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ՀՀ Մշակույթի նախարար տիկին Հասմիկ Պողոսյանի ուղերձը
«Ռոլան» ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՖԻԼՄԵՐԻ 10-րդ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓԱՌԱՏՈՆԻՆ

GREETINGS

Ջերմ ողջույններս ու բարեմաղթանքներս եմ հղում «Ռոլան» մանկապատանեկան ֆիլմերի 10-րդ
միջազգային փառատոնի հյուրերին, մասնակիցներին ու կազմակերպիչներին և շնորհավորում բոլորիս
փառատոնի 10-ամյակի կապակցությամբ:
Անցած տասը տարիների ընթացքում փառատոնը հասցրել է Հայաստանի մշակութային կյանքի
անբաժանելի մասը դառնալ. մշակութային մեծ կամուրջ, որը կապող օղակ է հանդիսանում հայ և
օտարազգի հանրահայտ արվեստագետների ու տաղանդավոր երեխաների միջև` հնարավորություն
ստեղծելով նոր մտահաղացումների ու փորձի փոխանակման համար, նաև նպաստելով երիտասարդ
սերնդի գեղագիտական հայացքների ձևավորման գործընթացին:
Վստահ եմ, որ այս մանկապատանեկան տոնն անմոռանալի պահեր կպարգևի «փառատոն» կոչվող
մեծ ընտանիքի բոլոր անդամներին:
Ընդլայնում ու նորանոր հաջողություններ եմ մաղթում «Ռոլան» մանկապատանեկան ֆիլմերի
միջազգային փառատոնին, տոնական տրամադրություն, վառ տպավորություններ ու հաճելի փառատոնային օրեր բոլոր
հյուրերին, կազմակերպիչներին, մասնակից երեխաներին ու պատանիներին:
Շնորհավոր 10-ամյակդ, փառատո՛ն:

THE GREETING OF Ra MINISTER OF culture MRS. Hasmik Poghosyan
TO “rolan” X INTeRNATIONAL FILM FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUTH

ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ

Let me extend my warm greetings to the guests, children, participants and the organizers of “Rolan” 10 th International Film Festival
for Children and Youth and congratulate all of us on its anniversary!
During all these 10 years the Festival has become an inseparable part of cultural life of Armenia. This Festival is a huge cultural bridge
which connects renowned art workers and talented children from around the world together. I am glad to note that the Festival is a great
and significant event that gives a great chance to share with bright ideas and experience which broaden children`s worldview and moral
values. I am happy that the Festival will bring unforgettable moments to everyone who is a member of this huge family!
I would like to wish a prosperous future to “Rolan” International Film Festival for Children and Youth. High mood, unforgettable
impressions and happy festival days to the guests, organizers, children and all the participants of the Festival.
Happy Anniversary!
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ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՊԱՐՈՆ ՍԵՅՐԱՆ ՕՀԱՆՅԱՆԻ ՈՒՂԵՐՁԸ
«Ռոլան» ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՖԻԼՄԵՐԻ 10-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓԱՌԱՏՈՆԻՆ

ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ

Սրտանց ողջունում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում մանկապատանեկան կինոարվեստի հեր
թական տոնի կազմակերպիչներին, մասնակիցներին, բոլոր նրանց, ում անշահախնդիր աշխատանքի
շնորհիվ այսօր կայանում է «Ռոլան» մանկապատանեկան ֆիլմերի հոբել յանական 10-րդ միջազգային
փառ ատոնը:
Հայաստանի «Ռոլան Բիկով» հիմնադրամի նվիրյալների ջանքերով Երևանի ու հանրապետության
մարզերի երեխաներն ու պատանիներն այսօր վերստին այցելում են մի կախարդական աշխարհ, ուր
անցկացրած յուրաքանչ յուր ժամը, դիտված ամեն մի կինոնկարը նրանց սովորեցնում է լինել ուժեղ ու
ազնիվ, երբեք չընկրկել վատի ու չարի դեմ, օգնել կողքինին, ապրել համամարդկային արժեքների վրա
խարսխված անսակարկելի սկզբունքներով:
Մանկապատանեկան կինոարվեստը բացառիկ դեր ունի երկրի իսկական քաղաքացի ու Հայրենիքին
նվիրված զինվոր դաստիարակելու գործում: Այն նաև մի զարմանալի հայելի է, որը մանկական հայացքով
ներկայացնելով ոչ միայն հասակակիցների, այլև մեծահասակների լավ ու վատ քայլերը, մեզ հիշեցնում է մեր մանկությունը,
օգնում ճիշտ հասկանալ երեխաների ու պատանիների հոգեբանությունը, անզգուշորեն չփշրել նրանց պայծառ երազանքները
և մանկական փխրուն ու անաղարտ ներաշխարհում սերմանել ազնիվն ու բարին:
Դրա համար էլ այս տարի ևս փառատոնի անցկացման վայրեր են դարձել նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպա
նութ յան նախարարության ռազմաուսումնական հաստատությունները և ուսումնական զորամասերը, որոնց կուրսանտները,
վաղը զբաղեցնելով սպայական ու կրտսեր հրամանատարական պաշտոններ, զինվորի համար դառնալու են հրամանատար,
մանկավարժ ու ավագ ընկեր:
Իսկ պաշտպանության նախարարությունն այս տարի ևս աջակցելու է փառատոնում հայրենասիրական ֆիլմերի անվա
նակարգի զարգացման գործին, ինչը թույլ կտա կինոարվեստի անսահման հնարավորություններն ի սպաս դնել մանուկներին
ու պատանիներին Հայրենիքը սիրել ու պաշտպանել սովորեցնելու կարևոր գործին:
«Ռոլան» մանկապատանեկան ֆիլմերի 10-րդ միջազգային փառատոնին մաղթում եմ բարի երթ, իսկ կազմակերպիչներին
ու մասնակիցներին` անձնական ու ստեղծագործական նորանոր հաջողություններ:

GREETINGS

THE GREETING OF RA MINISTER OF DEFENSE MR. SEYRAN OHANYAN
TO “rolan” x INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUTH
I extend my cordial greetings to the organizers and the participants of the coming feast of cinematography for children and youth in
the Republic of Armenia, whose devoted work serves as basis for “Rolan” 10th International Film Festival for Children and Youth.
Due to the efforts of Armenian “Rolan Bykov” Foundation’s staff, children and teenagers from the capital and regions of our country
will once again visit the magic world where each hour they spend and each film they watch teaches them to be strong and honest, never
retreat in the face of the bad and evil, help people around them, live up to the permanent principles that are based on universal values.
Cinematography for children and youth plays a unique role in the education of a true citizen of the country, as well as a soldier devoted
to the Motherland. It is also an amazing mirror which through children’s eyes exposing positive and negative deeds not only of their peers,
but also of adults, reminds us of our childhood, helps to correctly understand the psychology of children and youth, in order not to accidentally destroy their bright dreams and to sow honesty and kindness in their fragile and pure inner world.
That’s why this year as well the festival will also be held at the military schools and military educational units of Ministry of Defense
of the Republic of Armenia, students of which will become not only commanders for their soldiers in future but also their teachers and
elder friends.
The Ministry of Defense of RA continues to assist in development of the nomination of patriotic films in the framework of the Festival,
which will give opportunity to use the unlimited possibilities of cinematography for the important mission of teaching kids and teenagers
to love and defend their Motherland.
I wish good luck to “Rolan” 10th International Film Festival for Children and Youth and ongoing success to its organizers and participants in their great job!
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ «ՌՈԼԱՆ ԲԻԿՈՎ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ՏԻԿԻՆ ՆՈՒՆԵ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻ ՈՒՂԵՐՁԸ
«ՌՈԼԱՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՖԻԼՄԵՐԻ 10-րդ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓԱՌԱՏՈՆԻՆ

ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ

GREETINGS

Սրտանց ողջունում եմ «Ռոլան» մանկապատանեկան ֆիլմերի 10-րդ հոբել յանական փառատոնի
հյուրերին ու մասնակիցներին:
Փառատոնի զարգացման պատմությունն ու դինամիկան ցույց են տվել, որ այսօր` հիմնադրումից
տասնչորս տարի անց, այն վերածվել է տարածաշրջանային նշանակության լայնամասշտաբ
մշակութային նախագծի, որն իր տեսակի մեջ միակն է Անդրկովկասում:
Իր բովանդակությամբ այն համակողմանի ծրագիր է և ներառում է մշակութային, կրթական ու
սոցիալական բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք հաջողությամբ կյանքի են կոչվում:
Ծրագրի կարևոր առանձնահատկությունը մեր երկրի համար կայանում է նրանում, որ ստեղծման
օրից այն բարեգործական բնույթ է կրում: Փառատոնին մասնակցում են ոչ միայն երեխաներ,
երիտասարդներ, կինեմատոգրաֆիստներ ու մշակույթի գործիչներ աշխարհի տարբեր երկրներից,
այլև նոր ծրագրերի ու միջոցառումների իրականացման համատեքստում հրավիրվում են փորձառու
բժիշկներ, իրավապաշտպաններ ու խաղաղարարներ ամբողջ աշխարհից:
Ներկայիս անհանգիստ ու անկայուն ժամանակաշրջանում, երբ աշխարհը ցնցվում է պատերազմներից, որոնց զոհն են
դառնում նաև անմեղ երեխաներ, փառատոնը կարծես խաղաղության յուրօրինակ հարթակ է դարձել, որտեղ հանդիպում
են տարբեր հայացքների ու կրոնական պատկանելության, տարբեր ավանդույթների ու սովորույթների տեր երեխաներ ու
մեծահասակներ, որոնց բոլորին, սակայն, միավորում են համամարդկային իրական ու մնայուն արժեքներ` խաղաղության ու
սիրո գաղափարները:
Վստահ եմ, որ մեր ֆորումը քայլ է դեպի Ապագա. ապագա, որտեղ հարաբերությունների գլխավոր սկզբունք է
հանդիսանում փոխադարձ հարգանքը, համագործակցությունը, կայունությունն ու մշակույթների միջև երկխոսությունը:
Բոլոր մասնակիցներին ու հյուրերին մաղթում եմ հետաքրքիր ու անմոռանալի հանդիպումներ, վառ տպավորություններ
և նախատեսվող ծրագրերի իրականացում «Ռոլան» մանկապատանեկան ֆիլմերի 10-րդ հոբել յանական փառատոն կոչվող
տոնին:

THE GREETING OF PRESIDENT OF ARMENIAN “ROLAN BYKOV” FOUNDATION MRS. NUNE MANUKYAN
TO “rolan” X INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUTH
I cordially greet all the guests and participants on the occasion of the 10th Anniversary of “Rolan” International Film Festival for
Children and Youth in Armenia!
The history and dynamics of the festival showed that today, 14 years later, the festival has become a large-scale cultural project of
regional significance, which is unparalleled in the Caucasus.
By its nature it is a multidirectional project, consisting of a variety of cultural, educational and social projects which are implemented
successfully.
It is of great importance to note that the project has been charitable since the day of its foundation; not only children, filmmakers and
art workers from around the world take part in it, but famous doctors, human rights defenders, peacekeepers are also involved in it in
the context of different programs and projects.
Nowadays when it is war all around the world and innocent children are killed, the festival has become a kind of a platform of peace
where children and adults of different worldview and religion, traditions and customs meet each other, and all of them are connected by
general and eternal values - the concept of peace and love.
I am convinced that this forum is a step to the future. The future, the main principle of which is mutual respect, cooperation, stability
and dialogue of cultures between different countries.
I wish all the participants and guests interesting and unforgettable meetings, bright impressions and implementation of all planned
programs at the feast under the title “Rolan” 10th International Film Festival for Children and Youth in Armenia!
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ԽԱՂԱՐԿԱՅԻՆ ՖԻԼՄԵՐԻ
ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԺՅՈՒՐԻ

Լոռու մարզ (Վանաձոր, Ալավերդի, Շնող, Թեղուտ)
Lori Region (Vanadzor, Alaverdi, Shnogh, Teghut)

FEATURE FILMS
CHILDREN JURY

5

COMPETITION

FEATURE FILMS

ՄՐՑՈՒՅԹ

ԽԱՂԱՐԿԱՅԻՆ ՖԻԼՄԵՐ

Ֆինն

Finn

Նիդերլանդներ, 2013, 90 րոպե
Ռեժիսոր` Ֆրանս Վայց
Սցենարիստ` Յանեկ վան դեր Պալ
Օպերատոր` Գուրտ Գիլտայ
Երաժշտությունը` Ֆոնս Մերկիս
Մոնտաժը` Միշել Ռայչվայն
Պրոդյուսերներ` Սաբին Վենենդալ, Միշել դե Ռոյ, Ջերոն Բեկեր
Արտադրությունը` Flinck Film BV
Դերերում` Մելս վան դեր Հովեն, Յան Դեկլեր, Դան Շուրմանս,
Հաննա Վերբում և ուրիշներ

The Netherlands, 2013, 90 min.
Director: Frans Weisz
Scriptwriter: Janneke van der Pal
Cameraman: Goert Giltay
Music: Fons Merkies
Edition: Michiel Reichwein
Producers: Sabine Veenendaal, Michiel de Rooij, Jeroen Beker
Production: Flinck Film BV
Cast: Mels van der Hoeven, Jan Decleir, Daan Schuurmans, Hanna Verboom and others
International sales: fransweisz@gmail.com

9-ամյա Ֆիննը հոր հետ ապրում է հոլանդական փոքրիկ մի գյուղում: Օրերից
մի օր Լուկ անունով մի ծեր մարդ բնակություն է հաստատում հարևանությամբ
գտնվող ագարակում: Լուկն ամեն օր ջութակ է նվագում: Ֆիննին չափազանց
գրավում է ջութակը, բայց հայրը խստիվ արգելում է նրան այցելել Լուկին:
Այնուհանդերձ, Ֆինն իր սեփական ծրագրերն ունի. հորից գաղտնի սկսում
է այցելել Լուկին` ջութակի դասեր ստանալու: Պարզելով հոր գաղտնիքների
պատճառը` Ֆիննը դժվար երկընտրանքի առաջ է կանգնում:
The nine-year-old Finn lives with his father in a small Dutch village. One day an old
stranger called Luuk moves into a farmhouse nearby. He plays the violin every day.
Finn feels strongly attracted to the violin, but his father strictly forbids him to visit Luuk. But Finn makes his own plan. He secretly
takes violin lessons from Luuk. When he discovers the reason for all his father’s secrets, it leaves him with a huge dilemma.

Ֆրանս Վայց
Ծնվել է 1938թ. Ամստերդամում: Կինո- և հեռուստառեժիսոր: Ավարտել է Ամստերդամի
կինոակադեմիան: Հանդիսանում է քսաներկու ֆիլմի ռեժիսոր, որոնցից են «Երջանիկ
ավարտ» (2009), «Բոյ Էկուրի» (2003), «Վերջին կանչ» (1995), «Շարլոտ» (1981), «Կողոպտիչը»
(1972) և այլն: Նրա ֆիլմերը մասնակցել են մի շարք հեղինակավոր փառատոների, ինչպիսիք
են` Կաննի, Բեռլինի և Մոսկվայի միջազգային կինոփառատոները: «Lidvermaak» (1989) և «Bij
nader inzien» ֆիլմերի համար արժանացել է երկու «Golden Calf» մրացանակի:
Frans Weisz
Born in 1938 in Amsterdam. Film and TV director. Graduated from Amsterdam Film Academy. Director of 22 films including
“Happy End” (2009), “Boy Ecury” (2003), “Last Call” (1995), “Charlotte” (1981), “The Burglar” (1972) and others. His films
have been screened in numerous prestigious film festivals, such as Cannes, Berlin International Film Festival, Moscow International
Film Festival etc. Received two “Golden Calves”: for the films “Lidvermaak” (1989) and “Bij nader inzien” (1991).
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Finland, 2011, 145 min.
Director: Zagros Manuchar
Scriptwriter: Zagros Manuchar
Sound design: Antti Onkila
Edition: Oskari Korenius, Zagros Manuchar
Producer: Mete Sasioglu
Production: Filmfly Ltd.
Cast: Elena Leeve, Elis Lindfors, Eero Enqvist and others
International sales: mete.sasioglu@filmfly.fi

Ֆիլմը խոսքի խանգարում ունեցող մի պատանու, նրա միայնության, սիրված
ու նկատված լինելու նրա պահանջի մասին է: Ուժեղ կակազելու պատճառով
տղան անցնում է տնային ուսուցման: Նրա կյանքում սկսվում է մի փուլ, որը
մեծապես ազդելու է արտաքին աշխարհի հանդեպ նրա վերաբերմունքի
ձևավորման վրա: Նա փորձում է ջերմություն ու պաշտպանություն գտնել,
բայց անգամ ամենամտերիմ մարդը` նրա հայրը, չի կարողանում պատշաճ
արձագանքել տղայի կարիքներին: Երբ դրությունն անտանելի է դառնում,
նույնիսկ աննշան կապվածությունը մեկ այլ անձի հետ կարող է նշանակալի
դառնալ:

Ծնվել է Իրաքյան Քուրդիստանում 1990թ.: Դերասան, ռեժիսոր, սցենարիստ: Կինոյով
հետաքրքրվել սկսել է դեռևս տասներեք տարեկան հասակում: Նրա ռեժիսորական դեբյուտը
«Հոսանքին հակառակ» կարճամետրաժ ֆիլմն է, որը նկարահանել է 2006թ.: Նկարահանել
է նաև «Տեսակետ» (2007) և «Այս պահի դրությամբ» (2009) կարճամետրաժ մրցանակակիր
ֆիլմերը, որոնք մասնակցել են տարբեր կինոփառատոների, այդ թվում` Կաննի «Կարճամետրաժ
ֆիլմերի անկյուն» ծրագրին (Ֆրանսիա, 2010), «Slow» կինոփառատոնին (Հունգարիա, 2010),
«Kinos» կարճամետրաժ ֆիլմերի փառատոնին (Ֆինլանդիա, 2010):

FEATURE FILMS

Զագրոս Մանուչար

COMPETITION

It is a story about a young boy with a speech disorder, his loneliness and his essential need to be loved and to be seen. The boy
suffers from severe stuttering and is transferred to homeschooling. He is going through a stage in his life that will greatly define
his relation to the world. He tries to look for warmth and security, but the person closest to him, his father, is not able to respond
to his needs. As the situation becomes unbearable, even a frail connection to another person can become significant.

ԽԱՂԱՐԿԱՅԻՆ ՖԻԼՄԵՐ

Latch

Ֆինլանդիա, 2011, 145 րոպե
Ռեժիսոր` Զագրոս Մանուչար
Սցենարիստ` Զագրոս Մանուչար
Հնչ յունային ձևավորումը` Անտի Օնկիլա
Մոնտաժը` Օսկարի Կորենիուս, Զագրոս Մանուչար
Պրոդյուսեր` Մետե Սասիոգլու
Արտադրությունը` Filmfly Ltd.
Դերերում` Ելենա Լիվ, Էլիս Լինդֆորս, Երո Էնքվիստ և ուրիշներ

ՄՐՑՈՒՅԹ

Փական

Zagros Manuchar
Born in Iraq Kurdistan in 1990. Actor, director, scriptwriter. He developed an interest in movies when he was thirteen. He
made his directional debut with the short film “Upstream” which was released in 2006. Since then he has directed the awardwinning short films “Point of View” (2007) and “For this Moment Still” (2009). Both films have been screened at various
international film festivals including Cannes Short Film Center (France, 2010), Slow Film Festival (Hungary, 2010), Kinos Short
Film Festival (Finland, 2010) and others.

7

COMPETITION

FEATURE FILMS

ՄՐՑՈՒՅԹ

ԽԱՂԱՐԿԱՅԻՆ ՖԻԼՄԵՐ

Միգուցե վաղը

Maybe Tomorrow

Ավստրիա, 2013, 88 րոպե
Ռեժիսոր` Ալեքս Կ. Լի
Սցենարիստ` Ալեքս Կ. Լի
Օպերատոր` Մարկո Ցիմպրիխ
Երաժշտությունը` Թոմաս Լեոնհարդտ, Լուկա Սոլբիատի,
Առնո Էնգելհարդտ
Մոնտաժը` Դեյվիդ Բոդրի, Մաթիաս Հալիբրանդ
Պրոդյուսեր` Անջելո Դ’Ագոստինո, Տերեսա Հելլեր
Արտադրությունը` PENNY LANE FILM
Դերերում` Ալիքս Բենեզեչ, Ֆլորենտ Առնոուլտ

Austria, 2013, 88 min.
Director: Alex K. Lee
Scriptwriter: Alex K. Lee
Cameraman: Marco Zimprich
Music: Tomas Leonhardt, Luca Solbiati, Arno Engelhardt
Edition: David Baudry, Matthias Halibrand
Producer: Angelo D’Agostino, Teresa Heller
Production: PENNY LANE FILM
Cast: Alix Benezech, Florent Arnoult
International sales: elieankri@katanapictures.com

«Միգուցե վաղը» հոգեբանական դրամա է երկու ուսանողների` Սառայի ու
Ֆիլիպի մասին, ովքեր, վիրտուալ աշխարհում հանդիպելով, իրենց կյանքին
վերջ տալու ողբերգական ծրագիր են մշակում: Նրանք որոշում են իրական
կյանքում հանդիպել, լեռներ մագլցել ու միասին ցած նետվել ժայռից: Սառան
ու Ֆիլիպը կիսում են իրենց մտորումներն ու պատմությունները և գալիս այն
եզրակացության, որ իրենցից և ոչ մեկն այնքան միայնակ չէ այս կյանքում,
որքան կարծում էր: Արդյոք երկու օրը և ընկերությունը բավարար պատճառ
կհանդիսանա՞ն այդ ճակատագրական քայլից հրաժարվելու համար:
“Maybe Tomorrow” is a psychological drama about two students, Sarah and Philip,
who after meeting online develop a tragic plan to end their lives. They decide to meet in person and hike into the mountains where they
would jump off a cliff together. They share their thoughts and stories and find that perhaps neither of them is quite as alone as they had
thought. Are two days and one friendship enough of a reason not to take the fatal last step?

Ալեքս Կ. Լի
Ծնվել է 1975թ. Վիեննայում: Ռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր: Հանդիսանում է մի շարք
կարճամետրաժ ֆիլմերի հեղինակ, որոնցից են «Լքված բեմ»-ը (2011), «Մահանալով»-ը (2008)
և այլ ֆիլմեր: «Միգուցե վաղը» (2013) նրա առաջին խաղարկային լիամետրաժ ֆիլմն է: Նրա
ֆիլմերը մասնակցել են այնպիսի կինոփառատոների, ինչպիսիք են «BUFF» միջազգային
կինոփառատոնը (Շվեդիա, 2014), Խիխոնի միջազգային կինոփառատոնը (Իսպանիա, 2013):

Alex K. Lee
Born in 1975 in Vienna. Director, scriptwriter, producer. He is the author of several short films, such
as “Stage Left” (2011), “Muriendo” (2008) and others. “Maybe Tomorrow” (2013) is his feature film
debut. His films have participated in a number of film festivals, including BUFF International Film Festival (Sweden, 2014), Gijon
International Film Festival (Spain, 2013) etc.
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Germany, 2013, 83 min.
Director: Markus Dietrich
Scriptwriter: Markus Dietrich
Cameraman: Philip Kirsamer
Music: Jan Muchow
Edition: Sebastian Thumler, Andreas Baltschun
Producer: Marcel Lenz
Production: Ostlich Filmproduktion GmbH
Cast: Flora Li Thiemann, Devid Striesow, Yvonne Catterfeld
International sales: office@ostlicht.de

1989թ., Գերմանիա, նախկին Արևել յան Գերմանիայի փոքրիկ գյուղերից
մեկում իր ընտանիքի հետ ապրում է Ֆրեդերիկը: Արևել յան և Արևմտյան
Գերմանիաների միջև իրավիճակը չափազանց լարված է. դա էլ բավական
չէ, ոստիկան Մաուդերը Ֆրեդերիկի ու նրա ընկերների` Ֆաբիանի ու
Ջոնաթանի կյանքը փորձում է ամեն կերպ փչացնել, մինչդեռ երեխաները
զբաղված են իրենց հայտնագործությամբ` երազելով տիեզերագնաց դառնալ
ու ուսումնասիրել տիեզերքը ինքնաշեն արբանյակով: Բայց երբ քեռի Մայքին
արտաքսում են Արևմտյան Բեռլին, Ֆրեդերիկն ընկերների հետ մեծ ծրագիր է
մշակում` վերադարձնելու մորեղբորը:

Ծնվել է 1979թ. Գերմանիայում: Ռեժիսոր, սցենարիստ: Սովորել է Բեռլինի բաց
համալսարանում և Վեյմարի Բաուհաուս համալսարանի մեդիա դիզայնի բաժնում: 2009–
2012թթ. որպես ռեժիսոր աշխատել է «Thalia Theater Halle» երիտասարդական թատրոնում:
Նրա խաղարկային «Արբանյակ» (2013) ֆիլմը մասնակցել է մի շարք կինոփառատոների,
այդ թվում` Մարբուրգի և Մյունստերի մանկական ֆիլմերի փառատոներին, որտեղ
համապատասխանաբար արժանացել է «Լավագույն մանկական ֆիլմ» մրցանակին և հատուկ
մրցանակի:

FEATURE FILMS

Մարկուս Դիտրիխ

COMPETITION

1989, Germany, in a small village in the former East Germany lives Frederike with her family. Everything is plagued by tensions
between East and West Germany, and in the small village policeman Mauder is making life miserable for Frederike and her friends,
Fabian and Jonathan, who are working on an invention dreaming of becoming astronauts and experience space from a self-built satellite.
But when Uncle Mike’s deported to West Berlin, with her friends Frederike plans a grand mission to “beam” her uncle back.

