the New 
Bulgarian University, majoring in fine arts – animation. 
Work as a cake designer. She is the main actress in the 

movie “Sneakers” (directed by Valeri Yordanov, Ivan Vladimirov), awarded at the Moscow Film 
Festival 2011.
 “Chromones” is the first independent film of both Ina and Rayna. It receives the Best animation 
film award in Sofia Short Challenge within Sofia Film Fest 2011. It was screened as part of the 
Panorama of short films of Sarajevo Film Festival 2011, and Ina and Rayna were invited as 
members of the jury Sarajevo City Film.
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чеРен ПетЪК / DIRty FRIDAy
2010/8’27”
Spain
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Тенесор Круз Ниесваара, Адриан 
Мигел Делгадо
Category: UP TO 10 MIN
Director: Tenesor Cruz Niesvaara, Adrián Miguel 
Delgado   

СИНОПСИС: Един мъж, много дребнав по 
отношение на реда, наказва котката си по 
много преувеличен начин. Собственикът на 
животното започва да губи ума си, докато 
маниакално спекулира за възможните плановете 
за отмъщение, които домашният му любимец 
евентуално замисля.

БИОГРАФИИ:
Адриан мигел Делгадо има степен по изящни изкуства в Университета на Ла Лагуна от 
2010, а тенесор Круз ниесваара в момента завършва следването си в същата специалност. 
Двамата са сърежисьори на анимационните серии „Los días de Kumapáh”. Те са работили 
заедно по мултидисциплинарен проект за документален филм El Universo Humano, с 
режисьор Даниел Негрин, и са били съ-режисьори на късометражния анимационен филм 
„Черен Петък”. Тенесор е режисирал и няколко анимационни клипа за El Club de Archi, 
анимационни серии за Televisiуn Canaria, и е участвал в много проекти за анимационни 
етюди La Casa Animada. „Черен Петък” е тяхната първа работа като режисьори.

SYNOPSIS: A man very fussy about order punishes his cat in a very exaggerated manner. The 
owner of the animal starts to lose his mind as he obsessively speculates about the pet’s possible 
plans for revenge.

BIOGRAPHIES:
Adrián miguel Delgado got his degree in Fine Arts at the 
University of La Laguna in 2010 and tenesor Cruz niesvaara 
is now finishing his studies in the same speciality. Both are 
co-writers of the cartoon series Los días de Kumapáh. They 
have collaborated in the multidisciplinary documentary 
project El Universo Humano, directed by Daniel Negrín, and 

co-directed the animation shortfilm Dirty Friday. Tenesor has also directed several animation 
works for El Club de Archi, a cartoon series for Televisión Canaria, and contributed to many 
projects for the animation studies La Casa Animada. Dirty Friday is their fist work as directors.
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АКеРБелЦ/ВеЩиЦите и инКВиЗитОРЪт 
/ AKeRBeltZ/the WItCheS AnD the 
InQUISItOR
2010 10’29”
Spain
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Сесар Урбина Виториа
Category:  10 TO 50 MIN
Director: César Urbina Vitoria

СИНОПСИС: Мрачната тъмница на затвора 
Санто Офисио в Логроньо (Испания) е пълна 
със затворници обвинени в магьосничество. 
Звукът на мистични пслами се прокрадва през 
решетките. Това е отчаян вик за помощ, който 
пътува през долини и планини, докато достигне до махала на Суаграмурди. Младо момче 
се събужда внезапно в средата на нощта...

БИОГРАФИя:
Сесар Урбина Виториа (Сабадел, 1974).
Сесар има Бакалавър по медийни проучвания в  Университета Комплутенсе в Мадрид и в 
Университета Дамс в Болоня, Италия. Работил е в TVE (La Rioja),Telemadrid (регионалната 
телевизия на Мадрид), бил е част от продуцентска компания, наречена Drop Star. В момента 
е директор и партньор в своя собствена продуцентска компания, наречена Iralta Films SL, 
която създава преди десет години заедно с брат си Анхел Урбина.

SYNOPSIS: The gloomy dungeon of the Santo Oficio gaol in Logroño (Spain) is packed with 
prisoners accused of witchcraft. The sound of mystical chanting drifts out through the bars. It is 
a desperate cry for help that travels through valleys and mountains until it reaches the hamlet 
of Zugarramurdi. A young boy wakes up suddenly in the middle of the night…

BIOGRAPHY:
César Urbina Vitoria (Sabadell, 1974). César is Bachelor of Media Studies at the 
Complutense University of Madrid and in the Dams Univertisy of Bologna. He 
worked in TVE (La Rioja),Telemadrid (the regional TV of Madrid) and he was 
part of a production company called Drop Star. At the moment he is director  
and partner of his own production company, named Iralta Films S.L., that he 
created together with his brother Ángel Urbina ten years ago.
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АКО ВОДАтА имАШе Очи /  
IF WAteR hAD eyeS
2011/2’41”
USA
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Алан Бекер
Category: MADE FOR KIDS
Director: Alan Becker   

СИНОПСИС: Ако водата е очите, какво би видяла? 
Това е анимация от гледната точка на капка вода, 
която преминава през водния цикъл. Това показва 
какви пейзажи изпускаме давидим, защото не 
сме водни капки. 

SYNOPSIS: If water had eyes, what would it see? This is an animation from the perspective of a 
water droplet going through the water cycle.  It shows how much scenery we miss by not being 
water ourselves.
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БРАт ми ГРеГ / my BROtheR GReG
2011/3’0”
Germany
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Филип Ендерс
Category: UP TO 10 MIN
Director: Philipp Enders  

СИНОПСИС: Грег мрази мухи. Сутрин след сутрин, тези 
малки невъзпитани същества са като нов кошмар. Четири 
кратки епизода, които варират между хумор и ужас, ни 
разказват за ефекта, който тези калпави сутрини имат 
върху нашия герой. Те предимно приключват с гневното 
избухване на Грег. И все пак, брат му, разказвача на 
филма, играе роля също толкова важна, колкото и тази 
на самия Грег. Дали, в крайна сметка, разказвачът не 
се опитва да разбере собствената си идентичност, като 
разказва тази история?

БИОГРАФИя:
Филип Ендерс е роден през 1980 в Щутгарт. Между 2000 и 2003 той се обучава като художник-
илюстратор за цифрови мултимедии и следва история на изкуството и философия във 
Фрайбург, преди да отиде да следва по специалността «Филм и телевизия» в Академията 
за медийни изкуства в Кьолн. По това време той печели стипендия и прекарва един 
семестър в Международната филмова школа (International Film School) в Куба (EICTV). 
Филип Enders се дипломира с наградения документален филм “Смъртта на един човек” 
през 2009 г. Той живее и работи като независим продуцент и редактор в Кьолн.

SYNOPSIS: Greg hates flies. Morning after morning, those little brats bring him a new nightmare. 
Four short episodes, which change between humor and scare, tell us of the effect these wrong-
headed daybreaks have on our protagonist. Mostly they end in one of Greg’s temper tantrums. 
Yet, his brother, the narrator of the film, plays a role as important as Greg himself. Does the 
narrator, in the end, only try to comprehend his own identity by telling this story?

BIOGRAPHY:
Philipp Enders was born in Stuttgart in 1980. Between 2000 and 2003 he 
trained as a digital media designer and studied art history and philosophy 
in Freiburg before going on to study film and television at the Academy 
of Media Arts Cologne. During this time he won a scholarship and spent a 
semester at the International Film School in Cuba (EICTV). Philipp Enders 
graduated with the award-winning documentary “the death of one.” in 2009. 

He lives and works as an independent filmmaker and editor in Cologne.  
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МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

В ОКОВи / In ChAInS
2011/7’30”
Croatia
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Даниел Сулич
Category: UP TO 10 MIN
Director: Daniel Suljic  

СИНОПСИС: Филмът се състои от няколко 
несвързани епизода. Наред с другите неща, 
можем да видим две чудовища, които взаимно 
се обиждат, търгове на кралско оръжие или хора 
безразлични към собствената си мизерия.

БИОГРАФИя:
Даниел Сулич е роден през 1968 година в Загреб. Той е завършил Колежа по приложни 
изкуства във Виена 1997-ма година. Неговата техника на анимиране е рисуване върху 
стъкло. Сътрудник е и в катедрата по анимация и нови медии в Академията за изящни 
изкуства в Загреб. 

ФИЛМОГРАФИя: 
‘Evening Star’ (1993), ‘Walz’ (1994), ‘Leckdonalds’ (1995), ‘Highway 59’ (1996), ‘Kolač’ (1997), 
‘Sunce, sol i more’ (1997), ‘Film s djevojčicom’ (2000), ‘Kratak život’ (2007), ‘Mogu si to jako dobro 
zamisliti’ (2004).

SYNOPSIS: “In chains” consists of a couple of non-related episodes. Among other things we can 
see two monsters insult each other, auctions of royal weapon or passive people in their own 
misery.

BIOGRAPHY:
Daniel Suljic was born in 1968. in Zagreb. He graduated from the College 
of Applied Arts in Vienna ин 1997. His animation technique is drawing on 
glass. He is an associate in the Department of Animation and New Media at 
Academy of Fine Arts in Zagreb. 

FILMOGRAPHY: 
‘Evening Star’ (1993), ‘Walz’ (1994), ‘Leckdonalds’ (1995), ‘Highway 59’ (1996), ‘Kolač’ (1997), 
‘Sunce, sol i more’ (1997), ‘Film s djevojčicom’ (2000), ‘Kratak život’ (2007), ‘Mogu si to jako dobro 
zamisliti’ (2004). 
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Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

ВиХРУШКА / WhIRlWInD
2010/3’40”
UK/Bulgaria
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Николай Мустаков
Category: UP TO 10 MIN
Director: Nikolay Moustakov  

КРАТЪК ОБЗОР
Вдъхновен от представянето на виртуозния 
уличен изпълнител Хелмут Шол. Въртележка 
разкрива силата на музиката, която превръща 
бетона в изпълнен с жизнерадост мини филм, 
описващ пътешествие. 

БИОГРАФИя
Роден в София, България. 
След като учи приложни изкуства и илюстрация, Николай завършва 
Националната академия за театрално и филмово изкуство в София, 
България през 1996 г. с диплома по анимационна режисура. От 1997 
г. Николай работи в Лондон по множество филмови и телевизионни 
проекти, като също така режисира свои собствени филми. Бил е 

художник сценарист на игралния филм Фантастичният господин Фокс.
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МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

ВОЙничетО и БАлеРинАтА /  
SmAll SOlDIeR & BAlleRInA 
2010/7’0”
Russia
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Анастасия Соколова
Category: MADE FOR KIDS
Director: Anastasiya Sokolova  

СИНОПСИС: Този филм е една красива любовна 
история между две играчки – войник и балерина. 
Основава се на оригиналната приказка на 
Андерсен. 

БИОГРАФИя:
Анастасия Соколова е родена в Екатеринбург.
2004 г. – Завършва Уралската архитектурна академия
2008 г. – дебют “СНЕГИР”
2009 г. – „Горкият Шаро”
2010 г. – „Войничето и балерината”

SYNOPSIS: This film is a beautiful love-story between two toys – a soldier and a ballerina. Based 
on the original fairy tale by Anderson.

