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ARRIIBA UN
NA NO
OVA EDICIÓ
E
Ó D’AN
NIMAC
C,
LA
A MOSTRA
A INTERN
NACIONAL
L DE CINEM
MA D’ANIIMACIÓ DE CATALU
UNYA

Arriba a Lleid
da la 16a
a edició d’Animac, la
l Mostra
a Internacional de Cinema
C
d’An
nimació de
e Cataluny
ya; una de
e les citess més esp
perades diins del sector de
l’aniimació.
Dura
ant quatre
e dies, de l’1 al 4 de
d març, es
e projecta
aran un to
otal de 12
28 films
d’an
nimació i hi
h haurà prresentacio
ons, tauless rodones, sessions e
escolars, sessions
per a públic infantil,
i
cu
ursos de tècniques
t
d’animació, tallers, fira i esp
pais de
crea
ació, que posaran
p
a Lleida en al mapa internacio
i
onal i dina
amitzaran la vida
cultu
ural de la ciutat.
c
Anim
mac 2012 compta
c
am
mb convida
ats de luxe
e com Javie
er Marisca
al, Joaquín
n Reyes,
Juan
njo Saéz, Michael
M
Rosse, Sarah Cox,
C
Vicentt Arlandis,, Jerzy Kullar, Manue
el
Cristtóbal (pro
oductor exe
ecutiu d’Arrugas, film guardon
nat amb dos Goya), Miguel
M
Galla
ardo, Sam Orti o les productorres Dvein i Physalia,, entre molts d’altress.
La convidada
c
a especial d’aquestt any és l’oscaritza
l
ada Suzie Templeto
on, qui
dona
arà una mastercla
ass a La Seu Vella
a de Lleid
da i de q
qui es farà una
retro
ospectiva amb la pro
ojecció de
els seus tre
eballs.
Anim
mac 2012 fa una forrta aposta
a aquest any per less conferèn
ncies de la
a mà de
varis experts en el món
m
de l’a
animació i dóna la
a possibiliitat a púb
blic i a
estu
udiants de
e comparttir, amb els
e expertts invitats, els seuss projecte
es a les
Porttfolio Sessiions.
Engu
uany la Mostra pressenta moltes noveta
ats i en de
estaquen lla creació de dos
nouss espais: AnimaCrea
A
a i AnimacV
Village, do
os punt de trobada i creació.
Aquets any Animac ha produït un
u clip animat amb un tema musical del
d nou
àlbu
um de Mish
hima, Els vespres
v
verrds. Ha esttat realitza
at pel col·llectiu nuev
veojos a
parttir de dibu
uixos d’Andrés Hispa
ano i es presentarà a la inaug
guració d’A
Animac
junttament am
mb la proje
ecció del film
f
francè
ès Le Chatt du Rabbiin de Joann Sfar i
Anto
oine Delessevaux.

