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Официалната церемония по награждаването в рамките на XXII издание на международния форум за
компютърни изкуства, съвременни медии и комуникации "Компютърно пространство 2010” се състоя на
28-ми октомври, четвъртък, в Централен военен клуб, 17 часа. Началото на церемонията бе дадено от
приведствие на Президента на Република България. На самото награждаване.присъстваха познати
фигури от политическия елит като Димитър Дерелиев - заместник министър на културата, Валентин
Радев - заместник министър на отбраната, Галина Бежанска - Директор, Дирекция "Култура" в Столична
община, както и редица уважавани експерти, работещи в сферата на уеб технологиите, компютърните
изкуства и електронната музика.
Тази година в Компютърно пространство се регистрираха над 100 проекта. Те се състезаваха в
категориите: Компютърна графика; Компютърна анимация; Offline multimedia; Компютърна и електронна
музика; Web design изкуство и култура; Web design общество и институции; Web design развлечение и
хоби; Web design технологии и пазар; Web design информация и медии.
Компетентно жури, състоящо се от експерти в различните области на компютърното изкуство награди
следните проекти:
Компютърна анимация
1.

The Kinematograph

http://www.thekinematograph.com/en/
2.

Nuit Blanche

http://www.arev.ca/
3.

The Incredible Tangerine

http://www.alexandrafried.com/motion/the-incredible-tangerine/

Компютърна графика
1.

Glasses - Petar Hristov Petrov

http://features.cgsociety.org/story_custom.php?story_id=5027
2.

Звездна стая – Maya Bocheva

http://www.computerspace.org/index.php?option=com_project&pid=657〈=en
3.

Transit point – Anna Ikonomova

http://www.computerspace.org/index.php?option=com_project&pid=670&lang=en

Офлайн мултимедия
1.

This and that - "Who lit the moon?”
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http://this-and-that.eu/
2.

Valhalla - Crysis modification

http://www.computerspace.org/index.php?option=com_project&pid=695〈=en
3.

Echo

http://tekne.polis.hr/echo/media/

Компютърна и електронна музика
1.

Champs de fouilles (Excavations)

http://www.computerspace.org/index.php?option=com_project&pid=646〈=en
2.

Daily diversity

http://www.computerspace.org/index.php?option=com_project&pid=699〈=en
3.

El Soter - Holiday in Mordor

http://www.elsoter.com/

Уеб дизайн: Информация и медия
1.

Divino – винения портал

http://www.divino.bg/
2.

Списание „Още за къщата”

http://www.ka6tata.com/
3.

Kaldata.com

http://www.kaldata.com/

Уеб дизайн: Технология и пазар
1.

StockPodium

http://www.stockpodium.com/en/
2.

Beyond Yachting and vayage

http://www.beyondyachting.com/
3.

Esstetic
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http://www.esstetic.com/

Уеб дизайн: Развлечение и хоби
1.

Upsurdmj.com

http://upsurdmj.com/
2.

Food Styling & Photography

http://www.evatoneva.com/
3.

Uroci.net

http://uroci.net/

Уеб дизайн: Общество и институции
1.

Министерство на външните работи

http://www.mfa.bg/
2.

Бамозоид

http://www.bamozoid.eu/
3.

Book Log

http://book-log.net/

Уеб дизайн: Изкуство и култура
1.

Urban Fossils art project

http://urbanfossils.artinyan.net/
2.

Stephan

http://www.stephan.bg/
3.

Old School Production

http://www.oldschool.bg/
Носителите на първа награда в отделните категории, получиха официална статуетка на форума, а за
2-ро и 3-то място имаше редица награди осигурени от нашите организатори и спонсори.
Със статуетка за специална награда бяха отличени два проекта. Първият от тях е за дебют – двама
младежи от родните ИТ общности се отличиха със своята модификация на много нашумялата игра
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Crysis. Втората специална награда отиде при една холивудска продукция с многомилионен бюджет –
Quantum Quest, наградата беше приета лично от Хари Клуур, който дойде от LA, за да я получи.
В тридневната програма на фестивала се проведоха семинари и уъркшопове посветени на различни
теми. Те се състояха паралелно в Чешки център и Унгарски културен институт. Част от акцентите в
семинарната прорама на „Компютърно пространство 2010” бяха:
·

