Finalitza el Formentera Film després de cinc dies de projeccions per a tots els públics
dilluns, 17 de maig de 2021 13:12

Ahir va finalitzar el Formentera Film 2021 després de cinc dies de festival. El 12, 13 i 14 de
maig es varen fer les projeccions de la selecció oficial. Han set 22 curtmetratges a concurs,
entre ficció, documentals i animació, de diferents països del món, dos dels quals són de
Balears. La clausura i lliurament de premis als guanyadors de les diverses seccions del festival
va tenir lloc el dissabte 15. El jurat format ha estat format per cineastes nacionals i
internacionals, dels quals quatre eren dones i un home: Àngela Bosch, Vicka Duran, Irene
Moray, Cris Wiegandt i Carles Bover.

Premis
El premi del jurat (millor curtmetratge) va ser per a Purpleboy d'Alexandre Siqueira.
Les mencions especials del jurat varen ser dos: Fiebre Austral de Thomas Woodroffe i El
tratamiento
d'Álvaro Carmona.
El premi del jurat jove (millor curtmetratge) va ser per a Roberto de Carmen Còrdova
González.
El premi del públic infantil (millor curtmetratge) va ser per a Lost & found d'Andrew
Goldsmith i Bradley Slabe.
El premi del públic (millor curtmetratge) va ser per Miguel Parra per (A)NORMAL, que va
acudir a la gala.
El premi del públic (millor animació) elaborat va ser per Memorable de Bruno Collet.

Els premis han estat realitzats pels artistes: Lorenzo Pepe, Simona Colzi, Andrés Rodríguez,
Raquel Caramazana Bocanegra, Sol Courrèges Boné, Enric Majoral i Fran Lucas
.

“En una època tan complicada com la que estam vivint, en què la majoria dels festivals han
optat per la versió en línia, Formentera Film ha apostat per una edició totalment presencial. No
obstant això, i a diferència de totes les anteriors edicions que havien tengut lloc a la plaça de
Sant Francesc de Xavier, aquest any ha estat necessari projectar les pel·lícules a la Sala de
Cultura (Cinema) amb un públic entusiasta que ha tornat a omplir la sala cada nit”, segons ha
destacat la seva directora Mónica Timperi.
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En el festival també hi ha hagut espai per al públic juvenil i l’infantil, precisament ahir a la tarda
es varen fer projeccions per als més petits de la casa. D’altra banda, des de l’organització
també han destacat que el temps ha acompanyat “així que tots els convidats, tant les
directores, els directors i el jurat com l’equip del festival han pogut gaudir al màxim de
l'experiència artística a l'illa”, ha afegit la directora que ha assegurat que “ja hem començat a
treballar en la propera edició del Formentera Film, que tendrà lloc d'aquí a dos anys”.
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Àrea de Comunicació
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