ԽԱՂԱՐԿԱՅԻՆ ՖԻԼՄԵՐ

Mission Sputnik

Գերմանիա, 2013, 83 րոպե
Ռեժիսոր` Մարկուս Դիտրիխ
Սցենարիստ` Մարկուս Դիտրիխ
Օպերատոր` Ֆիլիպ Կիրսամեր
Երաժշտությունը` Յան Մուշոու
Մոնտաժը` Սեբաստիան Թումլեր, Անդրեաս Բալշուն
Պրոդյուսեր` Մարսել Լենց
Արտադրությունը` Ostlich Filmproduktion GmbH
Դերերում` Ֆլորա Լի Թիմանն, Դևիդ Ստրիսոու, Իվոննե
Քատտերֆելդ

ՄՐՑՈՒՅԹ

Արբանյակ

Markus Dietrich
Born in 1979 in Germany. Director, scriptwriter. Started studying Theatre Science at FU Berlin and mastered in Media Design
at the Bauhaus–University Weimar. From 2009 to 2012 worked as director at the youth theater Thalia Theater Halle. His feature
film “Mission Sputnik” (2013) participated in a number of film festivals including Marburg Kinder Film Festival, where it won “Best
Children’s Film” award, and Munster Kinder Film Festival where it was awarded a “Special mention”.
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FEATURE FILMS

ՄՐՑՈՒՅԹ

ԽԱՂԱՐԿԱՅԻՆ ՖԻԼՄԵՐ

Նավահանգստի երեխաները

The Kids from the Port

Իսպանիա, 2013, 78 րոպե
Ռեժիսոր` Ալբերտո Մորաիս
Սցենարիստ` Ալբերտո Մորաիս
Օպերատոր` Բեթ Ռուրիխ
Երաժշտությունը` Խեմա Ֆուերտես
Մոնտաժը` Մանել Բառիերե
Պրոդյուսերներ` Ռոխելիո Դե Լա Ֆուենտե, Խոսե Գառիդո,
Վերոնիկա Գարսիա, Խոսե Մարիա Լարա
Արտադրությունը` Olivo Films
Դերերում` Օմար Կրիմ, Բլանկա Բաուտիստա,
Միկել Սարասա և ուրիշներ

Spain, 2013, 78 min.
Director: Alberto Morais
Scriptwriter: Alberto Morais
Cameraman: Bet Rourich
Music: Xema Fuertes
Edition: Manel Barriere
Producers: Rogelio De La Fuente, Jose Garrido,
Veronica Garcia, Jose Maria Lara
Production: Olivo Films
Cast: Omar Krim, Blanca Bautista, Mikel Sarasa and others
International sales: produccion@olivofilms.com

Քանի որ Միգելի պապիկին ընտանիքը փակի տակ է պահում, նրա
փոխարեն Միգելն է ճամփորդության մեկնում մի պարզ առաքելությամբ`
պետք է հասնել հուղարկավորությանը և զինվորական բաճկոնը թողնել մի
ծերուկի` պապիկի ընկերոջ գերեզմանին: Լոլայի ու Գիլերմոյի ուղեկցությամբ
Միգելը շրջում է Վալենսիայի ծայրամասերում` փնտրելով գերեզմանատունը:
Աստիճանաբար նրա փնտրտուքը վերածվում է անորոշություններով լի
վտանգավոր ճամփորդության, որը շատ ավելի երկար կտևի, քան նրանց
մանկական միտքը կարող էր կանխատեսել:
Miguel makes a journey that his grandfather cannot make because he’s locked up
by his own family. The mission is very simple, go to a funeral and leave an army jacket on the grave of an old man, a friend of his
grandfather. Miguel, accompanied by Lola and Guilermo, wanders the outskirts of Valencia, looking for a cemetery. The journey
turns step by step into a risky way full of uncertainties and much longer than their child mind could foresee.

Ալբերտո Մորաիս
Ծնվել է 1976թ. Վալ յադոլիդում: Ռեժիսոր, սցենարիստ: Ավարտել է Վալենսիայի ճարտ արա
գիտական համալսարանի Գեղարվեստի բաժինը և Վալ յադոլիդի համալսարանի Կինոռեժիսուրայի
ֆակուլտետը: Հեղինակել է մի շարք կարճամետրաժ ֆիլմեր և երեք լիամետրաժ խաղարկային ֆիլմեր`
«Նավահանգստի երեխաները» (2013), «Ալիքները» (2011), «Տեղ կինոյում» (2007): 2009թ. հիմնադրել
է «Olivo Films» կինոարտադրող ընկերությունը: Նրա «Ալիքները» ֆիլմը Մոսկվայի 33-րդ միջազգային
կինոփառատոնում արժանացել է «Լավագույն ֆիլմ» (Golden Saint George), «Լավագույն դերասան»
(Silver Saint George), ինչպես նաև «Fipresci» (International Federation of Film Critics) մրցանակներին:
Այն մասնակցել է նաև Լոնդոնի «BFI» փառատոնին, Սևիլ յայի եվրոպական ֆիլմերի փառատոնին,
Խիխոնի, Սան Պաուլոյի «Mostra» և Համբուրգի կինոփառատոներին:

Alberto Morais
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Born in 1976 in Valladolid. Director, scriptwriter. Graduated in Fine Arts from the Polytechnic University of Valencia and earned a
diploma from the Department of Cinema in Valladolid. He has produced and directed several short films and three feature films: “The Kids
from the Port” (2013), “The Waves” (2011), “A Place in the Cinema (2007)”. In 2009 founded the production company Olivo Films. At
the 33th Moscow International Film Festival (2011) “The Waves” won the awards “Best Film” (Golden Saint George), “Best Actor” (Silver
Saint George), “Fipresci Award” (International Federation of Film Critics). It also participated in other festivals including the BFI London
Film Festival, Seville European Film Festival, Gijon Festival, Sao Paulo Mostra and the Hamburg Film Festivals.

Austria, Turkey, 2012, 78 min.
Director: Huseyin Tabak
Scriptwriter: Huseyin Tabak
Cameraman: Lukas Gnaiger
Music: Judit Varga
Edition: Christoph Loidl
Producers: Danny Krausz, Huseyin Tabak, Milan Dor, Kurt Stocker
Production: Dor Film
Cast: Nazmi Kirik, Branko Samarovski, Mustafa Tekeli and others
International sales: office@dor-film.at

Ազգությամբ կիսով չափ քուրդ, կիսով չափ թուրք 12-ամյա Վեյսելը բնա
կութ յուն է հաստատում այլ երկրում: Դպրոցում լեզուն է նրան անհասկանալի,
իսկ ընտանիքում լարվածություն է տիրում: Նրան երջանկություն է պարգևում
միայն համադասարանցու` Անայի մասին մտածելը, ում նա մինչև ականջները
սիրահարված է: Երբ աշակերտներին հանձնարարում են գերմաներենով
բանաստեղծություն արտասանել, Վեյսելը որոշում է խնդրել իրենց հարևանին`
օգնելու գերմաներեն թարգմանել իր սիրելի բանաստեղծությունը` «Գեղեցկու
թյունդ ոչինչ չարժե»-ն` հույս փայփայելով տպավորություն գործել Անայի վրա
դասարանում այն արտասանելիս:

Ծնվել է 1981թ. Գերմանիայում: Ռեժիսոր, սցենարիստ: 2003–2006թթ. ապրել և աշխատել
է Համբուրգում: 2006–2012թթ. սովորել է Վիեննայի կինոակադեմիայի ռեժիսուրայի և
սցենարական արվեստի բաժնում: Ակադեմիայում սովորելու տարիներին նկարահանած նրա
առաջին կարճամետրաժ խաղարկային «Չի՜զ...» ֆիլմը մեծ հաջողություն ունեցավ միջազգային
փառատոներում` մասնակցելով ավելի քան 65 փառատոնի և արժանանալով 15-ից ավելի
մրցանակների: «Գեղեցկությունդ ոչինչ չարժե»-ն նրա առաջին լիամետրաժ խաղարկային
ֆիլմն է: 2011թ. Հուսեյն Տաբակն արժանացել է Վիեննայի կինոակադեմիայի «For Exemplary
Work and Artistic Values» մրցանակին:

FEATURE FILMS

Հուսեյն Տաբակ

COMPETITION

12-year-old Veysel, half Kurd, half Turk, arrives in a foreign country. At school he doesn’t speak the language, at home there is
tension in the family. His only happy moments are when he thinks about Ana, the girl in his class with whom he is head over heels
in love. When the pupils are given a task to recite a poem in German, Veysel decides to ask his neighbor to help him translate his
favorite poem “Your Beauty is worth Nothing” into German hoping to impress Ana when he recites it in front of the class.

ԽԱՂԱՐԿԱՅԻՆ ՖԻԼՄԵՐ

Your Beauty is worth Nothing

Ավստրիա, Թուրքիա, 2012, 78 րոպե
Ռեժիսոր` Հուսեյն Տաբակ
Սցենարիստ` Հուսեյն Տաբակ
Օպերատոր` Լուկաս Գնայգեր
Երաժշտությունը` Ջուդիտ Վարգա
Մոնտաժը` Քրիստոֆ Լոյդլ
Պրոդյուսերներ` Դեննի Կրաուս, Հուսեյն Տաբակ,
Միլան Դոր, Կուրտ Ստոքեր
Արտադրությունը` Dor Film
Դերերում` Նազմի Կիրիկ, Բրանկո Սամարովսկի,
Մուստաֆա Տեկելի և ուրիշներ

ՄՐՑՈՒՅԹ

Գեղեցկությունդ ոչինչ չարժե

Huseyin Tabak
Born in 1981 in Germany. Director, scriptwriter. From 2003 to 2006 lived and worked in Hamburg. From 2006 to 2012
studied directing and screenwriting at Vienna Film Academy. His first short film “Cheeese...” at Vienna Film Academy was extremely
successful at the international festival circuit, receiving more than 65 invitations and winning over 15 prizes. “Your Beauty is worth
Nothing” is his first full-length feature film. In 2011 Huseyin Tabak was awarded the Vienna Film Academy Prize “For Exemplary
Work and Artistic Values”.
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ՄՐՑՈՒՅԹ

ԽԱՂԱՐԿԱՅԻՆ ՖԻԼՄԵՐ

Եվ կրկեսը ժամանեց

And the Circus Arrives

Հայաստան, 2013, 21 րոպե
Ռեժիսոր` Գուժ Թադևոսյան
Սցենարիստներ` Օլգա Զայմենցևա, Արթուր Մկրտչ յան
Օպերատոր` Հայկ Սեինյան
Երաժշտությունը` Նորայր Հարությունյան
Մոնտաժը` Մերի Մարտիրոսյան
Պրոդյուսեր` Գուժ Թադևոսյան
Արտադրությունը` Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն
Դերերում` Հովհաննես Այինյան, Մանե Տոնոյան,
Վահե Պետրոսյան և ուրիշներ

Armenia, 2013, 21 min.
Director: Guzh Tadevosyan
Scriptwriters: Olga Zaymentseva, Artur Mkrtchyan
Cameraman: Hayk Seinyan
Composer: Norayr Harutyunyan
Edition: Meri Martirosyan
Producer: Guzh Tadevosyan
Production: National Cinema Center of Armenia
Cast: Hovhannes Ajinyan, Maneh Tonoyan, Vahe Petrosyan and others
International sales: kinokentron@yahoo.com

Ֆիլմում ամեն մեկն ունի իր թաքուն երազանքը: Կրկեսի ժամանումը կյանք է
մտցնում մեռյալ գյուղում, շունչ ու թարմություն պարգևում միապաղաղ կյանքով
ապրող մարդկանց: Եվ դառնում է մի նոր սկիզբ, նոր սկսվող հեքիաթի առաջին
կախարդական լուսաբացը մանուկների համար: Այն գալիս է մաքրագործելու
մարդկային պարզ հարաբերությունները, ամեն ինչ վերածելու հեքիաթի, որում
միշտ բարին է հաղթում ու որի վերջում միշտ հրաշք է լինում: Իսկ այդ հրաշքն
իրական կյանքում դառնում է սեփական ուժերին հավատալու, առաջ մղվելու
կամք, թռիչք, որ դեռ ճախրանքի է վերածվելու...
In the film everyone has their secret dream. The arrival of the circus brings breath
and freshness to dead village, to people living in monotonous and boring life. But, first of all, the circus becomes the beginning
of something new, first magical dawn of just beginning tales for kids, he comes to sanctify ordinary human relationships and turn
everything into a fairy tale, at the end of which always triumphs over good. And this is a miracle in this life, the beginning of faith
in their own strength, the forward takeoff that will turn even the soaring...

Գուժ Թադևոսյան
Ծնվել է 1989թ. Հայաստանում: Ռեժիսոր, պրոդյուսեր: 2006–2011թթ. ուսանել է Երևանի
թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Ռեժիսուրայի բաժնում: 2011թ. ընդունվել է
նույն ինստիտուտի մագիստրատուրայի կինոարվեստի բաժինը: Նկարահանել է «Եվ կրկեսը
ժամանեց» (2013), «Մարգար պապը» (2011), «Հավատ» (2008), «Տոհմածառ» (2006) ֆիլմերը:
Մի շարք միջազգային կինոփառատոների մասնակից և մրցանակակիր (Սանկտ Պետերբուրգի
«Մետրոպոլիս» միջազգային երիտասարդական կինոփառատոն, դիպլոմ «Մարգար պապը»
ֆիլմի համար), Տաշքենդի «Ոսկե հովազ» կինոֆորում (հատուկ դիպլոմ «Մարգար պապը» ֆիլմի
համար) և այլն:

Guzh Tadevosyan
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Born in 1989 in Armenia. Director, producer. From 2006 to 2011 studied at Yerevan State Institute of Theater and Cinema,
Department of Cinematography. In 2011 started studies for Master Degree at the same Institute, Department of Cinematography.
Directed the films “And the Circus Arrives” (2013), “Believe” (2008), “Family Tree” (2006) “Grandfather Margar” (2011). Participant
and winner of many international film festivals (St. Petersburg International Film Forum, Campus “Metropilis” for Youth – Diploma for
“Grandfather Margar”, Tashkent “Golden Panther” International Film Forum – Special Mention for “Grandfather Margar”) and others.

The Netherlands, 2013, 25 min.
Director: Michiel van Jaarsveld
Scriptwriter: Amarins Romkema
Cameraman: Theo Bierkens
Music: Vandertone
Edition: Nathalie Alonso Casale
Producers: Marc Bary, Maarten van der Ven
Production: Ijswater Films
Cast: Pedram Parastar, Golda de Leon, Mernoush Rahmani and others
International sales: nina@ijswater.nl

10-ամյա Անուարը մոր` Մահվաշի, և քրոջ` Սահարի հետ բնակվում է
Նիդերլանդներում: Իրանից տեղափոխվելուց ի վեր նրանք սպասում էին, թե
երբ է իրենց միանալու նաև հայրիկը: Բայց օրերից մի օր Մահվաշը ամուսնու
մահվան բոթն է ստանում: Անուարը փոքր քրոջն այդ ծանր վշտից ամեն գնով
շեղելու համար լուսնի մասին պատմություններ է պատմում նրան: Սակայն
արդյունքում Սահարը նույնիսկ ավելի է տխրում, երբ իմանում է, որ լուսինը
միշտ հեռվում է մնալու: Անուարը որոշում է լուսինը բերել քրոջ համար...

Ծնվել է 1970թ. Նիդերլանդներում: Ռեժիսոր, սցենարիստ: 1992թ. ավարտել է Նիդերլանդ
ների կինոակադեմիան: Կարիերան սկսել է որպես մոնտաժոր, այնուհետև 1996թ. նկարահանել է
իր առաջին հեռուստաֆիլմը` «Մարակեշ»-ը, 2001թ.` առաջին խաղարկային «Ուղղություն» ֆիլմը,
որը մասնկացել է բազմաթիվ կինոփառատոների և արժանացել մրցանակների, այդ թվում`
Ռուանի կինոփառատոնի գլխավոր մրցանակին (2002), Նիդերլանդների կինոփառատոնի
երիտասարդական ժյուրիի մրցանակին (2001): Նկարահանել է նաև «Տոնինո» (2002),
«Փոթորիկ» (2005), «Տանգո հայրիկի հետ» (2011), «Թափուր տեղ չկա» (2012) և այլ ֆիլմեր:

FEATURE FILMS

Միխիլ վան Յարսվելդ

COMPETITION

Ten-year-old Anouar lives in the Netherlands with his little sister Sahar and his
mother Mahvash. Ever since they escaped Iran they have been waiting for their father
to join them. But one day Mahvash receives the terrible news of her husband’s death. Anouar makes every effort to divert his
little sister’s attention from the grief telling her stories about the moon. But Sahar gets even sadder when she hears the moon will
always stay at a distance. So Anouar decides to get the moon for her...

ԽԱՂԱՐԿԱՅԻՆ ՖԻԼՄԵՐ

Anouar and the Moon

Նիդերլանդներ, 2013, 25 րոպե
Ռեժիսոր` Միխիլ վան Յարսվելդ
Սցենարիստ` Ամարինս Ռոմկեմա
Օպերատոր` Թեո Բիրկենս
Երաժշտությունը` Vandertone
Մոնտաժը` Նատալի Ալոնսո Կասալե
Պրոդյուսերներ` Մարկ Բերի, Մարտեն վան դեր Վեն
Արտադրությունը` Ijswater Films
Դերերում` Պեդրամ Պարաստար, Գոլդա դե Լեոն,
Մերնուշ Ռահմանի և ուրիշներ

ՄՐՑՈՒՅԹ

Անուարն ու լուսինը

Michiel van Jaarsveld
Born in 1970 in the Netherlands. Director, scriptwriter. Graduated from the Dutch Film Academy in 1992. Started his career
as a film editor, later in 1996 made his first television film “Marrakech” and in 2001 his first feature film “Drift” which was
screened at numerous film festivals and won awards, including Gran Prix of Rouen Film Festival (2002), “Youth Jury Awards” of
Netherlands Film Festival (2001) and others. His filmography also includes the films “Tonino” (2002), “Storm” (2005), “Papa’s
Tango” (2011), “No Vacancy” (2012) etc.

13

COMPETITION

FEATURE FILMS

In the Still of the Night

Ավստրիա, 2013, 13 րոպե
Ռեժիսոր` Էրիխ Շտայներ
Սցենարիստ` Էրիխ Շտայներ
Օպերատոր` Մարիո Մինիխմայր
Երաժշտությունը` Պասկալ Հոլպեր
Մոնտաժը` Պիտեր Բրուններ
Պրոդյուսերներ` Ռոման Զորգեր, Սաբին Էքերշտորֆեր
Արտադրությունը` SORGER FILM
Դերերում` Յոհաննես Սիլբերշնայդեր, Մարտինա Շտիլպ,
Մարջիտ Յուց և ուրիշներ

Austria, 2013, 13 min.
Director: Erich Steiner
Scriptwriter: Erich Steiner
Cameraman: Mario Minichmayr
Music: Pascal Holper
Edition: Peter Brunner
Producers: Roman Sorger, Sabine Eckerstorfer
Production: SORGER FILM
Cast: Johannes Silberschneider, Martina Stilp, Margit Jautz and others
International sales: angelo@pennylane-film.at

Աշնանային անձրևոտ մի գիշեր փոթորիկ է սպասվում: Երեք երեխաներն
սպասում են իրենց հայրիկին, ով այդ օրը սովորականի պես ուշ է վերադառնում
աշխատանքից: Երբ վերջապես հայրիկը գալիս է ու նույնիսկ նվերներ բերում
նրանց համար, երեխաների աչքերն սկսում են ուրախությունից փայլել: Միայն
ավագ դուստրն է կասկածում, որ ծնողներն ինչ-որ բան են թաքցնում իրենցից...
On a rainy autumn night a storm approaches. Three children are waiting for
their father, again late from work. When he finally arrives and even brings gifts, the
children’s eyes shine. Only the eldest daughter is suspicious, feeling that their parents
are hiding something...

ՄՐՑՈՒՅԹ

ԽԱՂԱՐԿԱՅԻՆ ՖԻԼՄԵՐ

Գիշերային անդորրում

Էրիխ Շտայներ
Ծնվել է 1982թ. Վիեննայում: Ռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր: Ավարտել է Վիեննայի
կինոակադեմիան: Նկարահանել է «Գիշերվա անդորրում» (2013), «Դրվագներ ժամանակին»
(2010), «Ճամփորդություն մահվան հետ» (2008), «Արտացոլում» (2002), «Ձմեռային հեքիաթ»
(2000) ֆիլմերը:

Erich Steiner
Born in 1982 in Vienna. Director, scriptwriter, producer. Graduated from Vienna Film Academy.
Director of the films “In the Still of the Night” (2013), “Fragments in Time” (2010), “On a Journey with
Death” (2008), “Reflection” (2002), “A Winter’s Tale” (2000) and others.
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The Netherlands, 2013, 25 min.
Director: Johan Timmers
Scriptwriter: Floor Paul
Cameraman: Ton Peters
Music: Chrisnanne Wiegel, Elcher Meirmans
Edition: De Vertellers, Jeff Hertogs
Production: Ijswater Films
Cast: Alyman Ahyee, Baran Yavuz, Rana Ayvaz and others
International sales: nina@ijswater.nl

Արան ու Մոն մտերիմ ընկերներ են: Նրանք ապրում են փախստականների
կենտրոնում, որտեղ կյանքն այնքան էլ դյուրին չէ. հատկապես երբ օրերից
մի օր ընկերներից մեկն անհետանում է: Արդյոք նրանք կկարողանա՞ն նորից
գտնել միմյանց և վերականգնել իրենց ընկերությունը, թե՞ ստիպված կլինեն
շարունակել կյանքն առանց իրար ու դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից:
Համենայն դեպս, միասին անցկացրած օրերի հիշողությունները հավերժ
կմնան նրանց հոգիներում...

1990-ականներից ի վեր աշխատել է թատրոնի, կինոյի և հեռուստատեսության
բնագավառում: 2003–2008թթ. որպես կառավարման խորհրդի անդամ աշխատել է «Network of
Scriptwriters»-ում: 2005թ. սկսած` դասավանդում է Մաստրիխտի թատերական ակադեմիայում,
Ամստերդամի թատերական դպրոցում և «Hallo» ակադեմիայում: Աշխատել է մի շարք ֆիլմերի
վրա, այդ թվում` «Dobli» (2006) կարճամետրաժ ֆիլմը, «Kleine Pauze» (2006), «Klein Holland
1,2» (2007/2009) և «Nieuwe Ouders» (2005) ֆիլմերը: «Սալամ»-ը նրա` վերջերս նկարահանած
ֆիլմերից մեկն է:

FEATURE FILMS

Յոհան Թիմմերս

COMPETITION

Ara and Mo are best friends. They live in an asylum seekers’ centre where life isn’t
always easy. Especially when one day one of them suddenly disappears without a trace.
Will they be able to find each other again and regain their friendship, or will they have to learn to live on and make the best out of
the situation? However, the memories of their time together will certainly stay forever...

ԽԱՂԱՐԿԱՅԻՆ ՖԻԼՄԵՐ

Salam

Նիդերլանդներ, 2013, 25 րոպե
Ռեժիսոր` Յոհան Թիմմերս
Սցենարիստ` Ֆլոր Փոլ
Օպերատոր` Թոն Պիթերս
Երաժշտությունը` Քրիսնան Վիգել, Էլչեր Մեիրմանս
Մոնտաժը` Դե Վերթելլերս, Ջեֆֆ Հերթոգս
Պրոդյուսեր` Մարկ Բերի
Արտադրությունը` Ijswater Films
Դերերում` Ալիման Ահյի, Բարան Յավուզ, Ռանա Այվազ և ուրիշներ

ՄՐՑՈՒՅԹ

Սալամ

Johan Timmers
Has been working as a director in the theatre, film and television industry since the 90s. From 2003 to 2008 worked as a
board member of the Network of Scriptwriters. Since 2005 he regularly teaches drama at the Maastricht Theatre Academy, at
Theater school of Amsterdam and at the Hallo Academy. He has worked on several films, including the short youth film “Dobli”
(2006), “Kleine Pauze” (2006), “Klein Holland 1,2” (2007/2009) and “Nieuwe Ouders” (2005). “Salam” (2013) is one of his
recent films.
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ՄՐՑՈՒՅԹ

ԽԱՂԱՐԿԱՅԻՆ ՖԻԼՄԵՐ

Ճանապարհ

The Road

Հայաստան, 2014, 24 րոպե
Ռեժիսոր` Ալեքսանդր Բաղդասարյան
Սցենարիստ` Ալեքսանդր Բաղդասարյան
Օպերատոր` Արգո Բարոյան
Հնչ յունավորումը` Արմեն Նավասարդյան, Մարիամ Միրզոյան
Մոնտաժը` Տիգրան Բաղինյան, Կարեն Բաղինյան
Դերերում` Արամ Կարախանյան, Բաբկեն Չոբանյան, Արտյոմ
Ազարյան, Տրդատ Մակարյան, Դավիթ Սմոլնիկով

Armenia, 2014, 24 min.
Director: Alexander Baghdasaryan
Scriptwriter: Alexander Baghdasaryan
Cameraman: Argo Baroyan
Sound: Armen Navasardyan, Mariam Mirzoyan
Edition: Tigran Baghinyan, Karen Baghinyan
Cast: Aram Karakhanyan, Babken Chobanyan, Artyom Azaryan, Trdat
Makaryan, Davit Smolnikov
International sales: e.baghdasaryan@mail.ru

Ֆիլմը բարոյական բարդ երկընտրանքի մասին է: Երկու միանգամայն
տարբեր ժամանակաշրջաններ, սակայն նման իրավիճակներ: Առաջին
պատմության մեջ գերմանացի սպայի հրամանին չենթարկվելը մահվան
սպառնալիք է: Երբեմն մարդասիրաբար վարվելու և մարդ մնալու գինը
չափազանց թանկ է լինում: Երկրորդ պատմությունն արտացոլում է մեր
ժամանակները, երբ երկու երիտասարդ գործարար գյուղի ճանապարհին
մահացու վրաերթի են ենթարկում մի երեխայի: Ի՞նչ անել. թողնել մեռնող
երեխային և փախչե՞լ, թե՞ ընդունել դժվարին, բայց միակ ճիշտ որոշումը:
A film from two parts about complicated moral dilemmas. Two totally different
periods of time that have similar situations. In the first story insubordination to a German officer is a life risk. Sometimes the price
for humanity and for keeping a human nature is too high. The second story presents a nowadays fatal incident when two young
businessmen hit a child on the village road. What to do? Leave the dying child and escape or make a hard but the only right decision?