BIOGRAPHY:
Anastasiya Sokolova was born in Ekaterinburg.
2004 - Finished Ural Arhitector Academety
2008 - debut “SNEGYR”
2009 - “Poor old Rover”
2010 - “Small soldier and balerina” 



160 Международен фестивал на анимационния филм „Златен Кукер – София“ 2011

И
Н

Ф
О

РМ
АЦ

И
О

Н
Н

А 
П

РО
ГР

АМ
А

IN
FO

RM
AT

IO
N

 P
RO

G
RA

M
M

E

Златен Кукер - София

2011 2011

МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

ВЪЗХОД и ПАДение нА WC /  
RISe AnD FAll OF W.C.
2011/5’40”
Estonia
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Мартинус Клемет
Category: STUDENT
Director: Martinus Klemet   

СИНОПСИС: Едни деца отиват на гости на баба 
си, която живее близо до морето. Два бръмбара-
рогачи имат романтична вечеря. И двете двойки 
попадат в неприятности, докато пътищата им не 
се пресичат.

БИОГРАФИя:
Мартинус Клемет (роден 1982 г.   в Естония) завършва през 1998-2002 “Персонални 
компютри и Мрежи” в Политехническия университет в Талин. 2005-2008 учи графика в 
Естонската академия на изкуствата. По време на неговото университетско образование, 
той прави два кратки 3D анимационни филма “Запали ме” (2007) и “Пухкава снежинка” 
(2006), които са били прожектирани на множество анимационни фестивали. Мартинус 
прави кратката анимация “Във въздуха” (2009) в студио Eesti Joonisfilm, и печели няколко 
награди, включително “Най-добър филм на фестивала” Анимационния фестовал в 
Мелбърн през 2010. В момента прави Магистър по Анимация в Естонската академия на 
изкуствата. “Възход и падение на WC” (2011 г.) е филма с, които се дипломира.

SYNOPSIS: Some children are going to visit their grandmother who lives near the sea. Two stag-
beetles are having a romantic dinner. Both couples are in troubles until their ways intersect.

BIOGRAPHY:
Martinus Klemet (born 1982 in Estonia) studied 1998-2002 “Personal 
Computers and Networks” at Tallinn Polytechnic School. 2005-2008 he 
studied graphics at the Estonian Academy of Arts. During his university 
studies he made two short 3D animations “Light My Fire” (2007) and “Furry 
Flurry” (2006) which were screened in many animation festivals. He also 
made a short animation “In the Air” (2009) in studio Eesti Joonisfilm which 

won several awards including “Best of Festival” at the Melbourne Animation Festival 2010. He 
now makes his Master’s degree at Animation Department of Estonian Academy of Arts. “Rise 
and Fall of W.C.” (2011) is his graduation film.
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Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

ГлОБУси / GlOBUlI
2010/7’10”
Germany
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Стефан Елинг
Category: UP TO 10 MIN
Director: Stefan Eling   

СИНОПСИС: “Глобуси” разказва за трудностите 
на кралските упражнения в пространствено-
времевия континуум.

БИОГРАФИя:
Щефан Елинг е роден през 1963 г. в Кьолн, 
Германия.
Учи графичен дизайн и илюстрация в Кьолн.
От 1987 г. е илюстратор, режисьор и продуцент за немската телевизия, и уебдизайнер и 
аниматор за Германската федерална агенция за гражданско образование

Късометражни анимационни филми:
1996 г.: “Да убиеш Хайнц”, 2D, 4 мин..
2000 г.: “Play_Station-а на Тони”, 2D/3D, 15 мин.
2007 г.: “Кибер  “, 2D, на 5 минути.
2010 г.: “Глобуси”, 3D, 7 мин

SYNOPSIS: Globuli tells about the difficulties of royal exercises in the space-time-continuum.

BIOGRAPHY:
Stefan Eling was born in 1963 in Köln, Germany. 
Studies Graphic Design and Illustration in Köln.
Since 1987 he is an Illustrator, Director and Producer for German television, 
and Webdesigner and animator for German Federal Agency for Civic 
Education

Animation Shortfilms:

1996: „Killing Heinz“, animationsfilm 2D, 4 Min.
2000: “Tony’s Play_Station”, animationsfilm 2D/3D, 15 Min
2007: “Cyber”, animationsfilm 2D, 5 Min.
2010: “Globuli”, animationsfilm 3D, 7 Min.
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Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

ДеЙВ сПЪД / DAVe SPUD
2010/6’30”
UK
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Едуард Фостър
Category: MADE FOR KIDS
Director: Edward Foster  

СИНОПСИС: Някои търсят приключение, Дейв 
Спъд просто се натъква на него. Дейв е момчето, 
който се взира и много се мръщи. Той има две 
основни цели в живота:
1. Да намерите нещо, в което е добър (малко 
вероятно).
2. Да оцелее след всички неща, които всеки един 
ден му преодставя (дори и по-малко вероятно).

БИОГРАФИя:
С образование и опит в илюстрацията, Едуард Фостър започва работа като аниматор на 
свободна практика. През 2003 г. той завършва Националното филмово и телевизионно 
училище с Магистърска степен по Анимация. След успеха на анимирани късометражни 
филми като “Пенсионерката Пени”, дипломният филм на Едуард “Анна Спъд” обира награди 
на различни фестивали.
Едуард обича да е творчески свързан с всички аспекти на производството, включително 
редактиране на скрипта, концепция на стоки и одобрения.
“Дейв Спъд” е най-скоршният филм на Едуард, и заедно с филмова компания The 
Illuminated, той е сценарист и режисьор на пилотния епизод.

SYNOPSIS: Some seek out adventure; Dave Spud just falls over it. Dave is a boy who stares and 
frowns a lot. He has two main goals in life:
1. To find something he is good at (unlikely).
2. To survive all the things that each day throws at him (even less likely).

BIOGRAPHY:
With an education and background in Illustration, Edward Foster began work 
as a freelance animator. In 2003 he graduated from the National Film and 
Television School with a Masters degree in Animation Direction. Following 
on from the success of his animated short PENSIONER PENNY, Edward’s 
graduation film ANNA SPUD picked up a clutch of Festival awards.
Edward enjoys being creatively involved in all aspects of production, 

including script editing, merchandise concepts and approvals.  
DAVE SPUD is Edward’s most recent creation, and alongside The Illuminated Film Company he 
has written and directed the pilot episode. 



International Animation Film Festival Golden Kuker – Sofia 2011 163

И
Н

Ф
О

РМ
АЦ

И
О

Н
Н

А 
П

РО
ГР

АМ
А

IN
FO

RM
AT

IO
N

 P
RO

G
RA

M
M

E

Златен Кукер - София

2011 2011

МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED
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ДОлнОтО неБе / the SKy DOWnStAIRS
2010/15’0”
Brasil
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Леонардо Ката Прета
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Leonardo Cata Preta  

СИНОПСИС: От 12 годишен Франсиско снима 
небето. Един ден нещо различно се появява 
на една от снимките му – факт, който променя 
ежедневието му. 

БИОГРАФИя:
През 2001 г., след като наскоро е завършил Дизайн 
в Училището по изящни изкуства – Федерален 
университет Мина Гере, Леонардо Ката Прета 
започва да разработва проекти по уеб дизайн и създава произведения на изкуството 
и изложби. Също така, работи като дизайнер и илюстратор, работи в рекламния пазар, 
където разработва произведения за списания, издатели, рекламни агенции и Интернет. 
През 2004 г. започва да работи с моушън графики, като работещ на свободна практика 
за агенции и проектантски служби. През 2005 г., се връща във Федералния университет 
Мина Гере и завършва Анимационно кино. Дипломната му работа е филмът „Обитатели на 
304” (2007 г.) – важно събитие за началото на неговата дейност в киното. 

SYNOPSIS: Since the 12-year-old Francisco make sky photographs. One day, something different 
appears in one of your photos changing his routine.

BIOGRAPHY: 
In 2001, newly graduated in Design from the School of Fine Art – UFMG, begins 
to develop web design projects and produce works of art and exhibitions. Also 
works as a designer and illustrator, working in the advertising market where 
he developed works for magazines, publishers, advertising agencies and the 
Internet. At 2004 he starts to work with motion graphics by providing jobs 
as a freelancer for agencies and design offices. In 2005, back at the UFMG, he 

graduated in Animation Cinema and his work of completion of graduation, the film “DWELLERS  
OF THE 304” – 2007, is the milestone of the begin of his cinematic action.
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ДРАт (ПО ДяВОлите) / DRAt
2010/11’0”
Canada
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Фарзин Фарзане
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Farzin Farzaneh  

СИНОПСИС: “По дяволите” е готически разказ 
за една жена, живееща сама в провинцията. 
Това е историята на самотните опити на един 
човек да запази малкия рай, който си е изваял от 
заобикалящата го среда, срещу външните сили 
на природата. За нейно огорчение си, тя открива, 
че естествената среда не винаги признава някой 
да има изключително право на такова удобство.

БИОГРАФИя:
Фарзин Фарзане е художник, роден в Иран, който живее и работи Монреал. Практикувал 
е рисуване, чертане, режисиране и фотография през по-голямата част от живота 
си постоянно разучава различни форми на изкуството и медии. Неговите филми и 
произведения на изкуството са прожектирани и излъчвани нашироко в Канада и в 
чужбина. Предавал е изкуство и филмопроизводство на ученици и студенти от детските 
градини до университетите и продължава да разучава непрекъснато увеличаващия се 
брой техники и стилове за филмопроизводство. 
По дяволите, 11 минутен анимационен филм, е последната творба на Фарзин. Тя печели 
наградата за най-добра анимация на провелия се през 2010 г. Световен филмов фестивал 
Куинс в Ню Йорк.

SYNOPSIS: Drat is a Gothic tale of a woman living alone in the country. It is the story of 
one person’s lonely attempts to safeguard the small heaven that she has carved out of her 
environment against the outside forces of nature. To her chagrin, she finds out that the natural 
environment does not always recognise her exclusive rights to such comforts.

BIOGRAPHY:
Farzin Farzaneh is an Iranian-born artist living and working in Montreal. He 
has practiced painting, drawing, filmmaking and photography for most of 
his life and is constantly exploring different artforms and media. His films and 
artwork have been screened and exhibited widely in Canada and abroad. He 
has taught art and filmmaking to students from kindergarten to university 
levels and continues to explore the everexpanding panoply of techniques 

and styles of filmmaking. His films tend to have a sensual and moody visual component that 
bear witness to his strong sense of aesthetics. 
“Drat”, an 11-minute animated film, is Farzin’s latest production. It won the award for Best 
Animation at the 2010 Queens World Film Festival in New York. 
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INTERNATIONAL ANIMATED
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ДРЪм енД БеЙс / DRUm ‘n’ BASe
2010/5’18”
Slovakia
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Мария Алхова
Category: STUDENT
Director: Maria Olhova  

СИНОПСИС: Късометражен филм за Дръм енд 
Бейс.

МАРИя АЛХОВА
Образование:
1994 – 2002 – Основно училище
2003 – 2006 г. – Гимназия за приложни изкуства, 
Кремница
2007 г. – Академията за музикални и сценични изкуства Братислава, Анимация

Професионален опит:
2005 г. Конкурс / Водни пръстени
2009 Семинар AniFest – Международен филмов фестивал Требон и Теплице 
2009 Работа в търговската индустрия за ТВ
2009 г. Семинар AniMars – Мартин / ръководител на класа по пиксилация

Умения и способности:
Креативно производство – дигитална или ръчна графична техника 

SYNOPSIS: A short film about drum´n´base. 

