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Un an al legăturilor 
Pregătirea celei de-a 23-a ediții 

a Très Court International Film Festival în 
timpul pandemiei a necesitat multă energie. 
Totuși, echipa a fost purtată de magia Très 
Court, încrezătoare să știe că festivalul se va 
ține în luna iunie, orice s-ar întâmpla. Alegerea 
imagini de pe afișul de anul acesta nu e întâm-
plătoare. Fotografia, semnată Ellen Kooi, exprimă 
perfect starea noastră de spirit: continuăm să 
privim în depărtare, cu capul sus, purtați de ceva 
mai mare ca noi.
Ceva mai mare ca noi sunt legăturile: cele păstrate 
cu orașele și cu sponsorii care au continuat aventura 
alături de noi și cele cu cei care ni s-au alăturat în 2021; 
cele pe care le întreținem cu cineaștii veniți din lumea 
întreagă, cele pe care le construim cu activiști angajați 
pentru protecția mediului sau pentru apărarea drepturilor 
femeilor; cele pe care le dezvoltăm în cadrul echipei care e 
întărită de talentele fiecăruia și fiecăreia dintre noi; cele pe 
care le hrănim cu filme care arată toată puterea și frumusețea 
cinematografiei în versiune foarte scurtă, care merge direct la 
esență, cu multă precizie dar și cu poezie. Aceste legături de 
care avem nevoie și care ne fac bine. 

 
Anne-Sophie Jacques 
Coordonatoare generală a festivalului

Editorial



Quoi qu'il arrive
Mathilde Cotillon
Competiția „Paroles de Femmes”
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2019
Julia Boutteville
Selecția Franceză 

La ora la care scriem aceste rânduri, nu știm 
dacă cinematografele vor putea găzdui 
proiecții cu public în luna iunie. În plus, 
situația e diferită de la o țară la alta. În Hong 
Kong, în Canada, în Maroc sau în Algeria, 
cinematografele și-au redeschis deja 
porțile, pe când în Franța, în Italia sau în 
America Centrală, rămânem în expectativă. 
Nu contează! De 20 de ani, festivalul de 
foarte scurt metraj Très Court aduce 
spectatorilor cele mai bune producții 
audiovizuale în formate foarte scurt, de 
maximum 4 minute, venite din lumea 
întreagă. Deci nici vorbă acum să anulăm 
sau să amânăm! Împotriva vântului, 
virusului și mareelor, anul acesta nu va fi 
o excepție de la regulă. 
Propunem o ediție hibridă, pe ecrane 
mici și mari, din 4 în 13 iunie 2021. În 
orașele unde va fi posibil, cele peste 
150 de filme de maxim 4 minute vor fi 
proiectate în săli sau în aer liber în fața 
spectatorilor bucuroși să regăsească 
sau să descopere magia Très Court. 

O ediție  
hibridă
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3:45 PM
Alisha Liu

Competiția „Paroles de Femmes”

Pentru orașele unde condițiile sanitare nu vor permite proiecțiile 
cu public, ca și anul trecut, filmele vor fi accesibile pe site-ul 
www.trescourt.com pe durata celor 10 zile ale festivalului, 
ziua sau noaptea. Astfel, oferim posibilitatea de a privi cele 
mai bune creații foarte scurte în trening sau în smoking, din 
propriul pat sau de pe propria canapea. 
Spectatorii vor putea intra pe site-ul festivalului, unde filmele 
vor fi grupate pe secțiuni, protejate de o parolă. 
Unde se găsește parola?
Intrând pe site-ul structurilor partenere ale festivalului: institute 
franceze, alianțe franceze sau centre culturale, asociații sau 
biblioteci, fiecare locație gazdă va oferi gratuit spectatorilor o 
parolă unică. Odată recuperat acest cod, accesul la vizionarea 
filmelor festivalului este posibil cu un singur click. 
Vă dăm întâlnire deci pe trescourt.com, pe harta cu toate 
orașele care găzduiesc festivalul, pentru a-l alege pe cel care e 
cel mai aproape de dumneavoastră și care  vă va oferi accesul 
la evenimentul online. Ca în fiecare an, așa cum îi stă bine 
unui festival internațional, filmele vor fi subtitrate în 8 limbi la 
alegere, inclusiv în limba română. 

