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comunicat de presă
eveniment special de vară

Open Air Cinema
selecţie din Arhiva Festivalului Internaţional de
Film de scurt metraj Oberhausen
Dorim să vă informăm că Uniunea Artiştilor Plastici
din Moldova organizează un eveniment de vară foarte special. În luna august pe perioada a patru
seri diferite, în faţa Centrului Expoziţional Constantin Brâncuşi vor fi proiectate filme de scurt metraj
şi clipuri video din Arhiva Festivalului Internaţional de Filme de Scurt Metraj Oberhausen
(http://www.kurzfilmtage.de). Va fi un eveniment Open Air Cinema în chiar centrul oraşului
Chişinău.
În primele două seri, pe 2 şi 9 august 2008, va fi
prezentată o selecţie cuprinzînd clipuri video produse în Germania între 1998 – 2007. Pe 16
august vor fi proiectate filme germane de scurt metraj, iar pe 23 august – filme din selecţia
internaţională a festivalului.
Programul prezentărilor cuprinde filme documentare,
experimentale sau animate, şi clipuri video. Toate lucrările selectate au în comun faptul că ele
explorează noi metode şi conţinuturi, dincolo de cerinţele pieţii şi a gusturilor majorităţii: de
exemplu un director de film canadian la o preselecţie pentru a deveni parte a grupului TATU, sau o
minunată zi din viaţa unui cîine care are intr-adevăr o viaţă de cîine.
Festivalul Internaţional de Film de scurt metraj
Oberhausen şi-a cîştigat renumele în ultimii 50 ani fiind primul de acest gen din lume. Festivalul
promovează relaţia între artă şi film scurt, şi deasemenea ocupă un loc important în educaţia
tinerei generaţii de regizori de film.
pe scurt:
Ce?
Cine?
Cînd?
Unde?

filme si clipuri video din Arhiva Festivalului Oberhausen
pentru toţi
sâmbăta – 2, 9, 16 şi 23 august 2008, orele 20:00
Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi al UAP
bd. Ştefan cel Mare 3, Chişinău

P.S. în caz de intemperie, proiecţiile vor avea loc în interiorul Centrului Expoziţional Constantin
Brâncuşi al UAP
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