Arrib
ba 16a ed
dició d’Aniimac, la Mostra
M
Inte
ernacional de Cinem
ma d’Animació de
Catalunya organ
nitzada perr l’Ajuntameent de Lleid
da. Animac 2012
2
es durrà a terme a Lleida
p
un
n programa ple de nov
ves proposttes. La gran
n novetat
entree l’1 i el 4 de març i presenta
d’aqu
uest any éss que es div
vidirà en dos
d grans blocs: les prrojeccions i les confe
erències
(pressentacions i taules rod
dones).
M
aqueest any fa una
u
forta ap
posta per lees conferèn
ncies, pressentacions i taules
La Mostra
rodo
ones sobre temes d’acttualitat i d’iinterès del sector. Amb
b aquestes conferènciees es vol
crearr un pont entre
e
creado
ors, públicss i indústriaa a través de
d la inform
mació i imp
plicar als
diferents agents del camp de
d l’animació. Vol profeessionalitzarr‐se i crear u
un pont enttre talent
emerrgent i indúústria. Entrre els participants a aquestes
a
conferències comptarem
m amb la
presèència, entre molts d’altrres, de conviidats i produ
uctores com
m Javier Marriscal, Joaquíín Reyes,
Juanjjo Saéz, Mich
hael Rose, Sarah
S
Cox, Vicent Arland
dis, Jerzy Ku
ular, Miguel Gallardo, Saam Orti o
les prroductores Dvein i Physsalia.
mac amplia enguany el nombre dee films projeectats. Es do
oblen les
Dins les projecccions, l’Anim
nima del
sessions de curtmetratges de dues a quatre, perr potenciar aquestes ssessions “àn
val” i crea l’Open Scree
en, una pantalla obertaa i gratuïta al
a públic quee es situarà a l’espai
festiv
Anim
maCrea, un nou espai de trobadaa obert a tothom (gran
ns i petits) per a experrimentar
l’anim
mació de primera
p
mà a través de
d projeccions i de taallers amb diverses tèècniques
anim
mades i pre‐ccinematogrààfiques.
bé s’ha creat AnimacV
Village, un nou espai que té com
m a objectiu
u crear un punt de
Tamb
trobaada entre el públic, creaadors, produ
uctors... i fom
mentar l’esp
pai de festivaal.
a
novetaat és que, ap
profitant la presència
p
de
d grans pro
ofessionals d
de l’animació durant
Una altra
la Mo
ostra s’han creat
c
les Po
ortfolio Sessions, un esspai on proffessionals em
mergents i creadors
c
podrran comparttir els seus projectes
p
am
mb ells.
t
presenta canvis per aquestta nova edicció. Per tots aquells quee tinguin
La Fiira Animac també
algun
na cosa intteressant peer vendre als
a animado
ors (o futurrs animado
ors) Animacc ofereix
Eleva
ator Pitch un
u espai perr a micro‐presentacionss de producttes, serveis i oferta educcativa.
d
principaals objectiuss d’aquest any
a serà obrrir la mostrra a altres d
disciplines, entenent
e
Un dels
l’anim
mació com a una activittat global, que
q toca molt de prop laa il·lustració
ó, el món ed
ditorial o
els motion
m
graph
hics, entre d’’altres.
udiants amb Animac Campus i el coneixem
ment de
L’Aniimac afavorreix la visitta dels estu
l’anim
mació de prrimera mà amb
a
els Talllers Animac.
nt La Llotja de Lleida però
p
també hi hauran activitats
a
La seeu central de la mostra seguirà sen
progrramades en
n d’altres espais de la ciutat com
m ara La Se
eu Vella i eel CaixaForrum que
s’inco
orpora de nou com a espai de la Mo
ostra.
ova directorra (Carolina López) aposta per la prrofessionalització del ceertamen,
Aqueest any la no
amb la voluntat de crear no
oves experièències i obriir‐lo a més públic.
p
Anim
mac continua amb la
pendent i arriscada.
a
H aconsegu
Ha
uit una mo
olt bona consideració entre el
seva línia indep
d promouree el bon cineema d’animació i els
col·leectiu de creaadors per laa seva fermaa voluntat de
seus autors. Aqu
uest fet comp
porta que laa mostra estiigui molt been posicionaada en la nov
va era en
ual el princip
pal capital de
d la indústrria a Europaa es concentra en el tallent, els con
ntinguts i
la qu
les no
oves tecnolo
ogies.

