Mínima 2005 de Gandia acapara l'interès de les
escoles i les productores de vídeo i animanció
europees
Aquest cap de setmana tindrà lloc al Teatre del Raval aquesta setena
edició de la mostra de vídeo experimental, animació i ficció
La setena Mostra de Vídeo Mínima 2005 comença avui divendres 27 de maig i durarà tot el
cap de setmana amb la projecció de 60 treballs sobre vídeo experimental, vídeo animació i
vídeo de ficció, d'entre les 220 produccions que s'hi han presentat aquest any. A més, la
companyia barcelonina Erre que Erre Danza estrenarà l'última vídeo−producció.
L'organització de la mostra, el Col·lectiu Oscil·lant, ha explicat que han arribat treballs
d'arreu de l'Estat i d'Europa, de països com ara Itàlia, Alemanya, Regne Unit, Bèlgica,
França o Portugal, alguns dels quals es projecten per primera vegada en una mostra
d'aquestes característiques.
D'aquesta manera han volgut destacar que la mostra de Gandia ja forma part del calendari
audiovisual europeu, i que ha aconseguit la participació de productores com Lion Toons de
Barcelona, Rlux, Àtic Produccions, Simonfilm o Lolita Peliculitas; però també d'escoles com
l'ECAM de Madrid, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat Politècnica de València
o l'Escola Andalusa de Cinematografia.
+ Notícies anteriors: Es presenten les bases de la mostra de vídeocurtmetratges Mínima
2005 01/04/2005
Les sessions tindran lloc al Teatre del Raval de Gandia. La sessió del dissabte a la nit
acollirà l'última producció audiovisual del realitzador Eloy Enciso, guanyador de la passada
edició en la categoria de vídeo ficció. I la sessió del diumenge estarà protagonitzada per
l'escola francesa d'animació ENSAD de París.
La clausura i el lliurament de premis es farà en el marc del "Festí setena edició" que se
celebrarà a la Sala Oscil·lant on es presentarà el vídeo−loop de l'artista malagueny Jorge
Cosmen.
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