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ВОДЕЩИ НА СЪБИТИЕТО:
Барак Корен (Израел) – www.barakooda3d.wordpress.com
Интерактивен девелопер и артист на свободна практика.
Барак завършва Seneca Collage, Канада специалност Visual FX Program. Работата му е
свързана с експериментиране на нови 3D устройства и подсигуряване на обратна
връзка за RnD и IT хардуер и софтуер тестове. Барак има богат международен опит
в някои от водещите в света студиа за интерактивен дизайн, както и изключителна
популярност сред потребителите в специализираните форуми и групи на Derivative
под псевдонима Barakooda Kor. Проекти с негово участие са: Heroes Reborn (проект на
VSquared Labs), Big Grams (проект на VSquared Labs), Santa Monica Pier Installation
(проект на VT Pro Design), Projected Room AR, Real Augmented Reality project.

Петко Танчев (България) – www.vimeo.com/petkotanchev
Визуален артист, сценограф и видео дизайнер.
Петко завършва специалност „Сценография“ на НХА през 2008 г. и магистърска
степен на програма „Проектиране на авторски визуален спектакъл“ през 2010 г. Има
реализирани редица сценографски проекти и видео инсталации за театрални
постановки в страната и участва активно в национални и международни
фестивали. В своите авторски проекти той използва компютърен хардуер и
средства за визуално програмиране, за да създава генеративни образи,
интерактивни системи, анимация, видео. Неговите виртуални светове преосмислят
аспектите на физическата действителност, като я изпълват с различен смисъл и
значение. Проекти: Cnnctr, Plovdiv Timeline, Basilica Tessera, Дигитален Ренесанс

THE WORKSHOP WILL BE LED BY:
Barak Koren (Israel) - www.barakooda3d.wordpress.com
Freelance Interactive Developer and artist.
Barak Autodidact - Visual FX Program in Seneca Collage graduate, Canada. In his background
he has experience as technical VFX Intern, doing experiments with new 3D tools before public
release.
He proudly can say he took part in projects of some of the world's leading studios for interactive
design. Online he is known more as Barakooda and can be found in hi-tech dedicated forums
and channels of Derivative. Projects he participates in are: Heroes Reborn ( VSquared Labs
project), Big Grams (VSquared Labs project), Santa Monica Pier Installation (VT Pro Design
project), and many more prototypes and experiences such as Projected AR, Real Augmented
Reality project.

Petko Tanchev (Bulgaria) - www.vimeo.com/petkotanchev
Visual artist, scenographer and video designer.
Petko graduates Bachelor of Scenography in National Academy of Arts, 2008 and Master of
Design of Original Visual Performance, 2010. In his portfolio he has numerous scenography
projects and video installations for theatre spectacles as well as national and international
festival projects. In his work he uses computer hardware and visual programming tools to
create generative images, interactive systems, animation and video. The virtual worlds Petko
creates reconsider the aspects of the physical reality adding a different meaning and content
to it. Projects of his: Cnnctr, Plovdiv Timeline, Basilica Tessera, Digital Renaissance

