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A inceput festivalul international de film
independent Anonimul
Festivalul international de film independent Anonimul, proiect cofinantat de
Ministerul Culturii, s-a deschis, luni, in satul Sfantu Gheorghe, Delta Dunarii,
cu proiectia "Mariupolis 2", ultimul film al regizorului lituanian Mantas
Kvedaravicius, capturat de armata rusa si ucis in regiunea ucraineana
Mariopol, a anuntat Ministerul Culturii pe pagina de Facebook, potrivit
stiripesurse.
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Documentarul neterminat de regizor a fost montat in timp record de logodnica acestuia, Hanna
Bilobrova, impreuna cu producatorii proiectului, pentru a putea fi prezentat la Festivalul de la
Cannes.
"Bilobrova si Kvedaravicius se intorsesera sa filmeze din nou in Mariupol, in plin razboi, pentru a
documenta oamenii si locurile pe care le filmasera in 2015 pentru documentarul 'Mariupolis'.
Regizorul intentiona sa arate cum continua viata acestor oameni printre bombardamente, cu
imagini la limita intre tragedie si speranta. 'Mariupolis 2' este o compilatie de imagini filmate de
documentarist, fara voce din off sau muzica, si cuprinde cadre lungi din viata cotidiana a acestor
oameni care incearca sa supravietuiasca razboiului, 'o marturie a rezistentei umane' scriau cei de
la Screen Daily", se precizeaza intr-un comunicat al fundatiei Anonimul.
Festivalul Anonimul cuprinde doua competitii de scurtmetraje romanesti si internationale. in
competitia de scurtmetraj romanesc au fost selectate 12 titluri, iar in cea de scurtmetraj

international, 10 productii.
Selectia competitiei de lungmetraje a fost realizata de Ludmila Cvikova, trofeul fiind disputat de
cinci filme,"107 Mothers" o productie Slovacia, Cehia, Ucraina regizata de Peter Kerekes, "I'm So
Sorry", o productie China, regizata de Zhao Liang, "Mighty Flash", o productie Spania, regizata
de Ainhoa Rodriguez, "Talking About the Weather", o productie Germania, regizata de Annika
Pinske, si "Zuhal", o productie Turcia, regizata de Nazli Elif Durlu.
in afara competitiei, vor fi prezentate 13 productii cinematografice.
"Premiile din competitiile de lung si scurtmetraj sunt acordate in baza votului exprimat de public.
Publicul prezent va beneficia si de proiectii de film de lungmetraj insotite de intalniri si dialoguri
intre cineasti si public", se arata in anuntul Ministerului Culturii.
Proiectul cultural organizat de Fundatia Anonimul si Asociatia FAMart este cofinantat de
Ministerul Culturii, Centrul National al Cinematografiei, Consiliul Judetean Tulcea, Uniunea
Cineastilor din Romania si Dacin Sara.
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