CON
NFERÈNC
CIES, PRESENTACIIONS I TA
AULES RO
ODONES
ules rodonees són la gran
g
apostaa d’Animacc 2012 i
Les conferènciees, presentaacions i tau
ptaran amb la presènccia de moltees cares conegudes dins del món
n de la il·lu
ustració i
comp
l’anim
mació com Javier
J
Marisscal, Joaquín
n Reyes, Juaanjo Saéz, Viicent Arland
dis, Miguel Gallardo,
G
Sam Orti o les prroductores Dvein
D
i Physsalia, entre molts
m
d’altrees.
mb molta fo
orça amb Il··lustració Frame
F
a Fra
ame (dijouss 1 a les
El prrimer dia arrrancarà am
16h), una taula rodona
r
per compartir i debatre less experiències diverses d’il·lustradors en el
mada, que organitza
o
l’A
Animac amb
b la col·labo
oració de
procéés de creaciió d’una pel·lícula anim
l’APIIC (Associacció Professio
onal de Il·lustradors dee Catalunya) i amb la paarticipació de
d Javier
Mariiscal, un crreador d’imatges que desenvolupa
d
a el seu treeball en tott tipus de suports
s
i
discip
plines i quee s’ha llençaat al món dee l’animació amb la pel··lícula Chico
o y Rita, guaardonada
en varis
v
festiv
vals i nomiinada als Óscar aqueest any co
om a millo
or film d’aanimació.
L’aco
ompanyaran
n Arnal Balllester, il·lusstrador i an
nimador quee ha desenvvolupat la seeva tasca
profeessional en el món del llibre i la premsa
p
i Fla
avio Morais, il·lustrador en estat pur que
aplica el seu taleent als formaats més diveersos com llibres, publiccitat, revistees, diaris, disseny de
L taula estarà moderrada per
productes, pecees d’animació i muralss de gran dimensió. La
ustrador i diibuixant de còmics lleid
datà Miguel Gallardo que actualm
ment és el president
p
l’il·lu
de l’A
APIC.
ntinuació (aa les 19h) tindrà lloc Fins
F
al límitt i més enlllà. Guionitzzar animacció per a
A con
adullts, una taulla rodona que
q tractaràà la importància dels bons
b
guions en animaació, i en
particular per a les sèries d’adults, am
mb la presència de Joa
aquin Reyes, dibuixantt, actor i
còmiic, molt coneegut per la seva particiipació a “La Hora Chanaante” i “Mucchachada Nui”, i per
crearr personatgees delirantss com ara to
ota una sagaa de ‘celebriities’ o recen
ntment ‘Ono
ofre’ i en
anim
mació, els ino
oblidables ‘C
Cinta VHS’, ‘Enjuto
‘
Mojaamuto’, ‘Súp
per Ñoño’ o ‘Maricón y Tontico’;
T
Juan
njo Sáez, il··lustrador i dibuixant polifacètic, autor d’Arrròs Covat, actualment la sèrie
d’aniimació per adults
a
de méés èxit a Cataalunya; Vice
ent Arlandiis, un clàssicc de l’animaació per a
adultts al nostre país amb ‘240, el primeer heroi del 3r mil·lenni’ o ‘Patatam
mon’ que acttualment
desen
nvolupa el seu
s treball creatiu
c
des del
d seu estu
udi de Yanqu
uipay; i mod
derada pel guionista
g
de cò
òmics i cinem
ma Hernan
n Migoya. Ab
bans de passar a debatrre el tema, ccada autor mostrarà
m
un taast de la sevaa obra que inclourà algu
unes primícies.
m
del mateix
m
dijous (12:30h) tindrà lloc la presentaació de Phy
ysalia, un estudi
e
de
Al migdia
motio
on graphics i efectes esp
pecials instaal·lat a Barccelona. La prresentació laa faran els membres
m
del col·lectiu,
c
P
Pablo
Barqu
uín, Mauro Coral i Maarcos Gimfeerrer que aaprofundiran
n en les
bamb
bolines de l’’estudi i exp
ploraran com
m es varen crear
c
algunees de les pecces de Physaalia, que,
a méés a més, també han sigut els encaarregats de crear la caareta d’Anim
mac 2012, una lliure
interrpretació dell cartell de Carles
C
Portaa.
ndres dia 2 tindrem la taula rodon
na De la pà
àgina a la pantalla.
p
Prroduir adap
ptacions
Diven
anim
mades (16h)) una taula rodona quee vol transm
metre el pro
océs de prod
ducció de peel·lícules
d’aniimació adap
ptades a paartir de còm
mics i noveel·les il·lusttrades i quee comptaràà amb la
presèència de Manuel
M
Crisstóbal, pro
oductor del film “Arruggas”, recentt guanyadorr de dos
prem
mis Goya; Antoine
A
Dellesvaux, co
odirector (ju
untament amb Joann SSfar) de l’estudi de
producció i anim
mació La Station Animattion i produ
uctor de Le Chat
C
du Rabb
bin; i Micha
ael Rose,
dependents i televisió i gestiona
codirrector de Maagic Light Piictures que produeix peel·lícules ind
la maarca d’èxit per
p nens, “The Gruffalo””. La taula serà moderaada per la diirectora de l’Animac
Carollina López.

Tamb
bé tindrem una presentació a cààrrec de Ch
hristian Jan
nicot, director d’art i agitador
cultu
ural, que vindrà a presentar el seu projectee Laborato
oire des im
mages (17:3
30h), un
projeecte on estu
udiants de la
l prestigiossa escola Su
upinfocom interpreten
i
l’obra de destacats
d
il·lusstradors fran
ncesos i quee compte am
mb el suport de Canal Plus. El projeccte té ja tress anys de
vida i ha anat ev
volucionant des de la prroducció de curts per a TV fins a no
ous suports com ara
l’I‐paad.
d l’estudi DVEIN
D
(17.3
30h), Premi Ciutat de Barcelona
Dissaabte comptaarem amb laa presència de
de Diisseny 2012
2 i Grand Laaus 2010 i 2011, autors dels títols de
d crèdit i d
dissenyadorss de part
dels efectes especials (guarrdonats a Sitges, als Gaaudi i als Goya)
G
del film
m Eva (Kike Maillo,
1), que ens mostraran
m
u selecció
una
ó dels seus treballs
t
i desvetllaran eel secret dell seu èxit
2011
interrnacional i el
e seu pecu
uliar procés de creació on la col·laboració hii juga un im
mportant
papeer.
bé es presen
ntarà dissab
bte En Consstrucción: Pos
P Eso (16h
h), on el pro
opi director del film,
Tamb
Sam Orti, ens vindrà
v
a preesentar el seeu llarmetraatge que acttualment esstà en ple procés de
producció.
menge al matí
m
(a les 12.30h)
1
tind
drem un dels plats fortts de l’Anim
mac: una
I finaalment dium
Mastterclass imp
partida per l’animadoraa Suzie Tem
mpleton a laa Seu Vella d
de Lleida. Aq
questa es
comp
plementarà amb una reetrospectivaa que se li faarà a l’anim
madora el m
mateix diumeenge a la
tardaa. Suzie Tem
mpleton és escriptora
e
i directora especialitzad
da en animaació stop mo
otion i ha
guan
nyat un Oscaar pel film “P
Peter and th
he Wolf” i do
os premis Baafta per “Do
og”(2001) i “Stanley”
(1999).

