El 28è Festival de cinema de
Girona impulsa el talent de 130
països dels cinc continents

• Actuar com a motor creatiu és l’eix principal del
certamen de curtmetratges més antic de Catalunya,
en una ciutat de cinema. Girona!
• La nova edició del festival compta amb un jurat
internacional de Brasil, els Estats Units, Iran, Cuba
i Espanya
La 28ª edició del Girona Film Festival aterra el pròxim 28 de setembre
a Girona amb la mostra cinematogràfica de més de 130 països
d’arreu del món. Durant quatre dies, la ciutat donarà la benvinguda a
directors, actors i professionals dels cinc continents per tal d’impulsar
el talent del sector i posicionar Girona en el mapa cinematogràfic
mundial.

Una de les seccions amb major presència internacional és la de
Cinema Experimental, amb més de 50 països seleccionats dels 80
inscrits. D’altra banda, la secció Handicapped compta amb 168
pel·lícules procedents de 40 països com Alemanya, República
Islàmica d’Iran, Itàlia, Kosovo, Estats Units i Vietnam, entre d’altres.
Dirigida per Ángeles Alcañiz de l’associació Elsa Integració, aquesta
categoria té l’objectiu de potenciar la temàtica i oferir un espai als
directors amb un handicap.
Des de fa més de tres dècades, el Congrés Internacional del talent a
Girona genera el camí de totes les arts cap al seu públic i el seu
mercat, esdevenint, així, un motor creatiu per a milers d’artistes que
estrenen la seva obra, debaten temes, generen mercat i teixeixen
contactes. Precisament, aquesta mirada transfronterera és un dels
ingredients de l’èxit del festival, un espai de trobada que ha anat
creixent any rere any fins a convertir-se en un dels esdeveniments
culturals més internacionals de la demarcació. A cada edició, una
mitjana de 100 països s’incriuen a les diferents categories. A més, el
festival manté el contacte directe amb més de 50 Consolats Generals
i Ambaixades amb la finalitat d’intercanviar informació, facilitar el
transport de pel·lícules, gestionar els viatges dels autors i compartir
la tasca de promoció dels respectius territoris.
El jurat de l’edició d’enguany també té un caràcter marcadament
internacional. Destaquen Vanessa Sandre (Brasil), Andrea Denise
(EUA), Vanesa Aab (Alemanya) i Pegah Arzi (Iran) a la secció
Curtmetratges, la productora Julia Steinweg (EUA) a DO
Documental, i el realitzador audiovisual Jesús Otaño (Cuba) a DO
Curt.
La inauguració del Girona Film Festival tindrà lloc el pròxim 28 de
setembre als Cinemes Albeniz de Girona a partir de les 20 h del
vespre amb la projecció de nou films.