Ալեքսանդր Բաղդասարյան
Ծնվել է 1994թ. Երևանում: 2010թ. ընդունվել է Սանկտ Պետերբուրգի արտաքին տնտե
սական կապերի, տնտեսագիտության և իրավունքի ինստիտուտի Իրավաբանական բաժին,
սակայն հետաքրքրված լինելով իր ներկայիս մասնագիտությամբ` 2011թ. ընդունվել է Երևանի
կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի Կինոռեժիսուրայի բաժին (Էդգար Բաղդասարյանի
արվեստանոց): Որպես ռեժիսորի օգնական աշխատել է Թամարա Ստեփանյանի «Փետրվարի
19» (2012) և Էդգար Բաղդասարյանի «Ներում» (հետարտադրական փուլ) ֆիլմերում:
2014թ. նկարահանել է «Ճանապարհ» ֆիլմը, որն արժանացել է «Հայակ» ազգային կինոյի
մրցանակաբաշխության «Լավագույն դեբյուտ» մրցանակին:

Alexander Baghdasaryan
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Born in 1994 in Yerevan. In 2010 Alexander entered St. Petersburg Institute of Foreign Economic Relations, Economics and
Law, Department of Law but because of interest in his current profession in 2011 entered the Directing Department of Yerevan
State Institute of Theatre and Cinema (Edgar Baghdasaryan’s Studio). Worked as director’s assistant for Tamara Stepanyan’s
“February 19th” (2012) and Edgar Baghdasaryan’s “Forgiveness” (postproduction phase) films. In 2014 shot the film “The Road”
which was awarded “Best Debut” at Hayak National Cinema Awards.

Armenia, Turkey, 2014, 14 min.
Director: Derya Durmaz
Scriptwriter: Derya Durmaz
Cameraman: Meryem Yavuz
Music: Baris Diri
Edition: Theron Patterson
Producer: Emine Yildirim
Production: Giyotin Film
Cast: Emy Vardanyan, Erika Hakobyan, Davit Gevorgyan,
Arsen Movsisyan and others
International sales: derya@deryadurmaz.com

Ծիածանը 4-ամյա հայ աղջնակ է: Նրա քեռին ապրուստը վաստակում է Հայաս
տանի և Թուրքիայի միջև ապրանքի առքուվաճառքով: Երկու երկրների փակ
սահմանի պատճառով ամեն անգամ նա ստիպված է 36-ժամանոց շրջանցում
անել Վրաստանով: Իսկ ամեն անգամ, երբ վերադառնում է Թուրքիայից, իր
սիրելի զարմուհուն փոքրիկ նվերներ է բերում: Բոլոր նվերներից Ծիածանին
ամենից շատ դուր է գալիս շոկոլադե կրեմը, որը, բացի Ծիածանի նախընտրանքը
լինելուց, նաև բակի երեխաների ուշադրությունն է գրավում: Այդքան տարված
լինելով իր սիրած շոկոլադե կրեմով, նաև ցանկանալով տպավորություն գործել
ընկերների վրա` Ծիածանը արկածներով լի ճամփորդություն է ծրագրում...

FEATURE FILMS

Դերյա Դուրմազ

COMPETITION

Ziazan is a little Armenian girl at the age of four. Her uncle makes his living on
the shuttle trade between Armenia and Turkey. Because of the closed border between the two countries every time he ends up
having to go on a 36-hour route over Georgia. Each time he comes back from Turkey he also brings his beloved niece little gifts.
Among the gifts Ziazan’s favorite is the chocolate cream in a tube. Aside from being Ziazan’s favorite, the chocolate cream attracts
the attention of the kids from the neighborhood, too. Because of her love for the chocolate cream in a tube and to impress her
friends, one day Ziazan makes a plan to go on a big adventure...

ԽԱՂԱՐԿԱՅԻՆ ՖԻԼՄԵՐ

Ziazan

Հայաստան, Թուրքիա, 2014, 14 րոպե
Ռեժիսոր` Դերյա Դուրմազ
Սցենարիստ` Դերյա Դուրմազ
Օպերատոր` Մերյեմ Յավուզ
Երաժշտությունը` Բարիշ Դիրի
Մոնտաժը` Թերոն Փաթթերսոն
Պրոդյուսեր` Էմին Յիլդիրիմ
Արտադրությունը` Giyotin Film
Դերերում` Էմի Վարդանյան, Էրիկա Հակոբյան,
Դավիթ Գևորգյան, Արսեն Մովսիսյան և ուրիշներ

ՄՐՑՈՒՅԹ

Ծիածան

Ռեժիսոր, դերասանուհի, սցենարիստ: Տնտեսագիտության բակալավրի և մարդու իրա
վունքների իրավագիտության մագիստրոսի աստիճան ունի, նաև դերասանական կրթություն
է ստացել Ստամբուլի «Studio Players» դերասանական ստուդիայում: Իր առաջին` «Ծիածան»
կար
ճամետրաժ ֆիլմի համար արժանացել է Հայ-թուրքական կինոհարթակի «Լավագույն
նախ ագիծ» և Թուրքիայի մշակույթի նախարարության «Production Support» մրցանակներին:
Այժմ աշխատում է իր առաջին լիամետրաժ կինոնկարի՝ «Երկրային հրեշտակների» վրա, որի
համար արժանացել է Թուրքիայի մշակույթի նախարարության «Script Development Support»
մրցանակին:

Derya Durmaz
Director, actress, scriptwriter. She has a BA in Economy, an LLM in Human Rights Law and has received acting training at the Studio
Players Acting Studio in Istanbul. She received “Best Project Award” from the “Armenia Turkey Cinema Platform” and “Production
Support Award” from the Turkish Ministry of Culture with her first short film “Ziazan”. She also received “Script Development Support”
from the Turkish Ministry of Culture with her first feature film script “Earth Angels” which is in the project development phase.
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ANIMATION FILMS
CHILDREN JURY
ԱՆԻՄԱՑԻՈՆ ՖԻԼՄԵՐ
ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԺՅՈՒՐԻ
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«Թումո» ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն
Tumo Center for Creative Technologies

Mexico, 2011, 92 min.
Director: Jorge A. Estrada
Scriptwriters: Jorge A. Estrada, Alfredo Castaneda
Music: Jorge Calleja
Edition: Gabriel Villar, Fedro Ramos, Marcos Bonilla, Jorge Estrada
Producers: Dulce Kuri, Ricardo Arnaiz, Jorge A. Estrada
Production: FIPROCINE, Aeroplano Films
International sales: difuinte@imcine.gob.mx

Մեքսիկա, 1914թ.: Էմիլիանո Զապատան և Պանչո Վիյան պայքարում
են հանուն Մեքսիկայի հեղափոխության: 11-ամյա Գապոն ապրում է հան
քարդյունաբերական փոքրիկ քաղաքում: Մի օր զորքը ներխուժում է քաղաք՝
գտնելու Գապոյի՝ հեղափոխական ակտիվիստ եղբորը: Գապոն որոշում է մեկ
նել երկրի հյուսիս՝ եղբորը գտնելու: Սակայն միայնակ չի ճանապարհորդում:
Նրա հետ է վարձու մարդասպան Խուան Էսկոպետան, որը հանձնարարություն
ունի կատարելու:

Ավարտել է Մեքսիկայի ազգային համալսարանի կինեմատոգրաֆիայի բաժինը: Տպագ րել է
մի շարք մանկական գրքեր, սցենարներ է գրել կարճամետրաժ և լիամետրաժ ֆիլմերի համար,
արժ անացել է բազմաթիվ մրցանակների: Ալֆրեդո Կաստանեդայի հետ միասին հիմնադրել
են “Aeroplano Films” կազմակերպությունը, որտեղ 2011թ. նկարահանել է իր առաջին՝ «Խուան
Էսկոպետայի հեղափոխությունը» ֆիլմը:

ANIMATION FILMS

Խորխե Ա. Էստրադա

COMPETITION

Mexico, 1914. Emiliano Zapata and Pancho Villa fight for the Mexican Revolution.
In a forgotten small mining town lives an eleven-year-old boy named Gapo. One day
the army raids his town, searching for Gapo’s elder and only brother, a revolutionary outlaw. Gapo decides to travel north of the
country, to find his brother. But he’s not traveling alone. He is with Juan Escopeta, a gunman for hire with a mission.

ԱՆԻՄԱՑԻՈՆ ՖԻԼՄԵՐ

The Revolution of Juan Escopeta

Մեքսիկա, 2011, 92 րոպե
Ռեժիսոր՝ Խորխե Ա. Էստրադա
Սցենարիստներ՝ Խորխե Ա. Էստրադա, Ալֆրեդո Կաստանեդա
Երաժշտությունը՝ Խորխե Կալեխա
Պրոդյուսերներ` Դուլսե Կուրի, Ռիկարդո Արնաիս,
Խորխե Ա. Էսրրադա
Մոնտաժը՝ Գաբրիել Վիյար, Ֆեդրո Ռամոս, Մարկոս Բոնիյա,
Խորխե Ա. Էստրադա
Արտադրությունը՝ FIPROCINE, Aeroplano Films

ՄՐՑՈՒՅԹ

Խուան Էսկոպետայի հեղափոխությունը

Jorge A. Estrada
Graduated from CUEC-UNAM. Has published a number of children books, written screenplays for
shorts and feature films and received various awards. Together with Alfredo Castaneda, he founded
“Aeroplano Films”, a production company where he made his directorial debut “The Revolution of Juan Escopeta” (2011).
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COMPETITION

ANIMATION FILMS

ՄՐՑՈՒՅԹ

ԱՆԻՄԱՑԻՈՆ ՖԻԼՄԵՐ

Առաքյալը

The Apostle

Իսպանիա, 2012, 80 րոպե
Ռեժիսոր` Ֆերնանդո Կորտիզո
Սցենարիստ` Ֆերնանդո Կորտիզո
Օպերատոր` Դեյվիդ Նարդի
Երաժշտությունը` Ֆիլիպ Գլասս, Խավիեր Ֆոնտ, Արտուրո Վակերո
Պրոդյուսերներ` Իզաբել Ռեյ, Սոլոմոն ԼեՖլորե, Սուսան Գի, Ժակլին
Սկոդ
Արտադրությունը` Artefacto producciones

Spain, 2012, 80 min.
Director: Fernando Cortizo
Scriptwriter: Fernando Cortizo
Cameraman: David Nardi
Music: Philip Glass, Xavier Font, Arturo Vaquero
Producers: Isabel Rey, Solomon LeFlore, Susan Gee, Jacqueline Scod
Production: Artefacto producciones
International sales: mail@ismaelmartin.com

Մուլտֆիլմը Ռամոն անունով մի բանտարկյալի մասին է, ով, բանտից փախ
չելով, հասնում է հեռավոր մի գյուղ` փնտրելու տարիներ առաջ այնտեղ
թաքցված գանձերը: Բայց այն, ինչ նա տեսնում է այդ գյուղում, ավելի սարսափելի
է, քան բանտում էր` չարակամ տարեցներ, տարօրինակ անհետացումներ, ուրվա
կաններ, ծեր քահանա... Ու սկսվում են Ռամոնի արկածները` ուղղված գանձերը
գտնելուն ու գյուղում կատարվող առեղծվածային դեպքերը հասկանալուն:
The animation is about Ramon, a prisoner who has escaped from jail and comes
to a remote village to search the treasure hidden there years ago. But what he finds
is even worse than prison: sinister seniors, strange disappearances, ghosts, an old
priest... So, Ramon begins his adventures to find the treasure and understand the mysterious events taking place in the village.

Ֆերնանդո Կորտիզո
Ծնվել է 1973թ. Իսպանիայում: Ռեժիսոր, սցենարիստ: Կարիերան սկսել է «Black Cat
Spantat» կարճամետրաժ անիմացիոն ֆիլմով: Ճանաչում է ձեռք բերել «Առաքյալը» (2012),
«Կատուների խնամակալը» (2009) և «Լեո» (2007) ֆիլմերով: Հանդիսանում է միջազգային
կինոփառատոների մրցանակակիր «Միակ», «Հրեշը լողափից», «Տիկնիկներ գողացողը»,
«Խոստում» կարճամետրաժ ֆիլմերի ռեժիսորն ու սցենարիստը: Այժմ աշխատում է «Երազանքի
արքայազնը» և «Օրգանիստրում» լիամետրաժ անիմացիոն 3D ֆիլմերի վրա:

Fernando Cortizo
Born in 1973 in Spain. Director, scriptwriter. He began his film career with the short animated film
“Black Cat Spantat”. Known for “The Apostle” (2012), “The Caregiver of Cats” (2009) and “Leo” (2007). Wrote and filmed
numerous short films such as “Only”, “The Monster from the Beach”, “The Thief of Dolls”, “Promise” etc. receiving numerous
awards at international festivals. He is currently developing two new stop motion animated feature films in 3D, “Dream Prince”
and “Organistrum”.
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The Prince and the Big Gray Wolf-2

Ռուսաստան, 2013, 73 րոպե
Ռեժիսոր` Վլադիմիր Տոռոպչին
Սցենարիստներ` Ալեքսանդր Բոյարսկի, Վլադիմիր Տոռոպչին
Երաժշտությունը` Միխայիլ Չերտիսչև
Պրոդյուսեր` Ալեքսանդր Բոյարսկի
Արտադրությունը` Melnitsa Animation Studio

Russia, 2013, 73 min.
Director: Vladimir Toropchin
Scriptwriters: Alexander Boyarsky, Vladimir Toropchin
Music: Mikhail Chertischev
Producer: Alexander Boyarsky
Production: Melnitsa Animation Studio
International sales: office@melnitsa.com

Ծնվել է 1962թ. Ռուսաստանում: Ռեժիսոր, մուլտիպլիկատոր, սցենարիստ: 1991թ. հաճախել
է Սանկտ Բետերբուրգի «Պանորամա» ստուդիայի մուլտիպլիկատորների դասընթացներին:
Աշխատել է Սանկտ Պետերբուրգի մի շարք անիմացիոն ստուդիաներում, ինչպիսիք են`
«ԶԻՍ»-ը, «ԱՄԻ»-ն, «Բեգեմոտ»-ը: 1996թ. ի վեր աշխատում է «Մելնիցա» անիմացիոն ֆիլմերի
ստուդիայում: Մասնակցել է մի շարք կինոփառատոների և արժանացել հեղինակավոր
մրցանակների` «Սկազկա» փառատոն («Ամենահեքիաթային մուլտիպլիկացիոն ֆիլմ» մրցանակ
«Արքայազնը և մեծ, գորշ գայլը» մուլտֆիլմի համար, Մոսկվա, 2012), «Կինոտավրիկ» արվեստի
և սպորտի 12-րդ միջազգային մանկական փառատոն («Լավագույն լիամետրաժ անիմացիոն
ֆիլմ» մրցանակ «Արքայազնը և մեծ, գորշ գայլը» մուլտֆիլմի համար, Սոչի, 2012) և այլն:

ANIMATION FILMS

Վլադիմիր Տոռոպչին

COMPETITION

Ivan married Vasilisa and they were happy together. He dedicated himself to the
Public Service with the Big Gray Wolf. He wanted to work hard. But Vasilisa wanted
completely another thing: she just wanted to spend romantic days with her husband. Because of that she decided to organize her
kidnapping as if Chernomor had kidnapped her. By doing that she wanted to make her husband be more attentive towards her.

ՄՐՑՈՒՅԹ

Իվանն ամուսնանում է Վասիլիսայի հետ ու երջանիկ ընտանիք կազմում:
Սակայն շուտով ամբողջովին նվիրվում է ծառայությանն ու ջանասիրաբար
աշխատում օրուգիշեր: Իսկ Վասիլիսան բոլորովին այլ բան է ուզում. նա շատ
է ցանկանում ռոմանտիկ ժամանակ անցկացնել ամուսնու հետ: Նպատակին
հասնելու և ամուսնու ուշադրությունն իր կողմը գրավելու համար Վասիլիսան
որոշում է սեփական առևանգումը կազմակերպել` ձևացնելով, թե իբր չար
Չերնոմորն է արել դա:

ԱՆԻՄԱՑԻՈՆ ՖԻԼՄԵՐ

Արքայազնը և մեծ, գորշ գայլը-2

Vladimir Toropchin
Born in 1962 in Russia. Director, scriptwriter and animator. In 1991 attended animation courses at “Panorama” studio in SaintPetersburg. Has worked at a number of animation studios in Saint-Petersburg, including “ZIS”, “AMI”, “Begemot”. Since 1996 has
been working at “Melnitsa” Animation Studio. Has participated in a number of film festivals and got prestigious awards: “Skazka”
(“The Most Fairy Animation Film” for the film “The Prince and the Big Gray Wolf”, Moscow, 2012), 12th International Child Festival
of Arts and Sport “Kinotavrik” (“The Best Full-length Film” for “The Prince and the Big Gray Wolf”, Sochi, 2012) etc.
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Ուրախ հուղարկավորություն

A Merry Funeral

Հունգարիա, 2013, 28 րոպե
Ռեժիսոր` Զոլտան Շիլագյի
Սցենարիստ` Զոլտան Շիլագյի
Երաժշտությունը` Լաշլո Մելիս
Մոնտաժը` Կարոլի Արի, Ֆերենց Շաբադոս
Պրոդյուսեր` Ֆերենց Միկուլաս
Արտադրությունը` Veronika Vecsy

Hungary, 2013, 28 min.
Director: Zoltan Szilagyi
Scriptwriter: Zoltan Szilagyi
Music: Laszlo Melis
Edition: Karoly Ari, Ferenc Szabados
Producer: Ferenc Mikulas
Production: Veronika Vecsy
International sales: kfilm.marketing@kecskemetfilm.nu

Թաղման արարողության ժամանակ կյանքն իր ամենաբնական կերպա
րան
ք ով ներթափանցում է շրջակայք: Վիշտը մեղմանում է սփոփանքով,
մռայլ գույները` հումորի ու ծաղրի բաց երանգներով: Իսկական ողբերգական
ուժով միավորվում են հումորն ու ողբերգությունը: Այս ամենի արտացոլումը
երաժշտության ուղեկցությամբ ներկայացվում է հանդիսատեսին:

ՄՐՑՈՒՅԹ

ԱՆԻՄԱՑԻՈՆ ՖԻԼՄԵՐ

On the occasion of a funeral, life – in its most natural way – intervenes. The sorrow
is broken by moments of solace, the somber colours by the lighter tones of irony and
humour. Humour and tragedy unite with real dramatic force. A visualization of all this,
encased in a fabric of original music, unfolds before the audience.

Զոլտան Շիլագյի
Ծնվել է 1951թ.: 1976թ. ավարտել է «Ion Andreescu» գեղարվեստի համալսարանի Գրա
ֆիկայի բաժինը: 1976–1985թթ. աշխատել է Բուխարեստի «Animafilm» անիմացիոն ֆիլմերի
ստուդ իայում: 1986թ. ավարտել է Բուխարեստի թատրոնի և կինոյի «Luca Caragiale» քոլեջի
Անիմացիոն ռեժիսուրայի ֆակուլտետը: 1987թ. ի վեր որպես մուլտիպլիկատոր աշխատում է
«Kecskemetfilm» ստուդիայում: Նկարահանել է ավելի քան 25 անիմացիոն ֆիլմ, այդ թվում`
«Ճանապարհորդություն դեպի երկրի կենտրոն» (2001), «Մի՛ խոսիր» (2004), «Աշխարհ տեսած
փոքրիկ մուկը» անիմացիոն ֆիլմաշարը (2005–2013), «Ուրախ հուղարկավորություն» (2013) և
այլ ֆիլմեր, որոնք մասնակցել են հեղինակավոր միջազգային կինոփառատոների, ինչպիսիք
են` Բեռլինի, Անսիի, Դամասկոսի միջազգային կինոփառատոները:

Zoltan Szilagyi
Born in 1951. In 1976 graduated from Ion Andreescu University of Fine Arts as a graphic artist. From 1976 to 1985 worked for
“Animafilm”, the animation film studio of Bucharest. In 1986 finished his studies at the Animation Direction Faculty of College Luca
Caragiale for Theatre and Film Art (Bucharest). Since 1987 has been working at “Kecskemetfilm Ltd.” as an animation director.
Director of more than 25 animated films including “Journey to the Centre of the Earth” (2001), “Don’t Speak” (2004), animation
series “The Widely Travelled Little Mouse” (2005–2013), “A Merry Funeral” (2013) and others. His films have participated in
prestigious international film festivals, such as Berlin International Film Festival (Germany), Annecy International Film Festival
(France), Damascus International Film Festival (Syria) etc.
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Denmark, 2013, 6 min. 30 sec.
Director: Pernille Sihm
Scriptwriters: Pernille Sihm, Ida Maria Andreasen
Composer: Pablo Pico
Edition: Aimall Sharifi, Ida Maria Andreasen
Producer: The Animation Workshop
Production: The Animation Workshop
International sales: taw.films@VIA.DK

Կա մի աշխարհ, որտեղ անտեսանելի արարածները մարմնավորում են
մարդկանց անհատականությունների և տրամադրությունների մեղեդիները:
Թրութփութի շեփորի հնչ յունները, սակայն, խանգարում են խմբի մյուս
անդամներին` ստիպելով Թրութփութին ներդաշնակություն փնտրել մեկ այլ
տեղ:

ԱՆԻՄԱՑԻՈՆ ՖԻԼՄԵՐ

The Odd Sound Out

Դանիա, 2013, 6 րոպե 30 վրկ.
Ռեժիսոր` Փերնիլ Սիմ
Սցենարիստներ` Փերնիլ Սիմ, Իդա Մարիա Անդրեասեն
Երաժշտությունը` Պաբլո Պիկո
Մոնտաժը` Աիմալ Շարիֆի, Իդա Մարիա Անդրեասեն
Պրոդյուսեր` The Animation Workshop
Արտադրությունը` The Animation Workshop

ՄՐՑՈՒՅԹ

Սխալ նոտա

In a world where cute invisible creatures embody the musical tunes of people’s
personalities and moods, the trumpeting of Trootpout often disrupts the melody of the
others forcing him to go in search of harmony elsewhere.

ANIMATION FILMS

Ծնվել է 1988թ. Դանիայում: 2013թ. ավարտել է «Espergarde» գիմնազիայի բակալավրիատը:
«Սխալ նոտա»-ն (2013) նրա ավարտական ֆիլմն է:

COMPETITION

Փերնիլ Սիմ

Pernille Sihm
Born in 1988 in Denmark. Got her Bachelor Degree at Espergarde Gymnasium in 2013. “The Odd
Sound Out” is her graduation film.
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Աշնանային տերևներ

Autumn Leaves

Ֆրանսիա, 2013, 10 րոպե
Ռեժիսորներ` Կառլոս Դե Կառվալ յո, Օդե Դանսե
Սցենարիստներ` Կառլոս Դե Կառվալ յո, Օդե Դանսե
Երաժշտությունը` Ֆրեդերիկ Բուլար
Մոնտաժը` Կառլոս Դե Կառվալ յո
Պրոդյուսեր` Կառլոս Դե Կառվալ յո
Արտադրությունը` Je Regarde

France, 2013, 10 min.
Directors: Carlos De Carvalho, Aude Danset
Scriptwriters: Carlos De Carvalho, Aude Danset
Music: Frederic Boulard
Edition: Carlos De Carvalho
Producer: Carlos De Carvalho
Production: Je Regarde
International sales: carlos2carvalho@gmail.com

Աբելը ձմռան տիրույթում է ապրում, իսկ Ապոլինը` ամռան: Իրենց աշխարհներում
մեկուսացած լինելով` նրանք միմյանց չեն հանդիպում: Իրականում հենց այդպես էլ
նախասահմանված է, որ նրանք չպետք է հանդիպեն իրար: Եվ այսպես, երբ Աբելը
անցնում է սահմանն ու տեսնում Ապոլինին, հետաքրքրասիրությունը պատում է նրան:
Նրանց հանդիպումը շուտով ավելի խրթին է դառնում, քան կարող էին պատկերացնել:
Երկուսն էլ ստիպված են փոխզիջման գնալ, որ պաշտպանեն միմյանց...

ՄՐՑՈՒՅԹ

ԱՆԻՄԱՑԻՈՆ ՖԻԼՄԵՐ

Abel lives in winter and Apolline lives in summer. Isolated in their “natures”, they never meet
each other. They are not even supposed to meet. So when Abel crosses the border and discovers
Apolline curiosity is overwhelming. Their encounter soon becomes more complicated than they
could imagine. Both of them will have to learn compromise to protect the other…
Կառլոս Դե Կառվալ յո

Ծնվել է 1975թ. Ֆրանսիայի Լիլ քաղաքում: Ռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր: Ուսանել է «Saint Luc»
ինստիտուտի (Բելգիա) Գրաֆիկայի և պատկերազարդման բաժնում, նաև «Supinfocom» հաղորդակցական
գիտության համալսարանի (Ֆրանսիա) 3D անիմացիայի և թվային ռեժիսուրայի բաժնում: Ֆրանսիական «TF1»,
«France Television» և «M6» հեռուստաալիքների համար ստեղծել է անիմացիոն գովազդներ և ֆիլմաշարեր:
Մասնակցել է բազմաթիվ միջազգային կինոփառատոների, ինչպիսիք են Անսիի և Կլերմոն-ֆերանի միջազգային
կինոփառատոները (Ֆրանսիա), «Anima» անիմացիոն ֆիլմերի փառատոնը (Բելգիա), Շտուտգարտի անիմացիոն
ֆիլմերի փառատոնը (Գերմանիա) և արժանացել է մի շարք մրցանակների:
Carlos De Carvalho

Born in 1975 in Lille, France. Director, scriptwriter, producer. Studied illustration and graphics in Saint Luc Institute (Belgium) and
3D-animation and digital direction at Supinfocom University of Communication Science (France). Worked on animated advertisings and animated
series for French television channels (“TF1”, “France Television”, “M6”). Participated in different international film festivals, such as Annecy
International Film Festival (France), Clermont-Ferrand International Film Festival (France), “Anima” Animation Film Festival (Belgium), Stuttgart
Festival of Animated Films (Germany) and received a number of awards.
Օդե Դանսե

Ռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր: Սովորել է «Supinfocom» հաղորդակցական գիտության համալսարանի
(Ֆրանսիա) 3D անիմացիայի և թվային ռեժիսուրայի բաժնում: 2013թ. Կառլոս Դե Կառվալ յոյի հետ նկարահանել
է «Աշնանային տերևներ» կարճամետրաժ անիմացիոն ֆիլմը:
Aude Danset

Director, screenwriter, producer. Studied 3D-animation and digital direction at Supinfocom University of
Communication Science (France). In 2013 together with Carlos De Carvalho shot the cartoon “Autumn Leaves”.
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Latvia, Estonia, 2013, 7 min.
Director: Nils Skapans
Scriptwriter: Nils Skapans
Music: Edgars Makens
Edition: Nils Skapans
Producer: Roberts Vinovskis
Production: Locomotive Productions
International sales: zanda@locomotive.lu

Զվարճալի է, երբ տանը կատու կա, որի հետ կարող ես խաղալ:
Դյուրահավատ փիսիկը ևս այն կարծիքին է, որ հրաշալի բան է տուն ունենալը:
Սակայն նրա գոհունակությունն ավարտվում է այն պահին, երբ հասկանում է,
որ, պարկում փակված, մեն-մենակ հայտնվել է փողոցում: Այնուամենայնիվ,
ծիծաղում է նա, ով վերջինն է ծիծաղում:

ԱՆԻՄԱՑԻՈՆ ՖԻԼՄԵՐ

Cat in the Bag

Լատվիա, Էստոնիա, 2013, 7 րոպե
Ռեժիսոր` Նիլս Սկապանս
Սցենարիստ` Նիլս Սկապանս
Երաժշտությունը` Էդգարս Մակենս
Մոնտաժը` Նիլս Սկապանս
Պրոդյուսեր` Ռոբերտս Վինովսկիս
Արտադրությունը` Locomotive Productions

ՄՐՑՈՒՅԹ

Կատուն պարկում

Ծնվել է 1969թ. Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգայում: Ռեժիսոր, մուլտիպլիկատոր,
սցենարիստ, օպերատոր: Նկարահանել է ավելի քան երեսուն անիմացիոն ֆիլմեր, ինչպիսիք
են` «Ուրվականի ժամ» (2014), «Կատուն պարկում» (2013), «Հրաշալի օր» (2010), «Առավոտ»
(1995) և այլն: 1993–1999թթ. աշխատել է «Animacijas Brigade» անիմացիոն ֆիլմերի ստուդիայում`
որպես սցենարիստ, ռեժիսոր-մուլտիպլիկատոր: 2000թ. «Juris Podnieks» ստուդիային կից
ստեղծել է «Nilsons» ընկերությունը:

COMPETITION

Նիլս Սկապանս

ANIMATION FILMS

It is nice and fun to have a cat at home to play with. The trusting cat also thought to
himself: it is so great to be at home… Until the moment it realized that it was trapped
in a bag, somewhere out on the street, all alone. Nevertheless, all is well that ends
well!

