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Това е един от петте най-значими фестивали, с широко международно участие и 

се провежда ежегодно в рамките на 10 дни през месец ноември. Тазгодишният 

международен филмов фестивал в Солун се проведе от 31 октомври до 9 ноември. Той 

е най-старият фестивал на Балканите, съотнесен към творчеството на млади 

кинорежисьори от всички краища на света. Той е и един от най-значимият за 

Югоизточна Европа, където се представят редица гръцки продукции в отделен раздел, 

както и редица филми от страните на Балканите. Основан е през 1960 г. като Седмица 

на гръцкото кино и се превръща в международен през 1992 г. Включва и раздел 

Конкурс за пълнометражни филми от дебюти на  режисьори, които представят 

първия или втория си филм.  

 

 

 

Група преподаватели от департамент “Кино, реклама и шоубизнес” в Нов 

български университет, в това число докторанти и постдокторанти, избрахме да 

посетим международния кино фестивал в Солун, за да разширим компетенциите си, 

относно организацията, провеждането и медийното отразяване на това значимо 

международно събитие. Целта ни беше да усвоим и натрупаме нови знания и опит, 



което да ни обогати и разшири уменията и квалификацията ни за организиране на 

подобни събития у нас и най-вече, на местно ниво – в Нов български университет. 

 

  
 

Тази година 55-ият филмов фестивал в Солун се проведе с богата и разнообразна 

програма от филми – пълнометражни и късометражни: игрални, документални и 

анимационни;  селектирани в седем категории: Международен конкурс, Нови 

хоризонти, Гръцки филми (2014), Балкански изследвания, Почетни творци, Наградата 

LUX на Европейския парламент, Младежко кино. 

Особено значим е разделът: За наградата LUX на Европейския парламент. 

Основана през 2007 г., наградата LUX е филмова награда, която се връчва всяка година 

от Европейския парламент. Наградата LUX преследва две основни цели: 

Популяризиране на обществения дебат в Европа и в подкрепа на разпространение на 

европейските копродукции в рамките на Съюза. Наградата LUX помага на 

европейските филми да достигнат до по-широка аудитория, като подкрепя тяхното 

субтитриране и дистрибуция. Чрез наградата LUX, Европейският парламент подкрепя 

културното многообразие и помага за изграждането на мостове между европейците. 

Селектираните филми се превеждат на всички 24 официални езици в Европейския съюз 

и се прожектират във всички страни членки на Европейския съюз. На този фестивал 

бяха показани 3 номинирани филма, избрани от специализирано жури, а победителят 

ще бъде обявен на 17 декември 2014 г. и награден в Европейския парламент. 

Основно, предлаганите филми на Солунския фестивал са игралните и 

документалните, но в селекцията влизат и пълнометражни анимационни филми с 

високи качества. Организаторите на фестивала залагат на програма с отворена 

архитектура, в която можем да видим както дебютни заглавия, така и филми с 

провокативна тематика, но с висока художествена и драматургична стойност. 



Прожекции се провеждат по схема в няколко киносалона: Olimpion, Pavlos Zannas, 

Tonia Marketaki, Frida Liappa, John Cassavetes, Stavros Tornes. Прожекциите се 

провеждат в диапазона 09:00-23:00 часа. Откриването на фестивала се състоя на 31.10. 

2014 г. в кино Olimpion с прожекция на филма Withe God, която посетихме всички.  

 

 

 

Престижът на фестивала се подържа не само от стремежа да  се стимулират се 

иновативните търсения с индивидуален творчески почерк, но и от натрупаните 

традиции и дългогодишен опит в оценката и селекцията на интересни продукции, с цел 

поощрение и легитимиране на млади творци. 

 

 

 

Международния филмов фестивал в Солун е установил тесни сътрудничества с 

различни местни, национални, регионални и международни филмови институции, 

културни, образователни и социални организации, както и посолствата и културните 

агенции от редица страни. 



 

 

Впечатлени сме от зрителската аудитория и огромния интерес към фестивала. За 

редица прожекции билетите свършваха още предния ден. От гледна точка на мащаба и 

възможностите за сблъсък на концепции и решения, реализирани в произведенията на 

автори от различни страни, този международен кино-форум е изключително полезен за 

всички нас, както на действащите между нас режисьори, продуценти и сценографи, 

така и на колегите от рекламата, графичния дизайн и фотографията, както и най-вече - 

на докторантите с изследвания  в киното. 

За нас това е възможност за съпоставка, изследване и анализ на процесите в 

развитието на световното кино. Представляват интерес драматургията, визуалният език, 

режисьорската концепция, актьорската игра, историческото време и мястото, където е 

създаден конкретен филм. Присъствието на филми  от края на 60-те и 80-те години е  

интересен елемент, защото позволява да се проследи развитието на традицията в 

определена филмова школа. Пример за това е представянето на стари гръцки филми по 

случай отбелязването на сто годишнината от създаването на гръцкото кино. 

Особено щастливи сме, че български филм спечели 2 награди: статуетката 

Бронзов Александър, със специално уточнение – за оригиналност и новаторство, както 

и специална награда за сценарий. Това е филмът Урок с режисьори дебютантите 

Кристина Грозева и Петър Вълчанов. Това изключително добре реабилитира България 

в конкуренция с много добри произведения от Норвегия, Израел, Русия, Швеция, 

Мексико, Латвия, Франция, САЩ, Испания, Естония, Украйна и домакините от Гърция. 

Филмът ни вече e с редица фестивални награди: от Торонто, Сан Себастиян, Токио, 

Варшава  и Киев. 



 

 

За някои от нас изключително полезни са натрупаните впечатления, относно 

визуализацията, дизайна и бранда на фестивала, което е пряко свързано с работата ни 

като преподаватели на студенти от графичния дизайн, рекламата и фотографията. За 

преподавателите от киното са изключително полезни знанията, изградени от фестивала, 

относно цялостното звучене на съвременното кино като сценарий, структура, 

драматургия, похвати и т.н. Всичко това ще допринесе за разчупване на навиците и 

друг поглед върху пряката ни работа като преподаватели и творци в нелеките области 

на изкуството в киното, рекламата, графичния дизайн и шоубизнеса. 
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