
Rezidență artistică în cadrul Academiei Internaționale de Film Cineimpact

Sunteți invitați la o rezidență-
atelier dedicată Producției de Film
și Artelor Vizuale în cadrul
Academiei Internaționale de Film
Cineimpact. Rezidența „Behind
the reality scene 2017” va avea
loc în perioada 1-15 August la
Câmpulung Muscel. Candidații
selectați vor fi implicați în toate
detaliile organizării și producției
de cinema non-ficțional,
participând și la un atelier având
ca finalitate expoziția „Behind the
reality scene”. Instalația va mixa
domenii, elemente și tehnici
curatoriale specifice
artelor/antropologiei vizuale (design, scenografie, colaj, obiect, ilustrație, grafică, fotografie, video)

Artiștii vizuali selectați vor lucra împreună cu colegii lor, regizori, operatori, antropologi vizuali din 
China, US-Columbia, România, Spania, Slovacia, Camerun-Ghana și Anglia, care vor realiza filme 
documentare sau hibride în cadrul Academiei Cineimpact. Înscrierea la rezidență implică participarea 
riguroasă la activitățile community-based, de organizare și producție a Academiei de Film Cineimpact.
Vă anunțăm din timp că rezidența implică efort creativ și organizațional, deci oferta acestui program 
este adresată artiștilor care se bucură de o personalitate pro-activă, voluntară, participativă și 
iubitoare de activități community-based.

Colaborarea transdisciplinară din cadrul rezidenței-atelier „Behind te reality scene” oferă:
• cazare (la „Luminiș” - spațiul de rezidență și ateliere community-based – înconjurat de o 

pădure „fermecată”, suspendat pe o pantă aflată la trei minute de câmpul cu sânziene de sub 
Munții Iezer și la cinci minute de centrul orașului Câmpulung)

• breakfast + o masă pe zi
• în măsura programului impus de activitățile creative, organizatorice și de producție ale 

Academiei de Film, participanții vor putea participa gratuit la cursuri și master-class-uri 
dedicate cinematografiei și antropologiei (detalii la www.cineimpact.org)

• certificate de participare
• creditarea contribuțiilor creative (afiș, grafică, etc.) și de producție (asistență, coordonare) pe 

genericul filmelor Cineimpact
• training și inspirație creativă, voie bună, foc de tabără, petreceri cu localnici, participanți și 

veverițe saltimbance, șansa de a avea ca muze estivale prăjiturile de la celebrul brand local 
Iepurașul și mai ales aerul, răcoarea, pădurile și munții din apropierea Luminiș.

Participarea la rezidență „Behind the reality scene” este gratuită si va fi concretizată într-o instalație 
de arte vizuale, itinerantă, care va complementa meta-disciplinar filmele realizate în cadrul Academiei
Cineimpact.



Rezidența se adresează artiștilor vizuali emergenți (grafică, ilustrație, scenografie, foto, video, 
design, arhitectură) care pot aplica cu un CV și o scrisoare de intenție la adresa 
contact@cineimpact.org. Data limită: 26 iulie 2017.

Persoană de Contact:
Szabó Zelmira
Coordonator „Behind the reality scene”
E-mail: szabozelmira@gmail.com; Telefon: 0742 01 47 00

www.cineimpact.org

http://www.cineimpact.org/

