Scurtmetrajul românesc „Reboot” al lui Andrei Thutat Ungur desemnat Best
Short la „Eurasia International Film Festival”
Scurtmetrajul românesc „Reboot” al lui Andrei Thutat Ungur a câștigat premiul „Best
Short” („Cel mai bun film de scurtmetraj” - n.) la festivalul internațional de film „Eurasia
International Film Festival” 2020 din Moscova, Rusia, unde va fi proiectat pe data de 1 martie
2020.
„Reboot” este cel de-al doilea film de scurt metraj al lui Andrei Thutat Ungur. Este o
dramă SF de 14 minute și 58 de secunde realizată cu buget zero, independent, în 2019,
despre un bărbat însingurat, chinuit de depresie, regrete și gânduri obsesive, care alege să își
șteargă memoria în încercarea sa de a-și restarta viața și de a obține o a doua șansă la o viață
normală.
Anterior, scurtmetrajul „Reboot” a fost proiectat și a câștigat premiul I la categoria
„Special Jury Prize” la festivalul internațional „BioFiction Science-Art Festival” din Viena,
Austria, pe data de 24 septembrie 2019. A câștigat, de asemenea titlul „Honorable Mention
Award” la festivalul internațional „Canada Shorts Film Festival” în noiembrie 2019.
Până acum, scurtmetrajul „Reboot” a fost în selecția oficială la 14 festivaluri
internaționale de film din Statele Unite ale Americii, Canada, Portugalia, Italia, Slovacia,
Austria și Rusia, cea mai recentă proiecție fiind la „Holden Village Film Festival” din Chelan,
Washington, SUA.
Andrei Thutat Ungur este un filmmaker (realizator de filme – n.) autodidact și
independent, în vârstă de 32 de ani, din București, România. Încă din copilărie a avut înclinații
artistice, fiind premiat și apreciat atât în presa scrisă, cât și în cea audio-vizuală națională
pentru versurile, proza umoristică și picturile sale deosebite. A îmbinat mereu preocupările
artistice cu cele pentru electronică și informatică, fiind dezvoltator software. Vrea să își urmeze
visul de a avea o carieră de regizor de film și lucrează la scenariul următorului proiect.
Lista câștigătorilor de la festivalurile „Eurasia Fest” (Moscova) și „BioFiction Science-Art
Festival” (Viena) poate fi citită pe site-urile oficiale, http://eurasiafest.ru/winners/, respectiv
https://bio-fiction.com/films-2019/ .
Întrucât filmul este încă în circuitul festivalier, nu a fost publicat online. Screener online
privat cu parolă este disponibil la cerere.
Detalii publice de contact: IMDB: https://www.imdb.com/title/tt11828908/, pagina oficială
de Facebook a scurtmetrajului “Reboot”: https://www.facebook.com/rebootShortMovie/, pagina
oficială a lui Andrei Thutat Ungur: https://www.facebook.com/thutat, blog:
https://www.thutat.com/ sau LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andrei-lucian-ungur/.
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