Nils Skapans
Born in 1969 in Riga, Latvia. Director, animator, scriptwriter, cameraman. Director of more than 30 animated films, such as
“Ghost Hour” (2014), “Cat in the Bag” (2013), “Wonderful Day” (2010), “Morning” (1995) etc. From 1993 to 1999 worked at
“Animacijas Brigade” Animation Studio as scriptwriter, director and animator. In 2000 created his own brand “Nilsons” operating
under the wing of the “Juris Podnieks” Studio.
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ՄՐՑՈՒՅԹ

ԱՆԻՄԱՑԻՈՆ ՖԻԼՄԵՐ

Ագարակատեր Ջեքը

Farmer Jack

Նիդերլանդներ, Բելգիա, Իռլանդիա, 2012, 13 րոպե
Ռեժիսոր` Արյան Վիլշուտ
Սցենարիստ` Արյան Վիլշուտ
Երաժշտությունը` Դիք Վիլշուտ
Մոնտաժը` Արյան Վիլշուտ, Դիք Վիլշուտ
Պրոդյուսեր` Միխիլ Սնիյդերս
Արտադրությունը` il Luster Films

The Netherlands, Belgium, Ireland, 2012, 13 min.
Director: Arjan Wilschut
Scriptwriter: Arjan Wilschut
Music: Dick Wilschut
Edition: Arjan Wilschut, Dick Wilschut
Producer: Michiel Snijders
Production: il Luster Films
International sales: info@sndfilms.com

Ջեք Յանսենը հաջողակ ագարակատեր է: Երբ գյուղմթերքի սակագներում
անկում է նկատվում, ագարակատեր Ջեքը ստիպված դիմում է դեղագործների
օգնությանը, ովքեր նրան կենդանիների արտադրողականությունը բարձրաց
նող դեղահաբեր են տրամադրում: Բայց արտադրանքի աճն է՛լ ավելի է
իջեցնում գները... Ջեքը հայտնվում է «ավելի շատ արտադրանք` ավելի քիչ
եկամտի դիմաց» փակուղում, և ծաղկուն ագարակ ունենալու նրա երազանքն
ի չիք է դառնում:
Jack Jansen is leading a happy farmer’s life. When agricultural prices plummet,
farmer Jack is forced to call on the help of the pharmacists who provide him with pills
that help his animals produce more. But the increase in production makes prices drop even further... Farmer Jack gets caught in
the cycle of “producing more for less” and sees his dream of a prosperous farm unit fall apart.

Արյան Վիլշուտ
Ծնվել է 1970թ.: Ռեժիսոր, մուլտիպլիկատոր, սցենարիստ: Նկարահանել է «Ստվերներ»
(2002), «Ծննդյան տոների պինգվինները» (2004) և «Պինդ եփած հավ» (2006) կարճամետրաժ
ֆիլմերը: Վերջինս արժանացել է միջազգային յոթ մրցանակների: 2012թ. նկարահանել է իր
չորրորդ կարճամետրաժ անիմացիոն ֆիլմը` «Ագարակատեր Ջեքը», որը մասնակցել է մի
շարք կինոփառատոների և արժանացել Նիդերլանդների անիմացիոն ֆիլմերի փառատոնի
«Հանդիսատեսի համակրանք», Սպահանի միջազգային կինոփառատոնի «Ոսկե Թիթեռ» և այլ
մրցանակների:

Arjan Wilschut
Born in 1970. Director, animator and scriptwriter. Directed short films “Shadows” (2002), “Christmas Penguins” (2004) and
“Hard Boiled Chicken” (2006) which won 7 international film awards. In 2012 made his fourth short animated film “Farmer Jack”
which participated in a number of film festivals and got “Audience Award” at Holland Animation Film Festival, “Golden Butterfly”
Prize at Isfahan International Film Festival.
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Bulgaria, Croatia, Germany, 2012, 16 min.
Director: Ivan Bogdanov
Scriptwriters: Ivan Bogdanov, Phil Mulloy
Music: Petar Dundakov
Edition: Ivan Bogdanov
Producer: Maria Stanisheva
Production: Compote Collective
International sales: vanja@bonobostudio.hr

Ե՞րբ ես վերջին անգամ զրուցել հայրիկիդ հետ: Երբևէ կխոսե՞ս նրա
հետ այն հարցերի շուրջ, որոնք քեզ ցավ են պատճառում: Այս մուլտֆիլմում
իրա
կանությունը հակառակ կողմից է ներկայացվում` անհավանական երկ
խոսություն ստեղծելու համար. երկխոսություն հոր և զավակի միջև, որն
իրական կյանքում երբեք չի ստացվում:

ԱՆԻՄԱՑԻՈՆ ՖԻԼՄԵՐ

Father

Բուլղարիա, Խորվաթիա, Գերմանիա, 2012, 16 րոպե
Ռեժիսոր` Իվան Բոգդանով
Սցենարիստներ` Իվան Բոգդանով, Ֆիլ Մուլլոյ
Երաժշտությունը` Պետար Դունդակով
Մոնտաժը` Իվան Բոգդանով
Պրոդյուսեր` Մարիա Ստանիշևա
Արտադրությունը` Compote Collective

ՄՐՑՈՒՅԹ

Հայր

When did you last talk with your father? Will you ever ask him about those things
that hurt you? In “Father” the reality of life is turned upside down to create an
impossible dialogue: the dialogue between a child and a father that never happens.

ANIMATION FILMS

Ծնվել է 1973թ. Սոֆիայում: 2002թ. ավարտել է Ռոտերդամի գեղարվեստի և դիզայնի «Willem
de Kooning» ակադեմիայի բակալավրիատը: Հանդիսանում է «FinFilm» անիմացիոն ֆիլմերի
ստուդիայի և «Compote Collective» ընկերության համահիմնադիրը: Նկարահանել է «Հայր»
(2012), «Հիմար տղա» (2008), «Դյուրին» (2004), «Պատերազմ» (2002), «Երկար ձեռքերով
մարդը» (2002) և այլ անիմացիոն ֆիլմեր:

COMPETITION

Իվան Բոգդանով

Ivan Bogdanov
Born in 1973 in Sofia. In 2002 got his BFA degree in Media and Animation from the Willem de
Kooning Academy of Art and Design, Rotterdam. Co-founder of “FinFilm” Animation Studio and
“Compote Collective”. Director of the films “Father” (2012), “Stupid Boy” (2008), “Easy” (2004), “War” (2002), “The Man with
the Spread Hands” (2002) etc.
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Սագի փորձանքը

Goose Trouble

Գերմանիա, Լեհաստան, 2013, 3 րոպե 30 վրկ.
Ռեժիսոր` Մոնիկա Դովնար
Սցենարիստ` Մոնիկա Դովնար
Երաժշտությունը` Գրազինա Վալչակ
Մոնտաժը` Մոնիկա Դովնար
Պրոդյուսերներ` Եվա Իլմեր, Հալինա Դիրշկա
Արտադրությունը` Ambrosia Film

Germany, Poland, 2013, 3 min. 30 sec.
Director: Monika Dovnar
Scriptwriter: Monika Dovnar
Music: Grazyna Walczak
Edition: Monika Dovnar
Producers: Eva Illmer, Halina Dyrschka
Production: Ambrosia Film
International sales: info@ambrosiafilm.de

Գուստավ անունով փոքրիկ սագը Կարմիր Գլխարկի նման ուրախ-ուրախ
քայլում է անտառում` փորձելով ճիշտ ճանապարհով առաջ շարժվել: Բայց
Գուստավը չգիտի, որ շուտով հանդիպելու է սոված, չար գայլին, որը նրան
ուտելու համար ամեն ինչի պատրաստ է:

ՄՐՑՈՒՅԹ

ԱՆԻՄԱՑԻՈՆ ՖԻԼՄԵՐ

Just like Little Red Riding Hood, the little goose, Gustav, is trying to find his way,
walking happily through the forest. But he doesn’t know that very soon he will run into
the hungry, mean wolf that will do everything in his power to eat him!

Մոնիկա Դովնար
Ծնվել է 1979թ. Լեհաստանում: Ռեժիսոր, մուլտիպլիկատոր, սցենարիստ: 2013թ. ավարտել
է Լոձի լեհական ազգային կինոդպրոցը: Լոնդոնում, Բրիստոլում, Վարշավայում մասնակցել
է արվեստին առնչվող մի շարք ծրագրերի: Նկարահանել է «Թիթեռ» (2007), «Տիկին Բրաուն»
(2007), «Մեկ քվե» (2010), «Սագի փորձանքը» (2013) անիմացիոն ֆիլմերը:

Monika Dovnar
Born in 1979 in Poland. Director, animator, scriptwriter. In 2013 graduated from Polish National
Film school in Lodz, Department of Painting and Filmmaking. Participated in various art projects in
London, Bristol and Warsaw. Director of the animated films “Butterfly” (2007), “Lady Braun” (2007),
“One Vote” (2010), “Goose Trouble” (2013) etc.
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Herder’s Horn

Ռուսաստան, 2013, 13 րոպե
Ռեժիսոր` Ալեքսեյ Պոչիվալով
Սցենարիստ` Ալեքսեյ Պոչիվալով
Երաժշտությունը` Լև Զեմլինսկի
Պրոդյուսեր` Իգոր Գելաշվիլի
Արտադրությունը` Animation Studio “Pilot”

Russia, 2013, 13 min.
Director: Alexey Pochivalov
Scriptwriter: Alexey Pochivalov
Composer: Lev Zemlinskiy
Producer: Igor Gelashvili
Production: Animation Studio “Pilot”
International sales: office@pilot-film.com

ՄՐՑՈՒՅԹ

Բարի, զվարճալի ու երաժշտական հեքիաթ հովվի կախարդական սրինգի
մասին, որին հաջողվում է պարացնել կամ լացեցնել մարդկանց: Իվանը, ով
հովվություն է անում հարևան գյուղում, իր սրինգի օգնությամբ հայտնաբերում է
հարևան գյուղի ժլատ ու անազնիվ ոչխարատերերին:

ԱՆԻՄԱՑԻՈՆ ՖԻԼՄԵՐ

Հովվի սրինգը

It is a kind, funny and musical fairy tale. Shepherd’s magic flute can make
everybody either cry or dance. With the help of it Ivan brings to light greedy and
dishonest owners from a neighboring village. He is employed there as a shepherd.

ANIMATION FILMS

Ծնվել է 1974թ. Մոսկվայում: Ռեժիսոր, մուլտիպլիկատոր, օպերատոր:
Աշխատել է «Object-Media» և «National Film Center» կինոստուդիաներում: Այժմ
աշխատում է «Pilot» անիմացիոն ֆիլմերի ստուդիայում` որպես մուլտիպլիկատոր
և ռեժիսորի օգնական: Նկարահանել է «Աստղային հեքիաթ» (2004) անիմացիոն
ֆիլմը, «Մուլտի-Ռուսաստան» (2006–2012) անիմացիոն ֆիլմաշարը:

COMPETITION

Ալեքսեյ Պոչիվալով

Alexey Pochivalov
Born in 1974 in Moscow. Director, animator, cameraman. Worked at film studios
“Object-Media”, “National Film Center”. Currently works as animator and director
assistant at the animation studio “Pilot”. Directed the animation film “Star Tale” (2004) and the animation series “Multi-Russia”
(2006–2012).
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Սեր դեպի արևը

Love Affairs with Sun

Հարավային Կորեա, 2012, 6 րոպե
Ռեժիսորներ` Սեո Սեոլ-լիմ, Լիմ դոնգ-ին
Սցենարիստներ` Լիմ դոնգ-ին, Սեո Սեոլ-լիմ
Երաժշտությունը` Շին Յոնգ հուան
Մոնտաժը` Լիմ դոնգ-ին, Սեո Սեոլ-լիմ
Պրոդյուսերներ` Լիմ դոնգ-ին, Սեո Սեոլ-լիմ

South Korea, 2012, 6 min.
Directors: Seo Seol-lim, Lim dong-in
Scriptwriters: Lim dong-in, Seo Seol-lim
Music: Shin Jong hwan
Edition: Lim dong-in, Seo Seol-lim
Producers: Lim dong-in, Seo Seol-lim
International sales: kiafanews@naver.com

Օրերից մի օր արևին սիրահարված Դոնգ-դոնգ անունով փոքրիկ խլուրդը
սկսում է որոնել անհետացած արևը:

ՄՐՑՈՒՅԹ

ԱՆԻՄԱՑԻՈՆ ՖԻԼՄԵՐ

One day a baby mole Dong-dong who loves the sun gets into search for disappeared
sun.

Սեո Սեոլ-լիմ
Ծնվել է 1980թ. Հարավային Կորեայի Սեուլ քաղաքում: 2013թ. ավարտել է Հոնգիկ համալ
սարանը: Ռե
ժ իսոր, սցենարիստ: 2012թ. նկարահանել է իր առաջին կարճամետրաժ անի
մ ա
ցիոն ֆիլմը` «Սեր դեպի արևը»: 2013թ. մասնակցել է Բուսանի 8-րդ մանկական ֆիլմերի մի
ջազ
գ ային փառատոնին, 43-րդ Ջիֆֆոնի կինոփառատոնին, 2014թ.` «Take Wing» մանկական
կինոփառատոնին:

Seo Seol-lim
Born in 1980 in Seoul, South Korea. Graduated from Hongik University in 2013. Director, scriptwriter. In 2012 shot her first
short animation “Love Affairs with the Sun”. In 2013 participated in 8th Busan International Kid’s Film Festival, 43th Giffoni Film
Festival, in 2014 in Kids film festival “Take Wing”.

Լիմ դոնգ-ին
Ծնվել է 1988թ. Հարավային Կորեայում: 2013թ. ավարտել է Հոնգիկ համալսարանը: Ռեժիսոր,
սցենարիստ: «Սեր դեպի արևը» (2012) նրա առաջին կարճամետրաժ անիմացիոն ֆիլմն է:

Lim dong-in
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Born in 1988 in South Korea. Graduated from Hongik University in 2013. Director, scriptwriter. “Love
Affairs with the Sun” (2012) is her first short animated film.

Estonia, 2013, 5 min.
Director: Riho Unt
Scriptwriters: Leelo Tungal, Peep Pedmanson
Music: Tiit Kikas
Edition: Riho Unt
Producer: Andrus Raudsalu
Production: Nukufilm OU
International sales: nukufilm@nukufilm.ee

Հավիկին դուր է գալիս օդապարուկներով խաղալ: Երբ Միրիամն այլևս
ժամանակ չի ունենում դրանով զբաղվելու, Հավիկը համոզում է Միրիամի
փոքր եղբորը, որ խաղա իր հետ: Բայց օդապարուկը, չափազանց մեծ լինելով
փոքրիկ տղայի համար, նրան թռցնում ու հասցնում է ծառի կատարին:
Միրիամն ու Հավիկը պետք է արագ գործեն, որ իջեցնեն նրան այնտեղից:

ԱՆԻՄԱՑԻՈՆ ՖԻԼՄԵՐ

Miriam’s Kite

Էստոնիա, 2013, 5 րոպե
Ռեժիսոր` Ռիո Ունտ
Սցենարիստներ` Լիլո Թունգալ, Փիփ Փեդմանսոն
Երաժշտությունը` Թիթ Կիկաս
Մոնտաժը` Ռիո Ունտ
Պրոդյուսեր` Անդրուս Ռաուդսալու
Արտադրությունը` Nukufilm OU

ՄՐՑՈՒՅԹ

Միրիամի օդապարուկը

The Hen enjoys playing around with kites. When Miriam has no more time for it,
the Hen convinces the little brother to go along. But the kite is too big for little brother
and it flies him up to a treetop. Miriam and Hen need to act fast to get him down.

ANIMATION FILMS

Ծնվել է 1956թ. Էստոնիայում: Ռեժիսոր, մուլտիպլիկատոր: 1977–1979թթ. ուսանել է Տալլինի
մանկավարժական համալսարանում: 1982թ. ավարտել է Էստոնիայի արվեստի պետական
ինստիտուտը: Աշխատել է «Nukufilm» և «Tallinnfilm» կինոստուդիաներում, Էստոնիայի գեղար
վեստի ակադեմիայում: 1992թ. նկարահանել է «Գառը անկյունում» խաղարկային ֆիլմը:

COMPETITION

Ռիո Ունտ

Riho Unt
Born in 1956 in Estonia. Director, animator. From 1977 to 1979 studied at Tallinn Pedagogical
University. In 1982 graduated from Estonian State Institute of Arts. Has worked at “Nukufilm” Film
Studio, at Estonian Academy of Arts, at “Tallinnfilm” Film Studio. In 1992 directed the feature film “Lamb
Down in the Right Corner”.
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Ավազե տղան

Sandguy

Էստոնիա, 2013, 15 րոպե
Ռեժիսոր` Պարտել Տալլ
Սցենարիստ` Պարտել Տալլ
Օպերատոր` Ռանյար Նել յանդի
Երաժշտությունը` Մարտ-Մատիս Լիլլ
Մոնտաժը` Ռանյար Նել յանդի, Տաիվո Օբիկ
Պրոդյուսեր` Անդրուս Ռաուդսալու
Արտադրությունը` Nukufilm OU

Estonia, 2013, 15 min.
Director: Partel Tall
Scriptwriter: Partel Tall
Cameraman: Ragnar Neljandi
Music: Mart-Matis Lill
Edition: Ragnar Neljandi, Taivo Oobik
Producer: Andrus Raudsalu
Production: Nukufilm OU
International sales:nukufilm@nukufilm.ee

Լողափի ավազն այնքան բնական է, որքան օդը, արևը, կյանքը, սերը:
Հետքերն իրենց անվերջանալի պատմություններն են նկարում ավազին`
հարցնելով, թե արդյոք կարող ենք արժևորել մեր ունեցածը նախքան այն
անվերադարձ կորցնելը: Երբ ավազն ու Ավազե Տղան հեռանում են, և Քարե Տղան
բացում է աչքերը, հարց է առաջանում. կմնա՞ արդյոք, թե՞ ինքն էլ կհեռանա:

ՄՐՑՈՒՅԹ

ԱՆԻՄԱՑԻՈՆ ՖԻԼՄԵՐ

Sand on the beach is as natural as air, sun, life, love. The trails draw on the sand
their endless stories asking, can we value these things before they are gone forever?
When the sand and Sandguy have left and the Stoneguy opens his eyes, does he stay
or leave too?

Պարտել Տալլ
Ծնվել է 1977թ. Տալլինում: 2000թ. ավարտել է Տալլինի մանկավարժական համալսարանի
Գծագրանկարչական բաժինը: Նկարահանել է «Ավազե տղան» (2013), «Գազարը լողափին»
(2008), «Թատրոնի գազարը» (2006), «Գազարը» (2003) ֆիլմերը: Վերջինս նրա ռեժիսորական
դեբյուտն է:

Partel Tall
Born in 1977 in Tallinn. In 2000 graduated from Pedagogical University of Tallinn as art and drafting
teacher. Directed the films “Sandguy” (2013), “Carrot on the Beach” (2008), “Carrot of the Theatre”
(2006), “Carrot!” (2003) which was his debut.
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Belgium, the UK, 2012, 7 min.
Director: Thomas Murphy
Scriptwriter: Thomas Murphy
Music: Olaf Janssens
Edition: Pieter Bas
Producers: Brent Wilkey, Thomas Murphy
Production: StreamLine
International sales: tom@SL-int.com

Սնափն այնքան էլ հմուտ չէ ձուկ որսալու ավանդական տարբերակում, բայց
երբ հանդիպում է Ֆրեդի անունով գորտին և ընկերանում նրա հետ, Սնափին
հաջողվում է տիրապետել Տոնգ ֆու կոչվող հնագույն մարտարվեստին: Նա
տակնուվրա է անում Հագգիսի ջրերը ու ցույց տալիս, որ երբեմն պետք է
խնդրի լուծման նոր եղանակ մտածել ու հաղթել հակառակորդներին...

ԱՆԻՄԱՑԻՈՆ ՖԻԼՄԵՐ

Snap

Բելգիա, Մեծ Բրիտանիա, 2012, 7 րոպե
Ռեժիսոր` Թոմաս Մրֆի
Սցենարիստ` Թոմաս Մրֆի
Երաժշտությունը` Օլաֆ Յանսենս
Մոնտաժը` Փիթր Բաս
Պրոդյուսերներ` Բրենթ Ուիլքի, Թոմաս Մրֆի
Արտադրությունը` StreamLine

ՄՐՑՈՒՅԹ

Սնափը

Ծնվել է Մեծ Բրիտանիայում: Ռեժիսոր, սցենարիստ: Ուսանել է Մեդիա բիզնես դպրոցում,
ավարտել է Օքլենդի համալսարանի բակալավրիատը (մաթեմատիկական բաժին) և Սան
Ֆրանցիսկոյի համալսարանի մագիստրատուրան (Շրջակա միջավայրի կառավարման բաժին):
Նկարահանել է «Որոնում. երկար հեքիաթ» (2013) և «Սնափը» (2012) անիմացիոն ֆիլմերը:

COMPETITION

Թոմաս Մրֆի

ANIMATION FILMS

Snap isn’t much good at getting fish the traditional way, but when he meets a cool frog
named Freddie, Snap makes an unlikely new friend and masters the ancient martial art of
Tongue Fu. He then turns the whole world of the Water Haggis upside down and shows
that sometimes you have to think differently to solve a problem and to beat the bullies...

Thomas Murphy
Born in the UK. Director, scriptwriter. Graduated from the Media Business School. Got his Bachelor
Degree in Mathematics at Auckland University and Master Degree in Environmental Management at
the University of San Francisco. Director of the animated films “Quest: A Tall Tale” (2013) and “Snap”
(2012).
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Արջի օրը

The Day of the Bear

Ռուսաստան, 2014, 13 րոպե
Ռեժիսոր` Օքսանա Խոլոդովա
Սցենարիստ` Օքսանա Խոլոդովա
Երաժշտությունը` Եկատերինա Կոմալկովա
Պրոդյուսեր` Թենգիզ Սեմյոնով
Արտադրությունը` ООО Киновидеостудия «Анимос»

Russia, 2014, 13 min.
Director: Oksana Kholodova
Scriptwriter: Oksana Kholodova
Music: Ekaterina Komalkova
Producer: Tengiz Semyonov
Production: ООО Киновидеостудия «Анимос»
International sales: kinoanimos@gmail.com

Մուլտֆիլմը Լիզա անունով մի աղջկա մասին է, ով վախենում է արջից:

ՄՐՑՈՒՅԹ

ԱՆԻՄԱՑԻՈՆ ՖԻԼՄԵՐ

It is a story about a girl Liza, who is afraid of a bear.

Օքսանա Խոլոդովա
Ծնվել է 1967թ. Կուրսկում, Ռուսաստան: Ռեժիսոր, սցենարիստ, մուլտիպլիկատոր: 1987թ.
ավարտել է Աբրամցևի անվան արվեստի դպրոցը: 1988–1991թ. որպես նկարիչ աշխատել
է Կուրսկի պատանի հանդիսատեսի թատրոնում: «Կողոպտիչների կյանքը-1» (2002),
«Երաժշտական խանութ» (2003), «Կողոպտիչների կյանքը-2» (2004) ֆիլմերի բեմադրող
ռեժիսորն է: Հանդիսանում է «Դատախազի որդին փրկում է թագավորին» (2009) և «Բուրոբա»
(2013) ֆիլմերի ռեժիսորն ու սցենարիստը:

Oksana Kholodova
Born in 1967 in Kursk, Russia. Director, scriptwriter, animator. In 1987 graduated from Abramtsev
Art School. From 1988 to 1991 worked as a painter at the Young Spectator’s Theatre in Kursk. Art director of the films “Life
of Robbers-I” (2002), “A Music Store” (2003), “Life of Robbers-II” (2004). Director and scriptwriter of the films “Son of the
Prosecutor Saves the King” (2009) and “Buroba” (2013).

