Let your film
do the Talking

Trei zile, 2 spații-gazdă,
37 de filme din 17 țări și un workshop
de muzică de film.
13 – 15 ianuarie
Cluj-Napoca

Aflată anul acesta la prima ediție, Best Film Awards este o competiție
internațională de film independent, ce urmărește să facă cunoscute
publicului cele mai bune producții cinematografice din mediul online.
Producțiile de scurt și lung metraj vor putea fi urmărite în cele trei zile de
festival, într un cadru intim și relaxat atât la Cinema Mărăști, cât și într un
spațiu neconvențional, la Insomnia Café.
-

-

Dintre cele peste 250 de proiecte înscrise, echipa de jurați formată
din membri din România, Marea Britanie, Italia, Estonia și Mexic au
selectat cele mai bune 37 de filme din următoarele categorii:
music video, film documentar, ficțiune, experimental, romance,
comedie, dramă și student film.
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Best Film Awards este un proiect
născut din dorinţa de a împărtăşi gustul
şi pasiunea noastră pentru film.
Pornind de la provocarea
'Mută Sufrageria ta la Cinema', am
lansat un concept care sperăm să
devină o obişnuinţă pentru cinefili şi
consumatori de film. Sperăm că această
ediţie pilot să reprezinte doar începutul
unei lungi şi frumoase călătorii."
"

CIPRIAN IACOB

Directorul Festivalului

Cine suntem?
Pe scurt despre noi:

Scorekraft
sau muzica
filmului tău

Înființată în anul 2015, ScoreKraft
este singura companie de muzică
de film din București, specializată în
producție, compoziție, mixing,
mastering, producții de evenimente
și produse media în domeniul
audio-vizual

BucureștiHollywood
cu viteza
sunetului

Proiecte și colaborări cu nume
mari din industria filmului
Hollywoodian precum Hans
Zimmer, Thomas Bergersen, Tina
Guo sau Lisa Gerrard
Muzica pentru producții de
scurtmetraje, lung-metraje, piese
de teatru, filme documentare,
spoturi publicitare sau conferințe
TEDx din Romania, Franța,
Germania, Italia, Anglia, Scoția și
Statele Unite

PROGRAMUL

PROIECŢIILOR

Vineri - 13 ianuarie

Duminică - 15 ianuarie

Academia de Muzică 'Gh. Dima'

12.00 - Film Music Workshop - ScoreKraft
Cinema Mărăşti

17.30: Mahemir

Romance, 2h26min, Pakistan)
20.30: The Mechanism of suspended time
(Experimental, 40min, United Kingdom)
21.10 #Babynymph
(Thriller/Horror, 1h27min, Brazil)
(

Cinema Mărăşti

17.30: Bianco di Babbudoiu

Drama, 1h33min, Italy)

(

20.30: The Agreement

Drama, 1h19min, Serbia)

(

Insomnia Café

20.00 - Short Film Night

Sâmbătă - 14 ianuarie
Cinema Mărăşti

17.30: Bittersweet

Drama, 1h35min, Germany)
19.10: Joker
(Romance/Comedy, 1h, Russia)
20.30: Beijing New York
(Drama, 1h48min, United States)
(

MUTĂ SUFRAGERIA TA LA CINEMA

THE MECHANISM OF SUSPENDED TIME

REGIE
Stefana Brancastle

ŢARĂ
Marea Britanie

DURATĂ
40 min

AN PRODUCŢIE
2016

GEN FILM
Experimental

Localizată în Paris, în perioada romantismului francez,
acțiunea filmului dictează povestea întâlnirii fatidice a
două suflete pereche: Pierre & Camille. Povestea lor de
dragoste pare a fi absorbită de un trecut dureros, ca și
când cei doi s-ar fi născut precum doi rivali ai timpului.
Însă dragostea învinge în cele din urmă.

MAHEMIR

REGIE
Anjum Shahzad

ŢARĂ
Pakistan

DURATĂ
146 min

AN PRODUCŢIE
2016

GEN FILM
Romance

Mahemir îmbină alternanța unor minunate cadre ce
surprind cultura de secol 18 a subcontinentului nordic
indian, cu frământările și încercările continue ale unui
poet contemporan. Focalizându-se pe importanța
poeziei în acel colț de lume, Mahemier este o
experiență ce te pune pe gânduri.

BITTERSWEET

#Babynymph

REGIE
Aldo Pedrosa

ŢARĂ
Brazilia

DURATĂ
87 min

AN PRODUCŢIE
2016

GEN FILM
Drama/Student film

Propunând un experiment vizual urmărit prin lentilele
prin care un adolescent ar putea vedea lumea,
#babynymph este, fără îndoială, mai degrabă o analiză
socială decât un film horror. Pentru două adolescente
rămase singure acasă, internetul devine deopotrivă o
oglindă, cât și propria realitate. Oare cât de periculos
este să te afunzi într-o astfel de lume?

REGIE
Krishna Bhati

ŢARĂ
Germany

DURATĂ
95 min

AN PRODUCŢIE
2016

GEN FILM
Drama

Mahemir îmbină alternanța unor minunate cadre ce
surprind cultura de secol 18 a subcontinentului nordic
indian, cu frământările și încercările continue ale unui
poet contemporan. Focalizându-se pe importanța
poeziei în acel colț de lume, Mahemier este o
experiență ce te pune pe gânduri.

JOKER

REGIE
Alexander Kaurykh

BEIJING NEW YORK

DURATĂ
70 min

ŢARĂ

AN PRODUCŢIE

Rusia

2016

GEN FILM
Romance/Comedie

Bazată pe una dintre nuvelele lui Anton Cehov, Joker
reușește să farmece deopotrivă prin ironie și
ingeniozitate, vorbind despre o perioadă în care
important era statutul ierarhic. Poate oare dragostea să
reziste și dincolo de convențiile sociale? Să fie oare
trecutul lui Maxim mult prea dificil de înfruntat?

REGIE
Rain Li

ŢARĂ
USA/China

DURATĂ
108 min

AN PRODUCŢIE
2015

GEN FILM
Drama

O emoționantă și profundă poveste de dragoste ce
depășește barierele timpului, ale distanței și culturii,
intersectând poveștile de viață a doi chinezi, buni
prieteni încă din copilărie cu cele ale unui artist
american. Totul desfășurat împotriva ideii de monopol
economic între China și America.

BIANCO DI BABBUDOIU

REGIE
Igor Biddau

ŢARĂ
Italia

THE AGREEMENT

DURATĂ
93 min

AN PRODUCŢIE
2016

GEN FILM
Comedie

Frații Michele și Roberto Manuu și cumnatul lor,
Stefano Fais, conduc Babbudoiu Estate, o cramă
fondată în 1948, în împrejurimile orașului Sassari. Cei
trei parteneri sunt însă total neglijenți în fața
responsabilităților financiare, așa că își cheltuiesc toți
banii organizând evenimente fastuoase pentru a
sărbători succesul afacerii lor.

REGIE
Predrag Pedja Radonjic

ŢARĂ
Serbia

DURATĂ
80 min

AN PRODUCŢIE
2016

GEN FILM
Drama

Într-un mediu dominat de neîncredere și ură, până și
cuvântul acasă devine subiect de dispută. Explorând
consecințele conflictului din Kosovo, Pelja Ranonjić îi
întoarce pe Aleksander și Ljuan împotriva celuilalt, în
contextul unor legături de familie tensionate și noul
guvern încearcă să mușamalizeze situația de criză cu o
falsă impresie de pace.
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