OJECCION
NS ANIMA
AC 2012
PRO
ojeccions trrobarem: 4 sessions oficials
o
de curtmetrattges que op
ptaran a
Dins de les Pro
nyar el Prem
mi del Públicc, una de les novetats d’aquesta
d
ed
dició d’Anim
mac; la sessió Futur
guan
Talent, que offerirà trebaalls de prom
metedors estudiants
e
d tot el m
de
món; tres sessions
ogràfiques que
q inclouraan la sessió Canviar el Món que pllantejarà si és possible viure en
mono
un món
m millor, Clip,
C
Klapp, Bum que farà
fa un repàs als videocclips d’animaació d’avanttguarda i
una sessió
s
dediccada a l’esco
ola d’animaació Supinfo
ocom i la seecció Open Screen, pro
ojeccions
gratu
uïtes i oberttes al públic en una pan
ntalla ubicad
da en un nou
u espai del ffestival, AnimacCrea
(una de les granss apostes d’aaquesta nov
va edició).
na sessió retrospectiva
a dedicada a l’animadora Suzie
Com a plat fort del festival tindrem un
b la projecciió dels seus treballs.
Templeton, amb
a públic inffantil hi hau
urà tot un prrograma pen
nsat per a lees diferents ffranges d’ed
dat amb
Per al
tres sessions
s
de Petit Animac, dues Pre
esentacionss i les clàssiques Sessio
ons Escolarss, a les
qualss enguany participen més de 5.000 nens i nenees de primàrria i secundàària.
p
na sessió d’inauguraciió el dijous 1 de març al
a vespre
Les projeccions
es completaaran amb un
(20.3
30h) a La Llotja amb la projecció del
d film Le Chat
C
Du Rab
bbin i la cloe
enda, que consistirà
en un
na col·lecció
ó dels més recents curtm
metratges de mestres contemporan
nis que tindrà lloc el
dium
menge 4 de març, on també es lliurarà
l
el Premi del Públic al M
Millor Curtm
metratge
d’Aniimació de laa Mostra.

SESS
SIONS OFICIIALS DE CURTMETRAT
TGES: 43 FIILMS OPTEN
N AL PREMII DEL PÚBL
LIC
Es prrojectaran un
u total de 43
4 films en quatre
q
sessions oficialls de curtm
metratges reepartides
entree tots els diees d’Animacc, doblant ell número dee sessions respecte
r
a an
nteriors ediicions de
dos a quatre. Totes les sessiions es projectaran duees vegades; una
u a la Llotja de Lleidaa i l’altra
al CaaixaForum, per
p donar op
pció al públic a no perd
dre‐se’n cap. Les session
ns oficials seeran una
seleccció de pel·llícules que recullen la millor anim
mació que s’està fent actualment a nivell
mund
dial i optaraan a guanyarr el Premi deel Públic.
S’hi podran
p
veurre films d’arrreu del món
n (Israel, Crroàcia, Novaa Zelanda, A
Alemanya, Arrgentina,
Canaadà, França, Grècia, Eslovàquia, Estats Units, Polònia,
P
Fin
nlàndia, Braasil, Suïssa, Lituània,
Rússia, Corea deel Sud, Àustrria, Països Baixos, Bèlgicca, Sèrbia, Irran, Taiwan
n o Japó) i també una
s
fent actualmentt a nivell naccional.
repreesentació deels millors trreballs que s’estan
CONV
VIDADA ESPECIAL ANIMAC 2012
2: SUZIE TEM
MPLETON
L’Aniimac dedicaa enguany una retrosspectiva a Suzie
S
Tem
mpleton, esccriptora i directora
d
especcialitzada en
n animació stop motion
n. Es projecctaran diumenge a la taarda (19h) tres
t
dels
seus treballs. Su
uzie Templeton és una de les anim
madores de stop
s
motion més reconeegudes a
onal. Autora que arriba avalada perr premis de prestigi, l’O
Oscar pel film “Peter
nivelll internacio
and the
t Wolf” i dos premiss Bafta per “Dog”(2001
1) i “Stanleyy” (1999), p
precisamentt els tres
filmss que es podran veure en
n aquesta reetrospectivaa.
PROJJECCIONS MONOGRÀF
M
FIQUES
ns monogrààfiques d’An
nimac 2012 trobarem: Canviar ell Món, proggramada
Dins les session
bé dins les sessions
s
en horari lectiiu pels joves dels instittuts, que serà una sesssió de 14
tamb
curtm
metratges qu
ue es planteejaran si és possible
p
viu
ure en un mó
ón millor i d
donarà pistees i eines
per aconseguir‐h
a
ho; la sessió Supinfocom
m on de la mà
m de Jerzy Kular, direcctor de la preestigiosa
Escolla d’Animacció Supinfo
ocom (Françça), es pressentaran ells treballs m
més destaccats i de
projeecció intern
nacional dee l’escola; i Clip, Klapp, Bum,, una sesssió program
mada en
col·laaboració am
mb l’Xcèntricc (el cinema del CCCB) que
q consistiirà en la pro
ojecció de viideoclips
d’avaantguarda, un
u luxe pels amants delss videoclips més creatiu
us i del cinem
ma experimental.
FUTU
UR TALENT
T
La seecció Futur Talent reco
ollirà les aniimacions deels que comeencen i ja ap
punten moltt alt. Són
pel·líícules fetes per estudian
nts a escoles de tot el món
m amb un
n total de 13
3 films projeectats. La
sessió tindrà llocc el divendrees 2 de marçç a les 20:30
0 a La Llotja.
OPEN
N SCREEN
Com a novetat, aquest
a
any hi
h haurà projeccions graatuïtes i obertes al públiic a la Open
n Screen,
bicada a AnimacCrea,
A
un nou espai
e
de trobada oberrt a tothom
m per a
una pantalla ub
m a través de projecccions i de tallers de diverses
experimentar l’aanimació dee primera mà
u total de 2
28 films, pen
nsats per
tècniiques animaades i pre‐cinematogràffiques. Es prrojectaran un
a veu
ure de maneera distesa i oferirà esp
pecials sobrre els grafismes creats per a actuaacions en
direccte per Alba G. Corral i Max
M Hattler.