Нови тенденции в компютърната анимация

Този презентационен блок е посветен на темата компютърна анимация и по-конкретно на най-новите
тенденции в тази област, както и на техниките, които съвременните аниматори използват в своята
работа. Тази сесия съдържа както някои по-теоретични аспекти свързани с темата, така и някои
демонстрации и разяснения свързани с практиката и реалното разработване на филми компютърна
анимация. Този блок се организира съвместно с Гьоте институт България.
·

Дискусионен семинар “За и против дигиталната фотография”

Участие в дискусията взеха фотографа Николай Трейман, Катерина Гаджева, Силвия Иванова и Румяна
Стефанова.
Идеята на семинара беше първо двата лагера (съответно “за” и “против”) да представят на кратко пред
публиката своите аргументи в защита на своята позиция, както и да дискутират помежду си защо точно
това е мнението им по темата като най-накрая стигнат до дискусия относно “плюсовете” и “минусите” на
дигиталната фотография. Публиката в залата може също активно да участва в дискусията, като излага
конкретни идеи и аргументи по темата.
·

Изкустовото на роботиката и младежите

Тази част от програмата беше посветена не само на роботиката, но най-вече на използването на т.нар.
“метод на роботиката” в обучението на младежи. В наши дни младежите намират за все по-безинтересен
необятния свят на познанието и книгите, но от друга страна са все по-впечатлени и погълнати от света
на новите технологии. Ето защо, Компютърно пространство 2010 представи на своята публика как новите
технологии, и по-специално роботиката, могат успешно да се прилагат в обучението и ангажирането на
младежите в дейности, които да им помогнат да намерят своето място в бъдеще.
Роботизираните играчки могат да бъдат използвани в рамките на младежки неформални дейности и
младежката работа като цяло – по време на семинари, обучителни курсове, в помощ на екипната работа –
като целта е да подпомогнат младежите в развиването на следните умения: работа в екип, ръководене
на екип, общуване в екип с културни различия, разрешаване на проблеми, мотивиране, позитивно
отношение към самите себе си, самодисциплина, говорене пред публика за собствените си умения. Тази
част от програмата се осъществява със съдействието на програма “Младежта в действие”.
По време на фестивала беше организирана и изложба на компютърни графики и някой традиционни
техники на моста зад НДК. Изложбата се радваше на голям интерес от любители и професионалисти, а
за успешното и представяне помогна и прекрасното време, което стимулира много хора да се разходят
покрай атрактивните пана. Изложбата ще може да бъде азглеждана до 14 ноември.
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Церемония по награждаването
Церемония по награждаването

Хари Клуур получава своята специална награда от СОКИ
Връчване на награда за първо място на Rizn ltd.

Семинар по роботика
Дискусионен семинар посветен на фотографията
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Участници от Италия и Румъния подготвят своя робомодел
Изложба на компютърни графики, моста на НДК

За повече информация:
Елица Личева
Тел: 02/ 987 0293
e-mail: info@computerspace.orgЕ-мейл адресът e защитен от спам ботове.
“Компютърно пространство 2010” е международен форум за компютърни изкуства, провежда се за 22 път
от Студентско общество за компютърно изкуство и Център за компютърни изкуства с подкрепата на:
Столична община, СуперХостинг.БГ, Apcom България - Оторизиран дистрибутор на Apple и Symantec за
България, Майкрософт България, Министерство на образованието, младежта и науката, Национален
студентски дом, Министерство на отбраната, Гьоте – институт България Чешки център, Унгарски Културен
институт. Медийни партньори в рамките на форума са – вестник “24 часа”, и списание .net. Във форума
участват редица престижни студия и фирми от световен ранг, носители на награди Оскар и Pixar за
компютърна анимация, доказали своя престиж студия за електронна музкиа и мултимедия и редица
авангардни автори на компютърни графики, анимации, уеб-дизайн и мултимедия.
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