NOAPTEA INSTITUTELOR CULTURALE

Selecția de scurt-metraje de animație KINOFEST
Selecția de scurt-metraje de animație, pe care v-o propunem la Noaptea Institutelor Culturale
2015 are ca temă centrală diversitatea, fie că înțelegem prin asta diferențe de vârstă, de gen,
diferențe fizice, diferențe de șanse. Mesajul celor nouă filme din program este același:
diferențele nu trebuie să excludă.
Orgesticulanismus (Mathieu Labaye) – 9’39’’
Imposibilitatea de a te mișca, handicapul fizic al imobilității oferă în compensare o mai mare
libertate de mișcare interioară, un spațiu interior, al sinelui, mai vast decât cel exterior ce nu
poate fi explorat.
Pentru personajul filmului, boala, handicapul fizic sunt nu doar pierderi, ci și oportunități: de a
descoperi mai repede și mai intens enormele resurse interioare ale omului, insațiabilele sale
dorințe și inepuizabila sa forță interioară.
Amar (Isabel Herguera) – 8’10’’
Nume sau dragoste sau nume al cuiva iubit, ”Amar” este o animație între desenele copilăriei
și enormitatea pierderii unui părinte, parte și el a acestei copilării care se rupe și ea, astfel.
Labyrinthe (Mathieu Labaye) – 9’23’’
Ce se poate face între cei patru pereți ai unei celule? Se poate construi un labirint al fiecărei
apăsătoare zile și apăsarea ne poate transforma într-un distrugător minotaur.
Zweibettzimmer (Fabian Giessler) – 9’23’’
O fereastră este uneori singura, uneori ultima noastră legătură cu lumea. Însă ce vedem
dincolo de acea fereastră depinde de noi.
Butoyi (War Child Project – Burundi) - 10’01’’
Femeile reprezintă mai mult de jumătate din populația lumii. Deși majoritare, femeile sunt în
continuare victime ale discriminării.
The Elephant (Milena Klebanov) - 6’02’’
Frumusețea fizică, încadrarea în ceea ce considerăm a fi standarde estetice nu sunt garanția
aprecierii din partea celorlalți, iar operațiile estetice nu ne vor aduce mai multă dragoste.
Quälen (Rebecca Blöcher) – 4’01’’
”Tortura” este o interpretare grafică a unui poem; tortura poate fi o tăcere impusă, o melodie
neplăcută la radio. Răul se naște din lucruri mici și din nimic, la fel ca și binele.
My Little Brother from the Moon (Fred Philibert) – 6’10’’
Un copil cu autism este un copil cu o lume diferită de cea a celorlalți copii; și, ca și când ar fi
un copil de pe Lună, copiii de pe Pământ trebuie să încerce să îl cunoască așa cum și el
încearcă să îi cunoască la rândul său.
Gruby&Chudy (Aleksandry Brozyny) – 8’50’’
A fi diferit de ceilalți te poate însingura, însă dragostea poate face orice diferențe să dispară.

