Persones guanyadores del concurs d’idees
de la Mallorca Film Commission per produir curtmetratges
que potenciaran la imatge de l’illa
Mitjana
de vots

Mi isla

Sandra Seeling Lipski

6.93

Direcció
Sandra Seeling Lipski
Guió
Sandra Seeling Lipski i Rainer Lipski
Interpretació
Sandra Seeling Lipski, Toni de los Ángeles, Clara Ingold
Durada estimada
12 min
Sinopsi
Una mare fadrina de Los Ángeles torna a Mallorca, l’illa on va
néixer i créixer. Allà aprofundeix en el seu passat i reviu els records
de la seva infància.
Pressupost estimat
16.150 €

The Getaway

Toni Bestard Rosselló

6.65

Direcció
Toni Bestard
Interpretació
Colm Meaney i Donal O'Kelly
Durada estimada
15-20 min
Sinopsi
Road movie amb dos amics irlandesos que viatgen a Mallorca molts
d’anys després d’haver-la visitada per primera vegada i
descobreixen una illa nova i, especialment, la serra de Tramuntana
durant una excursió en cotxe a sa Calobra.
Pressupost estimat
17.800 €

El instante
Direcció i guió
Marcos Cabotá
Interpretació
Per determinar
Durada estimada
15 min
Sinopsi

Marcos Cabotá Samper

6.59

Reflexió sobre el significat del temps i del moment alhora que els
protagonistes recorren diferents punts de l’illa, des de la Seu fins a
l’Observatori de Costitx.
Pressupost estimat
14.500 €

Ciclovi(d)as

Pedro Victory Ramos

6.31

Direcció i guió
Pedro Victory Ramos i Carmelo Morales Ramírez
Interpretació
Per determinar
Durada estimada
8 min
Sinopsi
Recorregut per la vida d’una nina mallorquina i pels entorns i les
riqueses de l’illa a través dels seus passejos en bicicleta, primer
amb la seva padrina i, més tard, amb el seu company.
Pressupost estimat
13.500 euros

Un parell de cançons després
(‘A couple of songs away’)

Jaume Carrió Artigues

Guió, direcció i muntatge
Jaume Carrió
Interpretació
Joan Aguiló i Aina Zanoguera
Durada estimada
15 min
Sinopsi
L’obra de cada artista es nodreix de l’obra d’altres artistes, tot i que
moltes vegades no en som conscients. És el que viuen el pintor
d’un mural dedicat a Mallorca i una compositora.
Pressupost estimat
16.200 €

6.24