MARIA OLHOVA
education:
1994- 2002- Basic school
2003- 2006- High School of Applied Arts, Kremnica
2007- The Academy of music and Performing  Arts Bratislava, animation

Work experience:
2005 Competition/Rings on water
2009 Workshop AniFest – Trebon and Teplice International Animated Film 
Festival 
2009 Work in commercial industry for Tv
2009 Workshop AniMars – Martin / supervisor of pixilation class

Skills and abilities:
Creative production-digital or drawing, graphic technic 
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МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
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Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

ДУХЪт нА синятА ПтиЦА /  
SPIRIt OF the BlUeBIRD
2011/5’45”
Canada
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Кристин Кук и Джеси Гуше
Category: UP TO 10 MIN
Director: Xstine Cook &  Jesse Gouchey  

СИНОПСИС
Използвайки спрей-боя върху оградата и 
гаража, където индианката Глория Черното Перо 
(майка и баба) е била зверски убита през 1999 
г., художникът Джеси Гуше рисува лирическа, 
широкомащабна анимация, заснета кадър по 
кадър, на синята птица Сиалия по време на полет,  
в името на Глория.

БИОГРАФИя НА РЕЖИСьОРА ДЖЕСИ ГУШЕ
Джеси е 29 годишен индиански художник, отраснал в Ред Диър, Алберта. Рисуването 
и скицирането му стават хобита. Той преминава към улично изкуство и графити за да 
задоволи нуждата си от оцветяване и изразяване. Джеси получава подготовка по анимация 
в анимационния проект Индианска Анимация за Младежи – Quickdraw Animation и 
наскоро завършва два късометражни анимационни филма. 
БИОГРАФИя НА РЕЖИСьОРА КРИСТИН КУК
Създател на маски и кукли и експериментален театрален художник повече от 20 години, 
Кристин в момента приема късометражните филми като свое основно художествено 
занимание. Тя настоящият художествен ръководител и основател на Общността на 
анимационните обекти в Калгари (ОАОК).

SYNOPSIS
Using spray paint on a fence and garage where Aboriginal mother and grandmother Gloria 
Black Plume was brutally murdered in 1999, Cree artist Jesse Gouchey paints a lyrical, large 
scale frame by frame animation of a bluebird in flight as tribute to Gloria.

CO-DIRECTOR BIOGRAPHY – JESSE GOUCHEY
A 29 year old Aboriginal artist raised in Red Deer, Alberta, 
Jesse grew up drawing and sketching as a hobby. He took 
to street art and graffiti to satisfy his need for colour and 
expression.  Jesse recently completed two short animated 
films.
CO-DIRECTOR BIOGRAPHY – XSTINE COOK

A mask and puppet maker and experimental theatre artist for over 20 years, Xstine now 
embraces short film making as her primary art practice. She is the current Artistic Director and 
Founder of Calgary Animated Objects Society. 
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МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
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Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

ДЪРВАРят / lUmBeRJACK
2011/14’47”
Poland
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Павел Дебски, Матеуш Хелдвайн
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Pawel Debski  

СИНОПСИС: На брега на голям океан живеят баща 
и син. Бащата е дървосекач. Момчето, от друга 
страна, щастливо си живее живота на момче, 
което не вижда нищо освен баща си. Всичко 
върви като в книга с приказки, докато един ден 
дървосекачът се връща вкъщи променен човек... 

БИОГРАФИИ:
матеуш Хелдвайн (роден на 1 септември 1985 г.) е полски филмов гримьор и възпитаник 
на Националната филмова, телевизионна и театрална академия в Лодз. “Масово изселване” 
е на-важният му филм, който получава многобройни награди в Полша. „Дърварят” е едно 
от последните му произведения. То е осъществено в сътрудничество с Павел Дебски и 
студио ФУМИ. 
Павел Дебски (роден на 1 август) е полски кинорежисьор и възпитаник на Националната 
филмова, телевизионна и театрална академия в Лодз. Неговият късометражен 
анимационен филм „Коса кошмар” получава номинации на множество кинофестивали. 
Неговото последно произведение „Дърварят” – филмът, скойто се дипломира, е направен 
в сътрудничество със студио ФУМИ. В момента работи като 2D и 3D аниматор. 
SYNOPSIS: On the shore of a great ocean lives a father and his son. The father is a lumberjack. 
The boy on the other hand is happily living the life of a boy who sees nothing past his father. 
Everything was as in a storybook, until one day the lumberjack came home a changed man... 

BIOGRAPHIES:
mateusz heldwein (born on the 1st September 1985) is a polish film makeup 
artist and a graduate of the National Academy of Film, Television and Theater 
in Lodz. He is the creator of  “Exodus” and “Stars from Heaven”. “Exodus” 
received numerous awards in Poland. “Lumberjack” is one of his  most recent 
works. It was realized in cooperation with Pawel Debski and FUMI studio.
Pawel Debski (born on the 1st of August) is a polish film maker and a 

graduate of the National Academy of Film, Television and Theater in Lodz. His animated short 
film titled “Hair Nightmare” received nominations at festivals like „OFAFA” (in 2007), “Youth and 
Film “ and “Era New Horizons” (both in 2008). His latest production “Lumberjack”, which is also 
his thesis, was done in co-production with FUMI Studio (an animation and film production 
studio in Warsaw) he is currently working as an 2D and 3D animator.
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INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

еГО / eGO
2011/9’52”
Netherlands / Finland
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Леви Лехтинен
Category: UP TO 10 MIN
Director: Leevi Lehtinen  

СИНОПСИС: “Его” е визуална поема за греха и 
подсъзнанието. Тя разказва историята на един 
човек, който губи душата си и опитите му да си 
я върне. 

БИОГРАФИя:
Леви Лехтинен е финландски куклен аниматор и 
фотограф. Той учи анимация в Художествената гимназия Лиминка във Финландия (2002-
2003 г.) и в Академията за музикални и драматични изкуства (VSMU), Братислава, Словакия 
(2003-2006 г.), където се дипломира като куклен аниматор. От 2004 г. той работи като 
независим артист, фотограф на свободна практика и аниматор на късометражни филми 
и реклами.
Страстта на Леви е традиционната куклена анимация. Той се старае да овладее всички 
аспекти на правенето на филми от проектирането и изработването на кукли през 
правенето на анимация до последващата обработката.

SYNOPSIS: “Ego” is a visual poem about sins and subconscious mind. It tells a story of a man 
losing his soul, and of his attempts to get it back.

BIOGRAPHY:
Leevi Lehtinen is a Finnish puppet animator and photographer. He studied 
animation at Liminka Art School in Finland (2002-2003) and at Academy of 
Music and Dramatic Arts (VSMU), Bratislava, Slovakia (2003-2006), where 
he graduated as a puppet animator. Since 2004 he has worked as a free 
artist, freelance director of photography and an animator for short films and 
commercials.

Leevi’s passion is traditional puppet animation. He struggles to master all aspects of film making 
from designing and building puppets through animation to post-production.
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ЖиВОтЪт е ГАДен / lIFe IS A BItCh
2010/7’40”
Czech Rep.
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Михаела Хофова
Category: STUDENT
Director: Michaela Hoffova   

СИНОПСИС: Този интелигентен анимационен 
филм е за една малка птичка, която просто иска 
да намери място, където да се вписва. 

БИОГРАФИя:
Михаела Хофова е студент по специалност 
Анимация в Училище то за Кино и Телевизия 
към Академията по сценични изкуства в Прага, 
Чехия.

SYNOPSIS: This clever animation is about a little bird who just wants to find a place where he 
can fit in.

BIOGRAPHY:
Michaela Hoffova is a student in animation in Film & TV School of the Academy of Performing 
Arts in Prague, Czech Republic.
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иГРиЩе / PlAyGROUnD
2010/3’50”
Japan
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Мирай Мизю
Category: UP TO 10 MIN
Director: Mirai Misue   

СИНОПСИС: Невинният свят на децата. 
Непрекъснатостта на живота. Комбинация от 
ред и хаос. Обединяване и разделяне. Реалният 
динамичен свят. 
Импровизирана анимация, която обединява тези 
изображения. 

БИОГРАФИя:
Роден през 1981 г.
Април 2001 г. Влиза да учи графичен дизайн в Университета по изкуства Тама.
Учи анимация и илюстрация основно по време на престоя си в училище.
Март 2007 г. Завършва следдипломна програма в Университета по изкуства Тама 
Понастоящем прави анимации и илюстрации, работя като лектор по изящни изкуства в 
гимназия.

SYNOPSIS
The innocent child-like world. The continuity of life. A combination of order and chaos. Uniting 
and division. The real streaming world.
Improvised animation that joined these images. 

BIOGRAPHY:
Mirai Mizue  was born in 1981
2001.April studies graphic design at Tama Art University 
He mainly studied animation and an illustration during enrollment in 
school.
2007.March – Tama Art University and graduate school completion
Now, he enjoys doing animation and illustration, working as a fine-arts 

lecturer of a high school.
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иЗГАРяЩО сияние / BURnInG BRIGht
2010/6’26”
USA
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Мей-Ю Чен
Category: STUDENT
Director: Mei-yu Chen  

СИНОПСИС: Тази земя отдавна е изгубила 
жизнеността си. Тук не растат дървета, цветя не 
цъфтят, а горите са в състояние на вечна сивота 
и мълчание. Въпреки това, един ден едно смело 
малко момче открива мистериозна чанта с 
реликви и се отправя към гората, за да открие 
нещо повече за чантата, без да осъзнава към 
какво се е запътило.

БИОГРАФИя:
Мей Ю Чен е студентка по анимация в Рочестърския технологичен институт, САЩ. Тя е 
от Тайван и е придобила дипломата си по Изящни изкуства в Тайпейския национален 
университет по изкуствата. Като аниматор и художник, тя се отдава на комбинирането 
на изкуствата на тайванската култура в нейните анимационни произведения. Нейната 
предишна късометражна анимация “Желание”, е селектирана: през 2010 г. на филмовия 
фестивал Суиксленд, през 2009 г. на фестивала Бендфилм, през 2009 г. на Анимарт, през 
2009 г. на филмовия фестивал Хай фол и през 2009 г. на филмовия фестивал СиИСи 
Шорттейкс.

 SYNOPSIS: This land has long lost it’s vitality. Here, trees don’t grow, flowers don’t blossom, 
and forests are in a state of perpetual gray and silence. Yet, one day a brave little boy found a 
mysterious bag of relics, and he set out into the forest to find out what the bag was about, little 
to realize what he is heading into.

BIOGRAPHY:
Mei Yu Chen is an animation student in Rochester Institute of Technology, 
USA. She is from Taiwan and obtained her Fine-Arts degree in Taipei National 
University of Arts. As an animator and artist, She devotes to combine the arts 
of her home culture in to animation works. Her previous animation short—
Wish, has been selected in 2010 Siouxland Film, 2009 BendFilm Festival, 
2009 AnimArte, 2009 High Fall Film Festival and 2009 CEC Shorttakes Film 

Festival. 
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истОРиятА нА леОниД / leOnID’S StORy
2011/18’53”
Germany/Ukraine
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Райнер Лудвигс
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Rainer Ludwigs   

СИНОПСИС: Съветско семейство търсещо своя 
скромен рай е въвлечено в огромно бедствие. 
Този магически анимиран филм съчетава 
рисуване, фотография и документално видео, 
за да улови сюрреалистичните емоции на една 
твърде истинска трагедия: Чернобил 1986.

БИОГРАФИя: След завършване на образованието си по Графичен дизайн в Колежа по 
изкуствата в Бремен, Германия през 1992 г. с акцент върху анимация и рисувани филми, 
Райнер Лудвигс създава телевизионни спотове за Международната рекламна агенция 
Grey в Дюселдорф. От 1995 г. той работи като независим режисьор и продуцент в 
областта на изображенията и киното. Тази работа включва поръчки за продукции на 2D- и 
3D-анимация, телевизионни и кино клипове, специални ефекти и анимационни филми. 

SYNOPSIS: A Soviet family searching for a modest paradise is swept into an immense disaster. 
This magically animated film combines drawing, photography and documentary video to 
capture the surreal emotions of the too-real tragedy: Chernobyl 1986.