Accesul la selecții
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Mine
Sophia Carr-Gomm
Competiția Internațională

Très Court International Film Festival are 
loc simultan de jur împrejurul lumii, pe 
toate cele 5 continente. 
Cea de-a 23-a ediție a Très Court va avea 
loc între 4 și 13 iunie 2021, cu susținere 
din partea a diverse structuri culturale 
din 15 țări. În România, festivalul este 
coordontat de Institutul Francez din 
România.
În propriile locuințe, în săli de spectacol 
sau în aer liber, spectatorii din lumea 
întreagă vor avea plăcerea de a 
descoperi 160 de filme foarte scurte, 
grupate în 3 competiții și 4 selecții 
tematice.
În plus față de aceste programe difuzate 
în toate colțurile lumii, sunt organizate 
și selecții locale sau naționale, precum 
Competiția românească sau cea 
canadiană… O minunată ocazie de 
a promova specificitățile culturale 
regionale și talentele locale!
Ca în fiecare an, la finalul vizionării, 
spectatorii vor putea vota filmul favorit. 
Premiul Internațional al Publicului va fi 
acordat filmului care a adunat cele mai 
multe voturi din întreaga lume. 

Un eveniment 
fără frontiere

6



Les Éveillé
Thibault & Simon Leclercq
Competiția Internațională

Și anul acesta, peste 3 000 de filme au fost vizionate de echipa 
de selecție. 144 foarte scurt metraje au fost selecționate pentru 
emoția, finețea, precizia sau imaginația pe care le degajă. Ele sunt 
reunite în 6 programe:

Competiția Internațională eeste un caleidoscop al ultimelor curente 
din creația cinematografică mondială: 42 de filme concurează 
pentru a obține un loc în palmaresul decis de juriul festivalului, dar și 
în inimile și în buletinele de vot ale spectatorilor de pretutindeni.

Competiția „Paroles de Femmes” aduce în prim plan femeile. Fie 
că se află în fața sau în spatele camerei video, ele sunt cele care 
poartă aceste filme și e clar că nu fac doar figurație. Acest program 
este ocazia unui tur de orizont creativ al realităților feminine. 

Selecția Franceză regrupează filme realizate de cineaști francezi și 
garantează o experiență à la française.

Selecția îndrăzneață „Trash & Glam” este rezervată celor care 
sunt gata să depășească limitele. În acest program eclectic, veți 
descoperi cele mai transgresive, obraznice, politic incorecte și 
neașteptate scurt metraje.

Selecția Familială este dedicată copiilor de la 6 la 106 ani. Douăzeci 
de filme care se succed ca tot atâtea porți spre universuri magice, 
luminoase și sensibile. 

Selecția Documentară este marea noutate de anul acesta. Într-o 
oră, cele 20 de filme din program deschis o fereastră asupra lumii 
prin portrete de femei și bărbați extraordinari, filme care surprind 
actualitate mai mult sau mai puțin imediată, subiecte universale sau 
absolut deosebite. Pe scurt: un tur în jurul lumii, fără să ieși din casă. 

Cele mai bune  
filme foarte scurte 
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Foto: Olivier Delbosc 
Îmbrăcăminte: Léon et Harper

În fiecare an, juriul Competiției 
Internaționale este prezidat de o 
personalitate din lumea filmelor 
sau a artelor. Pentru a 23-a ediție a 
festivalului, avem onoarea de a o avea 
pe actrița și regizoarea Audrey Dana 
ca președintă a Juriului 2021. 
Ea va fi însoțită de profesioniști, artiști, 
jurnaliști care, fără îndoială, vor ști să 
recompenseze cele mai promițătoare 
talente ale acestei ediții. 
Punem pariu că alegerea câștigătorilor 
nu va fi ușoară. 
În 2020, Jan Kounen a fost președinte 
al juriului, avându-i alături pe 
regizoarea Hélène Giraud, regizorul 
Thomas Szabo, compozitorul ROB, 
șeful de montaj Benjamin Massoubre, 
responsabila de film a Primăriei din 
Paris, Élodie Péricaud, redactorul șef 
Jean-Vic Chapus și criticul de film 
Lucille Bion.

Un juriu  
de excepție

Au prezidat festivalul din 1999 până în 2020
Jean Giraud Moebius, Charlélie Couture, Patrick Bouchitey, 
Gustave Parking, Jean-Michel Ribes, Emma de Caunes, 
Pierre Richard, Gérard Krawczyk, Claude Chabrol, Yves 
Boisset, Jean-Loup Hubert, Philippe Muyl, Nicolas Altmayer, 
Jean-François Halin, Marianne Slot, Bruno Putzulu, 
Pascale Ferran, Aure Atika, Nicolas Boukhrief, Éric Judor, 
Michel Hazanavicius, Jan Kounen.
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Competiția Internațională
• Marele premiu: 1 500 €
• Premiul pentru originalitate: 500 €
• Premiul pentru animație: 500 €
• Premiul publicului: 500 €

Competiția „Paroles de Femmes”
• Premiul pentru  

Drepturile Femeilor: 1 000 €

Competiția Românească
• Premiile competiției românești constau în 

trofee și smartphone-uri oferite de Orange, 
sponsor principal al festivalului și sunt decise 
de un juriu special creat cu această ocazie. 
La fel ca pentru competiția internațională, 
se acordă un premiu al publicului, în urma 
voturilor spectatorilor din România.

