
FOR IMMEDIATE RELEASE

Introducere, intrigă și deznodământ – toate 
în 60 de secunde
A 10-a ediție a Filminute, festivalul internațional de filme de 
un minut, se desfășoară pe durata lunii Septembrie și ne 
oferă 25 de filme ultra-scurte, numai bune pentru o 
aniversare, provenite din 17 țări. 

București, 3 Septembrie, 2015 – A zecea ediție aniversară a FILMINUTE, festivalul internațional de 
filme de un minut, a început săptămâna aceasta cu o selecție a celor mai bune filme independente, 
ultra-scurte, din lume. Competiția din acest an aduce la un loc 25 de scurtmetraje, fiecare o poveste 
completă în sine, livrată în nici mai mult, nici mai puțin de 1 minut: http://www.filminute.com 

Prin intermediul rețelelor sociale, Filminute a devenit unul dintre cele mai accesibile festivale de film 
din lume, atrăgând în fiecare an regizori din peste 65 de țări și un public din peste 125 de țări.  
Filminute 2015 reunește 17 țări în selecție: Brazilia, Chile, Danemarca, Franța (5), Germania, India, 
Iran (2), Irlanda, Martinica, Norvegia, Polonia, România, Rusia, Spania, Marea Britanie (3), Uruguay și 
Statele Unite (2). Anul acesta, România este prezentă în competiție prin filmul REMATCH, de George 
Molesag, un semnal de alarmă asupra violenței în familie și o întoarcere de situație neașteptată. 

Câștigătorul Best Filminute de anul trecut, TUCK ME IN (regizor Ignacio F. Rodo, SPANIA 2014) a 
primit peste 5 milioane de vizionări. „Orice regizor ar fi încântat să ajungă la un public atât de mare, nu 
numai cu un scurtmetraj, ci cu orice film”, spune John Ketchum, co-fondatorul festivalului și 
președintele juriului. Ketchum, alături de o echipă internațională, consideră că există numeroase 
motive pentru care  o parte din filmele din competiția de anul acesta ar putea atinge același nivel de 
succes. „Trăim într-o perioadă în care regizorii au acces la un public internațional, deschis la povești 
care rezonează la nivel global. După cum am văzut, regizorii care surprind această oportunitate pot să 
atingă un nivel fără precedent de succes la nivel internațional și să îi dea un avânt carierei prin 
intermediul filmelor de un minut.”

Profitând de ediția aniversară din acest an, Filminute a invitat nume mari ale industriei pentru a face 
parte din juriu. Producătoarea premiată cu Oscar și Președinte al „Women in Film” Cathy Schulman 
se află în fruntea listei. I se alătură Secretarul General al FIPRESCI și renumitul critic de film Klaus 
Eder, precum și Președintele Executiv al Saatchi & Saatchi și scriitorul de succes Kevin Roberts. Atât 
Eder cât și Roberts revin în juriul ediției aniversare după ce au mai participat și în 2007. Li se alătură 
câștigătorul primei ediții Filminute, Anton Groves, LINE (Marea Britanie/ România 2006) și marele 
câștigător de anul trecut, Ignacio F. Rodo (Spania, 2014).  

Premiul „BEST FILMINUTE” și cele 5 Mențiuni vor fi acordate de juriul FILMINUTE. Publicul este 
invitat să vizioneze, să împărtășească cu prietenii, să comenteze și să le dea note tuturor celor 25 de 
filme, având dreptul la un singur vot pentru filmul care consideră că merită Premiul Publicului. 
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Premiile FILMINUTE vor fi anunțate pe 7 Octombrie.  

- Sfârșit -

Mai multe informații, inclusiv despre câștigătorii Filminute din anii trecuți, găsiți pe www.filminute.com

Puteți urmări festivalul pe Twitter la  http://twitter.com/filminute si pe Facebook la adresa  

http://www.facebook.com/filminute. 

