
   

Nicio țară nu are monopol asupra poveștilor 
bune 
 
25 de filme din 17 țări au intrat în competiția Filminute 2017, 
inclusiv două din România. Fiecare film de un minut din 
shortlist livrează creativitatea filmului independent, 
profunzime și o puternică diversitate din punct de vedere 
narativ. 
 
BUCURESTI, 5 Octombrie, 2017 – Cea de-a 12-a ediție a FILMINUTE, festivalul internațional 
de filme de un minut, a început în această săptămână cu o colecție a celor mai bune filme 
ultrascurte din lume, fiecare livrând o poveste completă în nici mai mult nici mai putin de un 
minut: http://www.filminute.com 
 
”E întotdeauna fascinant să vedem cât de concis, concret și profund reflectă filmele de un minut 
lumea în care trăim. De la diferitele crize și amenințări umanitare, la căutarea omului modern 
îndreptată spre adevăr și înțelegere în relații, boală și chiar viața de după - vedem atât de multe 
aspecte curente ale vieții noastre reflectate în film, de cele mai multe ori în moduri neașteptate” 
a spus John Ketchum, co-fondatorul și directorul executiv al festivalului. ”Publicul va putea 
urmări drame, precum și o doză sănătoasă de comedie printre picături”. 
 
Cele 17 țări reprezentate în competiție în acest an sunt: Austria, Canada (2), Chile, China, 
Columbia, Danemarca, Franța (2), Iran (3), Mexic, Filipine, România (2), Rusia, Singapore, 
Spania (3), Turcia (3), UK și SUA (3). 
 
”Numărul impresionant al înscrierilor pe care le-am primit în ultimii ani din Iran, Columbia, Chile, 
Turcia, Spania și Franța a dus la creșterea audienței online”, spune co-fondatorul Filminute 
Sabaa Quao. ”Aceste filme ne susțin de asemenea ipoteza că nicio țară nu are monopol asupra 
poveștilor bune.” 
 
 
România, o prezență puternică la Filminute încă de la început, revine în acest an cu două filme 
care ilustrează apetitul cinematografic al țării pentru risc și inovație, dar și inovație narativă. 
Razvan Dü, care a câștigat mențiunea juriului în 2016, se întoarce cu ”Her Birthday Present”, o 
privire amuzată asupra părții întunecate a relațiilor. ”Crooked” al veteranului Tudor Botezatu 
este o poveste ludică și înduioșătoare despre viața la țară și minunile cotidianului. 
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În acest an juriul internațional este format din regizoarea ghaneza Priscilla Anany, câștigătoare 
la festivalul de film de la Tribeca în 2016, co-fondatoarea și președinta Santa Maddalena, 
Beatrice Monti della Corte, critic de film membru al FIPRESCI, scriitoare și profesor al UNATC 
Dana Duma, Executive Creative Director la J. Walter Thompson – Vietnam, Steve Clay; 
câștigătorul Best Filminute 2016, Rohin Raveendran; co-fondatorul Filminute, Sabaa Quao; 
co-fondatorul Filminute, directorul Filminute și președintele juriului, John Ketchum. 
 
Premiul “BEST FILMINUTE” și cele 5 mențiuni vor fi oferite de juriul Filminute. Publicul este 
invitat sa vizioneze, să împărtășească, să comenteze și să dea note celor 25 de filme. Fiecare 
spectator are de asemenea un vot, pentru filmul care consideră că merită Alegerea Publicului. 
De asemenea, partnerii Filminute CineCoup și Cineuropa vor oferi premiile anuale. 
 
Votul este deschis până pe 25 octombrie. Câștigătorii FILMINUTE și premiile vor fi anunțate pe 
28 octombrie. 
 
 

- SFÂRȘIT – 
 
 
Mai multe detalii sunt disponibile pe www.filminute.com. Puteți urmări Filminute pe Twitter la 

http://twitter.com/filminute, și Facebook, via http://www.facebook.com/filminute. 