BIOGRAPHY:
After Completing his degree in Graphic Design at the college of Arts in Bremen, 
Germany in 1992 with the emphasis on animation and cartoon films, Rainer 
Ludwigs created television spots at the International Advertising agency, 
Grey in Düsseldorf. Since 1995 he worked as an independent director and 
producer in the field of image and company films. This work included firm 
order productions with 2D- and 3D-animation, TV and Cinema spots, special 

effects and cartoon films.



International Animation Film Festival Golden Kuker – Sofia 2011 173

И
Н

Ф
О

РМ
АЦ

И
О

Н
Н

А 
П

РО
ГР

АМ
А

IN
FO

RM
AT

IO
N

 P
RO

G
RA

M
M

E

Златен Кукер - София

2011 2011

МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

КАмЪчКОВ и сКАлОВА / PeBBle & StOne
2011/6’0”
Germany
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Ралф Кукула
Category: MADE FOR KIDS
Director: Ralf  Kukula  

СИНОПСИС: Карл Камъчков и Карла Скалова 
пазят своето „Кралство от камък” в планината 
Елб Сандстоун. Когато откриват, че каменоделец 
зидар просто взима камъка им от планините, те 
побесняват и започват да следват „следата на 
камъните” чак до Дрезден Цвингер. 

БИОГРАФИя НА РАЛФ КУКУЛА
1962 – Роден е в Дрезден
1979 -1981– Вечерно училище в Академията по изкуства в Дрезден; Живопис и Дизайн Арт
1981-1984 – DEFA-Студио за анимационни филми Дрезден; Оцветяване и фази
1984-1987 – Академия за кино и телевизия Бабелсберг; Специалност: Анимация
1987-1991 – DEFA-Студио за анимационни филми Дрезден; Анимация, резисура и дизайн
1991-1993 – Аниматор на свободна практика
1993 – Основател и Управлявител на на Balance Film
1991-2005 – Продуцент на повече от 45 документални филма

SYNOPSIS: Karl Klotz and Karla Kiesel keep guard over their ‘Kingdom of Stone’ in the Elbe 
Sandstone Mountains. When they discover that a stonemason is simply taking their stone from 
the mountains, they are furious and follow the ‘trail of the stones’ all the way to the Dresden 
Zwinger.

RALF KUKULA - BIOGRAPHY
1962 – Born in Dresden
1979-981– Evening school in the Academy of Arts Dresden, Painting and Art 
Design
1981-1984 – DEFA-Studio of Animation Films Dresden, Coloring and 
Inbetweens
1984-1987 – Academy of Film and TV Babelsberg, Branch of study: 

Animation
1987-1991 – DEFA-Studio of Animation Films Dresden; Animation, direction and design
1991-1993 – Freelancer 
1993 – Founder and Managing Director of Balance Film
1991-2005 – Producer of more than 45 documentary films 
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Кин / KIn
2011/11’0”
Belgium
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Ателие Колектив
Category: 10 TO 50 MIN
Director: L’atelier  Collectif   

СИНОПСИС: Кин е социална фотография на 
Киншаса, направена с играчки в африкански 
стил. 

БИОГРАФИя
“Ателие Колектив” (Колективен семинар) е 
анимационен семинар за непрофесионалисти, 
обхващащ кратки филмови анимационни проекти. Всяко решение се взима от групата, 
от сценария до звуковия дизайн. Тези филми се създават с професионални средства и 
се пренасят на 35 мм филм. Те получават около 20 награди (Брюксел, Франция, Русия, 
Португалия, япония и т.н.) Тези проекти са координирани от Уилям Хен, режисьор, 
издател, автор на комикси и сърежисьор на “Зоробабел”. „Кин” е 12-тият филм на “Ателие 
Колектив”.

SYNOPSIS: Kin is a social photography of Kinshasa, made with african-style toys.

BIOGRAPHY:
L‘Atelier Collectif’ (Collective Workshop) is an animation workshop for non-professionals, 
gathered around animated short film projects. Every decision is taken by the group, from the 
script to the sound design. These
films are created with professional means and transferred to 35 mm film. They collected about 
20 prizes (Brussels, France, Russia, Portugal, Japan, etc.) These projects are coordinated by 
William Henne, filmmaker, publisher, comic book author and co-director of Zorobabel. ‘Kin’ is 
the 12th film of the ‘Collective Workshop’.
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 КОЙ е тАм? / WhO’S theRe?
2010/9’30”
Slovakia
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Ванда Райманова
Category: MADE FOR KIDS
Director: Vanda Raymanova   

СИНОПСИС: Две момчета се излюпват от яйца и 
преживяват едно въображаемо приключение. 
Понякога като приятели, понякога като съперници, 
те изграждат една къща, за да се предпазят от 
вълка. Приказка за смелостта и чувството за 
приятелство при деца от предучилищна възраст.

БИОГРАФИя:
Ванда Райманова е родена на 27.03.1973г. в Нова Баня, Словакия
Учи Анимация в Академията за музикални и драматични изкуства в Братислава.
През 1996г. прави късометражен анимационен филм „За двама души”, който участва на 
множество фестивали и няколко пъти бива награждаван.

ФИЛМОГРАФИя:
2010 Кой е там?
2010 Скитане през историята

SYNOPSIS: Two boys hatch out of eggs and have an imaginative adventure. Sometimes as 
friends, sometimes as rivals, they build a house to protect themselves from the wolf. The tale 
about courage and sense of friendship for preschool children.

BIOGRAPHY:
Vanda Raymanova was born on 27. 3. 1973 in Nová Baňa, Slovakia. 
She studied Animation film at the Academy of Musical and Dramatic Arts in 
Bratislava. 
In 1996 she made short student film  „ About Two People” , which  participated 
in many festivals 
and was awarded several awards. 

FILMOGRAPHY
2010   WHO’S THERE?
2010   Wandering By The History
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КОЙ сЪм АЗ? / WhO Am I
2010/13’0”
Russia
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Залина Бидеева, Светлана Халкина, 
Константин Арефиев
Category: STUDENT
Director: Zalina Bideeva, Svetlana Khalkina, Konstantin 
Arefiev

СИНОПСИС: Изрезки от хартия, снимки и винтидж плакати 
дават живот на нови образи, рими и стихотворения в този 
филм. Зад умишления примитивизъм, в този сатиричен 
колаж от поезия и анимация, се крие остра пародия

Залина Бидеева: През 1994 г. завършва Художествената 
школа “А.С. Пушкин”, Владикавказ
През 2003 г. завършва Руския държавен институт по кинематография (специалност: 
аниматор). 2001 г. – участива във Фестивала за млади дизайнери на Института Струганов 
(Москва); 2002 г. – участива в изложба посветена на 300-годишнината на Санкт Петербург.
светлана Халкина: През 1992 г. завършва курсове за аниматори в Обединения институт на 
Специализирано обучение на Госкино (Федералната агенция по култура и кинематография). 
От 2003 г. досега – работи в компанията B.S.Grafics като аниматор.
Константин Арефиев: През 1995 завършва Висшите курсове за сценаристи и филмови 
режисьори. 1994-2001 г., работи за B.S.Grafics като компютърен графичен художник. 
Режисьор е и на музикални видеоклипове.

SYNOPSIS: Clippings and paper cuts, photographs and vintage posters give a life to new images, 
rhymes and poems in this movie. This satiric collage of poetry and animation is hiding a sharp 
parody behind the intentional primitivism.

BIOGRAPHIES:
Zalina Bideeva – In 1994 graduated from the Vladikavkaz Art School of 
A.S.Pushkin.
In 2003, graduated from the All-Russian State Institute of Cinematography 
(specialty: animator).
2001- participation in 4th Open Stroganov’s Institute Festival of young 
designers (Moscow)

2002 – participation in exhibition  devoted to 300th anniversary of Saint-Petersburg.
Svetlana Khalkina – In 1992 finished courses of animators by All-Union Institute of Advanced 
Training of Goskino (Federal Agency on Culture and Cinematography). Since 2003 till now – BS-
Graphics” Computer Studio, animator. 
Konstantin Arefiev – In1995 graduated from the Higher Courses of Scriptwriters and Film 
Directors. 1994-2001, worked for the B.S.Grafics company as a computer graphics artist. Director 
of musical videos.
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КУче/ЗАеК  /  DOG/RABBIt
2011/12’10”
Croatia
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Небойша Слйепчевич
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Nebojsa Slijepcevic  

СИНОПСИС: Изгладняло улично куче; Тлъст 
домашен заек; А между тях – един обсебен и 
властен стопанин.

БИОГРАФИя:
Небойша Слепевич е роден в Загреб през 1973 
година. Завършва кино и телевизионна режисура 
в Академията за драматични изкуства в Загреб. В момента работи на свободна практика 
режисьор / сценарист / продуцент. “Куче/Заек” е първият му анимационен филм.

SYNOPSIS: A starving stray dog; A fat pet rabbit; And between them – an obsessive 
possessive.

BIOGRAPHY:
Nebojsa Slijepcevic was born in Zagreb in 1973. He graduated in film and 
TV directing at the Academy of Dramatic Arts in Zagreb. At the moment he’s 
working as a free-lance film director / screenwriter / producer.  ‘Dog / Rabbit 
is his first animated film.
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леГенДАтА ЗА ПлАнинА нГОнГ /  
the leGenD OF nGOnG hIllS
2011/9’30”
Kenya
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Куаме Ньонго
Category: UP TO 10 MIN
Director: Kwame Nyong’o   

СИНОПСИС: Страшното горско чудовище, което 
има навика да напада селото Масаи, се влюбва в 
красива девойка, наречена Санаяан...

БИОГРАФИя:
Измежду различните му таланти, Куаме Ньонго е 
аниматор и илюстратор. Жител на Найроби, Кения, Куаме е участвал в няколко анимации 
за образователни и продуктивни инициативи на континента, включително проекта 
“Анимирана Африка!” на ЮНЕСКО, както и детски телевизионен сериал „Тинга Танга 
приказки“ на Тайгър Аспект. Роден през 1972 г. в САЩ родители от Кения и САЩ, Куаме учи 
анимация в Академията на изкуствата в Калифорния, има диплома по изящни изкуства от 
колежа Хавелфорд, Пенсилвания, САЩ. Краткометражният филм “Легендата за планината 
Нгонг”, 2011, бележи стремежа на Куаме да покаже възможностите, които се крият в това 
да използваш анимацията, за да разкажеш за африканския фолклор и приказки.

SYNOPSIS: The frightful ogre of the forest, who has the habit of attacking the Massai village, 
falls in love with the beautiful maiden Sanayian...

BIOGRAPHY:
Amongst his various talents, Kwame Nyong’o is an animator and illustrator. 
A resident of Nairobi, Kenya, Kwame has been involved in several animation 
training and production initiatives on the continent, including UNESCO’s 
‘Africa Animated!’ project, and Tiger Aspect’s ‘Tinga Tinga Tales’ children’s 
TV series. Born in 1972 in the USA to Kenyan and American parents, Kwame 
studied animation at the Academy of Art University in California, after 
completing a Fine Arts degree at Haverford College, Pennsylvania, USA. 
The short film ‘The Legend of Ngong Hills’, 2011, marks Kwame’s endeavor 

to showcase the possibilities that lie in using animation to tell African folklore and fantasy 
stories.
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ЛЕКСДИЗИЯ / LEXDYSIA
2010/3’15”
Norway
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Марк Райсбиг
Category: MADE FOR KIDS
Director: Marc Reisbig    

СИНОПСИС: Това е историята на едно момче и 
неговата борба с дислексията. Тя заплашва да го 
повали с разбъркани думи, които оживяват и се 
проявяват в различни форми.Момчето трябва 
да потърси помощ от въображението си, за да 
преодолее кошмара, случващ се около него. 