34

Goris, Sisian, Ijevan, Noobarashen, Vardenis Regiments
Գորիսի, Սիսիանի, Իջևանի, Նուբարաշենի, Վարդենիսի գնդեր

Պատանեկան

ԺՅՈՒՐԻ

yOUNG

JURY
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«I HAVE THE HONOUR»

Մարգար պապը

Grandfather Margar

Հայաստան, 2011, 25 րոպե
Ռեժիսոր` Գուժ Թադևոսյան
Սցենարիստ` Արթուր Մկրտչ յան
Օպերատոր` Արիկ Հարությունյան
Պրոդյուսեր` Արմին Մովսիսյան
Արտադրությունը` Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն
Դերերում` Կարեն Ջահանգիրով, Ժորա Դիլանյան,
Նարեկ Աղեկյան և ուրիշներ

Armenia, 2011, 25 min.
Director: Guzh Tadevosyan
Scriptwriter: Artur Mkrtchyan
Cameraman: Arik Harutyunyan
Producer: Armin Movsisyan
Production: National Cinema Center of Armenia
Cast: Karen Jaangirov, Zhora Dilanyan, Narek Aghekyan and others
International sales: guzh_tadevosyan@mail.ru

Հաճախ երկրների միջև գոյացող սահմանային և քաղաքական
անհամաձայնությունները կամա թե ակամա անդրադառնում են ազնիվ ու
աշխատասեր մարդու ապրելակերպի վրա: Այս է Մարգար պապի հոգսը,
երբ մի առավոտ արթնանալով պարզում է, որ տասնամյակներով իր տանն ու
հողին մաս կազմող արտաքնոցը հայտնվել է ուրիշ պետության սահմանում:
Սահմանապահների և գյուղապետի` սահմանը չխախտելու անհեթեթ բա
ցատրությունները աշխարհին շիտակ հոգով վերաբերվող Մարգար պապի
համար չեն, և նա ստիպված է լինում հողագործի բահը մի կողմ դնել, խրամատ
փորել և զենքով պաշտպանել իր ունեցվածքն ու պատիվը:

«ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ»

Border and political disagreements between states often have a great impact on
the life of honest and hardworking people. That is the concern of grandfather Margar. One morning he finds out that the toilet,
which once used to be a part of his house and garden, is now in the territory of another state. Grandfather Margar refuses
to understand the absurd explanations by the border guards and the head of the community not to violate the border. Thus,
grandfather Margar has to dig a trench, take the weapon and protect his honour as well as what belongs to him.

Գուժ Թադևոսյան
Ծնվել է 1989թ. Հայաստանում: Ռեժիսոր, պրոդյուսեր: 2006–2011թթ. ուսանել է Երևանի
թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Ռեժիսուրայի բաժնում: 2011թ. ընդունվել է
նույն ինստիտուտի մագիստրատուրայի կինոարվեստի բաժինը: Նկարահանել է «Եվ կրկեսը
ժամանեց» (2013), «Մարգար պապը» (2011), «Հավատ» (2008), «Տոհմածառ» (2006) ֆիլմերը:
Մի շարք միջազգային կինոփառատոների մասնակից և մրցանակակիր (Սանկտ Պետերբուրգի
«Մետրոպոլիս» միջազգային երիտասարդական կինոփառատոն, դիպլոմ «Մարգար պապը»
ֆիլմի համար), Տաշքենդի «Ոսկե հովազ» կինոֆորում (հատուկ դիպլոմ «Մարգար պապը»
ֆիլմի համար) և այլն:

Guzh Tadevosyan
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Born in 1989 in Armenia. Director, producer. From 2006 to 2011 studied at Yerevan State Institute of Theater and Cinema,
Department of Cinematography. In 2011 started studies for Master Degree at the same Institute, Department of Cinematography.
Directed the films “And the Circus Arrives” (2013), “Believe” (2008), “Family Tree” (2006), “Grandfather Margar” (2011). Participant
and winner of many international film festivals (St. Petersburg International Film Forum, Campus “Metropolis” for Youth – Diploma for
“Grandfather Margar”, Tashkent “Golden Panther” International Film Forum – Special Mention for “Grandfather Margar”) and others.

Great Feast

Հայաստան, 2009, 35 րոպե
Ռեժիսոր` Վահե Գևորգյանց
Սցենարիստներ` Ռուբեն Գևորգյանց, Գեորգի Կևորկով
Օպերատոր` Մկրտիչ Բարոյան
Երաժշտությունը` Աշոտ Փարսյան
Մոնտաժը` Արթուր Փարսյան
Արտադրությունը` Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն
Դերերում` Աշոտ Գևորգյան, Դավիթ Կևորկով,
Հայկ Կևորկով և ուրիշներ

Armenia, 2009, 35 min.
Director: Vahe Gevorgyants
Scriptwriters: Ruben Gevorgyants, Georgi Kevorkov
Cameraman: Mkrtich Baroyan
Composer: Ashot Parsyan
Edition: Artur Parsyan
Production: National Cinema Center of Armenia
Cast: Ashot Gevorgyan, Davit Kevorkov, Hayk Kevorkov and others
International sales: info@ncca.am

«ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ»

Մեծ տոն

Պատերազմական իրավիճակում միմյանց հանդիպած դեռահաս հասա
կակիցները թեպետ ախոյաններ են, սակայն նրանց ցանկությունները, երա
զանքներն ընդհանրանում են, քանզի երկուսն էլ որբացած են ու սոված,
կամա-ակամա միմյանց հետ են կիսվում, խաղում, անձրևից պատսպարվում...
ի վերջո ստիպված են լինում նորից բաժանվել...

«I HAVE THE HONOUR»

Although the teenage peers, who meet during the war, are enemies their wishes
and dreams are common as they both are orphans, they both are hungry and
unintentionally they share what they have, play together and try to find shelter to hide
from the rain... In the end their ways diverge again...

Վահե Գևորգյանց
Ծնվել է 1970թ. Երևանում: Ավարտել է Երևանի թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի
Ռեժիսորական ֆակուլտետը: Աշխատում է փաստավավերագրական ֆիլմերի «Հայկ»
ստուդիայում: Նկարահանել է «Թնդանոթները ծաղիկների մեջ» (1990), «Արահետ» (1993), «Ես
եմ մեղավոր» (1995), «Թույն գնեք» (1997), «Սպիտակ. 10 տարի անց» (1999), «Դրո» (2000),
«Հավերժ վերադարձ» (2000), «Մարդկային կյանքն անգին է» (2006), «Հրաշագործի աշունը»
(2008) և այլ ֆիլմեր: 2009թ. «Հրաշագործի աշունը» ֆիլմի համար արժանացել է ՀՀ նախագահի
մրցանակի:

Vahe Gevorgyants
Born in Yerevan in 1970. Graduated from Yerevan State Institute of Theatre and Cinema, Department of Directing. Works
at “Hayk” Documentary Film Studio. Director of the films “Guns among Flowers” (1990), “Alley” (1993), “I am Guilty” (1995),
“Buy Poison” (1997), “Spitak: 10 Years Later” (1999), “Dro” (2000), “Everlasting Return” (2000), “Human Life is Invaluable”
(2006), “Autumn of the Magician” (2008) etc. In 2009 was awarded RA President’s Prize for his film “Autumn of the Magician”.
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«I HAVE THE HONOUR»

Հասա... Մերոնք են...

I am Here... These are my Folks...

Հայաստան, 2006, 44 րոպե
Ռեժիսոր` Թորգոմ Նալբանդյան
Սցենարիստ` Թորգոմ Նալբանդյան
Օպերատոր` Սարգիս Խարազ յան
Պրադյուսերներ` Գևորգ Գևորգյան, Վարդան Հովհաննիսյան
Արտադրությունը` Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն
Դերերում` Արման Սաղաթել յան, Արտակ Հովասափյան

Armenia, 2006, 44 min.
Director: Torgom Nalbandyan
Scriptwriter: Torgom Nalbandyan
Cameraman: Sargis Kharazyan
Producers: Gevorg Gevorgyan, Vardan Hovhannisyan
Production: National Cinema Center of Armenia
Cast: Arman Saghatelyan, Artak Hovasapyan
International sales: info@ncca.am

Ուտելուց բացի խնդիր չունեցած անփորձ բանակայինը մարզվելուց
և կոփվելուց հետո դառնում է իսկական մարտիկ, փրկում վիրավոր
հրամանատարի կյանքը` նրան հեռացնելով մարտադաշտից ու շալակած
հասցնելով յուրայինների մոտ:

«ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ»

The tough training turns an unsophisticated recruit into a real warrior who saves
the wounded commander’s life carrying him away from the battle field.

Թորգոմ Նալբանդյան
Ծնվել է 1962թ. Երևանում: 1980–1985թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի պոլիտեխնիկական
ինստիտուտի Ռադիոտեխնիկայի ֆակուլտետը: 1990–1994թթ. մասնակցել է Արցախյան
պատերազմին: Պարգևատրվել է մի շարք մեդալներով: 1996թ. առ այսօր ծառայում է ՀՀ
Պաշտպանության նախարարությունում: Հեղինակել է Արցախյան պատերազմի թեմաներով
մի շարք պատմվածքներ և վիպակներ («Յոթը քսան հազարից», 2002, «Ընտրություն», 2009):

Torgom Nalbandyan
Born in Yerevan in 1962. From 1980 to 1985 studied at Yerevan Polytechnic Institute, Department
of Radio Engineering. From 1990 to 1994 participated in Artsakh Liberation War. Was awarded a
number of medals. Since 1996 has been serving at the Ministry of Defense of the Republic of Armenia. Author of a number of
stories and novellas (“Seven out of Twenty Thousand”, 2002, “Choice”, 2009).
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Sunrise of the Sad Street

Հայաստան, 2008, 105 րոպե
Ռեժիսոր` Ալբերտ Մկրտչ յան
Սցենարիստ` Ալբերտ Մկրտչ յան
Օպերատորներ` Ռուդոլֆ Վաթինյան, Լևոն Աթոյանց, Ա. Մովսիսյան
Երաժշտությունը` Յու. Հարությունյան
Մոնտաժը` Ս. Ստեփանյան
Պրոդյուսերներ` Գևորգ Գևորգյան, Վարդան Աբով յան
Արտադրությունը` Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն
Դերերում` Անահիտ Քոչարյան, Գուժ Մանուկյան, Սուսաննա
Բաղդասարյան և ուրիշներ

Armenia, 2008, 105 min.
Director: Albert Mkrtchyan
Scriptwriter: Albert Mkrtchyan
Cameramen: Rudolf Vatinyan, Levon Atoyants, A. Movsisyan
Music: Yu. Harutyunyan
Edition: S. Stepanyan
Producers: Gevorg Gevorgyan, Vardan Abovyan
Production: National Cinema Center of Armenia
Cast: Anahit Qocharyan, Guzh Manukyan, Susanna Bagdasaryan and others
International sales: info@ncca.am

90-ականներին` Արցախի ազատագրության համար մղող կռիվների
տարիներին, կյանքը ծանր է Գյումրիում, սակայն քաղաքի բնակիչների
դժվարին կյանքում կա և՛ տոկունություն, և՛ հիասթափություն։ Մարդիկ
գոյության պայքար են մղում, սպասում իրենց ամուսինների և որդիների
վերադարձին, որոնցից շատերին զոհված են ետ բերում։ Ի վերջո
հաղթահարվում են փորձությունները, և տղամարդիկ, թեև կորուստներով,
բայց հաղթանակած են վերադառնում տուն։

Ալբերտ Մկրտչյան
Ծնվել է 1937թ. Գյումրիում: ՀՀ ժողովրդական արտիստ, «Մովսես Խորենացի» շքանշանակիր
(2000), ռեժիսոր, սցենարիստ: 1960թ. ավարտել է Երևանի գեղարվեստաթատերական, 1971թ.`
Մոսկվայի կինեմատոգրաֆիայի պետական ինստիտուտները: Դասավանդել է Երևանի Խ.
Աբով յանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտում, Երևանի թատրոնի և կինոյի
պետական ինստիտուտում: Աշխատել է Երևանի հեռուստատեսության ստուդիայում, Համո
Բեկնազարյանի անվան և «Հայֆիլմ» ստուդիաներում: «Մհեր Մկրտչ յան» արտիստական
թատրոնի տնօրենն ու գեղարվեստական ղեկավարն է: Նկարահանել է սիրված ու ճանաչված
«Կյանքի լավագույն կեսը» (1979), «Խոշոր շահում» (1980), «Հին օրերի երգը» (1982), «Մեր
մանկության տանգոն» (1985), «Ուրախ ավտոբուս» (2000), «Տխուր փողոցի լուսաբացը» (2008)
ֆիլմերը, որոնք արժանացել են պետական մրցանակի:

«I HAVE THE HONOUR»

In the 1990s, in the years of Artsakh Liberation War, life was unbearably difficult
in Gyumri. People were struggling for their existence and looking forward to the
return of their sons and husbands. However, many of them were dead and only their corps were brought to Gyumri. In the end
challenges were overcome and in spite of losses the men returned home with victory.

«ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ»

Տխուր փողոցի լուսաբացը

Albert Mkrtchyan
Born in 1937 in Gyumri. People’s Artist of the Republic of Armenia, holder of “Movses Khorenatsi” medal, director, scriptwriter.
In 1960 graduated from Yerevan Fine Arts and Theatre Institute, in 1970 graduated from the Department of Directing of VGIK.
Lectured at Yerevan State Pedagogical Institute after Kh. Abovyan and Yerevan State Institute of Theater and Cinema. Worked
at Yerevan TV studio, at the Film Studio After Hamo Beknazaryan and “Hayfilm” Studio. Head and Artistic Director of “Mher
Mkrtchyan” Artistic Theatre. Director of a number of well-known films, such as “The Best Half of Life” (1979), “The Big Win”
(1980), “Song of the Old Days” (1982), “Tango of Our Childhood” (1985), “A Merry Bus” (2000), “Sunrise of the Sad Street”
(2008) which were awarded state prizes.
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«ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ»

Թևանիկ

Tevanik

Հայաստան, 2014, 80 րոպե
Ռեժիսոր` Ջիվան Ավետիսյան
Սցենարիստներ` Կարինե Խոդիկյան, Առնոլդ Աղաբաբով
Օպերատոր` Նարեկ Մարտիրոսյան
Երաժշտությունը` Յոնաս Յուրկունաս
Մոնտաժը` Արսեն Սարգսյան
Պրոդյուսերներ` Մասիս Բաղդասարյան, Գևորգ Գևորգյան,
Կեստուտիս Դրազդաուսկաս
Արտադրությունը` Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն,
Լիտվայի «Artbox» կինոընկերություն
Դերերում` Հենրիկ Շահբազ յան, Հովհաննես Խոդերյան,
Մերի Մովսեսյան, Սոս Ջանիբեկյան և ուրիշներ

Armenia, 2014, 80 min.
Director: Jivan Avetisyan
Scriptwriters: Karine Khodikyan, Arnold Aghababov
Cameraman: Narek Martirosyan
Composer: Jonas Jurkunas
Edition: Arsen Sargsyan
Producers: Masis Baghdasaryan, Gevorg Gevorgyan, Kestutis Drazdauskas
Production: National Cinema Center of Armenia, Artbox Film Company of
Lithuania
Cast: Henrik Shahbazyan, Hovhannes Khoderyan, Mary Movsesyan,
Sos Janibekyan and others
International sales: givanchir@gmail.com

Ֆիլմը բաղկացած է երեք մասից: Առաջինում ներկայացված է ներդաշնակ
ընտանիք, որ ստիպված է բաժանվել ստեղծված իրավիճակում: Մանուկ Արամը
դառնում է քանդվող ընտանիքի ողբերգության կրողը: Նրա մանկությունը մեկ օրում
ավարտվում է, և պատճառը մեկն է... Երկրորդ մասում Աստղիկի կերպարի միջոցով
ֆիլմ է ներթափանցում կանացի երանգը: Մեկ քայլ, մեկ օրում՝ խաղաղությունից
պատերազմ, որի ընթացքում Աստղիկը կորցնում է հարազատներին, իր սերն
ու իդեալը: Ֆիլմի երրորդ հատվածը նվիրված է 14-ամյա Թևանիկին, որը
մասնակից է դառնում պատերազմական գործողություններին: Պատերազմի
ժամանակ գեղեցիկի վրա ձեռք բարձրացնելու նրա անկարողության հետևանքով
վայրկյանները որոշիչ են դառնում:
The film consists of three parts. The first one is about a harmonious family that has to be separated because of the existing situation.
Little Aram carries the tragedy of the separated family. In one single day his entire childhood ends. The reason is one thing only… In the
second part of the film a feminine touch is evident by Astghik’s character. One step and peace turns to war in a day, that’s when she loses
her friendship, her love, and the idol. The third film tells about a 14-year-old Tevanik who becomes part of the war activities. During the
fights and as a result of his inability to put an end to a beauty, moments become decisive for Tevanik.

Ջիվան Ավետիսյան
Ծնվել է 1981թ. Ստեփանակերտում: 2007թ. ավարտել է Երևանի թատրոնի և կինոյի
պետական ինստիտուտի Ռեժիսուրայի բաժինը: 2009թ. ի վեր աշխատում է «Երկիր մեդիա»
հեռուստաընկերությունում, նախ` որպես հեռուստաֆիլմերի և հեռուստահաղորդումների
ռեժիսոր, ապա՝ գլխավոր ռեժիսոր: Նկարահանել է «Քամուն ընդառաջ» (2004), «Աննկատ
կյանք» (2006), «Արևածագն Արցախում խաղաղ է» (2007), «Թաքուն հայեր» (2009), «Գտնված
երազ» (2010), «Ճանապարհ դեպի…» (2012), «Ընդհատված մանկություն» (2013), «Թևանիկ»
(2014) և այլ ֆիլմեր:

Jivan Avetisyan
Born in 1981 in Stepanakert. In 2007 graduated from Yerevan State Institute of Theater and Cinema, Faculty of Film Directing.
Since 2009 has been working at “Yerkir Media” TV Company first as film and program director, then as a head director. Director
of a number of films including “Towards the Wind” (2004), “Life Unobserved” (2006), “The Dawn is Peaceful in Artsakh”
(2007), “Veiled Armenians” (2009), “Saved Fraction” (2010), “Road to...” (2012), “Broken Childhood” (2013), “Tevanik” (2014).
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The Road

Հայաստան, 2014, 24 րոպե
Ռեժիսոր` Ալեքսանդր Բաղդասարյան
Սցենարիստ` Ալեքսանդր Բաղդասարյան
Օպերատոր` Արգո Բարոյան
Հնչ յունավորումը` Արմեն Նավասարդյան, Մարիամ Միրզոյան
Մոնտաժը` Տիգրան Բաղինյան, Կարեն Բաղինյան
Դերերում` Արամ Կարախանյան, Բաբկեն Չոբանյան, Արտյոմ
Ազարյան, Տրդատ Մակարյան, Դավիթ Սմոլնիկով

Armenia, 2014, 24 min.
Director: Alexander Baghdasaryan
Scriptwriter: Alexander Baghdasaryan
Cameraman: Argo Baroyan
Sound: Armen Navasardyan, Mariam Mirzoyan
Edition: Tigran Baghinyan, Karen Baghinyan
Cast: Aram Karakhanyan, Babken Chobanyan, Artyom Azaryan, Trdat
Makaryan, Davit Smolnikov
International sales: e.baghdasaryan@mail.ru

«ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ»

Ճանապարհ

«I HAVE THE HONOUR»

Ֆիլմը բարոյական բարդ երկընտրանքի մասին է: Երկու միանգամայն
տարբեր ժամանակաշրջաններ, սակայն նման իրավիճակներ: Առաջին
պատմության մեջ գերմանացի սպայի հրամանին չենթարկվելը մահվան
սպառնալիք է: Երբեմն մարդասիրաբար վարվելու և մարդ մնալու գինը
չափազանց թանկ է լինում: Երկրորդ պատմությունն արտացոլում է մեր
ժամանակները, երբ երկու երիտասարդ գործարար գյուղի ճանապարհին
մահացու վրաերթի են ենթարկում մի երեխայի: Ի՞նչ անել. թողնել մեռնող
երեխային և փախչե՞լ, թե՞ ընդունել դժվարին, բայց միակ ճիշտ որոշումը:
A film from two parts about complicated moral dilemmas. Two totally different
periods of time that have similar situations. In the first story insubordination to a German officer is a life risk. Sometimes the
price for humanity and for keeping a human nature is too high. The second story presents a nowadays fatal incident when two
young businessmen hit a child on the village road. What to do? Leave the dying child and escape or make a hard but the only right
decision?

Ալեքսանդր Բաղդասարյան
Ծնվել է 1994թ. Երևանում: 2010թ. ընդունվել է Սանկտ Պետերբուրգի արտաքին տնտեսա
կան կապերի, տնտեսագիտության և իրավունքի ինստիտուտի Իրավաբանական բաժին,
սակայն հետաքրքրված լինելով իր ներկայիս մասնագիտությամբ` 2011թ. ընդունվել է Երևանի
կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի Կինոռեժիսուրայի բաժին (Էդգար Բաղդասարյանի
արվեստանոց): Որպես ռեժիսորի օգնական աշխատել է Թամարա Ստեփանյանի «Փետրվարի
19» (2012) և Էդգար Բաղդասարյանի «Ներում» (հետարտադրական փուլ) ֆիլմերում:
2014թ. նկարահանել է «Ճանապարհ» ֆիլմը, որն արժանացել է «Հայակ» ազգային կինոյի
մրցանակաբաշխության «Լավագույն դեբյուտ» մրցանակին:

Alexander Baghdasaryan
Born in 1994 in Yerevan. In 2010 Alexander entered St. Petersburg Institute of Foreign Economic Relations, Economics and
Law, Department of Law but because of interest in his current profession in 2011 entered the Directing Department of Yerevan
State Institute of Theatre and Cinema (Edgar Baghdasaryan’s Studio). Worked as director’s assistant for Tamara Stepanyan’s
“February 19th” (2012) and Edgar Baghdasaryan’s “Forgiveness” (postproduction phase) films. In 2014 shot the film “The Road”
which was awarded “Best Debut” at Hayak National Cinema Awards.
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«I HAVE THE HONOUR»
«ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ»

Չկրակված փամփուշտներ

Unfired Bullets

Հայաստան, 2006, 104 րոպե
Ռեժիսոր` Սամվել Թադևոսյան
Սցենարիստ` Սամվել Թադևոսյան
Օպերատոր` Վրեժ Պետրոսյան
Երաժշտությունը` Տիգրան Մանսուրյան
Պրոդյուսեր` Սուրեն Գրիգորյան
Արտադրությունը` Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն
Դերերում` Տիրայր Մինասյան, Գոռ Հակոբյան,
Աշոտ Մինասյան և ուրիշներ

Armenia, 2006, 104 min.
Director: Samvel Tadevosyan
Scriptwriter: Samvel Tadevosyan
Cameraman: Vrezh Petrosyan
Music: Tigran Mansuryan
Producer: Suren Grigoryan
Production: National Cinema Center of Armenia
Cast: Tirayr Minasyan, Gor Hakobyan, Ashot Minasyan and others
International sales: info@ncca.am

Ֆիլմը նվիրված է արցախյան ազատամարտում զոհված բանաստեղծ Աղվան
Մինասյանին: 1990-ականներին Արցախի ազատագրության համար մղվող
պատերազմում Սիսիանի շրջանից կամավորագրված ազատամարտիկների
հրամանատարի կրտսեր եղբայրը` արդեն երիտասարդ պոետ, փոքրուց
էր ըմբոստ, հայրենասեր ու իր նպատակներին հասնելու գործում համառ
պայքարող. նա չէր կարող չմասնակցել հայրենիքի պաշտպանությանը և, մի
ձեռքում զենքը, մյուսում գրիչը, մարտնչում է թշնամու դեմ ու զոհվում:
The film is dedicated to the young poet Aghvan Minasyan who died in Artsakh
Liberation War. The younger brother of the commander of a military unit from Sisyan
region, formed on voluntary basis for participation in Artsakh Liberation War, a rebel and a patriot since childhood, a poet, cannot
resist from participation in defense of his motherland. He fights with the weapon in one hand and the pen in the other and sacrifice
his life heroically.

Սամվել Թադևոսյան
Ծնվել է 1958թ. Երևանում: Ռեժիսոր, սցենարիստ: Ավարտել է Երևանի պետական
մանկավարժական ինստիտուտի Մշակույթի ֆակուլտետի Ռեժիսուրայի բաժինը: Աշխատել
է «Հայֆիլմ» կինոստուդիայում: 1989–1994թթ. որպես օպերատոր մասնակցել է Արցախյան
ազատամարտին: Հայաստանի Հանրային հեռուստաընկերությունում նկարահանել է «Խոնարհ
հերոսներ» շարքի երեսուն ֆիլմ:

Samvel Tadevosyan
Born in Yerevan in 1958. Director, scriptwriter. Graduated from Yerevan State Pedagogical Institute,
Directing Department of Cultural Faculty. Worked at “Hayfilm” Studio. From 1989 to 1994 participated in Artsakh Liberation War
as cameraman. Directed 30 films for the film series “Humble Heroes” in Armenian Public TV.
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«I HAVE RIGHTS»

ՄՐՑՈՒՅԹ

«ԵՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ՈՒՆԵՄ»

Եթե գեղեցիկ լինեի

Cause I Have the Looks

Գերմանիա, 2012, 81 րոպե
Ռեժիսոր` Ֆրիդեր Շլայխ
Սցենարիստ` Կլաուդիա Շաֆեր
Օպերատոր` Բենեդիկտ Նոյենֆելս
Երաժշտությունը` Դոն Ֆիլիպ
Մոնտաժը` Ռոբերտ Կումմեր, Կոլ յա Կունտ, Կարինա Ռեսսլեր
Պրոդյուսերներ` Ֆրիդեր Շլայխ, Իռեն վոն Ալբերտի
Արտադրությունը` Filmgalerie 451
Դերերում` Միրա Արինգ, Լավինիա Ուիլսոն, Թոմ Լասս և ուրիշներ

Germany, 2012, 81 min.
Director: Frieder Schlaich
Scriptwriter: Claudia Schaefer
Cameraman: Benedict Neuenfels
Music: Don Philippe
Edition: Robert Kummer, Kolja Kunt, Karina Ressler
Producers: Frieder Schlaich, Irene von Alberti
Production: Filmgalerie 451
Cast: Mira Aring, Lavinia Wilson, Tom Lass and others
International sales: kino@filmgalerie451.de

13-ամյա Շարոն իրեն իսկական գերմանացի աղջկա պես է պահում: Նա
շրջապատված է լավ ընկերներով և սիրահարված է դպրոցի ամենասիրուն
տղային: Բայց ոչ ոք, նույնիսկ նրա լավագույն ընկերուհին` Լաուրան, չգիտի,
որ Շարոն տարիներ շարունակ անօրինական է ապրել Գերմանիայում:
Խնդիրներն ի հայտ են գալիս այն ժամանակ, երբ Շարոյի մայրիկը
ձերբակալվում է ոստիկանության կողմից և ուզում է դստերը հետ տանել
Կոլումբիա: Շարոն այժմ կարիք ունի իր գաղտնիքն ընկերուհուն` Լաուրային
պատմելու, որովհետև դա է միակ միջոցը, որով նա կկարողանա պայքարել
Գերմանիայում մնալու համար:
13-year-old Charo seems like a typical Berlin teenager. She’s a student surrounded by good friends and has her eye on the
coolest guy in school. But no one knows that Charo has been living in Germany illegally for years, not even her best friend Laura.
Problems start to arise when Charo’s mother is caught by the police and wants to take Charo back to Columbia. Charo now needs
to trust Laura with her secret because it’s the only way she’ll be able to fight for her future in Germany.

