ANIMAC 2013
17ª Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya
Del 28 de febrer al 3 de març

“A LIARS AUTOBIOGRAPHY”, UN FILM SOBRE LA VIDA DE
GRAHAM CHAPMAN DELS MONTY PYTHON, INAUGURA ANIMAC
Animac inaugura aquest dijous 28 de febrer a les 20:30 amb l’estrena a Espanya de A
liar’s autobiography, un collage animat que repassa la vida de Graham Chapman dels
Monty Python
Bill Jones, codirector i coproductor del film (i fill de Terry Jones dels Python) i George
Sander‐Jackson, un dels animadors del film estaran presents a la inauguració
A les 20h tindrà lloc a la Llotja un photocall amb convidats que asistiran aquest any a la
Mostra com els mateixos Bill Jones i George Sander‐Jackson, Joanquín Reyes, Andy
Glynne, Michèle Lemieux o Theodore Ushev, entre molts d’altres

INAUGURACIÓ ANIMAC 2013
17ª Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya
Dijous 28 de Març ∙ 20:30 ∙ La Llotja
A Liar’s Autobiography, estrena absoluta al nostre país, inaugura l’Animac aquest dijous 28 de
febrer a les 20:30 a La Llotja.
Dirigida per Ben Timlett, Jeff Simpson i Bill Jones, és l’adaptació –en forma de biopic animat
surrealista– del volum sisè de la falsa i fictícia autobiografia que Graham Chapman dels Monty
Python va escriure l’any 1980. El film relata la seva infantesa macabra en temps de guerra, el seu
període universitari a Cambridge en companyia de John Cleese, els seus dies d’esplendor amb els
Monty Python, la seva sortida de l’armari i la seva abducció alienígena per una nau extraterrestre
en forma de fal∙lus. El llargmetratge, que compta amb la participació de la majoria dels Python
restants, ha comptat am la participació de catorze estudis d’animació independents on cadascun
ha animat els diferents segments del film seguint diferents tècniques i estils d’animació.
Bill Jones, codirector i coproductor del film (fill d’en Terry Jones dels Monty Python) i un dels
animadors del film George Sander‐Jackson, assistiran a la inauguració ja que el mateix dijous a la
tarda ens explicaran de primera mà com ha estat possible aquesta creació a tantes mans el mateix
dijous a les 16:00 a La Llotja. Com els diferents estils s’han unit i aconseguit que, malgrat la
diversitat de tècniques utilitzades, la pel∙lícula tingui una unitat narrativa, i mantingui l’esperit
iconoclasta que va fer famosos als Python.
A la inauguració també es projectarà el curtmetratge Free Jafar Panahi: Joda de Theodore Ushev,
convidat especial de la Mostra d’enguany. Després que el cineasta iranià Panahi Janar va perdre la
seva apel∙lació contra una condemna de sis anys de presó i de vint anys de prohibició de fer
cinema, viatjar o concedir entrevistes, Theodore Ushev va convidar els cineastes que coneixia a fer
pel∙lícules molt curtes en suport a l'alliberament de Panahi.
Després de la inauguració, tindrà lloc la Open Night Screen (a les 23.30h al Cafè del Teatre), una
projecció on la música serà la protagonista.

CONVOCATÒRIES PREMSA ANIMAC 2013
Acte de premsa. Animac obre les portes (10:30 h)
L’alcalde de Lleida, Sr. Àngel Ros, assistirà a les primeres sessions de la 17è edición d’Animac 2013
La Llotja
Photocall inauguració, 20h
Amb directors i convidats a la Mostra
La Llotja
Dissabte 2, matí (12h)
Trobada amb directors i productors convidats a l’Animac 2013
La Llotja

ANIMAC 2013
Arriba una nova edició d’ANIMAC 2013, La Mostra Internacional de Cinema d’Animació de
Catalunya, que aquest any explora les possibilitats creatives de l’animació en la no‐ficció, sota el
títol “A través de la realitat”.
La Mostra, organitzada per l’Ajuntament de Lleida, tindrà lloc des d’aquest dijous 28 de febrer al
diumenge 3 de març. Quatre intensos dies de projeccions, amb més de 230 films projectats,
conferències, presentacions especials, tallers, Elevator’s Pitch, Animac Campus, Portfolio Sessions,
Sessions Escolars, Petit Animac i altres activitats en una cita imprescindible per als amants de l’art i
de l’entreteniment.
Entre els convidats la Mostra d’enguany comptarà amb la presència de la jove promesa de
l’animació i convidat especial Theodore Ushev; Bill Jones (fill de Terry Jones dels Monty Python) i
George Sander‐Jackson, codirector i animador respectivament de A liar’s autobiography;
l’animadora i il∙lustradora Michèle Lemieux; Andy Glynne, director de Mosaic Films; Mercedes
Marro, directora de Tomavistas; el productor Manuel Cristóbal; l’il∙lustrador Miguel Gallardo;
Max Andeson, director del film Tito on Ice; Jaroslav Rudiš, dibuixant del còmic Alois Nebel; Ana
González, Directora de Compres dels canals infantils de Turner Espanya (Boing, Cartoon Network i
Cartoonito); Xavier Romero, Responsable de Continguts de projectes d'animació de l'Àrea de
Coproduccions a TVC, els animadors Jordi Amorós (Smiletoons) i Vicent Arlandis (Yanquipay); o el
grup barceloní The Pinker Tones, entre molts d’altres.

MÉS INFORMACIÓ
www.animac.cat

ZONA DE PRENSA
http://www.lacosta.cat/Estem‐fent/Projectes‐estem‐fent/ANIMAC‐
2013.html
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