БИОГРАФИЯ:
Марк Райсбиг (р. 1980)  е роден и израснал в Норвегия. Учил е в Колежа по изкуствата Св. 
Мартин и след това в Кралския колеж по изкуствата в Лондон. В момента живее и работи 
в Осло. 

ФИЛМОГРАФИЯ:
Времето изтича (2007), анимационен късометражен филм
Лексдизия (2011), късометражен филм (смесена техника – игра на актьори и стоп-кадър)

SYNOPSIS: This is the story of a boy �ghting dyslexia. It threatens to overwhelm him as jumbled 
words come alive and manifests themselves in various forms. The boy has to reach into his 
imagination to overcome the nightmare around him.

BIOGRAPHY:
Marc Reisbig (b. 1980) was born and raised in Norway. He trained at St Martin’s College of Art 
and then The Royal College of Art (MA) in London. He currently lives and workes in Oslo.

FILOMGRAPHY:
Time is running out (2007), Animated short�lm
Lexdysia (2011), Short�lm (mixed media – live action and stop motion)
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лУ! / lOU!
2009/12’45”
France
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Ерик Гарне, Жером Мускаде
Category: MADE FOR KIDS
Director: Eric Garnet, Jerome Mouscadet

СИНОПСИС: “Лу!” разказва за ежедневието на 
едно 12 годишно момиче, което живее в голям 
град със самотната си майка си и тяхната котка. 
“Лу! “предлага уникален поглед към модерните 
връзки, най-добрите динамиката на добрите 
приятели и интимния живот на децата преди 
пубертета.

БИОГРАФИя:
Ерик Гарне завършва Института за политически науки в Париж (Магистърска степен по 
Международни Бизнес Отношения) през 1988 година.
Работи в на няколко големи международни корпорации в областа на медиите и 
аудиовизуалната индустрия (Carat и Havas Group), и след това се присъединява към 
Antefilms, френска продуцентска компания през 1996 г. (сега Moonscoop), като продуцент 
отговаря за копродукциите и международните продажби.

Неговият опит обхваща всички сфери на анимация индустрия: разработка, финансиране, 
производство, продажби и управление на права. 

SYNOPSIS: Lou ! tells the everyday life of a 12 year old girl who lives in a big city with her single 
mother and their cat. Lou ! offers a unique take on modern relationships, best friends dynamics 
and the inner life of preteens everywhere.

BIOGRAPHY:
Eric Garnet graduated the Institute of Political Sciences of Paris (Masters in 
International Relations and International Business) in 1988.

He worked for several major international corporations in the media and 
audiovisual industry (Carat and Havas Group), and then joined Antefilms, 
a French production company in 1996 (now Moonscoop), as producer in 

charge coproductions and international sales.
His expertise covers all the fields of the animation industry : development, financing, production, 
sales and rights management.
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лУннА сеРенАДА / mOOnlIGht SeRenADe
2011/3’7”
Serbia
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Група деца от JAA Film
Category: STUDENT
Director: Group of children JAA FILM 

СИНОПСИС: Музикално анимационно видео. Момче и 
момиче балетисти танцуват на лунна светлина.

БИОГРАФИя:
Детският кръжок за анимационни филми в ягодина, 
Сърбия, е създаден през 2006 година. Това е 
извънучилищна “организация” за деца и младежи, 
която им дава възможност да се занимават с дейности, 
които не се предлагат в образователната система. В 
кръжока вземат участие деца от 7 до 17 години, всички страстно обичащи да рисуват, да 
правят филми и креативно изкуство.  Кръжокът се ръководи от дипломираната скулпторка  
Мария Вулич. 
Анимационните техники, на които децата се учат в кръжока, са рисуване, изрязване, 
моделиране на глина и анимации в пясък. 

SYNOPSIS: Animated music video. A male and a female ballet dancers dancing in the 
moonlight.

BIOGRAPHY:
Children s animated film workshop, Jagodina, Serbia, was 
founded year 2006 .This is outschool ’’organization’’ for children 
and youngsters, wich is made for offering certain subject matters, 
otherwise unavailable in regular education system.Workshop 
engage children from 7  -17 years old, all of them passionatly 
attached to drawings, movie making and creative arts.The 

workshop is led by Marija Vulic, graduate sculptor.
Learning animation technics in workshor are drawings, cut-out,modeling clay and animations 
in sand.
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лЮБОПитнАтА мечКА / nOSy BeAR
2011/1’30”
USA
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Фран Краузе
Category: UP TO 10 MIN
Director: Fran Krause  

СИНОПСИС: Една любопитна мечка намира един 
злочест ловец в гората.

БИОГРАФИя:
Фран Краузе е роден в Утика, Ню Йорк. Той 
завършва инситута Мънсън Уилямс Проктър, а 
след това Училището по дизайн в Роуд Айлънд. 
Докато е там, той прави всепризнатия филм “Господин Усмивка”. Започва работа в “Сини 
улики” към Никелодеон, и прекарва десет години в Ню Йорк като аниматор на свободна 
практика по проекти като “Събота вечер на живо”, “Малкият Айнщайн” и “Супер Участък”. 
С брат му Уил ще прави два пилотни филма за Cartoon Network, “Анимираната Утика” и 
“Четиримата от Северните щати”. В момента е преподавател в Калифорнийския институт 
по изкуствата CALARTS.

SYNOPSIS: A curious bear finds an unfortunate hunter in the woods.

BIOGRAPHY:
Fran Krause was born in Utica, New York. He attended Munson Williams 
Proctor Institute, then the Rhode Island School of Design. While there, he 
made the award-winning “Mister Smile”. Starting at Nickelodeon’s “Blue’s 
Clues”, he spent ten years in New York as a freelance animator on projects 
like “Saturday Night Live”, “Little Einsteins” and “SuperJail”. With his brother 
Will he made two pilots for Cartoon Network, “Utica Cartoon” and “The 

Upstate Four”. He is currently faculty at the California Institute of the Arts.
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мАГАЗин ЗА ЦВетя “ОХлЮВ” / eSCARGOt
2011/8’41”
Croatia
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Мануел Сумберак
Category: STUDENT
Director: Manuel Sumberac   

СИНОПСИС: Двете армии от охлюви влизат в боя 
с една и съща цел, последната пъпка на стеблото, 
но пъпката принадлежи на друг свят........

БИОГРАФИя:
Той е роден на 05 август 1988 г. в Пула. След като 
завършва Училището по приложни изкуства и 
дизайн в Пула, департамент по графичен дизайн, 
бива приет в Академията по приложни изкуства, факултет по Анимация и Нови медии. 
През 2010 г. завършва студентското си обучение по Анимация и Нови медии и е приет 
да учи следдипломно в същия факултет.  В периода 2008 – 2009 г. работи като главен 
аниматор на филма на Зденко Башич „Гъливер” на Инфайн пръдакшън. По-късно през 2009 
г. в сътрудничество със Зденко Башич реализира два анимационни видеоклипа „Жаден” 
и „Толерантност” като сътрудничи като автор, режисьор, аниматор, и постпродукция. 
Като последно произведение по време на обучението си като студент в Академията по 
приложни изкуства, факултет по анимация и нови медии, той осъществява през 2010 г. 
късометражния анимационен филм „Ескаргот” като автор, режисьор и аниматор.

SYNOPSIS: The two armies of snails in the fight for the same purpose, the last bud on the stem, 
but the bud belongs to another world ........

BIOGRAPHY:
He was born on 05th of August 1988 in Pula. After graduating from The 
School of Applied Art and Design in Pula, Department of Graphic Design he 
was admitted at The Academy of Fine Arts,Department of Animation and 
New Media. In 2010 he finished Undergraduate Studies of Animation and 
New Media and was admitted at Graduate Studies at the same department. 
In 2008. - 2009. he worked as lead animator on the Zdenko Bašić film 

“Gulliver” by the “Infine”production. Later in 2009. in cooperation with Zdenko Bašić he realized 
two animated music video “Žeđam” and “Toleranca” cooperating as author, director, animator, 
and postproduction. As a final work on undergraduate studies at the Academy of Fine Arts, 
Department of Animation and New Media He realized in 2010 short animated film “Escargot “ 
as author, director and animator.
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мАсКА / mASKA
2010/24’0”
Poland/UK
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Братя Куай
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Brothers Quay  

СИНОПСИС: “Маска” е анимационен филм на 
братята Куай, режисьори и куклени аниматори,  
музикално украсен с музика композирана от 
Кшищоф Пендерецки. Сценарият е адаптация 
по романа на Станислав Лем със същото 
заглавие. Действието на “Маска” се развива в 
единтехнологично развит, но в същото време и 
феодален свят. Красивата компаньонка Дуена е създадена с цел да изпълни определени 
мисия. Въпреки това, тя ще бъде принудена да избира между изпълнението на задачата, 
за която е била създадена и любовта.

БИОГРАФИя:
Братята Куай са родени близо до Филаделфия, където учат в колежа по Изкуствата във 
Филаделфия, а по-късно и в Лондон, в Кралския колеж по изкуствата. През 1980 г. те образуват 
KONINCK с колегата си Кийт Грифитс и оттогава са произвели хибридно разнообразие от 
куклени анимационни филми: документални филми за Стравински,яначек, Анаморфозис; 
интерлюдии {MTV}; реклами, както и филми, вдъхновени от творбите на Кафка, Бруно 
Шулц: {УЛИЦА НА КРОКОДИЛИ} и Робърт Уолсър: {ИНСТИТУТ БЕНДЖАМЕНТА} – live action 
пълнометражен филм за Channel 4. 

SYNOPSIS: “Maska” is the latest animated film of Quay brothers, directors and puppet animators, 
with the music composed by Krzysztof Penderecki. The screenplay is the adaptation of Stanisław 
Lem’s novel of the same title. The action of “Maska” is set in a technologically developed but, at 
the same time, feudal world. Beautiful Duenna was created in order to carry out certain mission. 
However, she will be forced to choose between accomplishing the task she was created for and 
love.

BIOGRAPHY:
THE QUAY BROTHERS were born near Philadelphia where they 
studied at the Philadelphia College of Art, then later in London at the 
Royal College of Art. In 1980 they formed KONINCK with colleague 
Keith Griffiths and since then they have produced a hybrid variety of 
puppet animation film work: documentaries on Stravinsky, Janáček, 
Anamorphosis; interludes {MTV}; commercials, as well as films 

inspired by the writings of Kafka, Bruno Schulz {STREET OF CROCODILES}, and Robert Walser 
{INSTITUTE BENJAMENTA}’a live action feature for Channel 4.
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меЖДУ ДВе тОчКи /  
BetWeen tWO POIntS
2011/2’15”
Austria
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Рафаел Майерхофер (Мотиф)
Category: STUDENT
Director: Rafael Mayrhofer (Motiphe)

СИНОПСИС: Между 2 точки е официалният 
видеоклип към песента „Между две точки” на 
Glitch Mob с участието на Swan. Това е история за 
тежестта на зависимостта.

БИОГРАФИя:
Сформирано през 2010 г., Мотиф е съвместно сътрудничество на четирима души – 
Катя Флашбергер, Флориан Жури, Свен Скожилас и Рафаел Мейрхофер, всеки от които 
допринася със страст, талант или умения в създаването на анимация.

SYNOPSIS:
Between 2 Points is the official music video for the song “Between Two Points” by The Glitch 
Mob ft. Swan.It is a tale about the weight of dependency.