Ֆրիդեր Շլայխ
Ծնվել է 1961թ. Գերմանիայում: Ռեժիսոր, պրոդյուսեր: Սովորել է Համբուրգի գեղարվեստի
ակադեմիայի Վիզուալ հաղորդակցության բաժնում: Ճանաչում է ձեռք բերել հետևյալ
ֆիլմերով` «Աղջիկները Ջենինից» (2006), «Բեռլինյան պատմություններ» (2005), «Գեղեցիկ
անծանոթը» (2000), «Օտոմո» (1999), «Մերկալայի լողափին» (1993): Նրա ֆիլմերը մասնակցել
են միջազգային կինոփառատոների և արժանացել մրցանակների` «Bergano» կինոփառատոնի
«Լավագույն ֆիլմ» և Վանկուվերի կինոփառատոնի «Diversity in Spirit Award» մրցանակներին
(«Օտոմո» ֆիլմի համար):

Frieder Schlaich
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Born in 1961 in Germany. Director, producer. Studied visual communication at the Academy of Fine
Arts in Hamburg. Known for the films “Girls from Jenin” (2006), “Berlin Stories” (2005), “The Beautiful Stranger” (2000),
“Otomo” (1999), “On the Beach of Merkala” (1993), etc. His films have participated in international film festivals and were
awarded a number of prizes, including “Best Film” at Bergano Film Festival and “Diversity in Spirit Award” at Vancouver Film
Festival (“Otomo”).

Nowhere Home

Նորվեգիա, 2012, 90 րոպե
Ռեժիսոր` Մարգրետ Օլին
Սցենարիստ` Մարգրետ Օլին
Երաժշտությունը` Ռեբեկկա Կարիյոդ
Մոնտաժը` Հելգե Բիլլինգ
Պրոդյուսեր` Մարգրետ Օլին
Արտադրությունը` Speranza Film AS

Norway, 2012, 90 min.
Director: Margreth Olin
Scriptwriter: Margreth Olin
Composer: Rebekka Karijod
Edition: Helge Billing
Producer: Margreth Olin
Production: Speranza Film AS
International sales: Toril.Simonsen@nfi.no

Ծնվել է 1970թ.: Ռեժիսոր, սցենարիստ: Սովորել է Բերգենի և Օսլոյի համալսարաններում,
ինչպես նաև Վոլդայի համալսարանական քոլեջի Լրագրության և վավերագրական ֆիլմերի
բաժնում: Նրա վավերագրկան ֆիլմի դեբյուտը «Սիրո տանը» ավարտական ֆիլմն է (1994):
Իր առաջին լիամետրաժ վավերագրական ֆիլմը` «Հրեշտակների տանը» (1998), Օլինին
պարգևեց առաջին «Amanda» ազգային կինոմրցանակը «Լավագույն վավերագրական
ֆիլմ» անվանակարգում (1999): Հանդիսանում է մի շարք մրցանակակիր վավերագրական
ֆիլմերի ռեժիսոր և սցենարիստ, այդ թվում` «Իմ մարմինը» ֆիլմը, որի շնորհիվ Օլինը 2002թ.
արժանացավ իր երկրորդ ազգային «Amanda» կինոմրցանակին «Լավագույն վավերագրական
ֆիլմ» անվանակարգում:

«I HAVE RIGHTS»

Մարգրետ Օլին

COMPETITION

In 2009 the Norwegian government introduced several measures to restrict
immigration. One of the measures is to grant temporary residence permits to unaccompanied children seeking asylum. At the age
of 18 they are to be returned to their country of origin. “Nowhere Home” follows the fortunes of a number of young people from
“Salhus”, a Norwegian centre offering temporary residence to such young people. While they all hope to remain in Norway, the
threat of deportation when they turn 18 and uncertain futures in countries like Afghanistan or Iraq hang over them.

ՄՐՑՈՒՅԹ

2009թ. Նորվեգիայի կառավարությունը ներգաղթի կարգավորմանն ուղղված
մի շարք քայլեր ձեռնարկեց: Դրանցից մեկն էլ ժամանակավոր բնակության
թույլտվություն տրամադրելն էր ապաստան փնտրող միայնակ պատանիներին:
Սակայն պայմանով, որ 18 տարին լրանալուց հետո նրանց հետ կուղարկեն իրենց
հայրենիք: Ֆիլմը մի քանի երիտասարդների մասին է, որոնք ժամանակավոր
բնակություն են հաստատել նորվեգական «Սալհուս» կենտրոնում: Մինչ
նրանցից յուրաքանչյուրը Նորվեգիայում մնալու հույս է փայփայում, իրականում
նրանց գլխին կախված է 18 տարին լրանալուն պես արտաքսման սպառնալիքն ու
անորոշ ապագան Աֆղանստանի ու Իրաքի պես երկրներում:

«ԵՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ՈՒՆԵՄ»

Թափառական կյանք

Margreth Olin
Born in 1970. Director, scriptwriter. Studied media and mass-communication at the University of Bergen and the University of
Oslo, and media, journalism and documentary filmmaking at Volda University College. Made her debut as documentary filmmaker
with her graduation film “In the House of Love” in 1994. Her first feature length documentary is “In the House of Angels” (1998),
garnered Olin her first “National Film Award Amanda” for “Best Documentary” in 1999. She has since written and directed several
award-winning documentaries, including “My Body” which won Olin her second “Amanda” for “Best Documentary” in 2002.

45

COMPETITION
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ՄՐՑՈՒՅԹ

«ԵՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ՈՒՆԵՄ»

Մեկ մղոն այն կողմ

One Mile Away

Մեծ Բրիտանիա, 2012, 90 րոպե
Ռեժիսոր` Փեննի Վուլքոք
Օպերատորներ` Փեննի Վուլքոք, Քեյթ Թաունթոն
Մոնտաժը` Ալեքս Ֆրայ
Պրոդյուսեր` Ջեյմս Փուրնելլ
Արտադրությունը` Rare Day
Դերերում` Դիլան Աուֆֆաս, Սիմեոն Մուր և ուիշներ

The UK, 2012, 90 min.
Director: Penny Woolcock
Cameramen: Penny Woolcock, Kate Taunton
Edition: Alex Fry
Producer: James Purnell
Production: Rare Day
Cast: Dylan Auffas, Simeon Moore and others
International sales: troy@britdoc.org

Ֆիլմում նկարագրվում է երկու հակառակորդ խմբավորումների` «Burger
Bar Boys»-ի և «Johnson Crew»-ի պայքարն ու փորձերը` խաղաղություն
վերահաստատելու Բիրմինգամի իրենց թաղամասերում: Այս ազդեցիկ
վավերագրական ֆիլմի միջոցով պարզ է դառնում, թե ինչպես կինոն և հասարակ
մարդկանց վճռականությունը կարող են փոխակերպել արմատավորված
սոցիալական խնդիրները:
Penny Woolcock’s award-winning documentary charts the attempts by two
warring gangs, the Burger Bar Boys and the Johnson Crew, to bring peace to their
neighborhoods in inner city Birmingham. This compelling documentary demonstrates
how film and the determination of ordinary people can transform entrenched social problems.

Փեննի Վուլքոք
Ծնվել է 1950թ. Բուենոս Այրեսում: Ռեժիսոր, սցենարիստ: Որպես ռեժիսոր և սցենարիստ
առաջին անգամ հանդես է եկել «Կանայք արևադարձային վայրերում» խաղարկային ֆիլմով
1989թ.: Այնուհետև նկարահանել է ևս յոթ ֆիլմ` «Դեպի շները» (2014), «Մեկ մղոն այն կողմ»
(2012), «Ծովից ցամաք» (2012), «Փողոցներում» (2010), «Չարաբաստիկ գիշեր» (2006), «Կրքի
սկզբունքները» (2003), «Թինան գնումների է գնում» (1999): Նրա ֆիլմերը մասնակցել են
բազմաթիվ միջազգային կինոփառատոների և արժանացել մրցանակների, այդ թվում` Շեֆիլդի
վավերագրական ֆիլմերի փառատոնի «Inspiration Award» մրցանակին «Ծովից ցամաք» ֆիլմի
համար, Էդինբուրգի 66-րդ միջազգային կինոփառատոնի «Michael Powell Award» մրցանակին
«Մեկ մղոն այն կողմ» ֆիլմի համար:

Penny Woolcock
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Born in 1950 in Buenos Aires. Filmmaker, screenwriter. Her first feature as a writer and director was “Women in Tropical
Places” (1989). Since then she has directed seven films: “Going to the Dogs” (2014), “One Mile Away” (2012), “From the Sea
to the Land Beyond” (2012), “On the Streets” (2010), “Mischief Night” (2006), “The Principles of Lust” (2003), “Tina Goes
Shopping” (1999). Her films have participated in numerous film festivals winning a number of awards, including “Inspiration
Award” at Sheffield Doc Fest for the film “From the Sea to the Land Beyond”, “Michael Powell Award” at the 66th Edinburgh
International Film Festival for the film “One Mile Away” etc.

Return of the Aramean People

Գերմանիա, Թուրքիա, 2012, 62 րոպե
Ռեժիսոր` Անյա Ռեիսս
Օպերատոր` Պեդրամ Նուտաշ
Երաժշտությունը` Օզգյուր Ակգյուլ
Մոնտաժը` Յանն Անդերեգգ
Պրոդյուսերներ` Մարկ Ցիլագյի, Լեոնիդ Գոդիկ
Արտադրությունը` Filmakademie Baden-Württemberg

Germany, Turkey, 2012, 62 min.
Director: Anja Reiss
Cameraman: Pedram Noutash
Music: Ozgur Akgul
Edition: Jann Anderegg
Producers: Mark Szilagyi, Leonid Godik
Production: Filmakademie Baden-Württemberg
International sales: festivals@filmakademie.de

«I HAVE RIGHTS»

Անյա Ռեիսս

COMPETITION

“Tur Abdin” is the name of the motherland of the Aramean Christians in South-East Turkey, not far from the Syrian border.
It used to be one of the first settlement areas of the Christians, but now the Christians are a small minority here. Most Aramean
Christians escaped from war, violence and repression, to Germany as well. Now some exiled Arameans want to return from
Goppingen to South-East Turkey to save their cultural heritage and to rebuild the destroyed villages. We follow them on their way
to the motherland and document the struggle for the saving of the millenary old culture.

ՄՐՑՈՒՅԹ

Թուր Աբդինը արամեացի քրիստոնյաների հայրենիքն է, որը գտնվում է
հարավարևել յան Թուրքիայում` Սիրիայի սահմանից ոչ այդքան հեռու: Այն
համարվում է քրիստոնյաների առաջին բնօրրաններից մեկը, սակայն այժմ
քրիստոնյաներն ընդամենը փոքրամասնություն են կազմում այդտեղ: Արամեացի
քրիստոնյաներից շատերը պատերազմից, բռնությունից ու ճնշումներից
խուսափելու համար տեղափոխվել են այլ երկրներ, այդ թվում և Գերմանիա:
Այժմ որոշ աքսորված արամեացիներ ցանկանում են Գոփինգենից վերադառնալ
հարավարևել յան Թուրքիա` փրկելու իրենց մշակութային ժառանգությունն ու
վերակառուցելու ավերված գյուղերը: Ֆիլմում արտացոլվում է նրանց վերադարձը
հայրենիք և պայքարը` հանուն իրենց հազարամյա մշակույթի փրկության:

«ԵՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ՈՒՆԵՄ»

Արամեացիների վերադարձը

Ծնվել է 1978թ. Գերմանիայում: 2008–2012թթ. սովորել է Բադեն-Վյուրթեմբերգի
կինոակադեմիայի Ռեժիսուրայի բաժնում: Նկարահանել է «Շնիկը, կովը և գերմանացիները»
(2009), «Ճանապարհի տեսուչը» (2009), «Ասա ինձ` որտեղ ես» (2010) և այլ ֆիլմեր:
Իր վավերագրական «Արամեացիների վերադարձը» (2012) ֆիլմի համար «Sechuan»
կինոփառատոնում արժանացել է «Լավագույն ռեժիսոր» և «Լավագույն վավերագրական
ֆիլմ» մրցանակներին:

Anja Reiss
Born in 1978 in Germany. From 2008 to 2012 studied directing at the Film Academy in BadenWürttemberg. Director of the following films: “The Pug, the Cow and the Germans” (2009), “Manager of the Road” (2009), “Tell
me Where you Stand” (2010) etc. At Sechuan Film and TV Festival got the awards “Best Director” and “Best Documentary” for
the documentary film “Return of the Aramean People” (2012).

47

ԺՅՈՒՐԻ

մանկական

JURY

Children

Գավառի մանկատուն
Gavar Orphanage
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Waves of Memory

Իսրայել, 2013, 75 րոպե
Ռեժիսոր` Գադ Այսեն
Սցենարիստ` Գադ Այսեն
Օպերատոր` Իլան Ռինատ
Երաժշտությունը` Ֆրանկ Իլֆման
Մոնտաժը` Ինոն Պորատ
Պրոդյուսեր` Գիլադ Ռեշեֆ
Արտադրությունը` Making Waves Ltd

Israel, 2013, 75 min.
Director: Gad Aisen
Scriptwriter: Gad Aisen
Cameraman: Ilan Rinat
Music: Frank Ilfman
Edition: Ynon Porat
Producer: Gilad Reshef
Production: Making Waves Ltd
International sales: cara@ruthfilms.com

Ֆիլմը մոտ ութ հարյուր ուղևորներ տեղափոխող «Ռաֆիա» նավի մասին
է, որը խորտակվեց 1946թ. հունական ժայռոտ կղզիներից մեկի շրջակայքում:
Խորտակվող նավում էր նաև մի նորածին, ում հաջողվեց փրկվել ծնողների հետ:
Վաթսունվեց տարի անց, հետադարձ հայացք գցելով դեպի իր արմատները,
այդ երեխան` Շլոմոն, մտադրվում է բացահայտել նավաբեկության իրական
պատմության մանրամասները: Ֆիլմը նաև պատմում է մոսադի գործակալ
Աբրահամ Լիխովսկու մասին, ով տարիներ առաջ փրկել էր ներգաղթյալներին:

Գադ Այսեն

Audience
award

This is the story of the ship “Rafiah”, carrying about 800 individuals, which sank
in the waters of a rocky Greek island in 1946. On board the ship was a 12-day-old baby
that survived with his parents. 66 years later, a journey to his roots leads Shlomo, that baby, to discover more details about the true
story of the drowning. We also learn about Mossad agent Abraham Lichovski who saved the immigrants years ago.

ՀԱՆԴԻՍԱՏԵՍԻ
ՀԱՄԱԿՐԱՆՔ

Հիշողության էջեր

Ծնվել է 1968թ.: Ռեժիսոր, սցենարիստ: Ավարտել է Թել Ավիվի համալսարանի Կինոյի և
հեռուստատեսության ֆակուլտետը: Հանդիսանում է «Հիշողության էջեր» (2013) և «Քամուն
ընդառաջ» (2006) վավերագրական ֆիլմերի, ինչպես նաև «Ալիքներ առաջացնելով» (2004–
2011) հեռուստածրագրի ռեժիսորը:

Gad Aisen
Born in 1968. Director and scriptwriter. Graduated from MFA in Cinema & TV, Tel Aviv University.
Directed documentary feature “Waves of Memory” (2013), he is also the director of TV program
“Making Waves” (2004–2011) and documentary film “Facing the Wind” (2006).
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Audience
award
ՀԱՆԴԻՍԱՏԵՍԻ
ՀԱՄԱԿՐԱՆՔ

Սուրբ Ծննդյան իշայծյամի պատմությունը

A Christmoos Story

Նիդերլանդներ, 2013, 77 րոպե
Ռեժիսոր` Լորենս Բլոկ
Սցենարիստներ` Դան Բակկեր, Մարկո վան Գեֆֆեն
Օպերատոր` Ֆիլիպ վան Վոլսեմ
Երաժշտությունը` Յորրիտ Կլեյնեն, Ալեքսանդր Ռեումերս
Մոնտաժը` Աննելիս վան Ուերդեն
Պրոդյուսերներ` Էվա Եյսենլոֆֆել, Լեոնտին Փեթի, Յուստ դե Վրիս
Արտադրությունը` Lemming Film
Դերերում` Դեննիս Ռեյնսմա, Դերեկ դե Լինթ,
Արյան Էդերվին և ուրիշներ

The Netherlands, 2013, 77 min.
Director: Lourens Blok
Scriptwriters: Daan Bakker, Marco van Geffen
Cameraman: Philip van Volsem
Music: Jorrit Kleijnen, Alexander Reumers
Edition: Annelies van Woerden
Producers: Eva Eisenloeffel, Leontine Petit, Joost de Vries
Production: Lemming Film
Cast: Dennis Reinsma, Derek de Lint, Arjan Ederveen and others
International sales: irene@lemmingfilm.com

Երբ Մաքսի հայրիկին չի հաջողվում տուն վերադառնալ, Մաքսը կարծում
է, թե գալիք Ծննդյան տոները չափազանց ձանձրալի կանցնեն: Բայց այնպես
է ստացվում, որ մի եղջերու է բախվում Մաքսենց ավտոտնակի ծխնելույզին.
հսկայական, մեծ բերանով եղջերու, որը խոսել գիտի ու բարի սիրտ ունի: Նա
պնդում է, որ դուրս էր եկել Ձմեռ պապիկի հետ փորձնական երթի, կորցրել
սահնակի կառավարումն ու վթարի ենթարկվել` վնասելով ոտքը: Իսկ հիմա
պետք է գտնի Ձմեռ պապին, այլապես ոչ ոք Ծննդյան տոների նվեր չի ստանա:
Արդյոք Մաքսը կկարողանա՞ օգնել եղջերուին ու Ձմեռ պապիկին:
When his father cannot make it home Max is convinced that Christmas will be
extremely boring this year. But then a moose crashes through the roof of Max’s garage. This is a giant talking Moose with a big
mouth and a warm heart. He claims he was on a test-run with Santa Claus, lost control over the sleigh and crashed, injuring his leg.
And now he has to find Santa Claus, otherwise nobody will receive their Christmas gifts. Will Max be able to help Moose and Santa?

Լորենս Բլոկ
Ծնվել է 1978թ. Նիդերլանդներում: Գրաֆիկական դիզայն ուսումնասիրելուց հետո սովորել
է Ամստերդամի կինոյի և հեռուստատեսության ակադեմիայում: 2006թ. նրա ավարտական
«Սեր, մահ և կիթառ» ֆիլմը ներկայացվել է ուսանողական «Օսկար»-ին: Ներկայումս աշխատում
է որպես հեռուստառեժիսոր:

Lourens Blok
Born in 1978 in the Netherlands. After graduating in graphic design he attended the Netherlands
Film and Television Academy in Amsterdam. In 2006 his graduation film “Love, Death and Guitar” was
nominated for a student Oscar. He is currently working as a TV director.
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Choose to Fight

Իսրայել, 2013, 50 րոպե
Ռեժիսոր` Իթայ Լիվնե
Սցենարիստներ` Յաել Փազ, Իթայ Լիվնե
Օպերատորներ`Էյթան Նադել, Էմանուել Մայեր
Երաժշտությունը` Օհադ Ռեֆաելի
Մոնտաժը` Իթայ Լիվնե
Պրոդյուսեր` Իթայ Լիվնե
Արտադրությունը` Filmsforachange
Դերերում` Գադի Սկորնիկ, Գույ Սկորնիկ,
Իդան Սկորնիկ և ուրիշներ

Israel, 2013, 50 min.
Director: Itay Livne
Scriptwriters: Yael Paz, Itay Livne
Cameramen: Eytan Nadel, Emmanuelle Mayer
Music: Ohad Refaeli
Edition: Itay Livne
Producer: Itay Livne
Production: Filmsforachange
Cast: Gadi Skornik, Guy Skornik, Idan Skornik and others
International sales: itay@filmsforachange.com

Ֆիլմը մարտիկների երեք սերնդի մասին է: Տղայի հայրը նրան մարզում է
մի մեթոդով, որն ստեղծել է նրա` Հոլոքոստը վերապրած պապիկը: Իդանին
այլընտրանք չի մնում, քան մարտարվեստի չեմպիոն դառնալը: Բայց երեխան
ինչպե՞ս կարձագանքի այն փաստին, որ հայրն է իր մարզիչը, իսկ հորն
էլ իր հերթին մարզել է նրա հայրը: Ֆիլմում արտացոլվում է Իդանի` ծանր
մարզումներով ուղեկցվող արտասովոր մանկությունը` համեմված անցյալի
շղարշով ծածկված բարդ ընտանեկան հարաբերություններով:

Իթայ Լիվնե

Audience
award

The film is about three generations of fighters. Trained by his father in a method
developed by his Holocaust surviving grandfather, Idan had no choice but to become
a martial arts champion. But how do you react when your father is your coach, and he in turn was taught by his own father? The
film follows an extraordinary childhood of rigorous training entangled by complex family relationships in the arena that is shadowed
by the past.

ՀԱՆԴԻՍԱՏԵՍԻ
ՀԱՄԱԿՐԱՆՔ

Պայքարի ընտրություն

Ռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր: Հանդիսանում է «Films for a Change» կինոընկերության
գործադիր պրոդյուսերը: Ֆիլմերի և հեռուստատեսային ծրագրերի ռեժիսոր և պրոդյուսեր:
Կարիերան սկսել է գովազդի ոլորտում` համագործակցելով Իսրայելի առաջատար
գովազդային գործակալությունների հետ: 2003–2006թթ. աշխատել է «Channel 10»
հեռուստաալիքի լրատվական բաժնում: Հեղինակել է մի շարք ֆիլմեր և հեռուստասերիալներ,
որոնք միջազգային կինոփառատոներում արժանացել են մրցանակների:

Itay Livne
Director, scriptwriter, producer. Executive Producer at film production company “Films for a Change”. Experienced director
and producer of films and made-for-TV content. He started off in advertising working with the leading agencies in Israel and in
the years between 2003–2006 he worked for Channel 10 news. He continued to work with the leading TV-series and films which
won him major prizes at international film festivals.
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ՀԱՆԴԻՍԱՏԵՍԻ
ՀԱՄԱԿՐԱՆՔ

Դեյվիդ

David

ԱՄՆ, 2011, 80 րոպե
Ռեժիսոր` Ջոել Ֆենդելման
Սցենարիստներ` Ջոել Ֆենդելման, Պատրիկ Դեյլի
Օպերատոր` Ռոբի Ռենֆրոու
Երաժշտությունը` Գիլ Տալմի
Մոնտաժը` Ջոել Ֆենդելման
Պրոդյուսեր` Ջուլիան Շվարց
Արտադրությունը` Stephanie Levy
Դերերում` Մազ Ջոբրանի, Դինա Շիհաբի, Դեյվիդ Մանդելբաում,
Այա Աբիդ և ուրիշներ

The USA, 2011, 80 min.
Director: Joel Fendelman
Scriptwriters: Joel Fendelman, Patrick Daly
Cameraman: Robbie Renfrow
Music: Gil Talmi
Edition: Joel Fendelman
Producer: Julian Schwartz
Production: Stephanie Levy
Cast: Maz Jobrani, Dina Shihabi, David Mandelbaum, Aya Abid and others
International sales: info david-themovie.com

Բրուքլինի մզկիթի իմամի որդին` 11-ամյա Դավուդը, չի արդարացնում հոր
ակնկալիքները և տարբերվում ու առանձնանում է նույնիսկ մուսուլմանական
համայնքի իր հասակակիցներից: Անմեղ մի արարքի արդյունքում` Դավուդն
ակամա ընկերանում է մի խումբ հրեա տղաների հետ, ովքեր նրան շփոթում
են հարևանությամբ գտնվող հրեական համայնքի ուղղափառ դպրոցի
աշակերտներից մեկի հետ: Դավուդի և հրեա տղաներից մեկի` Յոավի միջև
անկեղծ ընկերություն է ձևավորվում: Անկարող լինելով դիմակայել իրական
ընկերության բերկրանքն զգալու գայթակղությանը` Դեյվիդը, ինչպես նրան
ճանաչում էին տղաները, դժվար երկընտրանքի առաջ է կանգնում:
As the son of the Imam of the local Brooklyn mosque, eleven-year-old Daud has
to juggle the high expectations of his Father and his feelings of isolation and difference – even from his peers in the Muslim
community. Through an innocent act of good faith, Daud inadvertently befriends a group of Jewish boys who mistake him as a
fellow classmate at their orthodox school, in the neighboring Jewish community. A genuine friendship grows between Daud and
Yoav, one of the Jewish boys, and his family. Unable to resist the joy of a camaraderie that he has never felt before, David, as he
is known to the kids, is drawn into a complicated dilemma.

Ջոել Ֆենդելման
Ռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր: Հանդիսանում է մրցանակակիր մի շարք կարճամետրաժ
ֆիլմերի ռեժիսորը, որոնք ցուցադրվել են հեղինակավոր կինոփառատոների, ինչպիսիք են
Կաննի, Չիկագոյի, Մայամիի, Վուդսթոքի կինոփառատոները: Ջոել Ֆենդելմանը վերջին 7
տարիներին ապրում և ստեղծագործում է Բրուքլինում: «Ասեղը աղ յուսի միջով» (2009) ֆիլմը նրա
առաջին վավերագրական ֆիլմն է, որն արժանացել է Մեխիկոյի միջազգային կինոփառատոնի
«Silver Palm» մրցանակին: 2011թ. ավարտել է իր առաջին դրամատիկ խաղարկային ֆիլմի`
«Դեյվիդ»-ի նկարահանումները: Այն ցուցադրվել է Հռոմի, Մոնրեալի (որտեղ արժանացել է
«Ecumenical» հեղինակավոր մրցանակին) և այլ կինոփառատոներում:

Joel Fendelman
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Director, writer, producer. He has directed a number of award-winning short films that have been shown at prestigious film
festivals, including Cannes, Chicago, Miami and Woodstock. Joel Fendelman has spent the last 7 years in Brooklyn producing and
directing award winning films. His feature debut documentary “Needle through Brick” won the Silver Palm award at the Mexico
International Film Festival. In 2011 completed his first dramatic narrative feature “David”. The film has been screened in Rome
and Montreal World Film Festivals (which awarded the film its prestigious Ecumenical Prize) and at other venues around the globe.

