Aquest dimecres comença el Formentera Film Festival, amb cinc dies de projeccions gratuïtes adreçades
dilluns, 10 de maig de 2021 12:03

El Consell de Formentera informa que el Formentera Film Festival 2021 se celebra entre
aquest dimecres 12 i el diumenge 16 de maig. Les projeccions es faran entre el 12 i el 14 a
partir de les 20.30 h a la Sala de Cultura (Cinema), la nit de dissabte 15 es farà la gala
d’entrega de premis, i la tarda de diumenge hi haurà la projecció de la selecció oficial infantil.
Totes les projeccions són gratuïtes, hi haurà aforament limitat però no fa falta reserva prèvia.

En una època tan complicada com la que estam vivint, en què tots els festivals són en línia,
Formentera Film aconsegueix una edició totalment presencial, segons han destacat els
organitzadors. “Això, per a nosaltres, és molt important, perquè Formentera és el motiu pel qual
existeix el festival, un festival destinat principalment als residents de l’illa, a joves, infants i
turistes que visiten la nostra illa fora de la temporada d’estiu”, segons han comentat els
directors del FF Monica Timperi, Silvio Bandinelli, Viviana Carlet, Carlo Migotto.

Per la seva part, el Consell de Formentera, a través de les àrees de Cultura i Turisme, impulsa
aquesta iniciativa, que sempre té lloc en temporada baixa. “L’objectiu d’aquests esdeveniments
és dotar l’illa, tant per residents com per turistes d’un valor afegit, d’activitats culturals, en
aquest cas d’un certamen de curtmetratges, documentals i videoart, per millorar la nostra oferta
cultural i l’experiència del visitant”, segons ha explicat la presidenta i consellera de Turisme,
Alejandra Ferrer, que ha volgut destacar “la simbiosi que aconsegueixen des del festival amb
els joves de l’illa, que cada vegada s’involucren més en l’esdeveniment que s’adreça a tots els
públics”.

Selecció oficial
El 12, 13 i 14 de maig, a partir de les 20.30 h es projectarà la selecció oficial: vint-i-dos
curtmetratges a concurs, entre ficció, documentals i animació, de diferents països del món, dos
dels quals són de Balears. Tota la programació és a https://www.formenterafilm.com .

Presentaran el festival Xenia Fuertes i Viviana Carlet. Acompanyaran les projeccions dels seus
curtmetratges, Laia Foguet, directora de Ca nostra, Miguel Parra, director d’(A)normal i Toni
Payeras, director de fotografia, d’
Ulisses
. Pilar Aldea, assistirà a la projecció ExtraFest, pel seu curtmetratge
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Edèn
, programat per al dimecres 12 de maig.

Entrega de premis
El 15 de maig és la nit de la gala d’entrega de premis. Set artistes, residents a Formentera, han
realitzat els premis; a Enric Majoral, Lorenzo Pepe, Sol Courrèges Boné, Andres Rodríguez que
ja col·laboren amb FF des de fa anys, s’han unit Raquel Caramazana Bocanegra, Fran Lucas
Simón i Simona Colzi.

Selecció infantil
El diumenge 16 de maig, a partir de les 18.00 h, al Cinema, està programada la selecció oficial
infantil. Acompanyaran la projecció Aitor Herrero, director de Toc, Laura Perissinotto, directora
de
Dinosaur in the garden,
Marcos Martín Muñoz, director de
Morgan, la orca valiente
. A continuació, a partir de les 20.00 h es projectarà el palmarès.

Jurat format per quatre dones i un home
Àngela Bosch, membre executiu i vocal de l’Acadèmia de Cinema Europeu, Vicka Duran,
actriu, creadora i directora de Con Fest i directora també d’Entrar en el armario, curtmetratge
que serà projectat ExtraFest la nit del 13 de maig, Irene Moray, fotògrafa i directora de
Suc de síndria
, que serà projectat ExtraFest la nit del 15 de maig, curtmetratge mereixedor de premis com ara
el Gaudí a millor curtmetratge i el Goya al millor curt de ficció, i Cris Wiegandt, directora
guardonada i dissenyadora d’animació. Clou el jurat, Carles Bover, director del documental
Gaza
que va guanyar el premi del públic en la passada edició FF2019.

Col·laboració amb els joves
FF segueix amb el seu treball dirigit als joves de Formentera, després de la projecció de l’1 de
maig, al Casal de Joves, dels set curtmetratges en concurs de la secció juvenil i de l’estrena del
vídeo de dansa urbana realitzat per FF en col·laboració amb el Casal de Joves, el dia 12 i 13
de maig durant l’horari lectiu, FF tendrà programades dues conferències en línia per als
estudiants de segon d’ESO i Batxillerat de l’IES Marc Ferrer.

Dirigides per Frederic Còrdova Shwanemberg (resident a Formentera) i David Diéguez
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Redondo que formen part de KOTOC empresa creadora dels famosos GORMITI. “Crear i
explicar històries ens ha permès aprendre a lluitar pels nostres somnis i això és el que ens mou
dia a dia, projecte rere projecte: transmetre aquesta passió a les futures generacions. KOTOC
va néixer el 2006 fruit del desig de crear i explicar històries. Des de llavors, l’equip s’ha
especialitzat en la creació i producció de propietats intel·lectuals".

Trobada professional
El divendres 14 de maig a partir de les 11.30h al Centre d’Esports Nàutics de Formentera
tendrà lloc una trobada professional que comptarà amb la presència dels directors de diferents
festivals.

Aquesta edició compta també amb la participació del Govern balear a través de l’Institut
d’Estudis Baleàrics, Casal de Joves, Lago Film Fest, Mediterránea Pitiusa, MotoRent Pujols,
Proauto rent a car, Flipper, Can Toni, Save Posidonia Project i Ràdio Illa.

10 de maig de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera
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