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In perioada 13 – 14 iunie 2015, la Sighet s-a desfăşurat a treia ediţie a Festivalului
Internaţional Très Courts
(Festivalul de foarte scurt metraj). Anul acesta a fost a 17 – a ediţie pe plan internaţional (a
noua în România) şi s-a desfăşurat în aceeaşi perioadă, pe 5 continente, în 30 de ţări şi în
peste 100 de oraşe din care 20 din România.
Sighetul şi-a găsit, pentru a treia oară, locul pe harta reţelei festivalului alături de Paris,
Shanghai, Bruxelles, Caracas, Cairo etc,
organizator local fiind Asociaţia Valea Verde
, având ca parteneri Universitatea Babeş - Bolyai – Facultatea de Geografie Sighet,
Sighet-online.ro şi Interact Sighet. Şi în acest an am beneficiat de implicarea voluntară,
benefică, a profesorilor Crina şi Marius Voinaghi.

Am putut urmări în cele două zile de proiecţii peste 100 de filme de maxim 3 minute în 3
competiţii (internaţională – selecţia 1 şi 2, românească şi Paroles de Femmes - filme feminine şi
feministe) plus o secţiune tematică: Très Courts Familial pentru copii.
Filmele de scurt metraj vizionate au fost foarte dense şi – marea majoritate – foarte incitante.

În competiţia naţională, „Around the Très Courts România”, au fost prezentate 19 filme
foarte scurte româneşti
create atât de amatori cât şi de profesionişti. La vizionarea din prima zi, când a fost inclusă şi
selecţia românească, au fost prezenţi în amfiteatrul UBB - Facultatea de Geografie Sighet 66 de
spectatori, iar votul publicului a decis următorul clasament local, pentru
primele locuri:
1.
The Fridge (autor Achim Scarlat),
2.
Carpe Diem (Jasmina Cloşcă),
3.
Şefu’ banii! (autor Vakuk).
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Un public mult mai numeros (85 spectatori) a fost prezent a doua zi, duminică, 14 iunie, la
proiecţia Selecţiei Internaţionale (1 şi 2), care a cuprins un număr de 43 scurt metraje.
Sighetenii prezenţi s-au bucurat de numeroase producţii cinematografice concentrate,
„experimentale”, inovatoare, chiar spectaculoase unele, ce au scanat de fapt societatea
contemporană, apreciind calitatea filmelor.
Clasamentul sighetenilor, pentru primele trei locuri, la Selecţia Internaţională, arată
astfel:
1.
Breath / Respiraţie (SUA),
2.
Parados / Şomerii (Spania),
3.
Black bloc – A story of violence and love / Black bloc – o poveste de violenţă şi de dragoste
(Franţa).

Voturi au primit aproape toate filmele intrate în competiţie, acestea urmând a se centraliza la
nivel naţional respectiv internaţional, iar clasamentul final, global, va fi anunţat până în 19 iunie
2015 pe site-urile www.trescourt.com şi www.trescourt.ro.

Pentru ediţia de anul viitor, care ne dorim să fie mult mai de impact, cu un public mult mai
numeros, luăm în considerare organizarea acestuia în aer liber, într-o unică proiecţie, maraton,
pe parcursul a 6 – 7 ore: un festival de... noapte.
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