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Étienne de Massy guanya el Vad

NAVEGACIÓ

El Festival Internacional de Vídeo i Arts Digitals va lliurar ahir els premis
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Étienne de Massy va guanyar ahir el premi Vad,
dotat amb 2.000 euros, per l'obra Somnia_3, que el
jurat del festival gironí de vídeo i arts digitals ha
distingit pel fet que construeix «una nova
escriptura amb artificis creats a través de senzills
recursos vitals».
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El Festival Internacional de Vídeo i Arts Digitals Vad va
lliurar ahir al vespre al Centre Cultural la Mercè, de
Girona, els seus guardons. El festival, però, continua
fins a finals de la setmana vinent perquè el públic
pugui veure les obres seleccionades en aquesta edició
i, entre elles, els treballs premiats pel jurat. El Vad
desenvolupa les seves activitats a la Casa de Cultura,
la Mercè i el Niu del Bòlit a la Rambla.
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L'obra guardonada amb el premi Vad com a millor
treball presentat a aquesta edició en qualsevol format,
Somnia_3 d'Étienne de Massy, és un treball amb
referents del cinema de ciència ficció, però com ja s'ha
dit, amb una escriptura renovada. El premi Fundació
Fita, dotat per aquesta entitat amb 2.000 euros per
reconèixer la millor obra creada a les comarques
gironines, ha estat per a Zeitriss, de Quimu Casalprim.

Una imatge de Somnia_3, d'Étienne de Massy.

ENQUESTA

VINT ANYS DESPRÉS DE L'ACCIDENT
DE VANDELLÒS, CREU QUE SÓN
SEGURES LES CENTRALS
NUCLEARS?

Notícies de ...
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Els premis Metrópolis, que atorga aquest programa de televisió, s'han concedit a El tránsito, d'Elías León
Siminiani; Vortice Remixer, de Marcelo Fica, i El errante, de David Yáñez, que el programa de TVE emetrà en un
especial el dia 25 d'octubre i també oferirà fins al 31 d'octubre a través del seu web.
Darrera actualització ( Diumenge, 18 d'octubre del 2009 02:00 )

No, s'ha demostrat que no ho són
Sí
La seguretat ha millorat, però no
n'hi ha cap que pugui garantir que
no hi hagi accidents
Vota
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ESTRENES DE L'ÀREA DE GIRONA
DESAR AQUESTA PÀGINA A:

Quina pel·licula vols veure?
A quina sala de cinema vols anar?

COMENTARIS

Escriure un comentari
Identificar-me. Si ja esteu registrats, abans d'enviar un comentari us heu d'identificar.
Registrar-me. Per opinar sobre aquesta notícia cal estar registrat.
Nota: El Grup El Punt adverteix que no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els comparteix perquè enten
que són responsabilitat exclusiva de llurs autors. Per això, cada comentari es publicarà sempre amb el nom i els cognoms de
l'autor i amb la població de residència.
Per afegir comentaris a qualsevol informació és necessari que us doneu d'alta en el registre del Grup El Punt. No
s'admetran insults ni comentaris que vulnerin els drets i l'honorabilitat de les persones. Elpunt.cat es reverva el dret de no
publicar els que vulnerin aquesta norma.

GIRONA A LA XARXA

Esquerra Unida i Alternativa / Girona
Club Tramuntana
Ducform Serveis Gràfics
6tems comunicació interactiva
AMPA CEIP Pericot
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Tots els enllaços

ÚLTIMES NOTÍCIES
DARRERS POBLES

MÉS LLEGIDES

19/10/09 02:00 Una

ciutat que fa suar
19/10/09 02:00 Vandellòs i l'Hospitalet.
L'aniversari de la por
19/10/09 02:00 Girona. Intenten per tercera
vegada el judici d'un cas de quatre
violacions produïdes a la Cellera de Ter
19/10/09 02:00 Tarragona. Adéu al Lauren
Tarragona
19/10/09 02:00 Barcelona. Olivia Hotels va
adquirir les finques per fer l'hotel del
Palau a La Salle i no a Millet
19/10/09 02:00 Reus. Cinc anys i mig de
presó per als lladres que s'amagaven en
un bosc del Baix Camp
19/10/09 02:00 «Millet ens ha amagat coses,
a l'Ajuntament i a la fundació»
19/10/09 02:00 Girona. Una pilona malmet un
cotxe i l'amo rep 2.200 euros de
l'Ajuntament
19/10/09 02:56 Rajoy anuncia que demanarà
aquesta setmana al Congrés la devolució
de la llei de l'avortament
19/10/09 02:00 Tarragona. «La meva il·lusió
és tornar la vida a Solanell»
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