
A fost desemnat câștigătorul competiției ESTE FILM Festival 2022

Sâmbătă, 29 mai 2022, a avut loc gala de premiere a competiției ESTE FILM Festival. Juriul –
format din Ilinca Belciu, distribuitor de film, Olimpia Melinte, actriță și Daniel Sandu, regizor – a
desemnat
scurtmetrajul Prin oraș circulă scurte povești de dragoste, în regia Carinei Dașoveanu, ca
fiind cel mai bun film al competiției de anul acesta. Premiul câștigat constă în suma de 2000 de
euro, precum și în trofeul ESTE FILM. Regizoarea nu a putut fi prezentă la festival, dar a
transmis un mesaj video în cadrul galei, în care a mulțumit echipei filmului, juriului și publicului.

Iată motivația juriului: ”O poveste de o delicatețe și sensibilitate aparte transpusă printr-un joc
actoricesc firesc și prin cursivitate susținută de puzzle-ul personajelor care gravitează în jurul
protagonistei în mod inspirational. Impasul unei căsnicii și intersecția cu alte destine, mai mult
sau mai puțin fericite, fac din scurtmetrajul Carinei Dașoveanu o experiență cinematografică ce
te poartă prin universul iubirii trăite la toate vârstele.”

De asemenea, a fost acordată și o mențiune pentru scurtmetrajul Trecut de ora 8, regia Alex
Pintică, cu următoarea motivație: ”Am decis acordarea unei mențiuni pentru curajul de a aborda
un gen mai puțin accesat în cinematografia autohtonă. Scurtmetrajul este ca o pată de culoare
în contextul actual, un debut promițător, un început de drum pentru musicalul românesc.”

La finalul ediției a 6-a, tragem linie și ne bucurăm că într-un an de reacomodare cu sălile de
cinema (după perioada pandemică) peste 2000 de spectatori au venit la proiecțiile din cele 3
spații partenere. Ne bucurăm, de asemenea, că și secțiunea CinExplorez, dedicată copiilor și
adolescenților a putut fi reluată în cele mai bune condiții, cu săli pline.

Le mulțumim partenerilor și sponsorilor noștri pentru încrederea și sprijinul lor, fără de care
evenimentul
nu ar fi putut să aibă loc și, bineînțeles, le mulțumim colaboratorilor și voluntarilor.

Să ne vedem cu bine la ediția din 2023!

Eveniment organizat de Asociația Este Film
Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional*
Cu sprijinul: LUX Audience Award, Parlamentul European, Centrul Ceh București, Inspectoratul
Școlar Județean Sibiu
Parteneri principali: Colt Technology Services, Groupama
Partener secțiune Best of Europe: Vitesco Technologies
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Partener de tradiție: Marquardt
Sponsori: KeepCalling, Cheia
Parteneri: Centrul Cultural „Ion Besoiu”, Teatrul Gong, Muzeul Național Brukenthal, Hotel My
Continental Sibiu, Hotel Împăratul Romanilor, Restaurant Pasaj, NOD Pub, AM PM specialty
coffee shop, Atelier Good Wood, Set Up, Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, Sibiu Pride,
Delirio Sibiu, Asociaţia ACCEPT, Librăriile Humanitas, Cărturești, Euroregional Center for Public
Initiatives
Parteneri media: All About Romanian Cinema, Capital Cultural, Zile și Nopți, RockFM, Turnul
Sfatului, Sibiu City App, Goodtime magazine, Munteanu Recomandă, Cinefan, Profil Cultural,
Sibiul în imagini

*Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este
responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea
sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.
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