ANIM
MAC PER AL
L PÚBLIC IN
NFANTIL: SE
ESIONS ESC
COLARS I PE
ETIT ANIMA
AC
En aquesta
a
edicció es dedicca un progrrama molt complet al públic infa
antil, amb sessions
escollars entre seetmana, sesssions familiars el cap de setmana i sessions dee presentaciió. A més
a méés de les prrojeccions i les presen
ntacions tam
mbé podran
n gaudir del ja esmenttat espai
Anim
maCrea. Les projeccionss les presentarà l’escrip
ptora i guion
nista Victoriaa Bermejo.
d
session
ns monogrààfiques anom
menades Prresentacionss Petit Anim
mac represeenten un
Les dues
nou format
f
dinss de Petit An
nimac, que consisteix
c
en sessions mixtes
m
de p
projecció i exxplicació
del procés
p
creatiu a càrrec dels propis creadors. Enguany,
E
enss visiten doss grans refeerents de
l’anim
mació feta pels
p propis nens
n
i neness: Sarah Coxx , realitzado
ora de ‘The Tate Movie Project’ i
Mario Torrecillas, guionista i membre de
d Petits dibu
uixos animats.
v
a preesentar i a exxplicar el prrocés de pro
oducció del seu film Thee Itch of the
e Golden
Cox vindrà
Nit (d
diumenge 4 de març, 16.00h), un film
f
en 2D produït
p
per Aardman
A
An
nimations, en
e el que
han participat
p
m de 9.00
més
00 nens i neenes britàniics, que narrra les aven
ntures i desv
ventures
fantààstiques d’en
n Beanie i la seva germ
mana la Bery
yl; i Mario Torrecillas
T
p
presentarà la sessió
mono
ogràfica ded
dicada a P.D
D.A. Petits Dibuixos Animats
A
(dissabte 3 dee març, 12.30h), un
referrent internaacional pel que fa a l’animació feta
f
per nens que de la mà de l’Institut
Cervaantes, ha reecorregut mig
m món orgganitzant taallers a Eurropa, Àfrica, Amèrica i Àsia. El
resulltat són pel·lícules que fan servir lees estratègiees del docum
mental i els dibuixos deels petits
per tal
t d’explicarr les seves històries
h
en primera peersona. Darrera el projeecte hi ha To
orrecillas
(guio
onista), Tyto
o Alba (cineaasta) i David
d Borrull (an
nimador).
Les projeccions
p
del Petit Animac
A
con
nsistiran en 3 sessions de curtmettratges dividides en
frangges d’edat, acompanyad
a
des d’un miggmetratge. La
L primera sessió
s
serà p
per a nens i nenes a
partir de 3 any
ys (dissabte 3 de marçç a les 16h)) amb la prrojecció de cinc curtm
metratges
m basat en el llibre i eels personattges d’El
d’aniimació d’autor acompaanyats d’El Grúfal, film
Grúfa
al de l’editorial Macmillan publicatts per primeer cop l’any
y 2001 i tot un èxit com
mercial al
Regn
ne Unit. La segona
s
sessió serà per a nens a paartir de 5 an
nys (diumen
nge 4 de març a les
12.30
0h) amb la projecció
p
dee 5 curtmetratges més i el film La Fiilla del Grúffal (segona part d’Él
Grúfa
al) i la tercerra sessió serrà per a nen
ns a partir dee 8 anys (diu
umenge 4 de març a less 17.30h)
amb la projecció
ó de varis cu
urtmetratgess que narren
n històries fantàstiques
f
s per als méss valents
nster of Nixx, la primeraa incursió al
a cinema
i curiosos i la prrojecció de l’espectacullar The Mon
ntil del multiipremiat cin
neasta Rosto
o.
infan
t
Sessions Escolarrs gratuïtes (i exclusiv
ves) per less escoles dee Lleida comptaran
Les tres
engu
uany amb un
n total de 5384
5
escolarrs, provinen
nts de 33 ceentres educcatius de Lleeida. Les
sessions seran: El
E grúfal i Altres
A
Històries per alu
umnes d’Edu
ucació Infanttil i Cicle Iniicial, una
n
(dim
mecres 29 dee febrer a
sessió que parla de la toleràància, la imaaginació i l’amor per la natura
9
i 11.30h i divend
dres 2 de març
m
a les 9.30h); la seessió Petits Grans Artiistes per
les 9.30h
alum
mnes de Ciclee Mitjà i Sup
perior, una sessió
s
dedicaada als nenss que són caapaços d’inventar les
histò
òries més fan
ntàstiques i de crear diibuixos que sorprendrieen el propi Picasso (dijous 1 de
marçç a les 9.30h
h i a les 11.30
0h i divendrres 2 de marrç a les 11.3
30h) i finalm
ment Canviar el món
per escolars
e
a partir
p
de 12 anys, una sessió
s
que es
e preguntaa si és possible un món
n millor i
dónaa algunes propostes perr aconseguirr‐ho (dimecres 29 de feebrer a les 1
12.30h i diveendres 2
de març
m
a les 9.3
30h).

