‘Вечер на американската анимация‘
гост лектори Елиза Иванова, член на журито Антони Христов и Румен Петков

09 май, четвъртък, 19:00, Бетахаус | купи билети http://sabitie.bg/event/334
Също като филм с различни сюжетни линии, където историите на героите се преплитат в
даден момент и тук съдбите на трима българи се свързват по някаква случайност, и то не в
България, а в Съединените щати. Румен заминава за САЩ през 90те години на миналия век.
Прави успешна кариера на режисьор на поредица от епизоди на сериали като „Том и
Джери“, „Джони Браво“, „Лабораторията на Декстър“, „Крава и Пиле“ и др. От 1998 г.,
паралелно с работата си по проекти, преподава и режисура на анимационни филми в
института CalArts, където среща своята студентка Елиза. През 2010 г. тя завършва
бакалавърската си програма по създаване на анимационни герои. В тя момента работи в
студията по анимация на Пиксар. Досега Елиза е участвала с три пълнометражни филма ‚Коли
2‘, ‚Храбро сърце‘ и ‚Училище за чудовища‘, чиято премиера ще бъде през лятото на 2013г.
Колега на Елиза в Пиксар е члена от журито Антони Христов. Той напуска България през 80те
години на миналия век и прави кариера в най-добрите анимационни студия като Walt Disney
и Warner Bros. От 2000 г. насам е в Пиксар, където е творчески директор на ‚Търсенето на
Немо‘, ‚Wall. E’, продуктов дизайнер на редица други проекти, преподавател в Академията за
изкуства в Сан Франциско.
Заповядайте на една лична среща с Елиза, Румен и Антони, за да научите повече за пътя, по
който са вървяли и какви са бъдещите им планове.

19:00-19:05 Откриване на събитието и представяне на участниците
19:05-19:20 Румен Петков
19:20-19:30 Въпроси и Отговори
19:30-19:45 Антони Христов
19:45-19:50 Въпроси и Отговори
19:50-20:05 Елиза Иванова
20:05-20:15 Въпроси и Отговори
20:15-20:20 Заключителна реч
20:20-22:00 Networking Cocktail в betacafe

В търсене на Антони и храброто сърце Елиза

10 май петък, 15:00, Съюз на архитектите в България, зала 2, ет.2. | купи билети |
http://sabitie.bg/event/334

Ако сте изпуснали шансът си да се запознаете с Елиза и члена от журито Антони в Бетахаус,
имате още една възможност да го направите в петък, 10 май, този път на една
професионално ориентирана дискусия.

15:00 – Панел 1 - Антони ще представи







Общ поглед върху анимационната индустрия
Системата за финансиране на крайния продукт
Технологичните тенденции
Отношенията между товрческият и маркетингов процес
Визуализация на разказа
Структура на разказа

15:45 – Панел 2 - Елиза ще ви разкаже




Как да създадете конкурентноспособно портфолио
За своето образование в CalArts
За работата си в Пиксар

16:15 – 17:00 – Панел 3



Въпроси и отговори
Елиза и Антони ще споделят своето мнение с тези от вас, които представят свои
работи

