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SHORT FILM FACTORY te provoacă la film, în cadrul unui eveniment lunar care aduce
filme de autor, cu intrare liberă, în 30 de locații alternative de proiecție din România – Octombrie
2017. In Sighetu-Marmatiei va avea loc pe 29.10.2017, ora 19, la The Coffee Factory (vis-a-vis
de Primăria Sighet). Intrarea libera!
Terasele, cafenelele și barurile sunt locurile în care
ne-am învățat deja să consumăm sport în condiții decente de proiecție, după ani întregi în care
pe ecranele din aceste locații au găzduit doar reclame și, uneori, canale TV de muzică, în lipsă
de inițative mai creative. SHORT FILM FACTORY provoacă românii la un nou tip de
divertisment și, astfel, încearcă să conducă publicul cinematografic român către următorul nivel
de culturalizare și integrare în social. De ce? Pentru că da, viața bate filmul și putem face asta.
6 scurtmetraje premiate anterior în cadrul festivalului Short to the Point (STTP) vor rula în 30 de
spații alternative din tot atâtea orașe din țară, în ultima săptămână a lunii octombrie. O selecție
de 111 minute de film, povești spectaculoase venite din toate colțurile lumii, care continuă o
tradiție de peste 8 ani de proiecții speciale, oferind publicului din românia șansa unică de a
urmări filme scurte multi-premiate, cu intrare liberă, în 30 de orașe diferite.

Dintre cele 35 de filme premiate în februarie 2017 în cadrul festivalului, au fost selectate pentru
proiecție 6 cele mai bune producții.
Cele 30 de orașe care vor găzdui proiecții și spațiile de proiecție sunt: Alba Iulia, Alexandria,
Arad, Bacău, Baia Mare, Botoșani, București, Buzău, Câmpulung Moldovenesc, Câmpulung
Muscel, Cluj-Napoca, Craiova, Deva, Drobeta-Turnu Severin, Hunedoara, Iași, Odorheiu
Secuiesc, Oradea, Râmnicu Vâlcea, Piatra Neamț, Sibiu, Sighetu Marmației, Suceava,
Târgoviste, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Timișoara, Tulcea, Vama Veche. Aici puteti gasi detalii
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legate de locatiile STTP: http://spunepescurt.ro/venues.
Proiecțiile de scurtmetraj sunt organizate de Short to the Point (International Short Film Festival)
– o reţea internatională de distribuţie, difuzare şi promovare a filmelor de scurtmetraj. În ultimii
ani SHORT FILM FACTORY a reușit să creeze o punte de legătură intre filmmakeri, cinefili si
spectatorii ocazionali, având ca scop construirea unui nou tip de comunitate urbană.
Lansat în anul 2009 sub forma unei caravane cinematografice în 28 de orase din Romania,
STTP a devenit un festival lunar la care se inscriu filme din toate colturile lumii. Festivalul Short
to the Point ofera lunar 13 categorii de premii celor mai bune scurt metraje inscrise, urmand ca
acestea sa fie proiectate in cadrul evenimentului national Short Film Factory by Short to the
Point.
Ilustratiile posterului sunt realizate de Almatheya Andra – www.behance.net/Almatheya.
Pentru mai multe informații vă invităm să ne vizitați aici:
http://spunepescurt.ro
https://www.facebook.com/shorttothepointfilmfest
https://twitter.com/shorttothepoint
https://www.instagram.com/monthlyshortfilmfest

This is the list of the films screened at October 2017 Short Film Factory edition.

EVERYTHING WILL BE OKAY
BEST STUDENT SHORT FILM @ STTP MARCH 2017 AWARDS
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Director: Patrick Vollrath
Country: Austria
Duration: 30:00
Synopsis: Michael stands in front of a house. He rings the bell. He waits. Nobody opens. He
rings again. But nothing happens. Then suddenly Lea, a little eight-year-old girl, exits the house.
She is followed by her mom. Lea jumps into Michael‘s arms happily: „Daddy!“ He hugs her.
Then the two drive off. It pretty much seems like every second weekend. But after a while Lea
can‘t help but feel that something is just not right.

CITY OF WALLS
SPECIAL JURY AWARD @ STTP MARCH 2017 AWARDS
Director: Eneos Çarka
Country: Albania
Duration: 22:11
Synopsis: This documentary gives an insight on the street art & graffiti culture in Tirana,
Albania. During the shooting process, City Hall interferes in the art scene with their own project
and creates a conflict with a political street art collective.

CROSSING FENCES
SPECIAL JURY AWARD @ STTP MARCH 2017 AWARDS
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Director: Annika Pampel
Country: Germany
Duration: 13:40
Synopsis: 1974, a young East-German couple is desperate to leave their restricted, communist
lives behind and attempts to escape into the West on a hand-made boat across the Baltic Sea.

I'M STILL HERE
BEST DOCUMENTARY SHORT FILM @ STTP MARCH 2017 AWARDS
Director: Stuart Edwards
Country: United Kingdom
Duration: 14:30
Synopsis: I’m Still here, tells the story of Callum, a 30-year-old sports reporter, who tackles his
mental health conditions on a daily basis. Although the harrowing traumatic events of Callum's
past linger in his memory, his love of sport & his strength of character has enabled him to
manage his anxiety and forge a successful career as a sports reporter.

NEVER WITHOUT MY DENTURE
SPECIAL JURY AWARD @ STTP MARCH 2017 AWARDS
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Director: Hugo Favre
Country: France
Duration: 05:12
Synopsis: Four pensioners in a nursing home were watching their favourite soap opera when
the evil nurse confiscated them the TV remote.

VINDICTE - RETALITATION
SPECIAL JURY AWARD @ STTP MARCH 2017 AWARDS
Director: Ange-Régis Hounkpatin
Country: Benin
Duration: 26:00
Synopsis: Awa, 18 years old, goes to class in the military high school of Natitingou. One day,
she
learns that her father has just been murdered. Has she just joined her family in Cotonou
than a popular prosecution is put together in order to avenge the memory of the
deceased. Facing the helplessness of the police, Awa decides to take part in it.
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