 
 
Despre Filminute 
Filminute este festivalul internațional de filme de un minut care provoacă regizori, scenariști, producători, 
animatori, artiști și designeri să producă și să înscrie în competiție cele mai bune filme de un minut din 
lume. www.filminute.com 
În fiecare an, între 1-25 octombrie, festivalul Filminute prezintă o selecție surprinzătoare de 25 de filme 
online, pentru un public global invitat să le discute și împărtășească. 
 

 
Press Office 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la: 

 

Ioana Diaconu ioana.diaconu@filminute.com 

John Ketchum john.ketchum@filminute.com 

 

 

 

http://twitter.com/filminute
http://twitter.com/filminute
http://www.filminute.com/
mailto:john.ketchum@filminute.com
http://www.filminute.com/
http://www.filminute.com/
http://www.facebook.com/filminute
http://www.facebook.com/filminute
http://www.filminute.com/


 
 

FILMINUTE 2017 
25-FILM SHORTLIST BY COUNTRY 

 
COUNTRY FILM TITLE FILM LINK FILMMAKER 
        
IRAN A SHARE OF A SHARE http://www.filminute.com/films

/2017/a-share-of-share/ 
KAVEH JAHED 

    
RUSSIA AT NIGHT http://www.filminute.com/films

/2017/at-night/ 
NADEZHDA KRYLOVA 

    
FRANCE CLARA http://www.filminute.com/films

/2017/clara/ 
HUMAN POSTCARDS 

        
COLOMBIA COMIC RELIEF http://www.filminute.com/films

/2017/comic-relief/ 
CARLOS ANDRES 
REYES 

    
ROMANIA CROOKED http://www.filminute.com/films

/2017/crooked/ 
TUDOR BOTEZATU 

       
CHINA/USA DONNA http://www.filminute.com/films

/2017/donna/ 
HANNA YUE 
 

        
TURKEY GOAT http://www.filminute.com/films

/2017/goat/ 
BOĞAÇ UZUN 

       
ROMANIA HER BIRTHDAY 

PRESENT 
http://www.filminute.com/films
/2017/her-birthday-present/ 

RAZVAN DÜ 

       
USA HEY http://www.filminute.com/films

/2017/hey/ 
JACOB TITTL 

       
UK I PROMISE http://www.filminute.com/films

/2017/i-promise/ 
AKO MITCHELL 

       
SPAIN LA BUENA http://www.filminute.com/films

/2017/la-buena/ 
ANTONIO PANTERAS 

        
SPAIN INDIGO http://www.filminute.com/films

/2017/indigo/ 
IGNACIO F. RODO 

       
USA MEGAN http://www.filminute.com/films

/2017/megan/ 
JIN RYU 



       
IRAN MOMENT http://www.filminute.com/films

/2017/moment/ 
AMIR ROINI 

       
CANADA NEON DREAMS http://www.filminute.com/films

/2017/neon-dreams/ 
SCOTT NIHILL 

    
FRANCE OJALA http://www.filminute.com/films

/2017/ojala/ 
MARIE-STÉPHANE 
CATTANEO 

    
PHILIPPINES ORLIE http://www.filminute.com/films

/2017/orlie/ 
LINO BALMES 

    
CANADA RAVAGE http://www.filminute.com/films

/2017/ravage/ 
LEON LEE 

    
AUSTRIA RUNNING FOR TWO http://www.filminute.com/films

/2017/running-for-two/ 
DANIEL LIMMER 

    
DENMARK SISTERS http://www.filminute.com/films

/2017/sisters/ 
KADJA GULLBERG /RIE 
HOUGAARD  

    
SPAIN SOFAHOLIC http://www.filminute.com/films

/2017/sofaholic/ 
NICOLÁS PETELSKI 

    
IRAN STEALTHY FREEDOM http://www.filminute.com/films

/2017/stealthy-freedom/ 
MARYAM MODARRES 

     
CHILE THE CONFESSION http://www.filminute.com/films

/2017/the-confession/ 
ESTEBAN FONT ROJO 

    
TURKEY THE CRANE http://www.filminute.com/films

/2017/the-crane/ 
MERT ARSLAN 

    

 
TURKEY THE DOOR 

 
http://www.filminute.com/films
/2017/the-door/ 

FIRAT URAN 

    
 
 
 






