Convocatoria Prensa

FX ANIMATION PRESENTA EL
“VII FÒRUM 3D BARCELONA” AL CCCB
L’acte inclou novetats de produccions internacionals com Space Command, la nova saga
dels creadors d’Star Trek; l’anunci de les primeres confirmacions del cartell del b’Ars ‐
Barcelona International Arts and Vfx Fair, certamen que es farà al juny del 2015, i
projeccions dels últims projectes de l’escola.
Barcelona, 11 de Desembre del 2014. ‐ FX ANIMATION Barcelona 3D School, l’escola de
Barcelona de referencia a nivell internacional en Efectes Visuals, Disseny en 3D, videjocs i
postproducció, presenta la setena edició del Forum 3D Barcelona, una festa dedicada als nous
continguts de creació audiovisual en 3D que pretèn ser un aparador pels amants de les noves
tecnologies i el 3D. D’aquesta manera, el proper divendres, 12 de desembre, de les 18h a les
20:30h a l’auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) acollirà des de
projectes de les productores més interessants nacionals i internacionals, fins a l’anunci de les
novetats dels festivals de referència de la ciutat, com ara la programació del b’Ars Barcelona
International Arts and Vfx Fair o la projecció dels curtmetratges guanyadors del festival 3D Film &
Music Festival. Així mateix, la nova edició del Fòrum 3D Barcelona també comptarà amb la
presentació dels últims projectes dels alumnes de l’escola, com ara la producció de Hollywood de
la saga de SCI‐FI Space Command, dels creadors d’Star Trek, i d’altres novetats més tecnològiques,
com ara la presentació del software Ligthwave 2015.
Barcelona, Ciutat del 3D

El VII Forum 3D Barcelona arriba a la seva setena edició en un moment en el qual les noves
tècniques de creació digital s’utilitzen a gairebé a totes les produccions audiovisuals. Aquests
avenços permeten dotar de vida i credibilitat guions amb un alt nivell de detall i realisme
impossible d'aconseguir amb les tècniques tradicionals. I es que la gran evolució tecnològica dels
darrers anys ha portat la transformació del cel∙luloide als bits. Així mateix, la constant evolució dels
programes informàtics ha fet que ens trobem davant noves formes d'entendre i expressar la
realitat, emprant un llenguatge més visual. Aquest fet ha conduit a la societat a adaptar‐se a noves
formes d'aprendre i d’ensenyar. Per a Xes Vilà, director tècnic d’FX ANIMATION “volem aportar
propostes orientades a aquests nous paradigmes de l'educació, innovadores i adaptades al nou
entorn tecnològic i aquest Fòrum és l’aparador perfecte pel nostre sector”.

Per assistir a l’acte, imprescindible confirmar assistència enviant un mail a:
Gabinet de Premsa i Comunicación d’ FX Animation
Esther Lopera ∙ elopera@la‐chincheta.com ∙ Tel. 685.99.04.60
Sílvia Rodríguez ∙ srodriguez@la.chincheta.com ∙ Tel. 691.35.85.24
Yolanda Bravo∙ ybravo@la‐chincheta.com ∙ Tel. 685.51.24.76

