Nabór zgłoszeń w Konkursie Polskich Krótkich Metraży
MFF Transatlantyk otwarty!
Już po raz trzeci Transatlantyk Festival w Łodzi zaprasza twórców z całej Polski do udziału
w Konkursie Polskich Krótkich Metraży. Filmy oceni Międzynarodowe Jury, a w puli nagród
znalazły się łącznie 22 tysiące złotych.
Do udziału w konkursie można zgłaszać filmy fabularne, animowane i eksperymentalne
zrealizowane po 1 stycznia 2017 roku, których długość nie przekracza 30 minut.
Międzynarodowe Jury przyzna uczestnikom trzy nagrody. Laureat pierwszego miejsca
otrzyma Statuetkę Złotej Arki autorstwa prof. Adama Myjaka i 10 000 złotych, a zdobywcy
dwóch kolejnych nagród – odpowiednio 7 000 i 5 000 złotych.
"
Do udziału w konkursie zachęcam wszystkich twórców kina krótkometrażowego – mówi
Joanna Łapińska, dyrektor programowa festiwalu - To już kolejny rok, kiedy Transatlantyk
Festival zaprasza do Łodzi - Miasta Filmu UNESCO, twórców krótkiej formy, aby podczas
Transatlantyku, być może po raz pierwszy, zaprezentowali swoje filmy szerszej publiczności.
Cieszy mnie, że organizowany przez nas Konkurs Polskich Krótkich Metraży nabiera
rozmachu i znaczenia. W ubiegłym roku otrzymaliśmy ponad 200 zgłoszeń, a projekcje
filmów konkursowych cieszyły się dużą popularnością wśród festiwalowej publiczności.”

Filmy konkursowe można zgłaszać poprzez formularz na stronie www.transatlantyk.org
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 marca 2018 roku.
Laureatem pierwszej edycji konkursu, zorganizowanej na Transatlantyku w 2016 roku,
został "Dokument" w reżyserii Marcina Podolca, który w tej chwili ma już na koncie
kilkanaście różnych nagród. Drugą edycję Konkursu Polskich Krótkich Metraży i nagrodę w
wysokości 10 000 PLN wygrała Julia Orlik i jej animowany "Bankiet”.

Transatlantyk Festival to artystyczna platforma, która poprzez muzykę i film buduje
silniejsze związki między społeczeństwem, sztuką i środowiskiem, inspiruje dyskusje na
aktualne tematy społeczne.
Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 13-20 lipca 2018 w Łodzi.

Podczas zeszłorocznego festiwalu w ciągu 8 festiwalowych dni odbyło się ponad 300
seansów, podczas których zaprezentowano ponad 200 filmów, w tym 55 filmowych premier.
7. MFF Transatlantyk przyciągnął 63 tysiące widzów. Twórcą i Dyrektorem festiwalu jest
kompozytor, laureat Oscara® - Jan A.P. Kaczmarek, który mówi: "Transatlantyk jest
festiwalem idei. Używając siły filmu i muzyki chcemy inspirować rozmowę na ważne
tematy i promować polską kulturę". Dyrektor Programową Transatlantyk Festival od jego 7.
edycji jest Joanna Łapińska.

Formularz zgłoszeniowy:
http://www.transatlantyk.org/pl/282,formularz-zgloszeniowy-krotkie-metraze

Kontakt:
Agnieszka Wolak, Dyrektor PR
agnieszka@transatlantyk.org

