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SHORT FILM FACTORY (by STTP) te provoacă la film, în cadrul unui eveniment lunar care
aduce filme de autor, cu intrare liberă, în peste 20 de locații alternative de proiecție din România
dar și în Praga,Cehia.
Când cinematografia îmbrăca hainele de nou născut, filmele erau
foarte scurte, uneori durau un minut sau chiar mai puțin. După cortina de catifea a scurt
metrajelor, creativitatea îmbrățișează strâns imaginația, libertatea și curajul, reușind să vă ofere
o călătorie diferită de fiecare dată. SHORT FILM FACTORY (by STTP) vă invită să vă
cunoașteți. Pentru că viața bate filmul.
10 scurtmetraje vor rula în
peste 20 de spații alternative din tot atâtea orașe din țară și Praga, Cehia, în ultima săptămână
a lunii noiembrie 2018. O selecție de 120 de minute de film, povești spectaculoase , care
continuă o tradiție de peste 9 ani de proiecții speciale, oferind publicului din România șansa
unică de a urmări filme scurte multi-premiate, cu intrare liberă.
Cum alegem culorile atunci când cei mici ne întreabă cu priviri iscoditoare despre tot ce-i
înconjoară? Adăugăm și nuanțele de gri? Respirația încă-și savurează oxigenul. Când măștile
se-adună laolaltă, pare că toate-ar fi reale. Deși pe scenă urcă pe rând, reușesc să ascundă
realitatea care nu cunoaște reflexia oglinzii. Să-ți înstrăinezi masca pe care refuzi să o porți
pare a fi soluția unei vieți cu cer senin. Scările nu rămân întotdeauna la locul lor atunci când
pașii grăbiți vânează căutări. În bătaia vântului, margaretele desenează cu petale amintiri din
tablouri cu vară, râs de copil și tușeuri din lumină.
Când ai uitat ultima dată de tine? Nu-ți amintești, dar știi că ți-ai fi dorit ca acolo, pe podul de
pe care apa nu părea adâncă, să fi mers la braț cu tine, cel captiv, dobândind astfel, libertatea.
Rătăcind, te întâlnești cu fericirea, dar agenda ei prea încărcată, îți lasă prea puține opțiuni.
Călătoria păstrează, de cele mai multe ori, doar ce este mai important pentru tine. Uneori, iluzia
eternității fascinează și provoacă dependență. „De-aș putea întoarce timpul înapoi” ...ne
spunem uneori. De câte ori ți-ai dori să retrăiești aceeași emoție?
Logodna se sărbătorește cu fast, când protagoniștii ajung la timp. Ocazional, ironia
se-mpiedică-n ițele iubirii și dă peste cap povestea. Hazardul stă comod pe fotoliu, în timp ce
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adrenalina adună pixeli de suspans.
Orașele 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, Chisinau (MD). Aici puteti gasi detalii 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 (by STTP) 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 orașe din România,
STTP a devenit un festival lunar la care se înscriu filme din toate colțurile lumii. Festivalul Short
to the Point oferă lunar 13 categorii de premii celor mai bune scurt metraje înscrise, urmând ca
acestea să fie proiectate în cadrul evenimentului național Short Film Factory by Short to the
Point.
Pentru mai multe informații vă invităm să ne vizitați aici:
http://shorttothepoint.com
https://www.facebook.com/shorttothepointfilmfest
https://twitter.com/shorttothepoint
https://www.instagram.com/monthlyshortfilmfest

This is the list of the films screened at Short Film Factory (by SHORT to the Point) in
November 2018.

Big Booom
BEST CHILDREN SHORT FILM AWARD @ STTP JULY 2018 AWARDS
Director: Marat Narimanov
Country: Russian Federation

2/6

Short Film Factory @ The Coffee Factory (27.11.2018)
Scris de Sighet Online
Sâmbătă, 24 Noiembrie 2018 16:47 -

Duration: 04:00
Synopsis: The history of humanity and of our planet in four minutes. An eco-friendly statement
developed in a single shot that has it all: humor, action and tragedy.