Horizon Beautiful

Շվեյցարիա, Եթովպիա, 2013, 91 րոպե
Ռեժիսոր` Ստեֆան Ջագեր
Սցենարիստներ` Օլիվեր Կեյդել, Միկիյաս Էֆրամ, Աբիանգ Թահուն
Օպերատոր` Աբրահամ Բիրու
Երաժշտությունը` Օլիվեր Կեյդել, Անջելո Բերարդի, Կեննի Ալլեն
Մոնտաժը` Ռոբին Վենգեր, Նահոմ Գիրմա, Էմեբեթ Դայն, Հենոկ
Բիրհանու
Պրոդյուսեր` Ստեֆան Գուբսեր
Արտադրությունը` Tellfilm
Դերերում` Հենոկ Թադել, Ստեֆան Գուբսեր,
Ռահել Թեշոմ և ուրիշներ

Switzerland, Ethiopia, 2013, 91 min.
Director: Stefan Jager
Scriptwriters: Oliver Keidel, Mikiyas Efram, Abiange Tahun
Cameraman: Abraham Biru
Music: Oliver Keidel, Angelo Berardi, Kenny Allen
Edition: Robin Wenger, Nahom Girma, Emebet Dagne, Henok Birhanu
Producer: Stefan Gubser
Production: Tellfilm
Cast: Henok Tadele, Stefan Gubser, Rahel Teshome and others
International sales: rzylla@arcor.de

Ֆուտբոլային մագնատ Ֆրանցը գովազդային արշավի շրջանակներում
ժամանում է Ադիս Աբեբա` ներկայացնելու և գովազդելու ֆուտբոլը: 12-ամյա
թափառաշրջիկ Ադմասսուի համար գնդակին տիրապետելու իր արվեստը
ֆուտբոլային մեծ մագնատին ցուցադրելու այս եզակի հնարավորությունը
դեպի ֆուտբոլի աշխարհ տանող կախարդական դուռ է թվում: Ու երբ ֆրանցն
արհամարհում ու չնկատելու է տալիս նրան, Ադմասսուն մի խումբ հիմար
ավազակների համոզում է առևանգել Ֆրանցին: Նրա իրական ծրագիրը,
սակայն, այլ է. դառնալով Ֆրանցի «փրկիչը»` ուղի հարթել դեպի ֆուտբոլի
թագավորություն: Բայց ոչինչ ծրագրածի համաձայն չի ընթանում...

Ստեֆան Ջագեր
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Soccer-industry magnate Franz travels to Addis Ababa as part of a campaign
promoting his sport. For Admassu, a 12-year-old street kid, the chance to show off his artistry on the ball to the big boss himself
seems like a magic door to a future as a soccer pro. When Franz ignores him, Admassu talks a group of halfwit thugs into
kidnapping Franz. His real plan, though, is to come up as the football boss’s liberator finally opening the door to soccer heaven.
But nothing goes as planned...

ՀԱՆԴԻՍԱՏԵՍԻ
ՀԱՄԱԿՐԱՆՔ

Հորիզոնը գեղեցիկ է

Ծնվել է 1970թ. Շվեյցարիայում: 1992–1997թթ. սովորել է Բադեն-Վյուրթեմբերգի
կինոակադեմիայի Ռեժիսուրայի և սցենարական արվեստի բաժնում (Գերմանիա): Ավելի քան
քսան խաղարկային և վավերագրական ֆիլմերի ռեժիսոր, այդ թվում` «Ողջույն, ցտեսություն»
(2007), «Ծննդյան օր» (2001), «Մոլորված հրեշտակ» (1998) և այլ ֆիլմեր: Նրա խաղարկային
«Ծննդյան օր» (2001) ֆիլմը Սարբրուքենի կինոփառատոնում անդրանիկ ցուցադրությունից
հետո արժանացել է «Հանդիսատեսի համակրանք» և «Լավագույն սցենար» մրցանակներին:
2011թ. Ջագերը «Hunkeler und der Fall Livius» դետեկտիվ պատմության էկրանավորման համար
արժանացել է «Լավագույն շվեյցարական հեռուստատեսային ֆիլմ» մրցանակին: 2013թ.
նկարահանել է «Հորիզոնը գեղեցիկ է» լիամետրաժ խաղարկային ֆիլմը:

Stefan Jager
Born in 1970 in Switzerland. From 1992 to 1997 he studied at the Film Academy Baden-Wuerttemberg (Germany) in writing
and directing. Director of more than 20 feature and documentary films for cinema and television, including “Hello Goodbye”
(2007), “Birthday” (2001), “Misguided Angel” (1998). His feature film “Birthday” (2001) won him the “Audience Award” as well
as the “Award for Best Script” at the Film Festival in Saarbrucken where the film premiered. In 2011 Jager won the Award “For
the Best Swiss Television Feature” for his adaption of the crime story “Hunkeler und der Fall Livius”. In 2013 shot his long feature
“Horizon Beautiful”.
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Panorama
ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ

Ճանճի աշտարակը

The Fly’s Tower

Ռուսաստան, 2013, 13 րոպե
Ռեժիսոր` Սերգեյ Միրոնով
Սցենարիստ` Սերգեյ Միրոնով
Օպերատորներ` Ա. Սմիրնով, Վ. Մյակիշևա
Երաժշտությունը` Նիկոլայ Մասսալսկի
Պրոդյուսեր` Իգոր Գելաշվիլի
Արտադրությունը` Animation Studio “Pilot”

Russia, 2013, 13 min.
Director: Sergey Mironov
Scriptwriter: Sergey Mironov
Cameramen: A. Smirnov, V. Myakisheva
Composer: Nikolay Massalskiy
Producer: Igor Gelashvili
Production: Animation Studio “Pilot”
International sales: office@pilot-film.com

Երաժշտական մուլտֆիլմ, որի սյուժեի հիմքում ռուսական ժողովրդական հայտնի
«Աշտարակ» հեքիաթն է: Այնուհանդերձ, սցենարը տարբերվում է հեքիաթի բնագրից: Նույնիսկ
վերնագիրն է փոփոխված` «Ճանճի աշտարակը»:
It is a musical film the plot of which is based on the famous Russian folk tale “Tower”. However, the
scenario differs from the initial version of the tale. It even has another title “The Fly’s Tower”.

Իմ արտասովոր պապիկը

My Strange Grandfather

Ռուսաստան, 2011, 8 րոպե
Ռեժիսոր` Դինա Վելիկովսկայա
Սցենարիստ` Դինա Վելիկովսկայա
Օպերատոր` Ալեքսանդր Վերյակով
Երաժշտությունը` Եվգենի Կադիմսկի, Մարիա Գուտնիկ
Մոնտաժը` Դինա Վելիկովսկայա
Պրոդյուսեր` Տիանա Տուրսունովա
Արտադրությունը` VGIK

Russia, 2011, 8 min.
Director: Dina Velikovskaya
Scriptwriter: Dina Velikovskaya
Cameraman: Alexander Veryakov
Music: Eugeny Kadimski, Maria Gootnik
Edition: Dina Velikovskaya
Producer: Tiana Tursunova
Production: VGIK
International sales: divelik@list.ru

Ստեղծագործող մարդիկ հաճախ տարօրինակ, ծիծաղելի ու անգամ փոքր-ինչ խենթ են
թվում: Նույնիսկ ընկերներն ու ընտանիքի անդամները միշտ չէ, որ հասկանում են նրանց ու
հաճախ ամաչում են նրանց արարքների պատճառով: Բայց երբեմն նրանք կարող են ընդամենն
աղբից իսկական հրաշք ստեղծել:
A creative person often seems weird, funny and a little bit crazy. Even his friends and family do not always
understand him and often feel ashamed of him. But sometimes he can create a real miracle merely from garbage.

Կասպարադ

Casparade

Լեհաստան, 2013, 11 րոպե
Ռեժիսոր` Վոյտեկ Վավչուկ
Սցենարիստներ` Վոյտեկ Վավչուկ, Անետա Վրոբել, Ադամ Վոյտիշկո
Երաժշտությունը` Շիմոն Վիսոցկի
Մոնտաժը` Վոյտեկ Վավչուկ
Պրոդյուսերներ` Մաքս Սիկորա, Անյա Սոսիչ
Արտադրությունը` Human Ark

Poland, 2013, 11 min.
Director: Wojtek Wawszczyk
Scriptwriters: Wojtek Wawszczyk, Aneta Wrobel, Adam Wojtyszko
Music: Szymon Wysocki
Edition: Wojtek Wawszczyk
Producers: Maks Sikora, Anja Sosic
Production: Human Ark
International sales: a.sosic@human-ark.com

Փոքրիկ Կասպերը հեռուստացույցից չի պոկվում և անդադար իր սիրելի հերոսի արկածներին
է հետևում: Երբ հայրիկը փորձում է սահմանափակել հեռուստացույց դիտելու ժամերը, Կասպերի
գլխում հիանալի միտք է ծագում. նա պապիկի պես է հագնվում, որպեսզի շփոթեցնի հայրիկին: Բայց
հայրիկը գիտի ինչպես պատասխանել նրա այդ քայլին:
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Little Casper is glued to the TV watching the adventures of his favourite superhero. As his Dad tries to restrict
access to television, Casper has a brilliant idea: he dresses up as his Grandfather in order to confuse his Dad.
However, Dad knows how to strike back!

Mister Twister, Class of Fun

Նիդերլանդներ, 2012, 79 րոպե
Ռեժիսոր` Բարբարա Բրեդերո
Սցենարիստ` Տիյս վան Մարլե
Օպերատոր` Գուիդո վան Գինեպ
Երաժշտությունը` Հերման Վիտկամ
Մոնտաժը` Էլսբեց Կաստիլ
Պրոդյուսեր` Փոլ Վուրթհույսեն
Արտադրությունը` PV Pictures
Դերերում` Վիլլեմ Վուգդ, Ֆելիքս Օսինյա,
Բրենթ Թոմասսեն և ուրիշներ

The Netherlands, 2012, 79 min.
Director: Barbara Bredero
Scriptwriter: Tijs van Marle
Cameraman: Guido van Geenep
Music: Herman Witkam
Edition: Elsbets Kasteel
Producer: Paul Voorthuysen
Production: PV Pictures
Cast: Willem Voogd, Felix Osinga, Brent Thomassen and others
International sales: kiki@pvpictures.nl

ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ

Միստր Թվիստր, զվարճանքի դաս

Փոխարինող ուսուցչի` Սեմի գալուստը իսկ և իսկ ժամանակին եղավ
Տոբիասի համար: Նա խելացի և ուրախ տղա է, բայց տիկին Սաննը` նրա
հիմնական ուսուցիչը, երբեք չէր նկատում դա, փոխարենը միայն նրա
խնդիրներն էր տեսնում: Տոբիասի հայրը մահացել է, իսկ մայրն ամբողջ օրը
մահճակալին գամված է, բայց տղան չի ուզում իր խնդիրների մասին դպրոցում
էլ մտածել: Իսկ նոր ուսուցչի հետ ստիպված էլ չէ...
The arrival of Sam, a substitute teacher, couldn’t have come at a better time for
Tobias. He is smart and funny, but Miss Sanne, his regular teacher, could never see it: she
could only see his problems. Tobias’s father is dead and his mother lies in bed all day, but
he doesn’t want to think of that at school. And with the new teacher he doesn’t have to!

Fidgety Bram

Նիդերլանդներ, 2012, 83 րոպե
Ռեժիսոր` Աննա վան դեր Հայդ
Սցենարիստ` Թամարա Բոս
Օպերատոր` Յան Մոսկոպս
Երաժշտությունը` Ֆոնս Մերկիս
Մոնտաժը` Միխիլ Ռայխվայն
Պրոդյուսերներ` Բուրնի Բոս, Ռուդ վան դեր Հայդ
Արտադրությունը` BosBros Productions BV
Դերերում` Քոեն վան Օվերդամ, Կատյա Հերբերս,
Իզաբել Սմիթ և ուրիշներ

The Netherlands, 2012, 83 min.
Director: Anna van der Heide
Scriptwriter: Tamara Bos
Cameraman: Jan Moeskops
Music: Fons Merkies
Edition: Michiel Reichwein
Producers: Burny Bos, Ruud van der Heyde
Production: BosBros Productions BV
Cast: Coen van Overdam, Katja Herbers, Isabelle Smit and others
International sales: Receptie@bosbros.com

Panorama

Անհանգիստ Բրամը

Բրամն անհամբեր սպասում է, թե երբ է դպրոց գնալու: Բայց շուտով
հայտնվում է մի խիստ ուսուցչի` պարոն Ֆիշի դասարանում: Հին բարքերի
տեր պարոն Ֆիշին չի հետաքրքրում անընդհատ այս ու այն կողմ շարժվող
ու անուշադիր փոքրիկ տղայի ներքին աշխարհը, նա ամեն գնով փորձում է
Բրամին ստիպել ճիշտ պահել իրեն:
Bram is looking forward to entering the first grade. But then he ends up in the
class of the strict teacher Mr. Fish. The old-fashioned Mr. Fish doesn’t care about the
inside world of the constantly moving around and unconcentrated little boy and does
whatever it takes to make Bram do things the “right” way.
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Իմ առեղծվածային տղան

My Mysterious Boy

Խորվաթիա, 2013, 88 րոպե
Ռեժիսոր` Դրազեն Զարկովիչ
Սցենարիստ` Հանա Յուսիչ
Օպերատոր` Մարիո Սաբլիչ
Երաժշտությունը` Դինկո Ափլեթ
Մոնտաժը` Սլավեն Զեցևիչ
Պրոդյուսեր` Անկիցա Յուրիչ Տիլիչ
Արտադրությունը` Kinorama
Դերերում` Անտոնիո Պարաչ, Կառլո Մալոկա,
Վանյա Մարինկովիչ և ուրիշներ

Croatia, 2013, 88 min.
Director: Drazen Zarkovic
Scriptwriter: Hana Jusic
Cameraman: Mario Sablic
Music: Dinko Applet
Edition: Slaven Zecevic
Producer: Ankica Juric Tilic
Production: Kinorama
Cast: Antonio Parac, Karlo Maloca, Vanja Marinkovic and others
International sales: ankica@kinorama.hr

Ֆիլմը 14-ամյա տղաների մասին է, ովքեր իրենց փորձառու և հնարամիտ
ընկերոջ` Կոկոյի օգնությամբ փորձում են բացահայտել նոր առեղծվածը: Տոմոն
վերջերս է քաղաք տեղափոխվել ու արկածներ է փնտրում: Կոկոյի ու Տոմոյի
ուշադրութունը գրավում է մի նոր աշակերտ, ով տարօրինակ է պահում իրեն:
Իրենց համադասարանցի Մարիանայի հետ նրանք քայլ առ քայլ կբացահայտեն
նորեկի` խնամքով թաքցրած գաղտնիքը:
It is a story about fourteen-year-old boys who solve a new mystery with the help of
their resourceful and skillful friend Koko. Tomo has recently moved to the city and he
craves adventure. The attention of Tomo and Koko is drawn by a new student who is
acting strangely. Together with their classroom friend Marijana they will reveal his well-kept secret step by step.

Թերթի կրպակը

The Kiosk

Շվեյցարիա, 2013, 7 րոպե
Ռեժիսոր` Անետ Մելիս
Սցենարիստ` Անետ Մելիս
Երաժշտությունը` Եֆրեմ Լյուշինգեր
Մոնտաժը` Ֆի Լիխտի, Անետ Մելիս
Պրոդյուսեր` Սասկիա վոն Վիրագ
Արտադրությունը` VIRAGE FILM

Switzerland, 2013, 7 min.
Director: Anete Melece
Scriptwriter: Anete Melece
Music: Ephrem Luechinger
Edition: Fee Liechti, Anete Melece
Producer: Saskia von Virag
Production: VIRAGE FILM
International sales: Christian@interfilm.de

Տարիների ընթացքում թերթի կրպակը Օլգայի փոքրիկ տունն է դարձել:
Բանն այն է, որ իր քաղցրակերության ու միապաղաղ կյանքի պատճառով
Օլգան այնպես է գիրացրել, որ կրպակի դուռն արդեն փոքր է նրա համար:
Մտքերը ցրելու համար Օլգան ճամփորդական ամսագրեր է կարդում ու
երազում հեռու երկրներում լինելու մասին: Մի անհեթեթ միջադեպ սկիզբ է
տալիս նրա ճանապարհորդությանը:
For years now, the kiosk has been a little home of Olga simply because her sweet
tooth and monotonous life has made her bigger than the exit. To distract herself, she
reads travel magazines and dreams of being far away. An absurd incident starts the
beginning of her journey.
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Reuber

Գերմանիա, 2013, 70 րոպե
Ռեժիսոր` Աքսել Ռանիշ
Սցենարիստներ` Դեննիս Պուլս, Հեիկո Պինկովսկի,
Աքսել Ռանիշ, Փիթր Տրաբներ
Օպերատոր` Դեննիս Պուլս
Մոնտաժը` Միլենկա Նավկա, Գերնիկա Զիմգաբել
Պրոդյուսերներ` Դեննիս Պուլս, Հեիկո Պինկովսկի,
Աննե Բեքեր, Աքսել Ռանիշ
Արտադրությունը` Sehr gute Filme
Դերերում` Թադեուս Ռանիշ, Հեիկո Պինկովսկի,
Փիթր Տրաբներ և ուրիշներ

Germany, 2013, 70 min.
Director: Axel Ranisch
Scriptwriters: Dennis Puls, Heiko Pinkowski, Axel Ranisch, Peter Trabner
Cameraman: Dennis Puls
Edition: Milenka Nawka, Guernika Zimgabel
Producers: Dennis Puls, Heiko Pinkowski, Anne Baeker, Axel Ranisch
Production: Sehr gute Filme
Cast: Tadeus Ranisch, Heiko Pinkowski, Peter Trabner and others
International sales: petra@bffa.cc

ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ

Կողոպտիչը

Ռոբին քննությունից կտրվել է: Ու քանի որ վախենում է տուն գնալ,
գլխապատառ անտառ է փախչում: Բայց այնտեղ չար «ընկերներ» են բնակվում,
որոնք սպասում են հենց նման հուսահատ երիտասարդի, ով կմոլորվի
անտառում: Կախարդ Ստեֆանին Ռոբիի մանկությունն է պետք, և չարամիտ
ավազակապետը, հսկայական դանակը ձեռքն առած, սողոսկում է անտառ:
Կասկածից վեր է, որ Ռոբիին շուտով մեծ անախորժություն է սպասվում:

Երեք հերոսները հեռավոր ափերում

The Three Champions on the Far Coasts

Ռուսաստան, 2012, 83 րոպե
Ռեժիսոր` Կոնստանտին Ֆեոկտիստով
Սցենարիստներ` Ալեքսանդր Բոյարսկի, Վլադիմիր Տոռոպչին
Երաժշտությունը` Միխայիլ Չերտիսչև
Պրոդյուսեր` Ալեքսանդր Բոյարսկի
Արտադրությունը` Melnitsa Animation Studio

Russia, 2012, 83 min.
Director: Konstantin Feoktistov
Scriptwriters: Alexander Boyarsky, Vladimir Toropchin
Music: Mikhail Chertischev
Producer: Alexander Boyarsky
Production: Melnitsa Animation Studio
International sales: office@melnitsa.com

Panorama

Robby screwed up. And because he is afraid of going home, he escapes head over
heels into the wood. But there are living some dark “friends”, who are just waiting for
such a young desperate boy who get lost in the wood! The Magician Stefan wants to
have Robby’s childhood and the bad-tempered robber-chief sneaks through the wood with his machete. No wonder that Robby
will be in a big trouble very soon.

Նոր պատմություն երեք հերոսների, Կիևի արքայի, նաև Յուլիուս անունով
նժույգի ու Կախարդի մասին: Չար կախարդի հնարքների արդյունքում Ալյոշան,
Դոբրինյան ու Իլյան հայտնվում են յոթ ծովից այն կողմ, որտեղ բնակվում են
բնիկ ցեղերն ու սարսափելի Գամուման: Հերոսների բացակայության ընթացքում
վաճառական Կոլիվանն ու Կախարդը որոշում են տիրանալ Կիևի թագավորությանն
ու զրկել արքային իշխանությունից: Յուլիուսը, հերոսների կանայք ու նրանց
բազմաքանակ ազգականներն օգնության են հասնում թագավորին:
This is a new story about the three Champions and also the King of Kiev, the horse
Julius, and the Old Witch. Because of the intrigues of the Witch, Alyosha, Dobrinya and Ilya come to be overseas on the far coast
where tribals and horrible Gomuma live out. During Champions’ absence merchant Kolivan and the Witch decide to seize the Kiev
King’s power. Julius, three Champions’ wives and their multiple relatives come to help the poor King.
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Գաբրիել

Gabriel

Լեհաստան, 2013, 85 րոպե
Ռեժիսոր` Միկոլայ Հարեմսկի
Սցենարիստներ` Ռադոսլավ Հենդել, Պիոտր Խրժան
Օպերատոր` Յան Պավել Տժասկա
Երաժշտությունը` Անժեյ Կրաուչ
Մոնտաժը` Ցեզարի Կովալչուկ
Պրոդյուսեր` Պավել Վենդորֆ
Արտադրությունը` ANIMA-POL Sp. z o.o.
Դերերում` Յան Ռոտովսկի, Նատան Չիզևսկի,
Յովիտա Շվալեկ և ուրիշներ

Poland, 2013, 85 min.
Director: Mikolaj Haremski
Scriptwriters: Radoslaw Hendel, Piotr Chrzan
Cameraman: Jan Pawel Trzaska
Music: Andrzej Krauze
Edition: Cezary Kowalczuk
Producer: Pawel Wendorff
Production: ANIMA-POL Sp. z o.o.
Cast: Jan Rotowski, Natan Czyzewski, Jowita Chwalek and others
International sales: animapolfilmstudio@gmail.com

Թոմն իր ամբողջ ազատ ժամանակն անցկացնում է ավտոտեխսպասարկման սրահում:
Մեխանիկ Ռաշինսկու ուշադիր հսկողության ներքո նա բացահայտում է մեքենաշինության
գաղտնիքները: Բայց մի օր Թոմը որոշում է գտնել հորն ու փախչում է տատիկի ու պապիկի
մոտից, ում հետ ապրել է մոր մահից ի վեր, և ձեռնարկում, ինչպես հետագայում է պարզվում,
վտանգավոր մի ճամփորդություն...

ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ

Tom spends all his free time in the garage. Under the watchful care of mechanic Raszynski he
discovers the secrets of building cars. But one day Tom decides to find his unknown father and runs away
from his grandparents, with whom he has lived since his mother’s death, and commences on a, as it later turns out, dangerous journey...

Պատկերացրեք

Imagine

Ռուսաստան, 2013, 13 րոպե
Ռեժիսոր` Ելենա Կասսավինա
Սցենարիստ` Էդուարդ Նազարով
Երաժշտությունը` Տատյանա Շամշետդինովա
Պրոդյուսեր` Իգոր Գելաշվիլի
Արտադրությունը` Animation Studio “Pilot”

Russia, 2013, 13 min.
Director: Elena Kassavina
Scriptwriter: Eduard Nazarov
Composer: Tatyana Shamshetdinova
Producer: Igor Gelashvili
Production: Animation Studio “Pilot”
International sales: office@pilot-film.com

Հնում հրեաները հեքիաթներ չեն ունեցել: Ծնողները երեխաներին Աստվածաշնչից
պատմություններ էին պատմում հեքիաթների փոխարեն: Եվ այսպես, երկու հրեա հայտնվում են
տանիքին...
In former times the Jews had no fairy tales. Parents told fairy tales from the Bible or about the Bible.
So, two Jews were on the roof...

Հողը

Land

Ճապոնիա, 2013, 3 րոպե 30 վրկ.
Ռեժիսոր` Մասանոբու Հիրաոկա
Սցենարիստ` Մասանոբու Հիրաոկա
Երաժշտությունը` Աիմար Մոլերո
Մոնտաժը` Մասանոբու Հիրաոկա
Պրոդյուսեր` Մասանոբու Հիրաոկա
Արտադրությունը` Masanobu Hiraoka

Japan, 2013, 3 min. 30 sec.
Director: Masanobu Hiraoka
Scriptwriter: Masanobu Hiraoka
Music: Aimar Molero
Edition: Masanobu Hiraoka
Producer: Masanobu Hiraoka
Production: Masanobu Hiraoka
International sales: patrick2carvalho@gmail.com

Մուլտֆիլմը հիմնված է աբստրակցիայի և կերպարանափոխությունների վրա: Այն ցույց է
տալիս, թե ինչպես է մուլտիպլիկատորը տարօրինակ ու անիրական շարժումները դասավորում
անհավանական իրականության մեջ:

58

The animation is based on abstraction and metamorphoses. It shows how the animator sets up strange
or impossible motions in an unlikely reality.

Anton’s Right Here

Ռուսաստան, 2012, 120 րոպե
Ռեժիսոր` Լյուբով Արկուս
Սցենարիստ` Լյուբով Արկուս
Օպերատոր` Ալիշեր Համիդխոջաև
Երաժշտությունը` Ալեքսեյ Անտոնով
Մոնտաժը` Գեորգի Երմոլենկո
Պրոդյուսերներ` Սերգեյ Սել յանով, Ալեքսանդր Գոլուտվա
Արտադրությունը` CTB Film Company

Russia, 2012, 120 min.
Director: Lyubov Arkus
Scriptwriter: Lyubov Arkus
Cameraman: Alisher Khamidkhodzhaev
Music: Alexey Antonov
Edition: Georgiy Ermolenko
Producers: Sergey Selyanov, Alexander Golutva
Production: CTB Film Company
International sales: yana@intercinema.ru

ՊՐԵՄԻԵՐԱ

Անտոնը մեզ հետ է

Աուտիզմով տառապող Անտոն Խարիտոնովը մոր հետ ապրում է քաղաքի
ծայրամասում գտնվող մի խարխուլ բնակարանում: Ռեժիսորը ֆիլմի ապագա
հերոսին հանդիպում է նրա մոր ծանր հիվանդանալուց ոչ շատ առաջ: Այժմ Անտոնն
ինքն է կանգնած հոգեկան հիվանդների համար նախատեսված գիշերօթիկ
հաստատություն տեղափոխվելու խնդրի առաջ, որտեղ նրա մահն անխուսափելի
կլինի, քանի որ նման ախտորոշմամբ մարդիկ երկար չեն ապրում այդ
հաստատություններում: Պայքարը՝ հանուն Անտոնի փրկության, ֆիլմի արտաքին
սյուժեն է, մինչդեռ ներքին` գլխավոր սյուժեն ստեղծում է տեսախցիկը, որը րոպե առ
րոպե կրճատում է հեռավորությունը ռեժիսորի և ֆիլմի հերոսի միջև:

PREMIERE

Anton Kharitonov, an autistic boy, lives with his mother in a shabby flat on the outskirts of
a large city. The author meets her future hero not long before his mother gets severely ill. Now Anton himself is facing institutionalization
in a mental health nursing home, where he would inevitably perish, for people with a diagnosis like his don’t live long in there. Fighting
for Anton makes up the film’s external plot, while the internal, the main plot, is conveyed by a camera that minute by minute diminishes
the distance between the author and the character.