Premiul Publicului
Premiul Publicului este decernat după 
numărarea tuturor voturilor spectatorilor din 
toate țările care găzduiesc festivalul. Anunțarea 
câștigătorului are loc pe website-ul festivalului, 
cu detalierea voturilor în funcție de fiecare oraș 
și fiecare țară.
Aceste premii vor fi decernate sub rezerva faptului 
că apocalipsa nu va veni înainte de 13 iunie. 

Premii, trofee, 
recompense 

L’Instant Très Court
Regizorii laureați ai competițiilor internaționale 
câștigă de asemenea difuzarea filmului lor timp 
de 15 zile, în deschiderea programului de filme 
din cinematografe. Această difuzare va fi realizată 
în cadrul l’Instant Très Court, un dispozitiv care 
difuzează filme foarte scurte în peste 100 de săli de 
cinema din Franța, pe tot parcursul anului.
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Slice of Heaven
Kourtney Roy

Competiția „Paroles de Femmes”

Cinematografia continuă să fie și azi o industrie 
masculină, în care femeile luptă împotriva tendințelor 
unei culturi patriarhale, rezistă stereotipurilor sau 
banalizării hărțuirii. 
Din fericire, multe voci se ridică și se fac auzite, 
cu camera de filmat în mână: Adèle Haenel, Aïssa 
Maïga, Céline Sciamma, Florence Foresti... Sunt tot 
mai numeroase cele care își fac auzite poveștile și 
părerile, fiecare în felul său, difuzând un discurs care 
schimbă societatea în profunzime. 
La Très Court, de 12 ani deja Competiția Paroles 
de Femmes onorează și promovează perspective 
feminine, portrete, mărturii, povești de viață, de 
luptă, mici sau mari victorii ale „celeilalte jumătăți 
a umanității”. Viața cotidiană sau întâmplări 
excepționale se găsesc toate sub lupa regizorilor 
și regizoarelor care caută să schimbe păreri, să 
destrame clișee. 
Această selecție ne dezvăluie femei originale și 
surprinzătoare. Indiferent de vârstă, cultură sau 
naționalitate, ele iau cuvântul cu umor sau cu 
seriozitate și ne arată o diversitate a universului 
feminin, care reflectă realitățile lumii. 

Paroles de 
Femmes

Parteneri
Competiția Paroles de Femmes a obținut în 
2020 Labelul Génération Égalité, acordat de 
ONU Femmes France.

Premiul pentru Drepturile Femeilor este decis 
de un colectiv de personalități angajate pe teme 
de egalitate de sex,  în parteneriat cu Ministerul 
francez al Egalității între femei și bărbați.  
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Roumanie

de/pressure
Andra Salaoru

Câștigătoarea Competiției Românești 2020

De la bun început, Institutul Francez din România, 
coordonatorul festivalului în țara noastră, a dorit 
nu doar să difuzeze Festivalul Très Court, ci și să 
folosească această sărbătoare a scurt metrajului 
ca o rampă de lansare, pentru a promova talentele 
cinematografice din România. 
Competiția românească aduce deci în fața publicului 
între 10 și 20 de filme de maxim 4 minute realizate 
în ultimii doi ani în țara noastră. Regizorii lor sunt 
amatori sau profesioniști, uneori chiar tineri elevi sau 
studenți care aspiră la o carieră în cinematografie. 
Un juriu format din reprezentanți ai Institutului 
Francez și Orange, sponsor principal al festivalului,  
alături de critici de film, actori sau regizori evaluează 
producțiile și decide câștigătorul. La rândul său, 
publicul spectator votează filmele preferate și decide 
laureatul Premiului Publicului din România.

Competiția 
Românească 

Coordonator 
național
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Quarter Life Poetry  
on Office Bathrooms

Samantha Jayne
Selecția îndrăzneață

Atenție, acest program  
nu e pentru toate privirile! 

Inițial confidențială, selecția Au Îndrăznit 
„Trash & Glam” și-a construit rapid un 

loc special în programul Festivalului 
Très Court. Borderline, obraznică, 

transgresivă, iconoclastă, ea e rezervată 
spectatorilor care nu țin prea mult la 

corectitudinea politică. O sesiune care 
reunește, cu bune și rele, umor negru, 

prost gust, kitch, sex și deliruri diverse!
Puternic recomandată celor care fac 

uz intens de simțul umorului și de 
exclamații fals indignate. 

