13 -ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА АНИМАЦИОННИЯ ФИЛМ
''ЗЛАТЕН КУКЕР - СОФИЯ’'
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми медии,
Уважаеми колеги и ценители на анимацията от ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ,
С огромна благодарност към нашите домакини НАТФИЗ ‘‘Кр. Сарафов‘‘‚ Ви
каним:
Заповядайте на 13-тото издание на МФАФ "ЗЛАТЕН КУКЕР - СОФИЯ", което ще
се проведе:
1/ НА ЖИВО – в АУЛАТА на НАТФИЗ ‘‘Кр. Сарафов‘‘‚ в РАМКИТЕ НА 5 ДНИ от 25
до 29 май – на ул. Стефан Караджа 20
2/ ОНЛАЙН – по Neterra.TV+ в РАМКИТЕ НА 4 СЕДМИЦИ с начало от 30 май
2022г.
13-тото поредно издание се осъществява с подкрепата на:
НАТФИЗ
НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР,
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНА КАРТОВА И ПЛАТЕЖНА СИСТЕМА БОРИКА
СЪЮЗ НА ПИВОВАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
НЕТЕРА ТВ +
На Фестивала ежегодно се връчват 10 награди. Провежда се и национален конкурс
за най-добър български анимационен филм. Гран При е "Златен Кукер", а
Специалната награда е на името на великия наш аниматор Пройко Пройков, патрон
на БАНХА.
Тази година получихме над 2700 филма, от които избрахме за конкурса 120 от 98
страни! Моля, вижте Програмата на фестивала: https://2022.animationfestbg.eu/bg/program/schedule/date/2022-05-25/
И СЪБИТИЯ - майсторските класове и анимационни работилници:
https://2022.animationfest-bg.eu/bg/events/master-classes/
СПЕЦИАЛЕН ГОСТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЖУРИТО ЩЕ БЪДЕ СВЕТОВНО
ИЗВЕСТНИЯТ АНИМАТОР, ЧЛЕН НА ХОЛИВУДСКАТА АКАДЕМИЯ ХУАН ПАБЛО

САРАМЕЯ ОТ АРЖЕНТИНА. Преди да получи ОСКАР за филма си ЛУМИНАРИС,
ТОЙ БЕШЕ ТУК КАТО ЖУРИ ВЪВ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛА И
ПОЛУЧИ ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА ФЕСТИВАЛА!
СПЕЦИАЛН ГОСТ И ЧЛЕН НА ЖУРИ ОТНОВО ЩЕ БЪДЕ И СВЕТОВНО
ИЗВЕСТНАТА КИНОКРИТИЧКА НАНСИ ДЕНИ ФЕЛПС ЗАЕДНО СЪС САУНД
ДИЗАЙНЕРА НИК ФЕЛПС.
Презентации:
https://2022.animationfest-bg.eu/bg/events/presentations/
https://2022.animationfest-bg.eu/bg/events/presentations/
Тук можете да видите селектираните филми от Конкурсната програма: - в ляво
можете да ги видите по категори: https://2022.animationfestbg.eu/bg/films/selection/category/SUPER+SHORT+%28ABOUT+1+MIN%29/
РЕКЛАМНИЯТ КЛИП НА ФЕСТИВАЛА:
https://www.youtube.com/watch?v=7QiKmmnYbaM
ИЗВАДКА ОТ ФИЛМИ ОТ КОНКУРСА:
https://www.youtube.com/watch?v=841FvKTGLdI
Анимационна работилница за деца - Animation workshop for children – събота 28
май, 10.00 ч. АНИМАЦИОННА РАБОТИЛНИЦА СЪС СЛАДКИ МАША И ДАША
След нея ще направим изложба и на децата и учениците, участвали в настоящата и
в предишни анимационни работилници. Чрез анимационни работилници за децата
целим да развием тяхното въображение и талант. Провеждаме и „Ден на децата на
София“ с конкурси за рисунка на любим анимационен герой и създаване на
анимационни филми от самите деца.
Темата на фестивала и тази година е “ЧРЕЗ ИЗКУСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ
ЕДИН ПО-ДОБЪР И ЕКОЛОГИЧЕН СВЯТ“.
На официалната церемония по ОТКРИВАНЕ на фестивала ще имаме
художествена програма в която сме поканили свирещи и пеещи АНИМАТОРИ ,
както и Венелина Петрова и Ник Фелпс!!

На официалната церемония по връчване на наградите на фестивала ще имаме
художествена програма в която сме поканили да свири и пее с неговата банда
ВАСКО КРЪПКТА!!!
СЪЮЗА НА ПИВОВАРИТЕ ЩЕ НИ ДОСТАВЯТ 400 БРОЯ КЕНЧЕТА БИРА за
коктейлите и ще имате удоволствието да бъдете обгрижени от КЕТЪРИНГОВА
ФИРМА ЛАУРА С ВКУСНИ ИЗНЕНАДИ. ЕСТЕСТВЕНО И ЧЕРВЕНО И БЯЛО
ЛЮБОВНО ВИНО!
Входът за НАТФИЗ за всички събития е свободен, защото съзнаваме, че
знанията и уменията са безценни и е важно за всеки почитател на анимацията
да има възможност да види най-добрите филми от конкурса и да присъства на
изключително полезните майсторски класове и анимационни работилници.