INAU
UGURACIÓ: LE CHAT DU RABBIN, UN
U TRIOMF
F DE LA NO
OVA ANIMAC
CIÓ FRANCE
ESA I LA
PRES
SENTACIÓ DEL
D CLIP ANIMAT
A
“EL
LS VESPRES
S VERDS”, CANÇÓ
C
DEL
L NOU ÀLBUM DEL
GRUP
P CATALÀ MISHIMA
M
La in
nauguració d’Animac 2012
2
tindràà lloc aquesst dijous 1 de
d març a lees 20:30 a la Llotja
de Llleida. Es pro
ojectarà el film
f
Le chat du Rabbin dirigit per Joann Sfar i A
Antoine Dellesevaux,
un deels films méés importan
nts de la hisstòria de l’an
nimació fran
ncesa recen
nt, basat en el còmic
homò
ònim del mateix
m
Sfar, (creat
(
l’any 2002) i es presentaràà el clip anim
mat de la cançó Els
Vesp
pres Verds del
d grup cataalà Mishima
a.
nauguració és
é gratuïta i oberta al pú
úblic amb prrèvia recolliida de la invvitació a les taquilles
La in
de Laa Llotja de Lleida
L
(fins a exhaurir in
nvitacions).
Actua
alment, men
ntre els llargmetratges d’animació
d
trradicional s’’estan conveertint en una
a “espècie
en viees d’extinció
ó”, a Europa i Amèrica s’’insisteix en preservar
p
el dibuix anim
mant “de tota
a la vida”
sensee per això deesestimar la
a seva combiinació amb altres tècniq
ques més recents. A aqu
uest grup
perta
any El Gat del
d rabí (Le chat
c
du Rab
bbin), la cintta amb la que ANIMAC inaugura l’eedició de
2012
2. Aquest film
m constitueiix un esdeveeniment imp
portant en la
a història dee l’animació francesa
més recent. Dirig
gida per Joa
ann Sfar i Antoine
A
Deleesevaux, es basa en el còmic homò
ònim del
f
per Editions
E
Darrgaud i trad
duït a 15
primer, creat el 2002 i publlicats originalment en francès
mes (text: Alffons Moliner, Animac Magazine,
M
feb
brer 2012).
idiom

Le cha
at du Rabbin

oduït un clip
p animat de la cançó Ells vespres verds
v
de Misshima, temaa del nou
L’Aniimac ha pro
àlbum
m de la band
da, L’amor feliç,
f
que s’eeditarà el prroper 27 de març. El cliip es podrà veure
v
de
maneera exclusiv
va el properr 1 de març a la inaugu
uració de la mostra. El cclip, una pettita obra
d’art,, ha estat reealitzat amb
b tècniques d’animació
ó experimen
ntals pel coll·lectiu nuev
veojos a
partir de dibuixo
os d’Andréss Hispano.
'L'am
mor feliç' éss el títol d’aq
quest nou àlbum
à
del qu
uintet barceeloní formatt per David Carabén
(veu i guitarra), Marc Llorett (teclats i veeus), Dani Vega
V
(guitarrres), Xavi Caaparrós (baiix i veus)
ons Serra (bateria i veuss). Es tracta del sisè treb
ball de la baanda després de 'Lipsticck traces'
i Alfo
(2000), 'The fall of public man' (2003
3), 'Trucar a casa. Reccollir les fottos. Pagar la
l multa'
s últim i aaplaudit discc.
(2005), 'Set tota la vida' (2007) i 'Ordree i Aventura'' (2010), el seu