 

Despre Filminute

Filminute este festivalul international de filme de un minut care îi provoacă pe regizori, 

animatori, scenariști, artiști, designeri și producători să facă și să înscrie în concurs cele mai 

bune filme de un minut din lume.  www.filminute.com        

Birou de presă

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați:

Filminute PR Office    press@filminute.com

John Ketchum    john.ketchum@filminute.com

FILMINUTE 2015
Cele 25 de filme din competiție după țară

ȚARĂ TITLU FILM LINK FILM REGIZOR

    

BRAZILIA MORE TIME
http://www.filminute.com/fi
lms/2015/more-time/ RAPHAEL PAMPLONA

CHILE THE LUNCH
http://www.filminute.com/fi
lms/2015/the-lunch/ ESTEBAN FONT ROJO

DANEMARCA DRONE 
http://www.filminute.com/fi
lms/2015/drone/ JOSEFINE AHLBERG

    

FRANȚA A MINUTE OF SILENCE

http://www.filminute.com/fi
lms/2015/a-minute-of-
silence/ GUILLAUME RENUSSON

FRANȚA HUMAN POSTCARDS: 
JEROME

http://www.filminute.com/fi
lms/2015/human-

NORA JACCAUD & ARIE 
VAN DER POEL
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postcards-jerome/

   

FRANȚA IL / ELLE
http://www.filminute.com/fi
lms/2015/ilelle/

MADELEINE & LÉONIE 
DUFLOT, NICOLAS 
RAFFIN

    

FRANȚA L’ACTE
http://www.filminute.com/fi
lms/2015/l-acte/ ALEXANDRE PEREZ

   

FRANȚA ONE BITE FOR DADDY

http://www.filminute.com/fi
lms/2015/one-bite-for-
daddy/

YVONNICK MULLER & 
LAURIANE ESCAFFRE

   

GERMANIA THE WHALE 
http://www.filminute.com/fi
lms/2015/the-whale/ HENNING M. LEDERER

   

INDIA SUPPOSE
http://www.filminute.com/fi
lms/2015/suppose/

GEORGE MANGALATH 
THOMAS

   

IRAN 1-0 
http://www.filminute.com/fi
lms/2015/1-0/ SAMAN HOSSEINPUOR

    

IRAN THE BRIDE 
http://www.filminute.com/fi
lms/2015/the-bride/ NARGES VAMBAKSH

   

IRLANDA
MEANWHILE ON THE 
TRAIN

http://www.filminute.com/fi
lms/2015/meanwhile-on-
the-train/ AIDAN MCATEER

   

MARTINICA NANNY 
http://www.filminute.com/fi
lms/2015/nanny/ KHRIS BURTON

   

NORVEGIA SHOESTORY 
http://www.filminute.com/fi
lms/2015/shoestory/ NICOLAI DARRE

  
 

POLONIA WOJTEK
http://www.filminute.com/fi
lms/2015/wojtek/

MONIKA STPICZYŃSKA 
& BARTEK TRYZNA

ROMÂNIA REMATCH 
http://www.filminute.com/fi
lms/2015/rematch/ GEORGE MOLESAG

RUSIA AGAINST 
http://www.filminute.com/fi
lms/2015/against/

OMAROV / 
CHUKHAROVA
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SPANIA LA ULTIMA VEZ
http://www.filminute.com/fi
lms/2015/la-ultima-vez/

AITOR MARÍN 
CORRECHER

    

MAREA BRITANIE DUAL 
http://www.filminute.com/fi
lms/2015/dual/ David Hunt

MAREA BRITANIE
MY MUM THE 
WRESTLER

http://www.filminute.com/fi
lms/2015/my-mum-the-
wrestler/ Mark Withers

MAREA BRITANIE FORCE 
http://www.filminute.com/fi
lms/2015/force/

Philip Whiteman & Danny 
Gomez

URUGUAY THE CRACK 
http://www.filminute.com/fi
lms/2015/the-crack/ Victoria Giménez

STATELE UNITE RELEASE
http://www.filminute.com/fi
lms/2015/release/ Christian LaMorte

 

STATELE UNITE STATUS CHANGE 
http://www.filminute.com/fi
lms/2015/status-change/ Rajesh Naroth
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