Au îndrăznit să le facă,  
noi îndrăznim să vi le arătăm 
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Duo chi yi dian ba
Sinclair Neff, George Du
Selecția Documentară

Anul acesta, primim în program cele mai bune documentare 
foarte scurte internaționale. 
Credeți că există puține documentare sub 4 minute, nu-i așa? 
Ei bine, vă înșelați! Am găsit pepite documentare venite din 
întreaga lume. Pe parcursul unei ore,  pornim în descoperirea 
unor personaje deosebite, meserii pasionante, subiecte care 
ridică întrebări despre lumea în care trăim, fie că e vorba de 
ființe vii sau nu, de oameni sau alte vietăți. 
Selecția Documentară este o aventură poetică și spirituală, 
o călătorie culturală prin multe zone ale lumii, recomandată 
tuturor celor care sunt avizi de descoperire și de învățare. 
Acest program este și foarte antent cu mediul: un tur al lumii 
fără a vă părăsi fotoliul, deci fără să fie nevoie să călătoriți cu 
avionul. O amprentă de carbon remarcabil de mică!

Noua selecție 
Documentară 
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22nd of April
Cesare Maglioni - Franța

23h57
Louise Collaray - Franța

Arachnarche
Emma Jordan - Regatul Unit

Around the Block
Jonnie Lewis - Regatul Unit

Au Placard
Vivien Forsans - Canada

Awkward
Nata Metlukh - Statele Unite

Babaou
Alexandra Mignien - Franța

Be unbreakable
Christoph Amort - Austria

Bébé Carbone
Laura Ghazal - Franța

Big Touch
Christopher Tenzis - Statele Unite

Birds
Joe Bennett - Statele Unite

Brief Survey
Dava Whisenant - Statele Unite

Bruise
Christy He - Statele Unite

Caníbales
Mikel Bustamante - Spania

Centrifugado
Ignacio Rodó - Spania

Childline: Nobody is Normal
Catherine Prowse - Regatul Unit

Christopher Nolan es Dios
Javier Alegre - Spania

Contacto
Miguel San Martín - Spania

Descent
Helen Takkin - Estonia

Freedom is a Serious Crime
Rafa Zub - Hong Kong

Frisson
Ghislain Lefort - Franța

Home
Pierre-Alexandre Chauvat - Franța

In his eyes you
Nicolás Ponta - Irak

Je suis obsolète
Félicie Robert, Julien Aveque - Franța

Late Summer Dream of Flying
Jack McDonald, Mida Chu - Statele Unite

Les Éveillé
Thibault Leclercq, Simon Leclercq - Franța

Love Processing
Valentin Stoll - Franța

Mine
Sophia Carr-Gomm - Regatul Unit

Filmele din Competiția Internațională 
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While Everything Is Asleep
Anthony Rogerson, Yoma Charret

Competiția Internațională

Nos héros
Léo Granperret - Franța

ON
Jelena Sinik - Australia

Photo Op
Dava Whisenant - Statele Unite

Samedi en quinze
Yannick Privat - Franța

Scream for Ice
Emir Aytemür - Turcia

Seule
Florent Sabatier - Franța

Snow
Viviana Lagazzi - Italia

Taxi!
Celia Rowlson-Hall - Statele Unite

Thank You for your Teeth!
Horia Cucuta, George ve Gänaeaard - România

The Box Assassin
Jeremy Schaefer - Statele Unite

The Day of the Coyote
Derek Hayes - Regatul Unit

Tipping Point
Alberto Mielgo - Franța

Tourist Trap
Vera Van Wolferen - Regatul Țărilor de Jos

While Everything is Asleep
Anthony Rogerson, Yoma Charret - Franța
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Roumanie

V É R I T A B L E  S A V O N  À  F R O I D

Soutenu
par

 trescourt.com
 twitter.com/trescourt
 facebook.com/trescourt
 youtube.com/trescourt
 instagram.com/tres_court

Très Court International Film Festival este 
prezentat de Asociația Tout en Très Court. 
În România, festivalul e coordonat de Institutul 
Francez din România, cu susținerea Orange. 

Contact de presă 

Raluca Mateiu 
Coordonatoarea festivalului  
  în România
Institutul Francez Cluj-Napoca
raluca.mateiu@institutfrancais.ro 
+40 752 135 898

Coordonator 
național

http://trescourt.com
http://twitter.com/trescourt
http://facebook.com/trescourt
http://youtube.com/trescourt
https://instagram.com/tres_court
mailto:raluca.mateiu%40institutfrancais.ro?subject=