BIOGRAPHY:
Formed in 2010, Мotiphe is the four-headed collaboration of – Katja 
Flachberger, Florian Juri, Sven Skoczylas and Rafael Mayrhofer, who came 
together each one throwing in some passion, talent or skill to create 
animations.
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мимЪт и чеРнАтА ПеПеРУДА /  
the mIme AnD the BlACK BUtteRFly
2011/4’55”
Mexico/Canada
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Хосе Луис Сатурно
Category: UP TO 10 MIN
Director: José luis Saturno  

СИНОПСИС: Марсело се намира пред вратите 
на подземния свят, където ще се опита да научи 
Смъртта как да се смее в замяна на втори шанс в 
живота.

БИОГРАФИя:
Хосе Луис Сатурно е мексикански режисьор, който в момента живее в Монреал, където 
завършва Факултета по Анимационно кино към университета Concordia (Канада). Той 
се впуска в света на изкуството от ранна детска възраст, когато започва да моделира 
глинени фигурки. Този му талант в крайна сметка го довежда до това да прави stop-motion 
анимация – сферата, в която твори сега.
Първият му късометражен филм “Llueve Metano” е номиниран за различни международни 
фестивали в страни като Канада, Италия, Испания, Колумбия и Аржентина. Въпреки, че 
току-що е започнал кариерата си, младият режисьор е използва таланта си в множество 
проекти като редактор, дизайнер, оператор, съветник или сценарист.

SINOPSIS:
Marcelo finds himself at the doors of the underworld, where he will attempt to teach death 
how to laugh in exchange for a second chance at life.

BIOGRAPHY:
José Luis Saturno, mexican filmmaker currently living in Montreal and 
graduated from the Film Animation faculty at the Concordia University 
(Canada) ventured into the world of art at the young age of four, when he 
started modeling clay figurines. This first talent has ultimately lead him to 
turn to stop motion animation, his current area of expertise.
His first short film “Llueve Metano” was nominated for various international 

festivals in countries such as Canada, Italy, Spain, Colombia, and Argentina. Although his career 
has just begun, the young filmmaker has lent his talent to a multitude of projects, contributing 
as editor, designer, cameraman, council, or scriptwriter. 
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нАРисУВАният ПАЙ / PAInteD-PIe
2011/4’30”
Malaysia
Категория:  СТУДЕНТСКИ 
Режисьор: Мехди Фароктала, Хавиш Тота, 
Кудзай Гумбо и Абдулрахман Алансари
Category: STUDENT
Director: Mehdi Farrokhtala, Havish Thota, Kudzai 
Gumbo, Abdulrahman Alansari  

СИНОПСИС: Стара художничка, която е тъжна 
заради загубата на съпруга си, рисува пай сама 
в караваната си. Гладно момченце с къркорещо 
стомахче бяга от града.

SYNOPSIS: An old painter who is sad about her husbands passing is painting a pie alone in her 
caravan. A hungry boy with a growling stomach walks away from town
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нОЩен ОстРОВ / nIGht ISlAnD 
2011/5’40”
UK/Poland
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Салвадор Малдонадо
Category: MADE FOR KIDS
Director: Salvador  Maldonado  

СИНОПСИС: Малко момиче е изхвърлено извън 
борда на кораб, попаднал в буря. 
Тя се събужда на мистериозен остров, където 
среща странни същества, които я изкушават да 
остане. За да намери обратния път, тя трябва да 
освободи музиката, която е в лапите на мъртвото 
вълнение на Нощния остров. 

БИОГРАФИя
Завършил е Националното филмово и телевизионно училище през 2004 г. Устроен в 
Лондон, той работи на свободна практика като аниматор и режисьор на видеоклипове 
по няколко анимационни проекта, включващи танц и прожектиране, документален филм, 
анимация за BBC и изящно изкуство. 

SYNOPSIS: A Young Girl  is Washed Overboard by a ship caught in a storm. 
She Wakes up on a mysterious Island where She encounters strange creatures that tempt her 
to stay. In order  to find her way back she must liberate the music trapped in the undertow of 
the Night Island.

BIOGRAPHY:
Graduated at National Film & Television School in 2004. London based, he 
has worked as a freelance Animator and Music Video Director, on several 
animation projects, involving dance and projection, documentary, animation 
for the BBC, and fine art.
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няКОЙ БлиЗО ДО теБ – тАЙнА /  
SOmeOne neARBy .SeCRet.
2010/13’0”
Russia
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Мария Ховенко
Category: MADE FOR KIDS
Director: Maria Hovenko   

СИНОПСИС: Това е историята на едно момче на име 
Миша, което наскоро е било осиновено от млада семейна 
двойка. Миша иска да бъде най-доброто дете, но това не 
винаги се получава. Той е учтив и открит; това е причината 
да му се случват чудеса понякога; а неговият мистериозен 
и добър приятел, този, който винаги е наблизо, му помага 
в най-трудните моменти. 

БИОГРАФИя:
Ховенко Мария Валентиновна: Филмов и телевизионен режисьор
Родена на 29 август 1975 г. в Москва, Русия.
Завършва Всеруския кинематографически институт С.А. Герасимов (Студиото на Владимир 
Михайлович Кобрин). 
Режисираните от нея продукции: „На голямото океанско крайбрежие” (игрална версия), 
„Кандински” (документален), цикъл от детски филми „Историята на  минаващите години”, 
игралната версия на детския сериал „Остров на открития”, документалния проект „Моята 
Третяковска галерия”. 

SYNOPSIS: It is a story of a boy Mike recently adopted by a young married couple. Mike wants 
to be the best child but it not always goes right. Mike is kind and open-hearted; that’s why 
miracles happen to him sometimes; and his mysterious good friend, The One Who is Always 
Nearby helps him in his tightest moments. 

BIOGRAPHY:
Hovenko Maria Valentinovna: Movie and TV Filmmaker
She was born August, 29, 1975 in Moscow, Russia.
She graduated from S.A. Gerasimov All-Russian Cinematographic Institute 
(Vladimir Mikhailovich Kobrin’s Studio).
Her filmmaking works: “On the Great Ocean Coast”(live-action), “Kandinsky” 
(documentary), animation cartoon cycle “Story of the Passing Years”, children’s 

live-action serial “Island of Discoveries”, documentary project “My Tretyakov Gallery”.
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ОтКлЮченО / UnlOCKeD 
2011/3’39”
USA
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Тани Гем
Category: STUDENT
Director: Tahnee Gehm  

СИНОПСИС: Излюпва се призрачен ключ – рядък 
феномен, който спомага за оздравяването и 
оживлението на ключ-хората... С изключение на 
едно момче, което злоупотребява със силата му. 

БИОГРАФИя:
Тахни Джем в момента е студент в Калифорнийския 
институт по изкуства и учи Анимиране на герои. Като създава множество анимационни 
късометражни филми в колкото се може по-разнообразни стилове, тя се надява един ден 
да притежава свое собствено анимационно студио. Изкуството и анимацията са нейни 
страсти през целия ú живот, но тя също така харесва да свири на цигулка и пиано, заедно 
с уеб дизайн експериментиране. 

SYNOPSIS: A spirit key is hatched – a rare phenomenon, helping heal and uplift the key people... 
With the exception of one boy who misuses its power.

BIOGRAPHY:
Tahnee Gehm is currently a student at the California Institute of the Arts, 
studying Character Animation. Creating a handful of animated short films in as 
many diverse styles as possible, she hopes to one day own her own animation 
studio. While art and animation have been life-long passions, she also enjoys 
playing violin and piano, along with web design experimentation.
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ПАУнОВО ОКО / PeACOCK’S eye
2010/13’0”
Belgium
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Джерландо Инфузо
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Gerlando Infuso

СИНОПСИС: Сибил – ловец, колекционер, и 
накрая художник; тя търси последния удар с 
четката си.

БИОГРАФИя:
Роден през 1986 г., Джерландо Инфузо следва 
обучението си в университета La Cambre в 
Брюксел от 2005 г. насам. Първият му късометражен филм “Марго”, който създава през 
3-та си година в университета, печели наградата Junior на международния фестивал на 
анимацията в Анеси през 2008 г. През 2009 г., “Цирк Милован” печели няколко цени, като 
Наградата на публиката на фестивала Анима в Брюксел. През юни, френска певица се 
свързва с него и го моли да режисира музикалния клип към песента й “Ангел и Демон”, 
саундтрака на новия парфюм на Живанши.

SYNOPSIS: Sibylle –  huntress, collector, artist in the end, seeking for her last brushstroke.

BIOGRAPHY:
Born in 1986, Gerlando Infuso follows his studies at La Cambre in Brussels 
since 2005. His first short “ Margot “ made in his 3rd year, won the junior prize 
at the international festival of animation Annecy 2008. In 2009, “Milovan 
Circus” won several prices, like the audience prize at Anima Brussels festival. 
In June, а french singer contacts him and asks him to direct her music video 
for “Ange et Demon” , the soundtrack of the new parfume for Givenchy.
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ПисмО ДО сВетА / letteR tO the WORlD
2010/9’0”
UK
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Сузи Хана
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Suzie Hanna   

СИНОПСИС: “Писмо до света” е анимационен 
филм, създаден за Международния симпозиум в 
Института Ротмиър на името на Емили Дикинсън 
през 2010 г. Той е вдъхновен от експериментите 
на поета с двойната й идентичност  и 
микроскопични възприятия за природата. 
Анимирани силуети на американската актриса 
Елизабет Грей са интегрирани със стоп-моушън 
кукловодство и съвременни художествени и културни влияния са цитирани от поезията и 
писмата на Дикинсън. Иновативен stimmung звуков свят предвижда тактилно усещане за 
дъха на поета, повлиян от елементарни звуци от пейзажа. Емили създава своя саркофаг, 
нейния хербарий пламти от живот, докато цветя-фойерверки пращат стихотворенията й 
в бъдещето...

БИОГРАФИя:
Професор Сюзи Хана, Родена в Обединеното кралство 1953 г.
Председател Анимационно образование в Университетския колеж на изкуствата Норич, 
Великобритания;
Преподавател на Media. Дизайн и анимация от 1985 до наши дни
Аниматор – смесенa медиa, музикант и писател

SYNOPSIS: ‘Letter to the World’ is an animated film created for the Emily Dickinson International 
Symposium at the Rothermere Institute in 2010. It is inspired by the poet’s experiments with 
dual identities, and microscopic perception of Nature. Animated silhouettes of the American 
actress Elisabeth Gray are integrated with stop-motion puppetry and contemporary artistic and 
cultural influences are referenced from Dickinson’s poetry and letters. An innovative stimmung 
sonic world provides a tactile sense of the poet’s breath, affected by elemental sounds from the 
landscape. Emily creates her own sarcophagus, her herbarium flares into life as flower fireworks 
take her poems into the future…

BIOGRAPHY:
Professor Suzie Hanna, Born in UK 1953 
Chair in Animation Education at the Norwich University College of the Arts, 
UK 
Teacher of Media. Design and Animation from 1985 to present day 
Mixed-media animator, musician and writer 
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ПОД ПРОстОРА / UnDeRlIne
2011/6’20”
Croatia
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Иван Клепеч и Славе Лукаров
Category: UP TO 10 MIN
Director: Ivan Klepac Slave Lukarov   

СИНОПСИС: След като пада от простора, една 
щипка за пране се озовава под балкона, където 
с течение на времето социалната общност на 
всички паднали шипки процъфтява.  Въпреки 
богатия социален живот, всички щипки за дрехи 
споделят една и съща мечта – да се завърнат 
обратно на въжето. 