Nuev
veojos és un
u col·lectiu
u que es dedica
d
a la comunicacció audiovissual amb una clara
orien
ntació al món de la cultu
ura. La sumaa d'un equip
p format perr tres realitzzadors especcialitzats
en po
ostproducció i direcció artística, Marion
M
Omed
des, premi Nacional
N
d'audiovisuals 2011, la
Karin
n du Kroo i en Carles Mora,
M
amb una
u extensaa xarxa de col·laboradors, els hi haa permès
donaar una resp
posta person
nalitzada a les necessitats de cada client i projecte; i Andrés
Hisp
pano és reallitzador aud
diovisual, co
omissari, pin
ntor i il·lusttrador. Col·llabora habittualment
en ell suplementt Cultura‐s de
d La Vangu
uardia, ha publicat Davvid Lynch. Cllaroscuro am
mericano
(1998), ha dirigiit alguns dels programees televisiuss menys con
nvencionals del nostre país
p com
g Boing Bud
da (BTV) o Baixa
B
Fidelita
at (XTVL), és
é professor invitat a la Universitat Pompeu
Boing
Fabraa, organitzaa cursos perr l’escola Ellisava, ha fo
ormat part del
d jurat deels Premis Ciutat
C
de
Barceelona i els Premis
P
Nacionals de Cu
ultura de Catalunya, haa creat mun
ntatges audiiovisuals
per vàries
v
expossicions del CCCB
C
i La Pedrera i ha co
o‐comissariat exposicio
ons per variss centres
de cu
ultura.
ENDA: L’ÚLTIM DELS MESTRES.
M
U FI DE FE
UN
ESTA DE LUX
XE
CLOE
Finallment la Clo
oenda tindrrà lloc el diu
umenge 4 de
d març a lees 20.30h a la Llotja dee Lleida i
consiistirà en un
na sessió dee curtmetraatges on es podran veu
ure els nou
us treballs de
d grans
mesttres de l’animació mundial com Ko
oji Yamamu
ura, Barry J. Purves, Weendy Tilby, Amanda
Forbis, Coe Hoedeman o Kaamil Polak, entre d’altrres. A més a més, es lliiurarà el Prremi del
atge d’Animació de la Mostra.
M
Públlic al Millorr Curtmetra

ANIM
MAC LIVE!
Dos actuacions
a
en directe portaran
p
a Lleida
L
el miillor del nou
u cinema exxpandit, és a dir els
grafissmes animaats més inno
ovadors sin
ncronitzats amb
a
musiqu
ues del mom
ment. Dijouss a la nit
serà el torn de Clemens
C
Kogler (Viena)) i dissabte a la nit el de
d Max Hatttler (Aleman
nya‐UK).
mens Kogler ha fet dels dibuixos prre‐cinemàticcs el seu seggell d’autor. L’artista co
onstrueix
Clem
‘disco
os’ animats en loops que
q mescla i canvia en directe aconseguint
a
una versió
ó cool de
zoòtrrops i praxxinoscopis i actuarà co
onjuntament amb Mon
nsieur H; i Max Hattleer és un
anim
mador experiimental àmp
pliament recconegut en els
e circuits de
d musica electrònica i VJ’s més
innov
vadors i actu
uarà en direecte juntameent amb com
mpositor lleiidatà de música 8bit Vesper On.

POR
RTFOLIO SE
ESSIONS
Apro
ofitant la prresència dee grans pro
ofessionals de l’animació durant l’Animac, a l’espai
Anim
macrea, alguns d’aquestts profession
nals rebran a d’altres animadors
a
eemergents per
p tal de
veuree les seves bobines
b
i projectes. Aqu
uestes sessio
ons tindran lloc dijous i divendres a les 11h
a la Llotja
L
de Lleida.

FIRA
A ANIMAC
La Fiira Animac també pressentarà novetats: l’Elev
vator Pitch o com ven
ndre en pocss minuts
serveeis, productes i oferta educativa
e
(reelacionats amb
a
l’animació) davant altres profeessionals
i indú
ústria. Hi haaurà dues sessions, d’u
una hora de durada cad
dascuna, unaa per a serv
veis i una
per a escoles. L’objectiu
L
d
d’aquestes
m
micro‐presen
ntacions éss aconseguirr que en un temps
reduïït una perso
ona pugui tenir un pano
orama generral de les milllors proposstes.

