El Formentera Film Festival premia al curt de ficció “Marmatuile” i al documental “Gaza” sobre la vulnerac
dilluns, 20 de maig de 2019 14:25

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Cultura informa que ahir diumenge 19 de maig
va finalitzar la sisena edició del Formentera Film Festival. Els 4 dies que ha durat el festival han
assistit cada nit més 300 persones com a públic per gaudir dels curtmetratges, la música i l'art.

La cerimònia d'entrega es va iniciar anit amb el concert de la formació Palma Brass Movie
Themes, un projecte de música de l'Orquestra Simfònica de les Balears que vol acostar la
música de les pel•lícules a tots els públics. Viviana Carlet, codirectora del festival juntament
amb Monica Timperi, Silvio Bandinelli y Carlo Migotto, va presentar amb Xènia Fuertes la
cerimònia d'entrega.

El premi a la millor pel·lícula atorgat pel jurat internacional del FFF va ser per:
Marmatuile, Mèxic | 2017 | 11'40'' | ficció, del director Alejandro Saevich. El film és una comèdia
que combina la sàtira política amb el gust per el grotesc sempre acompanyat d'una bona
fotografia. L'obra ha set premiada amb un disseny de joies de Lorenzo Pepe.

D'altra banda, el premi del públic va ser pel film:
Gaza, Espanya | 2018 | 18'40'' | documental, del director Carles Bover i Julio Pérez. Aquest
curtmetratge tracta sobre la vulneració de drets humans que sofreix la població palestina a la
Franja de Gaza. El documental ha rebut una peça realitzada per Enric Majoral.

El premi especial del Jurat Juvenil va ser per:
Cerdita, Espanya | 2018 | 14' | ficció, dirigit per Carlota Martínez Pereda.
El premi ha estat realitzat per l'artista Sol Courreges Boné de la Torre

El premi especial del Jurat Infantil va ser per:
Catherine, Bèlgica | 2017 | 11'51'' | animació, dirigit per Britt Raes
El premi ha estat realitzat per l'artista Andrés Rodriguez
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La Menció Especial Collective Signature va recaure en:
Wave, Irlanda | 2017 | 13' | ficció, dirigida per Benjamin Cleary i TJ O'Grady Peyton

També va haver per part del jurat dues mencions especials:

Menció especial al millor documental
Raz Dwa Zero – One Two Zero
Polònia | 2017 | 15' | documental
Director: Anna Pawluczuk

Menció especial al millor documental d'animació
Min Börda – The Burden
Suècia | 2017 | 14' | animació
Director: Niki Lindroth von Bahr

Des de la direcció del festival s'ha fet un balanç molt positiu de l'edició d'aquest any i asseguren
que ja treballen pel pròxim Film Festival que com que té caràcter bianual se celebrarà en el
2021.

20 de maig de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera
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