БИОГРАФИИ:
иван Клепач (Загреб, 1975). Завършва Факултета по архитектура през 2000г. Художник 
на свободна практика. Неговата работа включва илюстрация, анимация, графичен и уеб 
дизайн. 
славе лукаров (Пакрач, 1972). Завършва Факултета по архитектура през 1996г. Художник 
на свободна практика. Неговата работа включва филми и архитектура. 
През 2000 г. основават културната асоциация „Otompotom”, чрез която, заедно с други 
членове, организират творчески уъркшопи, участия в много изложби и късометражни 
филми. Някои от филмите им са получили множество награди на хърватски и международни 
филмови фестивали.

SYNOPSIS: After the fall, a clothes peg ends up under the balcony where, in time, a social 
community of all fallen members has flourished.
In spite of a rich social life, all clothes pegs share the same dream – to return back on the line.

BIOGRAPHIES:
IVAN KLEPAC (Zagreb, 1975). Graduated from the Faculty of Architecture in 
2000. A freelance artist. His work includes illustration, animation, graphic and 
web design. 
SLAVE LUKAROV (Pakrac, 1972). Graduated from the Faculty of Architecture 
in 1996. A freelance artist. His work includes film and architecture. 
In 2000 founded cultural association Otompotom through which, together 

with other members, they organized artistic workshops, exhibited in many exhibitions and 
shot movies. Several of thieir films received a number of citations and awards at Croatian and 
International film festivals.
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РитУАл / RItUAl
2010/5’33”
Poland
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Збигнйев Чапла
Category: UP TO 10 MIN
Director: Zbigniew Czapla  

СИНОПСИС: Един човек, въвлечен в серия от 
повтарящи се събития, неочаквано открива 
ужасяващата животинска страна на своята 
собствена природа. Тази тревожна метаморфоза 
е прекъсната от внезапно събуждане. Но дали е 
било само сън?

БИОГРАФИя:
Збигнйев Чапла е роден през 1972 г. Той е сценарист, режисьор, аниматор, художник 
и графичен дизайнер. Завършва  департамента за графични изкуства в  Академията 
за изящни изкуства в Краков – специалност анимационни филми. Следва в Visuelle 
Kommunikation HFG в Офенбах/Мейн. Автор на експериментални анимации, между които 
и  дебютния му филм, озаглавен „Ритуалът“, реализиран в студио MUNK  част от проекта 
„Младежка анимация”.

SYNOPSIS: A man, entangled in the series of recurring events, unexpectedly discovers the 
terrifying animality of his own nature. This disturbing metamorphosis is interrupted by a 
sudden awakening. But was it merely a dream?

BIOGRAPHY: 
Zbigniew Czapla was born in 1972. He is a screenwriter, director, animator, 
painter and graphic artist. Graduated from the Graphic Arts Department of 
the Academy of Fine Arts in Krakow – pecializing in animated film. Studies 
at Visuelle Kommunikation HFG Offenbach/Main. Author of experimental 
animations, such as his debut film entitled “The Ritual”, realized in the MUNK 
STUDIO as part of the “Young Animation” Project.
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РОЖДен Ден / BIRthDAy
2010/4’21”
Finland
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: яри Ваара
Category: UP TO 10 MIN
Director: Jari Vaara  

СИНОПСИС: Майката иска да даде подарък на 
детето си, но него това не го вълнува.

БИОГРАФИя:
яри Ваара (роден в Рованиеми 1979 г.) е 
аниматор и художник на комикси, който работи 
като аниматор на свободна практика и създава 
авторски късометражни филми и комикси. Също така, той е член на Kuti Kuti Art Comic 
Assosiation. Повече информация можете да намерите на http://www.kutikuti.com 

ФИЛМОГРАФИя:
“Рожден Ден” / режисьор / 2010
“Пасила”, ТВ сериал, сезон 3/ Анимация на типажи /2010
“Призрачен град”, пилотен ТВ сериал / Анимация на типажи и декори 2010
Шоу “Daily Ape” пре-продукция на ТВ сериал/ зима /2009
“Нико и пътят към звездите”, пълнометр. филм/ Аниматор специални ефекти /2008
Itsevatiaat ,ТВ сериал / Анимация на типажи и декори /2006-2007
 
SYNOPSIS: Mother wants to give her child a bithday present but dearie is not interested.

BIOGRAPHY:
Jari Vaara (born in Rovaniemi 1979) is animator and comic artist that works 
as freelancer animator and does his own short films and comic books. He is 
also member of Kuti Kuti Art Comic Assosiation. More info at http://www.
kutikuti.com/

FILMOGRAPHY:
Syntymäpäivä / Director / 2010
Pasila, Tv Serie Season 3/ Character Animator/ 2010
Ghost Town, Tv Serie Pilot / Character Animator/Layout Artist 2010
Daily Ape Show Pre Production Of Tv Serie/ Writer /2009
Niko And The Way To The Stars, Feature Movie/ Special Effect Animator 2008
Itsevatiaat ,tv-serie, Character Animator/Layout Artist, 2006-2007
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C4 / с4
2010/5’0”
Israel
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Лера Мишурова
Category: STUDENT
Director: Lera Mishurova   

СИНОПСИС: В откъснат бар на края на света, 
място, което никой никога не достига, барман и 
сервитьорка играят на „Морски шах”. Играта протича 
еднообразно, скучно и без значение какъв е резултата. 
Но в друга реалност, реалност, която не включва бара, 
развитието на играта има съдбоносен резултат, за който 
барманът и сервитьорката не са наясно. Повтарящата 
се формула спира да работи, когато беглец от „реалния 
свят” внезапно пристига в отдалечения бар. 

БИОГРАФИя:
Лера Мишурова, родена на 19.06.1986 г. в Брест, Беларус, Съветския съюз.
През август 1994 г. емигрира в Израел.
2001 – 2003 г. Студиото на илюстратора Волф Булба
2002 – 2004 г. „Ган Нахум – Гимназия по изкуствата”. Ришон льо Зион, Израел. Специализация 
по Изкуство и графичен дизайн (техническа диплома по Графичен дизайн).
2006 – 2010 г. Академия по изкуства и дизайн „Белазел”. Йерусалим, Израел. Специализация 
по анимация във факултета по екранни изкуства (бакалавър по изкуствата).

SYNOPSIS: In a desolate bar at the end of the world, a place nobody ever reaches, a barmen 
and a waitress play “Battleship”. The game goes on in unchanging routine, out of boredom and 
without attributing any importance to the result.
But in another reality, a reality which does not include the bar, the progress of the game has 
fateful result of which the barmen and the waitress are unaware. The repetitive formula is 
broken when a fugitive from the “real world” suddenly arrives at the remote bar.

BIOGRAPHY:
Lera Mishurova, born on 19.06.1986 in Brest, Belarus, USSR.
In august 1994 immigrated to Israel.
2001-2003 Studio of illustrator Volf Bulba
2002- 2004 “Gan Nahum- High School for the Arts”. Rishon le Zion, Israel. Art 
and Graphic Design specialization (Graphic Design technical diploma).
2006- 2010 “Bezalel” Academy of Arts and Design. Jerusalem, Israel. Animation  

specialization at Screen Based Arts department (BA).
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сВетни / lIGht It UP
2010/1’0”
Singapore
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Джошуа Нгиам, Елери Ен Джи
Category: STUDENT
Director: Joshua Ngiam, Ellery NG

ИНОПСИС: “Светни” е част от поредицата от 
анимационни филми NEmation! направени от 
студенти. Това е състезание за младежи, където 
могат да изразят своите виждания за Общата 
отбрана чрез анимацията. Окуражени от успеха 
на анимационните клипове, показани по време 
на Националния ден на Сплотяванаето през 2006 
г., Nexus организира NEmation!

БИОГРАФИя:
Аниматорите-предприемачи Джошуа Нгиам и Елери Ен Джи отварят свое собствено 
училище за анимация през юни 2005 г. Те  посвещават голяма част от времето си на 
провеждане на пет-часови уъркшопи по анимация в началните и средни училища.
Една от основните причини за засиления интерес към анимацията е силното желание на 
училищата, да насърчават тази сфера на изкуството в учебните заведения.

SYNOPSIS:  “Light it up” is part of a series of animated films called N.E.mation! made by students. 
This is a competition for youths to express their notions on Total Defence through animation. 
Encouraged by the success of the five TD animation clips featured in the National Day Rally in 
2006, Nexus has organised N.E.mation! 

BIOGRAPHIES:
Animator-entrepreneurs Joshua Ngiam and Ellery Ng 
started their own animation school in June 2005. They now 
devote much of their time to conducting five-hour ‘see 
and try’ animation workshops in primary and secondary 
schools.
One major reason for the increased interest in animation is 

the recent push by schools to promote the field here.
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снАКс / FISh StICK
2009/12’0”
Australia
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Стийв Молцен
Category: MADE FOR KIDS
Director: Steve Moltzen   

SYNOPSIS: Gasp, experimenting with mind-control 
techniques while baby-sitting, panics when he 
thinks he’s accidentally turned Winston into a fish 
stick.

СИНОПСИС: Докато Гасп експериментира с 
техники за контрол над съзнанието, докато е 
бавачка на деца, изпада в паника, защото си мисли, че е случайно е превърнал Уинстън в 
снакс.
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стРАннАтА БОлниЦА /  
the WOnDeR hOSPItAl
2010/11’23”
South Korea
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Беомиск Шимбе Шим
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Beomisk  Shimbe Shim   

СИНОПСИС: “Странната болница” – 3D 
анимационен филм, е сюрреалистично 
пътешествие на чудатост и празна илюзия. 
В мистериозна болница, модификацията на 
физическата красота не е това, което би очаквал. 
Желанието на едно момиче за повърхностна 
красота я кара да преследва примамливите 
изображения „След” по пътека от реклами из болницата. Но в края тя открива нещо 
невъобразимо и необратимо.

БИОГРАФИя: Беомиск е отгледан в малък град в Южна Корея. След обучението си 
по приложни изкуства работи като медиен художник с изложби и шоута по медийни 
изкуства в Сеул и Ню Йорк. Премества се в САЩ през 2003 г. заради самостоятелните 
си проекти. Неговите късометражни филми са излъчвани на повече от 40 филмови 
фестивала в различни страни като печели награди на Международния филмов фестивал 
в Сиатъл, Филмовия фестивал в Лос Анжелис, филмовия фестивал в Атина и СИГРАФ. Той 
става магистър по приложни изкуства по Експериментална анимация в Калифорнийския 
институт по изкуствата през 2009 г., и работи по следващите си филми, комерсиални 
анимации и интердисциплинарни проекти с разнообразни художници за инсталация, 
сценични изпълнения и кукловодство.

SYNOPSIS: “The Wonder Hospital”, a 3D animated film, is a surreal journey of oddity and empty 
illusion. In a mysterious hospital, modification of physical beauty is not what you would expect. 
A girl’s desire for superficial beauty leads her to chase after the luring ‘After’ images on a path 
of advertisements throughout the hospital. But in the end she finds something unimaginable 
and irreversible.

Shimbe was grown up in a small town in S. Korea. After his study in fine 
art, he worked as a media artist having exhibitions and media art shows in 
Seoul and New York. He moved to U.S in 2003 for his independent projects. 
His shorts were shown at over 40 film festivals in various countries winning 
awards at Seattle International Film Festival, LA Film Festival, Athens FF and 
SIGGRAPH. He majored in Experimental animation MFA at CalArts in 2009, and 
has worked on his next films, commercial animations and interdisciplinary 

projects with various artists for installation, performance and puppetry.
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стРОеЖ / COnStRUCtIOn
2011/3’15”
Japan
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Мирай Мизуе
Category: UP TO 10 MIN
Director: Mirai Misue  

СИНОПСИС: Цялото съществуване е елемент, 
който съставя света. 

