
 

Timishort 2017: Filmele nominalizate la Premiile Academiei Europene de Film 

vin la Timișoara 

 
 

Cea de-a 9-a ediție a Timishort, cel mai important festival de scurtmetraje din vestul 

României, va avea loc anul acesta în perioada 12-15 octombrie, la Timișoara.  

Ca în fiecare an, pe lângă competiția oficială a festivalului, Timishort a pregătit o serie de 

surprize pentru spectatorii tiomișoreni: două calupuri de scurtmetraje pentru copii în secțiunea 

TimiKids, cele mai noi scurtmetraje experimentale în secțiunea Videorama, o secțiune de animație 

- Animation Panorama, un focus dedicat unui regizor contemporan – anul acesta, Seán 

Breathnach din Irlanda, un festival în vizită - Bašta Fest (Serbia) și un calup de scurtmetraje 

nominalizate la Premiile Academiei Europene de Film/ Short Matters! – EFA Nominees. 

 

Programul “Short Matters!” cuprinde 8 titluri nominalizate la Premiul EFA în 2016, printre 

care şi câştigătorul “Premiului pentru cel mai bun film de scurtmetraj”: “9 Days – From my 

Window in Aleppo” (Olanda, Siria), în regia lui Thomas Vroege, Floor van der Meulen și Issa 

Touma. Filmul redă începutul revoltei siriene în orașul Alep, văzută prin ochii faimosului fotograf 

sirian Issa Touma, care și-a petrecut nouă zile baricadat în apartamentul lui, înregistrând ce se 

întâmpla afară. Filmele nominalizate la Premiile Academiei Europene de Film se văd vineri, 13 

octombrie, de la ora 18,00, la Casa Artelor. 

  

Și anul acesta Timishort aduce 12 scurtmetraje pentru copii, împărțite în două secțiuni 

Timikids, pe categorii de vârstă: Secțiunea 6-10 ani (Cinema Timiș – vineri, 13 octombrie, ora 10) 

și secțiunea 11-14 ani (Cinema Timiș – sâmbătă, 14 octombrie, ora 10,00). 

 

Dacă principalul obiectiv al Timishort este ca prin competiţia sa să descopere noi autori de 

cinema, Videorama pune accentul pe creatii cinematografice, care împing limbajul audio-vizual 

dincolo de limitele sale actuale. Sectiunea Videorama mizează pe film experimental şi artă video, 

mult prea puţin promovate în România, tocmai pentru ca spectatorii să aibă şansa de a cunoaşte 

artişti video talentaţi, din ţara noastră şi din străinătate. Anul acesta, 6 scurtmetraje din Olanda, 

Ungaria, Grecia, Franța și Portugalia vor rula vineri, 13 octombrie, de la ora 22,00, la Cinema 

Timiș. 

 

În fiecare an, Timishort aduce în festival un focus dedicat unui regizor contemporan – anul 

acesta, Seán Breathnach din Irlanda. Sean a regizat peste douăsprezece scurtmetraje, unele dintre 

ele adunând premii naționale și internaționale. Opera sa a fost prezentată la Ambasada Irlandei în 

Londra, drept un exemplu de cinematografie contemporană irlandeză. E membru fondator al 

„Egomotion”, un website și forum înființat să încurajeze producția de film în sudul Irlandei. 

Lungmetrajul său de debut, „Dincolo de pădure”, a adunat premii pentru „Cel mai bun lungmetraj”, 

la Festivalul de Film de Groază „Unrestricted View”, în Londra și la Festivalul Internațional de 

Film „Lumea Canadei”. Îi place cafeaua a naibii de bună și conversațiile spumoase. 7 dintre 

scurtmetrajele regizate de Seán Breathnach vor fi văzute la Timishort vineri, 13 octombrie, de la 

ora 20,00, la Cinema Timiș. 

 

Festivalul invitat anul acesta este Bašta Fest. Festivalul „Bašta” este un festival 

internațional de film scurt de ficțiune, care are loc în Bajina Bašta, în vestul Serbiei. Scopul central 

al festivalului e acela de a face o oază culturală, care promovează, în principal, tineri artiști locali și 



 

internaționali, punând accent pe scurtmetraje de ficțiune originale. La Timișoara vom avea ocazia 

de a vedea 4 dintre cele mai appreciate scurtmetraje al festivalului - sâmbătă, 14 octombrie, de la 

ora 20,00, la Cinema Timiș. 

 

9 dintre cele mai fresh animații ale momentului vor putea fi văzute în secțiunea Animation 

Panorama la Casa Artelor vineri, 13 octombrie, de la ora 20,00. 

 

Programul integral și descrierea evenimentelor Timishort le găsiți pe www.timishort.ro  

 

Bilete și abonamente: 

Abonamentele care conferă accesul la toate evenimentele Timishort 2017 se pot procura joi, 12 

octombrie 2016, la Cinema Timis. Prețul unui abonament pentru toată perioada festivalului este de 

45 lei. 

Biletele pot fi achiziționate înainte de fiecare proiecție la cele două locații, Cinema Timiș și Casa 

Artelor. Prețul unui bilet este de 5 lei/calup.  

Party-uri festivalului, la care puteți să-i cunoașteți pe membrii juriului, regizorii invitați și echipa 

festivalului, au acces liber. 

Ceremonia de deschidere a festivalului (joi, 12 octombrie, ora 19.00, Cinema Timiș), proiecțiile 

dedicate copiilor și Ceremonia de premiere a festivalului au intrare liberă. 

 

Cea de-a 9-a ediție a celui mai important festival de scurtmetraje din vestul României va 

avea loc anul acesta în perioada 12-15 octombrie, la Cinema Timis, Casa Artelor și Ambasada. 

Timishort este organizat de Asociația Română a Filmului Independent (ARFI) din Timișoara 

cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Timișoara, al Consiliului Județean Timiș și al Centrului 

Național al Cinematografiei. Partener: Institutul Cultural Român. 

Parteneri media: Digi24, TVR Timișoara, Tananana, Radio România Cultural, dinfilme.ro, 

Zile și Nopți, cinefan.ro, aarc.ro, Asociația de Dezvoltare a Filmului Românesc. 

 

http://www.timishort.ro/

