
Romanii, majoritari la workshop-ul international Aristoteles
Mai mult de jumatate dintre participantii, acceptati la cea de a patra editie a atelierului de film
documentar „Aristoteles ", sunt din Romania. Alaturi de tineri din alte patru tari, acestia isi vor creea
propriul film documentar.

 Cea de-a patra editie a atelierului de film documentar „Aristoteles ", ce va avea loc la Sibiel, se
pregateste sa inceapa. Participantii s-au putut inscrie pana in luna iunie, cand a fost apelul la proiecte
pentru tineri regizori, cameramani, monteuri si producatori din Europa Centrala si de Est. Au fost depuse
peste 100 de aplicatii din tari precum Bulgaria, Polonia, Serbia, Bosnia, Croatia, Cehia, Slovacia,
Moldova si Romania.
 Dupa selectie, au ramas 16 aplicanti care vor avea sansa de a creea propriul film intr-o luna, alaturi
profesori experti de prestigiu. „Noua participanti din Romania si restul din Polonia, Moldova, Serbia si
Ungaria vor lucra in patru echipe si vor livra, la sfarsitul lunii septembrie, patru filme documentare. Ca si
puncte de pornire in alegerea temelor filmelor, anul acesta sunt incurajate perspectivele ecologice si de
dezvoltare durabila ", spun organizatorii.

 Atelierul se desfasoara intre 23 august si 23 septembrie, la Sibiel, si se deruleaza pe trei etape: training,
filmare si montaj. in perioada 21-23 septembrie va avea loc ceremonia de inchidere a editiei din acest an,
cand se vor proiecta cele patru filme si se va acorda un premiu pentru cel mai bun film.
 „Aristoteles " este o structura de training specializata in conceperea, regizarea si producerea de filme
documentare. Workshop-ul cuprinde experti internationali, reprezentantii postului de televiziune francez
ARTE si profesori universitari de la Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica
Bucuresti (UNATC), scoala de film FAMU din Praga si Universitatea de Film din Budapesta.
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