CADUCEA
BEST NARRATIVE SHORT FILM AWARD @ STTP JULY 2018 AWARDS
Director: Christophe Mavroudis
Country: Belgium
Duration: 25:00
Synopsis: &quot;Tom hides not only a deformed face behind his flamboyant Commedia
dell'arte masks, but also a dark secret that won't be divulged until decades later. &quot;

Daisy
BEST ANIMATION SHORT FILM AWARD @ STTP JULY 2018 AWARDS
Director: Yu Yu
Country: Taiwan
Duration: 09:42
Synopsis: Daisy is a young girl who is being cared by Ben, a caring robot during wartime. After
a bomb attack, Daisy vanishes. This begins Bens’ search for her.

Home
BEST CINEMATOGRAPHY AWARD @ STTP JULY 2018 AWARDS
Director: Dasha Koroleva
Country: Hungary
Duration: 13:40
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Synopsis: Young woman Maria arrives to the house of her childhood to prepare it for sale. But
there are things which are not easy to get rid of: the past and the memories.

In Joy
BEST DIRECTOR AWARD @ STTP JULY 2018 AWARDS
Director: Maryna Roshchyna
Country: Ukraine
Duration: 27:21
Synopsis: Kate is a young lonely mother. She falls in love with a fellow but does not have the
courage to tell him that she has a son. As their relationship develops rapidly the revelation
becomes more complicated. The choice between her personal life and responsibility for her son
arises.

&quot;Love Story&quot; by PPS
BEST MINI SHORT AWARD @ STTP JULY 2018 AWARDS
Director: Nuno Rocha
Country: France
Duration: 02:49
Synopsis: Two strangers, a man and a woman, check in to a romantic hotel. On the way to
their rooms they collide and inadvertently switch their room keys. He invites her for a drink at
night, but she only sees his message the next day... Will it be too late?

Digital Age
BEST MUSIC VIDEO AWARD @ STTP JULY 2018 AWARDS
Director: Piripinghi (Sonia De Nicolo)
Country: United States
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Duration: 02:52
Synopsis: A music video of the song Digital Age by Evangelia, illustrating the wonders and
frustrations of trying to find love in a world of technology.

SIKLUS
BEST FILM AND BEST EDITING AWARD @ STTP JULY 2018 AWARDS
Director: Louis Minnaar
Country: South Africa
Duration: 24:42
Synopsis: In the near future an earth couple called Daniel and Eli find themselves in the
furthest reaches of our galaxy. A life threatening crisis onboard their spaceship forces them to
confront difficult decisions and to re-evaualte their past and future. When an unexpected detour
takes them dangerously close to a giant black hole, time starts to unravel and they start
receiving strange cryptic messages on their ship’s navigation system. Eli’s deteriorating health
leaves Daniel to steer their voyage alone and in an attempt to save her life, he has to make the
toughest decision of his life – dare to enter the black hole in an attempt to buy time with Eli, or
free them both from the endless cycle they seem to be trapped in.
In deep deep space even straight lines are circles and the universe a merry-go-round. Siklus is
a film art story of love and time and space... and everything in between.

The Delivery
BEST SCREENPLAY AWARD @ STTP JULY 2018 AWARDS
Director: Yazan Al Ghazzawi
Country: Jordan
Duration: 22:00
Synopsis: In a troubled (fictional) Middle Eastern country, the President goes into hiding after
receiving numerous threats from a rebel army faction. Mustafa, a delivery man on a tight
schedule on the day of his engagement, inadvertently stumbles upon the President’s hiding
place – an apartment in a run down corner of the city. He is immediately taken for an assassin,
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and repeatedly questioned and tortured by the fiercely loyal Captain Amin. Little do both of them
know that Mustafa’s appearance is no coincidence at all.

Wait in Vain
BEST AMATEUR SHORT FILM AWARD @ STTP JULY 2018 AWARDS
Director: Indigo Bates
Country: United States
Duration: 03:14
Synopsis: A woman waits for a phone call from her lover, as she becomes increasingly manic
alone in the house. Based on 'A Telephone Call' by Dorothy Parker. Shot in Brooklyn with cast
and crew from the UK, USA, France and Australia.
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