Зелена Мечта
“Моята природа превърна града в една площадка за игра”

реж. Мая Йоцова
Синопсис
Зелена Мечта (Green Dream) е авторски филм, който съчетава експерименталното и
документално кино. Филмът противопоставя стерилното отношение към зелените
площи в Канада, страната в която режисьорката е имигрирала с детските ѝ спомени от
поляните с диви цветя и високи сухи треви, разпръснати между жилищните квартали на
родната ѝ София. Търсейки пътека между тези две реалности, Зелена
Мечта разсъждава върху мястото на природата в града и същевременно ни пренася в
мислите и чувствата на един човек, търсещ собствен път между двете култури.
Техническа Информация
2015, цветен, 50 минути 13 секунди
Диалог на Английски и Френски, със субтитри на Български
Снимачен формат:
Видео HDV, 16:9, 29.98 fps
Формати за представяне:
DCP (5.1 Dolbi Surround Sound, 30fps), Quicktime File - Apple Pro Res/H264
(Stereo,29.97fps), Blu-Ray

Мая Йоцова – Биография
Мая Йоцова е режисьор и артист, който е израстнал в София и живее и работи в
Монреал, Канада. След дипломирането си от Гуелф Университет с бакалавър по
визуални изкуства, тя се е отдала на реализирането на документални филми и на
творби с нови медии.
Мая съчетава документалното и експериментално кино за да разгледа в дълбочина и
да преосмисли връзката ни с околната среда, а и със самите себе си. Последният ѝ
авторски филм Зелена Мечта (Арт Фест Водна Кула, Куала Лумпур Еко Филм Фест,
2015) разсъждава върху мястото на природата в града, съпоставяйки Канадската и
Българската реалност.
В проектите си с нови медии Мая използва традиционните методи за картографиране,
за да разшири концепцията за география и да създаде онлайн карти, които съчетават
географските забележителности на едно място с впечатленията на хората за него. В
последният и проект Карта Природен Град (Wild City Mapping) заедно с колектив от
артисти, Мая картографира значимостта на зелените площи, които не са обособени
като паркове и не фигурират в официалните карти на Монреал.
(www.wildcitymapping.org)
Мечтата ѝ е един ден да направи подобен проект в София.
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