TALLERS ANIM
MAC
Anim
mac ha organ
nitzat tallerrs per a totees aquelles persones
p
intteressades een descobriir el món
de l’aanimació. Aq
quest any ha
h organitzaat tres tallerrs que han tingut lloc en
n diferents escoles i
centrres educatiu
us de Lleidaa: el Tallerr de Creaciió Audiovissual a l’Esccola d'Art Municipal
M
Leandre Cristòfo
ol (EAM) im
mpartit pels realitzadors
r
s Lore&Jun (que
(
va teniir lloc entre el 28 de
m
el Ta
aller “Pixillació Huma
ana” imparttit per la prroductora An
nimaldia
gener i el 2 de març);
d
4 de
d febrer al Centre de Recursos
R
Juvvenils La Paalma) i el
(que va tenir lloc el passat dissabte
er de Gràficca Generativ
va per a Principiants amb
a
Processsing imparttit per Alba G. Corral
Talle
que va
v tenir lloc els
e passats 15
1 i 22 de maarç i aquest dimecres, 29
2 de febrerr fa la últimaa sessió a
la Ud
dL (Universitat de Lleidaa).
mac és ince
entivar la creativitat
c
i la pedago
ogia de les diferents tèècniques
L’objectiu d’Anim
nt conjuntam
ment amb institucions,, centres d’eeducació
d’aniimació a totts els nivellls, treballan
infan
ntil, primària i secundàària. Tots aq
quests tallers estan prrogramats p
per Animac, buscant
alian
nces amb aqu
uestes instittucions i enttitats.
Duraant la mosttra s’imparrtiran tallerrs a l’espai AnimaCreea per apropar les tèècniques
d’aniimació al pú
úblic assisten
nt a la mostrra. El dijous 1 i el divendres 2 tindrran lloc els tallers
t
de
cuto
out i stop mo
otion i el cap
p de setmanaa els tallers de
d flipbookk i zootrop.

ANIM
MAC CAMP
PUS
Per tercer
t
any consecutiu
c
i gràcies a la bona acollida que va
v tenir en
n edicions anteriors,
a
Anim
mac torna a celebrar Animac
A
Cam
mpus, que ofereix als estudiantss d’art, de cinema
c
i
d’aniimació, la po
ossibilitat de compartirr uns dies amb compan
nys d’estudiss, generar xarxes
x
de
comp
plicitat, conèèixer als pro
ofessionals de
d l’animaciió a prop i gaudir de sesssions de cin
nema. La
convocatòria de l’Animac Caampus ha esstat tal èxit que
q les places estan exh
haurides dess de fa ja
vàriees setmanes..

AIS
ESPA
L’Aniimac seguirà comptant amb els seu
us espais haabituals d’exxhibició: l’em
mblemàtic edifici
e
La
Llotjaa de Lleid
da (Premi Internacio
onal Dedallo Minossee 2011, Prremi Interrnacional
d’arq
quitectura Europeu
E
Chicago Athen
naeum 2011), seu i esspai centrall per a pro
ojeccions,
confeerències… i punt neurààlgic de la Mostra;
M
la Seu
S Vella, on tindrà llo
oc la masterrclass de
Suziee Tempelton
n en un marrc inigualablle i aquest any
a es recup
pera el CaixaaForum per apropar
l’Anim
mac al centrre de la ciutaat.

ESM
MORZAR AM
MB ELS AU
UTORS
El diivendres 2 i el dissab
bte 3 de ma
arç tindrà lloc
l
a l’espaai Animac V
Village de La
L Llotja
l’habitual esmorrzar amb autors
a
conv
vidats a Aniimac. Una oportunitat
o
on els interessats i
estud
diants en an
nimació pod
dran conèixeer als autorrs i les sevees creacionss, mentre prrenen un
cafè. Activitat gratuïta i oberrta a tothom
m que tindrà lloc, ambdó
ós dies, a less 10h del maatí.

DES I TROB
BADES AMB
B PREMSA
A DURANT ANIMAC 2012
2
ROD
Dijou
us 1 de marrç.17:45. Trrobada amb
b premsa i convidats. Llotja de Llleida
Amb: Javier Mariscal, Arnal Ballester , Flavio
F
Moraiis, Miguel Gaallardo, Viceent Arlandis, Joaquín
Reyees , Juanjo Sááez, Hernán Migoya i la productora Physalia
Dissa
abte 3 de març.
m
11h. Trobada
T
am
mb premsa i convidats. Llotja de L
Lleida
Amb: PDA (Mario Torrecillaas), Sarah Co
ox, Suzie Tem
mpelton, Dv
vein, Sam Orti y Jerzy Cu
ular.
Dium
menge 4 de març. 18:3
30. Roda de Premsa Ta
ancament Animac
A
201
12. Llotja de
e Lleida
Amb: Àngel Ros, alcalde de Lleida
L
i Caro
olina López, directora d’Animac

S INFORMA
ACIÓ
MÉS

www.a
animacc.cat
XA
ARXES SOCIA
ALS | ANIM
MAC 2012
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TWITTER
R ANIMAC 2
2012
MATER
RIAL PREMS
SA:
(note
es de premssa, fotografi
fies, vídeos)):
ÀREA DE PREMSA
A
CONTAC
CTE PREMS
SA: La Costa
a Comunica
ació
Sandra Cossta · Marta S
Suriol
T +3
34 933 103 888
8 | +34 93
34 125 479
M 670 236
6 496 (Sandrra) | M 629 848 187 (M
Marta)
premsaa@animac.cat