БИОГРАФИя:
Роден през 1981 г.
Април 2001 г. Влиза да учи графичен дизайн в 
Университета по изкуства Тама.
Учи анимация и илюстрация основно по време на престоя си в училище.
Март 2007 г. Завършва следдипломна програма в Университета по изкуства Тама 
Понастоящем прави анимации и илюстрации, работя като лектор по изящни изкуства в 
гимназия.

SYNOPSIS: All existence is an element that composes the world. 

BIOGRAPHY:
Mirai Mizue  was born in 1981
2001.April studies graphic design at Tama Art University 
He mainly studied animation and an illustration during enrollment in 
school.
2007.March – Tama Art University and graduate school completion
Now, he enjoys doing animation and illustration, working as a fine-arts 

lecturer of a high school.
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теЖКи ГлАВи / heAVy heADS
2010/7’20”
Denmark
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Хелена Франк
Category: STUDENT
Director: Helena Frank   

СИНОПСИС: Минка живее между четири сиви 
стени, с капеща чешма и една домашна муха.

БИОГРАФИя: 
Хелена Франк се дипломира като Режисьор на 
Анимационни филми от Националното филмово 
училище  на Дания през 2010 г.. Преди него, 
учи изящни изкуства и класическа анимация в 
Констфак, Швеция.
Тя е вдъхновена от очите, които потрепват по време на разговор, откачените мисли и 
чувства, които идват, докато правиш нещо напълно нормално, начините на комуникация 
(добри и лоши) и изкуството на живеее рамо до рамо с някои, без дори да се 
забелязвате.
Отделно от анимационните филми, тя прави комерсиални творби, илюстрации и 
музикални клипове. Хелена Франк живее и работи в Копенхаген. 

SYNOPSIS:  Minka lives between four grey walls with a dripping tab and a housefly. 
 
BIOGRAPHY: 
Helena Frank graduated as Animation director from the National Film School 
of Denmark in 2010. Before film school, she studied Fine arts and classical 
animation at Konstfack, Sweden.
She is inspired by eyes twitching during conversation, freaked thoughts and 
feelings while doing something perfectly normal, ways of communication 
(good and bad) and the art of living side by side without even noticing each 

other.
Apart from making animated films, she does commercial works, illustrations and music videos. 
Helena Frank is based in Copenhagen.
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ХЕНЗЕЛ И ГРЕТЕЛ: ИСТИНСКАТА ПРИКАЗКА 
/ HANSEL & GRETEL: THE TRUE STORY
2009/12’30”
Macedonia
Категория: ОТ 10 ДО 50 МИНУТИ
Режисьор: Гоце Цветановски
Category: 10 TO 50 MIN
Director: Goce Cvetanovski  

СИНОПСИС: Имало едно време две деца Хензел 
и Гретел. Родителите им ги оставили в гората 
да умрат. Гладни и уморени, децата намерили убежище в къща от сладки. Но къщата 
принадлежала на зла вещица, която изяждала всички деца, които попаднели в капана й. 
Децата обаче успели да я натикат във фурната и така избягали. Това е версия на историята 
на Братя Грим.
Но истинската история на Хензел и Гретел не е приказка. Тя е кошмар.

БИОГРАФИЯ:
Гоце Цветановски е един от развиващите се автори от новата вълна Македонски 
кинорежисьори. Той живее във Франция от 1998 г., където е учил кино в Университета 
в Париж 8 – Сен Дени. Въпреки, че се е самопровъзгласил за „културен бежанец” 
във Франция, той се завръща в Македония всяка година и взема участие в много 
филмови и телевизионни проекти. Първите му два видеоклипа „Изнасили ме 
нежно” (1997 г.) и „Губещ без причина” (1998 г.) бяха сред първите Македонски 
самостоятелни видео клипове правени някога, критикуващи политическата 
ситуация в страната по комично-сатиричен начин близък до света на Монти Пайтън. 
„Хензел и Гретел” : истинската история” е първият му анимационен проект. 

SYNOPSIS: Once upon a time, there were two kids called Hansel & Gretel. Their parents left 
them in the woods to die. Hungry and tired, the kids found a refuge in a candy house. But the 
house belonged to a wicked witch, who ate all the children that would fall in her trap. However, 
the kids managed to push her in the oven, and thus escaped. This is the Brothers Grimm version 
of the story.
But the true story of Hansel & Gretel is not a fairytale. It’s a nightmare.

BIOGRAPHY:
Goce Cvetanovski is one of the emerging authors of the new wave of 
Macedonian �lm directors. He lives in France since 1998, where he studied 
cinema at the University of Paris 8 –  St. Denis. In spite of his self-proclaimed 
statute of “cultural refugee” in France, he returns to Macedonia each year and 
takes part in many �lm and television projects. His �rst two video �lms “Rape 
me tender” (1997) and “Looser without a cause” (1998) were among the �rst 

Macedonian independent videos ever made, criticizing the political situation in the country in 
a comical satiric way close to the Monthy Python’s universe. 
“Hansel and Gretel : the true story” is his �rst animated project.
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Златен Кукер - София

2011 2011

МЕЖДУНАРОДЕН  ФЕСТИВАЛ 
НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ 

Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

чеРни литУРГии От ГОстОПРиемния ХАн /  
BlACK mASSeS OF GOOD Inn
2011/5’59”
Bulgaria
Категория: СТУДЕНТСКИ
Режисьор: Гергана Стаматова
Category: STUDENT
Director: Gergana Stamatova   

СИНОПСИС: Филм по пиесите на Й Йонеско “Жаждата 
и Гладът” и “Носорози”. Бялата пътна линия, по която 
Жан върви, се отлепя от пътното платно. Решавайки 
да продължи по нея, той стига в “Гостоприемен хан”, 
където може би вече го очакват любезните домакини 
монаси.

БИОГРАФИя:
Гергана Стаматова
2009 г. – 2011 г. – Национална художествена академия – София, Магистър по “Дигитална 
сценография и анимация”
2005 – 2009 г. – Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив
Бакалавър по специалност “Сценография”
1999 г. – 2005 г. – Професионална гимназия по облекло – гр. Пловдив, спец. “Технология 
на облеклото”
2011 г. -“Черни литургии от гостоприемния хан”, късометражен филм по пиесите на Й. 
Йонеско, “Жаждата и гладът” и “Носорози”
2011 – “Фрагменти за пиано” – видео арт; видеото участва и в проекта “Темпография” на 
Антони Банварт

SYNOPSIS: Film based on the plays of I. Ionesco “Thirst and Hunger” and “Rhinos”. Jean walks on 
a white traffic line that turns off-road. Deciding to continue walking, he reaches the “Good Inn” 
where some friendly monks are hosts already expect him.

BIOGRAPHY:
2009 – 2011 – National Academy of Art, Sofia, Digital scenography and 
animation, Master degree
2005 – 2009 – Academy of Music, Dance and Fine Arts, Plovdiv, 
Scenography, bachelor degree
1999 – 2005 – Fashion high school, Plovdiv, Clothing Technology
2011 – “Black masses of good inn”, a short film, based on the plays by 

Eugene Ionesco “Hunger and Thirst”and “Rhinoceros”
2011 – “Fragments for piano”- video art, the video participate also in “Tempography”, project 
by Anthony Bannwart
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Golden Kuker - So�a
INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

чОВеКЪт КОЙтО ВяРВАШе В ЩЪРКелА /  
the mAn WhO BelIeVeD In the StORCK
2011/8’0”
Germany
Категория: ДО 10 МИНУТИ
Режисьор: Ralf Kukula
Category: UP TO 10 MIN 
Director: Ralf Kukula  

СИНОПСИС:
Имало едно време един много мил и симпатичен 
човек, който живеел сам. Той толкова много 
харесвал децата, че поискал и той да си има. Затова 
се опитал да разбере, откъде идвали децата. И в 
процеса, открил много неща и се удивил. 

БИОГРАФИя:
1962 – Роден е в Дрезден
1979 – 1981 – Вечерно училище в Академията по изкуства в Дрезден
Живопис и Дизайн Арт
1981-1984 – DEFA-Студио за анимационни филми Дрезден
Оцветяване и фази
1984 – 1987 – Академия за кино и телевизия Бабелсберг
Специалност: Анимация
1987 – 1991 – DEFA-Студио за анимационни филми Дрезден
Анимация, резисура и дизайн
1991 – 1993 г. – Аниматор на свободна практика
1993 – Основател и Управлявител на на Balance Film

SYNOPSIS: Once upon a time there was a very endearing, very likeable man, who lived on 
his own. Because he liked children so very much, he wished he could have a child himself. He 
therefore tried to find out where the children came from. And in the process he discovered 
many things. Including astonishment.

BIOGRAPHY:
1962 Born in Dresden
1979 – 1981 Evening school in the Academy of Arts Dresden, Painting and 
Art Design
1981-1984 DEFA-Studio of Animation Films Dresden, Coloring and 
Inbetweens
1984 – 1987 Academy of Film and TV Babelsberg, Branch of study: 

Animation
1987 – 1991 DEFA-Studio of Animation Films Dresden, Animation, direction and design
1991 – 1993 Freelancer, 1993 Founder and Managing Director od Balance Film
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INTERNATIONAL ANIMATED

FILM  FESTIVAL 

чОВеШКА ПРиРОДА / hUmAn nAtURe
2010/3’10”
USA/Greece
Категория: ЗА ДЕЦА
Режисьор: Насос Вакалис
Category: MADE FOR KIDS
Director: Nassos Vakalis   

СИНОПСИС: По време на живописно пътуване с 
влак, двама непознати: напрегнат, четящ книга и 
сериозно нетолерантен слон и безгрижно весел, 
мечок със свободен дух, делят едно и също 
купе. Колко ли време ще отнеме да си стъпят на 
нервите?

БИОГРАФИя:
Атанасиос (Насос) Вакалис е роден и израснал в Атина, Гърция. Още от детството си, той 
демонстрира интерес към изкуството. По време на юношеството си започва да се занимава 
с анимация на типажи. Той започва кариерата си работи като карикатурист и график в 
Атина, а по-късно продължава обучението си в Института Прат в Ню Йорк и Бакалавър 
по изящни изкуства, специалност Анимация на типажи от Калифорнийския институт по 
изкуствата, Валенсия. В студио Sullivan-Bluth, Насос започва като асистент по анимация, 
но в рамките на няколко седмици той е повишен в аниматор. През 1995 г., става Началник 
анимация в Warner Bros. През 1997 г., Насос е назначен от Калифорнийския институт по 
изкуствата, да преподава Анимация на типажи. Една година по-късно той се присъединява 
към новосъздадената DreamWorks. В момента работи за развитие на пълнометражните 
анимационни филми към DreamWorks Animation Studios и Universal Pictures.

SYNOPSIS: During a scenic train trip, two strangers, an uptight, book reading and seriously 
intolerant elephant and a benign, happy go lucky, free-spirited bear share the same 
compartment. How long would it take to get on each other’s nerves?

BIOGRAPHY: 
Athanassios (Nassos) Vakalis was born and raised in Athens, Greece. Since 
childhood, he demonstrated an interest in art. During adolescence Nassos’ 
interest turned toward character animation. He got his start working as a 
cartoon and graphics artist in Athens and later pursued his studies at Pratt 
Institute, New York and acquired his B.F.A. in Fine Arts, majoring in Character 
Animation from California Institute of the Arts, Valencia. At Sullivan-Bluth 

Studios, Nassos began as an animation assistant but within a few weeks he was promoted 
to an animator. In 1995, he became Supervising Animator at WarnerBros, LA. In 1997, Nassos 
was appointed by California Institute of the Arts, to teach Character animation. A year later 
he joined the newly founded DreamWorks. He is currently working for the feature animation 
development unit of DreamWorks Animation Studios and Universal Pictures.














