Presentació del Formentera Film Festival
dilluns, 15 de maig de 2017 13:33

Avui s'ha fet la presentació del Formentera Film 2017 al pati del Centre Antoni Tur "Gabrielet".
A l'acte han assistit la consellera de Cultura, Susana Labrador i la consellera de Turisme,
Alejandra Ferrer, així com la directora del Festival Monica Timperi i el director Silvio Bandinelli.
La cinquena edició d'aquest certamen de curtmetratges, documentals i videoart tindrà lloc entre
el 18 i el 21 de maig.

Les projeccions són gratuïtes i es faran aquest dijous 18 a la plaça del Pilar de la Mola a partir
de les 20.30 hores, i entre el 19 i el 21 a la plaça de la Constitució de Sant Francesc, també a
partir de les 20.30 hores. El dia 18 es projectaran documentals, el dia 19 i 20 projeccions de
curtmetratges de ficció, animació i videoart. En total hi ha 23 curtmetratges en concurs, dels
quals 3 són de Balears. Cada nit a les 20.30h obrirà el festival, el duet de músics des de Lisboa
Port do sol. Toni Riera i Viviana Carlet seran els presentadors del festival.

El 21 de maig tindrà lloc l'entrega de premis i la projecció dels films. El Formentera Film compta
amb la presència de directors, productors, distribuïdors i directors d'altres festivals. Els premis
han estat realitzats per artistes de l'illa: Enric Majoral, Lorenzo Pepe, Sol Courrèges Boné i
Andrés Rodríguez. També el 21 de maig, a partir de les 22.30 hores, tindrà lloc l'estrena del
curtmetratge realitzat durant els 4 dies del festival per Zero Video.

Implicació de joves i nens
A més, de forma paral·lela el 19 i el 20 de maig el Centre Antoni Tur "Gabrielet" acollirà una
secció infantil. Hi ha 18 curtmetratges en concurs de la secció infantil. Recordem que aquest
any 12 adolescents del Casal de Joves han fet el taller "Fem un videoclip" que té com a
protagonista a un raper de l'illa "El Puerta", d'altra banda, els alumnes del CEIP La Mola han fet
el taller "Busco illa" gràcies al qual han creat un curt de benvinguda que obrirà cada dia el
festival. Aquestes feines han estat dirigides per Arturo Bandinelli i CHD Animation,
respectivament.

En aquesta ocasió, el jurat estarà integrat per la directora del Cinema a la Fresca de
Formentera, Véronique Landy, el director d'Eivissa Cinema Fest, Xavi Herrero, coordinador
general del Centre Cultural Pilar Miró de la Comunitat de Madrid, Antonio Delgado, i el director
de cinema, guanyador de l'última edició del Formentera Film amb "A lo oscuro más seguro",
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David Pantalons.

A més, la plaça de Sant Francesc es convertirà en un espai actiu durant els dies del festival en
el qual s'instal•laran les obres del dissenyador Atelier frase, un estudi d'arquitectura amb base
a Londres que dissenya estructures úniques per a llocs específics. A l'illa, Atelier frase es
proposa desenvolupar una instal•lació inspirada en el paisatge costaner que estarà composta
de diverses escultures realitzades amb fusta reciclada.

Save Posidonia Project
El Formentera Film Festival també col•labora amb el projecte Save Posidonia Project, al
certamen es projectarà un vídeo divulgatiu del projecte que pretén conscienciar sobre la
importància d'aquesta planta i cerca que s'apadrinin metres de posidònia.

El Consell de Formentera i el Patronat de Turisme, col•labora amb aquesta iniciativa
FormenteraArt, una associació sense ànim de lucre constituïda per Silvio Bandinelli, Monica
Timperi, Viviana Carlet i Carlo Migotto amb l'objectiu de crear el Formentera Film Festival i
crear experiències humanes i professionals al servei de l'illa. En aquesta edició Formentera
Film festival ha estat assessorat de part de Balears Film Commission. Podreu trobar tota la
informació al web http://www.formenterafilm.com/cat/.
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