За тези 13 години „Златен кукер“ 6 пъти е под патронажа на МОН.
Фестивала стана известен в цял свят и спечелихме лейбъла за Европейско
качество на фестивал от Европейската фестивална асоциация EFA и BFA.
Най-горди сме с наградата на Walt Disney Studio за постижения и принос в
анимацията, връчена ни от Уилям Бил Денис – изп. директор, който беше тук
жури. Освен него, тук са били едни от най-големите световни имена в
анимацията.
ОЩЕ ЗА ФЕСТИВАЛА И НАШАТА ДЕЙНОСТ:
Имаме целогодишно стажанти от университети и училища по изкуствата и им
издаваме Сертификати за преминал стажантски курс на обучение.
Ние организираме и т.нар. пътуващ фестивал в страна с прожекции на най-доброто
от МФАФ "ЗЛАТЕН КУКЕР - СОФИЯ с подбрани анимационни филми и забавни
анимационни работилници. ... и така в общо 36 града досега, следва Карлови на
Празника на лавандулата на 25 юни тази година.
Тук можете да видите част от всичките ни събития и изложби за тези 10 години:
https://2022.animationfest-bg.eu/bg/gallery/gallery-photos/
Статуетките и каталозите на фестивала за всички години и за тази година:
https://2022.animationfest-bg.eu/bg/home/
Ще видите и благодарствени видеа на новите победители в конкурса
https://2022.animationfest-bg.eu/bg/gallery/gallery-video/
Каталозите на нашата асоциация с 272 художници и аниматори, които ние сами
финансирахме, ще бъдат подарявани на гостите и представяни както и до сега на
фестивали и форуми по цял свят и България:
http://www.baicaa.org/images/uploaded/PDFs/Catalog_BANHA_FINAL_online.pdf
http://www.baicaa.org/images/uploaded/PDFs/Catalog_BANHA_2020_EN_online.pdf
Фестивали партньори - или побратимени фестивали още от 2-то издание на Златния
кукер: http://adf.ge/ , https://www.animest.ro , http://rabbitfest.com ,
https://festhome.com/f/619 , http://nikozifestival.ge/?menuid=8&lang=2. Тези
партньорства стимулират международното сътрудничество и изграждат продуктивни
взаимоотношения с международни партньори. Всяка година правим представяне на
нашия фестивал в техните страни и обменяме информация за нови техники и
технологии, нови анимационни филми със социална и еко насоченост.
В 4 поредни години един от най-значимите гости на фестивала беше
световноизвестната кинокритичка Nancy Denney-Phelps, която написа 5 статии за
фестивала в най-престижното издание Аnimation World
Network:оhttp://www.awn.com/blog/7th-annual-golden-kuker-international-festivalanimated-film-9-15-may-2016-sofia-bulgaria;

https://www.awn.com/blog/golden-kuker-international-animation-film-festival-01-7-may2017-sofia-bulgaria
https://www.awn.com/blog/9th-golden-kuker-international-animation-festival-7-13-may2018-sofia-bulgaria
ИСТОРИЯ НА ФЕСТИВАЛА:
МФАФ "ЗЛАТЕН КУКЕР - СОФИЯ" стартира през 2010 г в гр. София и е първият
фестивал на анимацията в България от новия век. Той веднага бе признат от
филмовите критици и цялата филмова общност като изключително успешен.
Провежда се всяка пролет през май и подкрепя младите аниматори и студенти по
анимация. Фестивалът има конкурсен и информативен характер, с важна цел обучение на младите аниматори с провеждане на майсторски класове и
анимационни работилници. Той е мост между младите професионалисти от цял
свят. Нещо повече, фестивалът събуди и други колеги и ги мотивира да
направят една година след нас фестивал и във Варна.
"ЗЛАТЕН КУКЕР - СОФИЯ" се организира от филмово aнимационно и дизайн студио
и РА АНИМАРТ www.animart-bg.com и съвместно с БАНХА "Пр. Пройков"
www.baicaa.org – неправителствена организация, създадена от Надежда Славова
(художник, аниматор, режисьор, сценарист), възродила Фестивала със собствени
средства като негов директор. Успехът на фестивала се дължи и на огромния 32годишен креативен опит на Студио АНИМАРТ.
Асоциацията вече наброява 272 души, което говори за доверието на младите
аниматори към всичко, което правим заедно и за тях. С наши партньори и с многото
конкурси, които организирахме за тях, ние успяхме да им помогнем да си купят
техника за своята работа. През 2018 г. и в началото 2020 г. издадохме два луксозни
каталога, включващи информация за всеки член на БАНХА, а също и информация за
България, филмовата индустрия, фирми, студия и организации, работещи в сферата
на киноиндустрията. Каталогът се разпространява на големи международни
анимационни филмови фестивали и форуми, институции, университети, училища,
както и на всички, подходящи за това места в България.
Оставаме на Ваше разположение и с радост ще Ви посрещна на фестивала!
Надежда Славова
Директор на Международния фестивал на анимационния филм "ЗЛАТЕН КУКЕР СОФИЯ’' http://www.animationfest-bg.eu/ , email info@animationfest-bg.eu
Председател на Българската асоциация на независимите художници и аниматори
БАНХА/BAICAA ''Пройко Пройков’' www.baicaa.org , email office@baicaa.org
Управител на анимационно студио АНИМАРТ ЕООД
http://animart-bg.com , email office@animart-bg.com
GSM 0887603470
-----------------------ИНФО За Neterra.TV+:
Neterra.TV+ е нова българска онлайн платформа, в която всички киномани могат да
наемат или да закупят за гледане най-новите и качествени български филми, чужди
заглавия, събития на живо и друго авторско съдържание. Платформата е част от
Neterra.TV, която вече 15 години предоставя на сънародниците в чужбина достъп до
най-гледаните български телевизионни канали, филми, предавания и музикални

клипове във високо качество за целия свят. Каталогът на https://neterra.tv/plus е
достъпен без необходимост от абонамент и се обновява непрекъснато.