Լյուբով Արկուս
Ծնվել է 1960թ. Ուկրաինայում: Դերասանուհի, ռեժիսոր: 1984թ. ավարտել է Ս. Գերասիմովի անվան
կինեմատոգրաֆիայի համառուսաստանյան պետական համալսարանը (ՎԳԻԿ): 1989թ. Ալեքսանդր
Գոլուտվայի հետ հիմնադրել է «Սեանս» ամսագիրը: 1993թ. ի վեր նշված ամսագրի գլխավոր խմբագիրն
է: 2012թ. Ավդոտիա Սմիրնովայի, Եկատերինա Մենի և Իրինա Մեգլինսկայայի հետ հիմնադրել է
«Վիխոդ» հիմնադրամը, որի նպատակն է աջակցել աուտիզմով տառապող երեխաներին ու նրանց
ծնողներին: 2012թ. նկարահանել է «Անտոնը մեզ հետ է» վավերագրական ֆիլմը, որում արտացոլված է
աուտիկ մի երիտասարդի` Անտոն Խարիտոնովի կյանքը: Ֆիլմը մասնակցել է բազմաթիվ ազգային ու
միջազգային կինոփառատոների և արժանացել մրցանակների, այդ թվում` Վենետիկի 69-րդ միջազգային
փառատոնի «Արծաթե մուկ» (2012) մրցանակին, «Նիկա»-ի` որպես 2012թ. լավագույն ոչ խաղարկային
ֆիլմ (Ռուսաստան), «Ոսկե արծիվ»-ի` որպես լավագույն վավերագրակն ֆիլմ (Ռուսաստան, 2012):

Lyubov Arkus
Born in 1960 in the Ukraine. Actress, director. In 1984 graduated from All-Russian State University of Cinematography named after
S. Gerasimov (VGIK). In 1989 together with Alexander Golutva founded the magazine “Seans”. Since 1993 has been the Chief Editor of
the mentioned magazine. In 2012 together with Avdotia Smirnova, Ekaterina Men and Irina Meglinskaya co-founded “Way out” Foundation
aimed at assisting children with autism and their parents. In 2012 directed the documentary film “Anton’s Right Here” which reveals the
life of an autistic boy, Anton Kharitonov. The film has participated in many local and international film festivals and got a number of awards,
including “Silver Mouse” Prize of 69th Venice International Film Festival (2012), “Nika” as “Best Documentary Film of 2012” (Russia),
“Golden Eagle” as “Best Documentary Film” (Russia, 2012).
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Այ քեզ նվեր

The Present with Character

Ռուսաստան, 2014, 88 րոպե
Ռեժիսոր` Կարեն Հովհաննիսյան
Սցենարիստներ` Օլեգ Սիրոտկին, Կարեն Արուտյունով,
Սերգեյ Լևիտան, Արմեն Անանիկյան, Դավիդ Գալուստյան
Օպերատոր` Անտուան Վիվաս-Դենիսով
Երաժշտությունը` Իլ յա Դուխովնի
Մոնտաժը` Եկատերինա Պիվնևա, Վիտալի Ռեինգևերց
Պրոդյուսերներ` Արմեն Անանիկյան, Միխայիլ Գալուստյան
Արտադրությունը` NG Production
Դերերում` Միխայիլ Գալուստյան, Արտյոմ Ֆադեև,
Ֆյոդոր Բոնդարչուկ և ուրիշներ

Russia, 2014, 88 min.
Director: Karen Oganesyan
Scriptwriters: Oleg Sirotkin, Karen Arutyunov,
Sergey Levitan, Armen Ananikyan, David Galustyan
Cameraman: Antuan Vivas-Denisov
Music: Ilya Duhovniy
Edition: Ekaterina Pivneva, Vitaliy Reingeverts
Producers: Armen Ananikyan, Mikhail Galustyan
Production: NG Production
Cast: Mikhail Galustyan, Artem Fadeev, Fedor Bondarchuk and others
International sales: info@fresh-film.com

Զվարճալի բան է պանդա լինելը: Բայց ոչ Միշայի համար, ով ստիպված է
մանկական երեկույթներին պանդայի հանդերձանքով աշխատել: Երեսունամյա
Միշան ապրում է Մոսկվայի ծայրամասերից մեկում գտնվող փոքրիկ
բնակարանում ու կարգին աշխատանք չունի: Բայց սա մինչև այն պահը, երբ
նա հայտնվում է մի մեծահարուստի որդու տարեդարձի տոնակատարությանը:
Իննամյա Արտյոմը գաղտնի ծրագիր ունի, և միայն Միշան կարող է նրան օգնել
իրականացնել այն: Արտյոմն ու «պանդան» ամբողջ երկրով ճամփորդության են
մեկնում` ժամանակ առ ժամանակ հայտնվելով անհավատալի իրավիճակներում:
To be a panda means fun! But not for Misha who has to work in panda’s costume
at children’s parties. He is 30 years old, he lives in a small apartment in Moscow suburbs and he doesn’t have a real work. All
this was before he turned out to be engaged at the birthday party of an oligarch’s son. Artem is only nine and has a secret plan,
but only Misha can help him to realize it. The boy and panda are taking a trip across the whole country and getting into incredible
situations from time and again.

Կարեն Հովհաննիսյան
Ծնվել է 1978թ. Երևանում: Ավարտել է Բանասիրության ֆակուլտետը, հաճախել է
ռեժիսորական դասընթացների: Նկարահանել է «Ես մնում եմ» (2006), «Տան ոգի» (2008),
«Հայրենակից» (2010), «Հինգ հարսնացու» (2011), «Ինչի մասին են լռում աղջիկները» (2013),
«Մարաթոն» (2014), «Այ քեզ նվեր» (2014) ֆիլմերը: 2006թ. նրա «Ես մնում եմ» ֆիլմը Երևանի
«Ոսկե ծիրան» միջազգային փառատոնին արժանացել է «Արծաթե ծիրան» հատուկ մրցանակին:

Karen Oganesyan
Born in 1978 in Armenia, Yerevan. Graduated from the Department of Philology. Attended director’s
courses. Director of the films “Ya ostayus” (2006), “Domovoy” (2008), “Zemliyak” (2010), “Pyat
Nevest” (2011), “O Chem Molchat Devushki” (2013), “Marafon” (2014), “The Present with Character” (2014). In 2006 got special
prize “Silver Apricot” for his film “Ya Ostayus” at Yerevan International Film Festival.
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Trumpeter

Ուկրաինա, 2014, 85 րոպե
Ռեժիսոր` Անատոլի Մատեշկո
Սցենարիստ` Լեսիա Մակ
Օպերատոր` Յուրի Կորոլ
Երաժշտությունը` Սերգեյ Ռյաբցև
Պրոդյուսեր` Օլգա Ժուրժենկո
Արտադրությունը` LLC UKRKINO
Դերերում` Լեոնիդ Շևչենկո, Պոլինկա Տարասենկո,
Օլեքսեյ Գորբունով և ուրիշներ

The Ukraine, 2014, 85 min.
Director: Anatoliy Mateshko
Scriptwriter: Lesia Mak
Cameraman: Yuriy Korol
Music: Sergey Ryabtsev
Producer: Olga Zhurzhenko
Production: LLC UKRKINO
Cast: Leonid Shevchenko, Polinka Tarasenko, Oleksey Gorbunov and others
International sales: polina.ukrkino@gmail.com

ՊՐԵՄԻԵՐԱ

Շեփորահարը

Կոլ յա Շևչենկոն «Բերեզիլ» մանկական փողային նվագախմբի երիտասարդ
շեփորահարներից է: Դեպի հաջողություն տանող ուղին զերծ չէ խնդիրներից`
նախանձ, մրցակցություն, խարդավանք: Այնուհանդերձ, ընկերությունը,
փոխադարձ օգնությունն ու սերը օգնում են նրան հաղթահարել բոլոր
խոչընդոտներն ու հաղթանակած դուրս գալ:
Kolya Shevchenko is a young trumpeter in the children’s brass orchestra “Berezil”.
On the way to success some problems of adult life occur: envy, rivalry, intrigues. But
friendship, mutual help and love help him overcome everything and win.

PREMIERE

Անատոլի Մատեշկո
Ծնվել է 1953թ. Ուկրաինայում: Ռեժիսոր, դերասան: 1976թ. ավարտել է Կիևի Կարպենկո-Կարիի
անվան թատրոնի, կինոյի և հեռուստատեսության ազգային համալսարանի Դերասանական
ֆակուլտետը, 1986թ.` Մոսկվայի ռեժիսորական բարձրագույն կուրսերը: 1988թ. նրա դեբյուտային
«Սև փոս» ֆիլմն արժանացել է Բաքվի Համամիութենական փառատոնի գլխավոր մրցանակին:
Որպես ռեժիսոր աշխատել է «Inter» հեռուստաընկերությունում, դասավանդել է Թատերական
ինտիտուտում, նկարահանել է ֆիլմեր և հեռուստանովելներ Կիևում և Մոսկվայում: Հանդիսանում
է «Շնաձուկը» (2010), «Առասպել կատարյալ մարդու մասին» (2005), «Տաքսի հրեշտակի համար»
(2007), «Սիրում եմ, որովհետև սիրում եմ» (2012), «Գիշերային հերթափոխ» (2012), «Դու իմը
կլինես» (2013), «Շեփորահարը» (2014) և այլ ֆիլմերի ռեժիսորը:

Anatoliy Mateshko
Born in 1953 in the Ukraine. Director, actor. In 1976 graduated from Acting Department of the National University of Theatre,
Cinema and Television after Karpenko-Kary (Kiev) and in 1986 graduated from Higher Directing Courses (Moscow). In 1988 his
debut “Black Pit” won the grand prize at the All-Union Festival in Baku. Worked as director on the “Inter” TV channel, as lecturer
at the Theatre Institute, as well as directed TV films and series in Kiev and Moscow. Director of a number of films such as: “The
Shark” (2010), “The Myth about a Perfect Man” (2005), “A Taxi for an Angel” (2007), “I love because I love” (2012), “Night
Shift” (2012), “You will be Mine” (2013), “Trumpeter” (2014) etc.
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Կիսալուսնի ծովածոցը

Half Moon Bay

Հայաստան, 2014, 78 րոպե
Ռեժիսոր` Մարինե Զաքարյան
Սցենարիստ` Մարինե Զաքարյան
Օպերատոր` Միհրան Ստեփանյան
Երաժշտությունը` Լիլիթ Նավասարդյան
Մոնտաժը` Միհրան Ստեփանյան
Պրոդյուսերներ` Հովհաննես Գալստյան, Կարեն Ղազարյան
Արտադրությունը` «Parallels Film» անկախ կինոընկերություն,
«Sharm Pictures»
Դերերում` Նանոր Պետրոսյան, Սոս Ջանիբեկյան,
Աշոտ Ադամյան և ուրիշներ

Armenia, 2014, 78 min.
Director: Marine Zakaryan
Scriptwriter: Marine Zakaryan
Cameraman: Mihran Stepanyan
Music: Lilith Navasardyan
Edition: Mihran Stepanyan
Producers: Hovhannes Galstyan, Karen Gazaryan
Production: Parallels Film Production, Sharm Pictures
Cast: Nanor Petrosyan, Sos Janibekyan, Ashot Adamyan and others
International sales: mzakaryan@parallelsfilm.com		

«Կիսալուսնի ծովածոցը» Վիլ յամ Սարոյանի ստեղծագործությունների վրա
հիմնված, չորս կինոնովելից կազմված լիամետրաժ խաղարկային ֆիլմ է, որի
գործողությունները ծավալվում են Կիսալուսնի ծովածոց կոչվող մտացածին
քաղաքում: Ֆիլմի գլխավոր հերոսները չորս պատանիներ են, որոնց անկեղծ ու
ազնիվ հայացքը կյանքին` ֆիլմի հիմնական առանցքն է: Ֆիլմը հասունացման
մասին է, երբ հերոսները ձեռք են բերում ամենակարևոր բանն աշխարհում`
հասկանալու կարողությունը:
“Half Moon Bay” is an omnibus format project consisting of four films that are
based on William Saroyan’s works. All the actions take place in a town called Half Moon
Bay. The main characters are four teenagers, whose candid and honest outlook on life is the main dramaturgic knot of the film.
The film is about becoming mature, when the heroes obtain the most important thing in the world – the ability to understand.

Մարինե Զաքարյան
Ծնվել է 1969թ. Երևանում: Ռեժիսոր, սցենարիստ: Ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբով յանի
անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի Կուլտուրայի ֆակուլտետի Ռեժիսուրայի
բաժինը: 1993թ. կատարել է առաջին փորձը կինոյում` «Ես համարձակվում եմ մտաբերել» (ռեժ.`
Հովհաննես Գալստյան) կարճամետրաժ ֆիլմում, ուր հանդես է եկել որպես սցենարի համահեղինակ
և գլխավոր դերակատար: 1999–2003թթ. աշխատել է «Մասնավոր հայացք» ստուդիայում` որպես
համակարգող: 2000–2003թթ. մասնակցել է «Մեր փոքրիկը մեծանում է» հեռուստատեսային
հաղորդաշարի ստեղծմանը` որպես համահեղինակ և վարող։

Marine Zakaryan
Born in 1969 in Yerevan. Director, scriptwriter. Graduated from the Armenian State Pedagogical Institute after Khachatur Abovyan
with an M.F.A. in Theatre Directing, Department of Culture. Her first experience at cinema was the film “I Dare to Remember” (1993),
where she worked as a film co-author and as main actress. Marine worked at “Private Look Studio” LTD as coordinator from 1999 to
2003. As the co-author and the leader she participated in the production of TV series “Our Child is growing” (1999–2000).
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«Սոյու զմու լտֆիլմ»-ը անիմացիոն ֆիլմե րի ռու սական ստու դիա է, որը հիմն ադրվել է Մոսկվայու մ: Տարիների ընթացքու մ այն
հեղինակու թյու ն ու մի ջազգային ճանաչու մ է ձեռք բերել ` արժանանալով ազգային ու մի ջազգային բազմաթիվ մրցանակների:
Աչքի ընկնելով ոճերի բազմազանու թյամբ` այն համարվու մ է նախկին Սովետական մի ու թյան անիմացիոն ֆիլմե րի
ամե նաազդեցիկ ստու դիան, որտեղ մինչ օրս արտադրվել է 1530 մու լտֆիլմ: Այն այժմ բաժանված է երկու ստու դիաների`
«Սոյու զմու լտֆիլմ կինոստու դիայի ստեղծագործական մի ավորու մ» և «Սոյու զմու լտֆիլմ հիմն ադրամ»:
Ստու դիան հիմն ադրվել է 1936թ. հու նիսի 10-ին: Այն բավականաչափ արագ է զարգացել` կարճ ժամանակ անց դառնալով
նախկին Սովետական մի ու թյան անիմացիոն ֆիլմե րի առաջատար ստու դիան: Մինչև 1954թ. այն բացառապես թողարկու մ
էր անիմացիայի ավանդական կոչվող տարբերակը, այնու հետև ստեղծվեց տիկնիկային անիմացիայի բաժինը, և թողարկվեց
«stop motion» եղանակով ստեղծված առաջին անիմացիոն ֆիլմը: Սովետական մի ու թյան տարիներին ստու դիան տարեկան
մի ջին հաշվով թողարկու մ էր 20 անիմացիոն ֆիլմ: Հաջորդող հինգ տասնամյակների ընթացքու մ «Սոյու զմու լտֆիլմ»-ի
ֆիլմե րու մ հանդես էին գալիս կերպարներ, որոնք դառնու մ էին անիմացիոն արվեստի անբաժանելի մասն ու մի քանի սերու նդ
շարու նակ վառ տպավորու թյու ն գործու մ երեխաների երևակայու թյան վրա: Այդ մու լտֆիլմե րի թվին են պատկանու մ «Վիննի
Թու խը», «Կոկորդիլոս Գենան», «Ֆիլմ, ֆիլմ, ֆիլմ»-ը, «Կառլսոնը, որն ապրու մ է տանիքու մ», «Բրեմե նյան երաժիշտները»,
«Երեքը Պրոստոկվաշինոյից», «Դե՛, սպասի՛ր»-ը, «Ոզնին մշուշու մ»-ը, «Երրորդ մոլորակի առեղծվածը» և այլն: Հավանաբար
անիմացիոն ոճերի բազմազանու թյու նն ու ստու դիայի մու լտիպլիկատորներին ընձեռվող ստեղծագործական աննախադեպ
ազատու թյու նն էին, որ «Սոյու զմու լտֆիլմ»-ը դարձրին աշխարհի առաջատար անիմացիոն ստու դիաներից ամե նատարբերվողը:

“Soyuzmultfilm” is a Russian animation studio based in Moscow. Over the years it has gained international attention and respect,
garnering numerous awards both at home and abroad. Noted for a great variety of style, it is regarded as the most influential animation
studio of the former Soviet Union. The studio has produced 1530 films during its existence. It is currently divided into two studios:
“Creative Union of the Film Studio “Soyuzmultfilm” and the “Soyuzmultfilm Film Fund”.
The Studio was founded on June 10, 1936. “Soyuzmultfilm” grew quickly, soon becoming the Soviet Union’s premier animation studio.
The studio produced exclusively traditional animation until 1954, when a “puppet division” was founded and the first stop motion-animated
film released. During the Soviet era the studio released an average of 20 films each year. Over the next five decades, many Soyuzmultfilms
contained characters who eventually became an integral part of animated culture and took an important role in the imagination of children
from several generations, such as “Winnie-the-Pooh”, “Crocodile Gena”, “Film, Film, Film”, “Karlsson-on-the-Roof”, “The Musicians of
Bremen”, “Three from Prostokvashino”, “Nu, pogodi!”, “Hedgehog in the Fog” and “The Mystery of the Third Planet”.
The variety of animation styles and the unprecedented degree of artistic freedom given to its numerous animators made “Soyuzmultfilm”
perhaps the most diverse of the world’s major animation studios.

SPEcIal
ScREENING

“SOyuZMulTFIlM” STuDIO
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«սոյուԶՄուլտՖիլՄ» ստուդիա
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Բորիս Գրաչևսկի
1992թ. ավարտել է ՎԳԻԿ-ի էկոնոմիկայի բաժինը:
Արդեն 20 տարի «Երալաշ» մանկական կինոամսագրի
գեղարվեստական ղեկավարն է: ՌԴ արվեստի վաստա
կավոր գործիչ: 2008թ. նկարահանել է առաջին «Տանիք»
լիամե տրաժ ֆիլմը: Հանդիսանում է «Ոսկե Օստապ» և
«Ոսկե Խոյ» մրցանակների դափնեկիր:

64

Boris Grachevski
In 1992 graduated from VGIK department of economy.
He has been the art director of “Yeralash” film magazine
for already 20 years. Honored Art Worker of the Russian
Federation. In 2008 shot his first long feature film “The
Roof”. Winner of prizes “Golden Ostap” and “Golden Ram”.

ՀԱՏՈՒԿ
ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
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Գժուկ

Gzhuk

Մանկական երգիծական կինոհանդես
Գեղարվեստական ղեկավար՝ Ա.Վաթյան
Արտադրությունը՝ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն

Comic film almanac for children
Art Director: A.Vatyan
Production: National Cinema Center of Armenia
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Յուղանկար
Ռուսաստան, 2012, 6 րոպե 52 վրկ.
Ռեժիսոր` Վլադիսլավ Բայրամգուլով

Երբ բոլորը տանն են
Ռուսաստան, 2013, 6 րոպե 57 վրկ.
Ռեժիսոր` Նատալ յա Մալգինա

Բարի ախորժակ
Ռուսաստան, 2012, 6 րոպե 55 վրկ.
Ռեժիսոր` Վլադիսլավ Բայրամգուլով

Picture Perfect
Russia, 2012, 6 min. 52 sec.
Director: Vladislav Bayramgulov

All in the family
Russia, 2013, 6 min. 57 sec.
Director: Natalya Malgina

Bon Appetit
Russia, 2012, 6 min. 55 sec.
Director: Vladislav Bayramgulov

Աճի վիտամին
Ռուսաստան, 2013, 6 րոպե 59 վրկ.
Ռեժիսոր` Վլադիսլավ Բայրամգուլով

Ֆոկուս-պոկուս
Ռուսաստան, 2012, 6 րոպե 55 վրկ.
Ռեժիսոր` Գեորգի Օռլով

Քայլ ձիով
Ռուսաստան, 2012, 6 րոպե 53 վրկ.
Ռեժիսոր` Գեորգի Օռլով

Growing Potion
Russia, 2013, 6 min. 59 sec.
Director: Vladislav Bayramgulov

Hocus-pocus
Russia, 2012, 6 min. 55 sec.
Director: George Orlov

Time to ride My Pony
Russia, 2012, 6 min. 53 sec.
Director: George Orlov

Սեզոնի հիթը
Ռուսաստան, 2012, 6 րոպե 55 վրկ.
Ռեժիսոր` Նատալ յա Մալգինա

Զգուշացե՛ք, վերանորոգում է
Ռուսաստան, 2012, 6 րոպե 52 վրկ.
Ռեժիսոր` Նատալ յա Մալգինա

Լուսանկար
Ռուսաստան, 2013, 6 րոպե 57 վրկ.
Ռեժիսոր` Վլադիսլավ Բայրամգուլով

One-Hit Wonder
Russia, 2012, 6 min. 55 sec.
Director: Natalya Malgina

Home Improvement
Russia, 2012, 6 min. 52 sec.
Director: Natalya Malgina

Just Shoot Me
Russia, 2013, 6 min. 57 sec.
Director: Vladislav Bayramgulov

Courageous Hero
Russia, 2013, 5 min. 26 sec.
Director: Alexey Kotyonochkin

The Tree
Russia, 2014, 5 min. 35 sec.
Director: Yelena Chernova

Հեքիաթ
Ռուսաստան, 2014, 5 րոպե 44 վրկ.
Ռեժիսոր` Ելենա Չերնովա

Գլխավոր դեր
Ռուսաստան, 2014, 5 րոպե 42 վրկ.
Ռեժիսոր` Ելենա Չերնովա

Fairy Tale
Russia, 2014, 5 min. 44 sec.
Director: Yelena Chernova

The Main Role
Russia, 2014, 5 min. 42 sec.
Director: Yelena Chernova

Կախարդական ծառը
Ռուսաստան, 2014, 5 րոպե 38 վրկ.
Ռեժիսոր` Օլեգ Ուժինով

Ուղևորություն դեպի Մարս
Ռուսաստան, 2014, 5 րոպե 45 վրկ.
Ռեժիսոր` Ալեքսեյ Կոտյոնոչկին

The Magic Tree
Russia, 2014, 5 min. 38 sec.
Director: Oleg Uzhinov

A Trip to Mars
Russia, 2014, 5 min. 45 sec.
Director: Alexey Kotyonochkin

sPECIAL
screening

Ծառը
Ռուսաստան, 2014, 5 րոպե 35 վրկ.
Ռեժիսոր` Ելենա Չերնովա

ՀԱՏՈՒԿ
ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Անվախ հերոսը
Ռուսաստան, 2013, 5 րոպե 26 վրկ.
Ռեժիսոր` Ալեքսեյ Կոտյոնոչկին
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«Ռոլան» մանկապատանեկան ֆիլմերի տասներորդ
միջազգային փառատոն
Երևան, 8-12.11.2014

“Rolan” Tenth International Film Festival for Children
and Youth
Yerevan, 8-12.11.2014

Պատվավոր նախագահ՝ Արմեն Մեդվեդև
Հիմնադիր տնօրեն՝ Նունե Մանուկյան
Կազմակերպչական կոմիտե՝ Նունե Մանուկյան, Նելլի Ալելովա,
Արմինե Խաչատրյան, Թագուհի Կարապետյան, Մարտին Ադոյան
Արտ տնօրեն՝ Նելլի Ալելովա
Մամլո քարտուղար՝ Կարինե Գրիգորյան
Կինոծրագրերի համակարգող՝ Զարմինէ Չիդեմյան
Գովազդային և տպագրական նյութերի համակարգող՝ Ռոզի Զազյան
Ռեժիսոր՝ Գևորգ Մելիքյան
Փառատոնի բացման և փակման արարողությունների սցենարի
հեղինակ՝ Ռուզան Հարությունյան
Կինոցուցադրման ծառայություն՝ Ռուզան Հարությունյան, Ռոզի
Զազյան, Զարմինէ Չիդեմյան
Կատալոգ՝ Ռոզի Զազյան, Զարմինէ Չիդեմյան, Ռուզան Հարությունյան
Ֆիլմերի թարգմանություն՝ Իվետտա Ներսիսյան

Honourable President: Armen Medvedev
Founding Director: Nune Manukyan
Organizing committee: Nune Manukyan, Nelly Allelova,
Armine Khachatryan, Taguhi Karapetyan, Martin Adoyan
Art director: Nelly Alelova
Press secretary: Karine Grigoryan
Film program coordinator: Zarmine Chidemyan
Coordinator of advertising and printing materials: Rosie Zazyan
Director: Gevorg Melikyan
Scriptwriter of the opening and closing ceremonies of the festival:
Ruzan Harutyunyan
Film screening service: Ruzan Harutyunyan, Rosie Zazyan,
Zarmine Chidemyan
The catalogue: Rosie Zazyan, Zarmine Chidemyan, Ruzan Harutyunyan
Film translation: Ivetta Nersisyan
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