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Награда за кино ЛУКС
ОФИЦИАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

Описание на филмите

МЕДИТЕРАНЕА / MEDITERRANEA
От Джонас Карпиняно (Jonas Carpignano)

Година: 2015
Продължителност: 107 мин.
Държава: Италия, САЩ, Германия, Франция, Катар
Продукция: Good Films, DCM Productions, Good Lap Production, Audax Films,
Court 13 Pictures, Grisbi Productions, Nomadic Independence Pictures, TideRock
Media, Treehouse Pictures
Агент за разпространение: NDM (MX)

Награди и фестивали: Филмов фестивал в Кан 2015 Седмица на критиката

Айива напуска дома си в Буркина Фасо в търсене на начин да издържа сестра си
и дъщеря си. Възползвайки се от позицията си в операция за незаконен трафик
на хора, той се опитва да преведе себе си и най-добрия си приятел Абас извън
Африка. Айива привиква към живота си в Италия, но когато напрежението
между новодошлите и местните ескалира, положението става изключително
опасно. Решен да се справи с новата ситуация, той се опитва да премине през
тази буря, но всяко решение има своята цена.
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МУСТАНГ/ MUSTANG
От Денис Гамзе Ергювен/ Deniz Gamze Ergüven

Година: 2015
Държава: Франция, Германия, Турция, Катар
Продуцент: Шарл Жилибер
Продукция: CG Cinéma
Агент за разпространение: Kinology

Награди и фестивали: Филмов фестивал в Кан 2015 - Петнайсетдневка на
режисьорите (Quinzaine des Réalisateurs)

Ранно лято. В село в северна Турция Лале и нейните четири сестри се прибират
от училище, играейки си невинно с група момчета. Аморалността на тяхната
игра създава скандал с неочаквани последствия. Семейният дом се превръща
малко по малко в затвор; учение в домашната работа заместват училището, а
браковете на момичетата започват да бъдат уреждани. Петте сестри, споделящи
страстта си към свободата, намират начин да счупят оковите, които им биват
поставяни.
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УРОК
От Кристина Грозева и Петър Вълчанов

Година: 2014
Продължителност: 110'
Държава:България, Гърция
Продуцент: Магделена Илиева
Продукция: Abraxas Film, Graal S.A.
Агент за разпространение: Wide Management Enterprise

Награди и Фестивали: Международен филмов фестивал Сан Себастиан 2014 г.
Филмов фестивал Люксембург 2015 г., Международния София филм фест 2015
- Голяма награда „Най-добър филм“.

В малък български град, Надежда, млада учителка, търси крадеца сред своите
ученици, за да им преподаде урок за това какво означават „грешно“ и
„правилно“. Но, изпаднала в задължения към сурови кредитори, дали самата тя
може да излезе от ситуацията по правилния начин? Какво кара един нормален
човек да се превърне в престъпник?


