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D

upă ce primul episod „Nicu şi Baton” a fost primit
de public cu mult interes şi reacţii pozitive şi a
acumulat în jur de 70.000 de vizualizări pe Youtube,
cele două personaje revin într-un nou filmuleţ de
animaţie. Al doilea episod se lansează la patru luni
de la apariţia primului, are 10 minute şi a fost realizat
cap-coadă în opt săptămâni. Echipa a lucrat aproape
non-stop şi a reuşit să bată propriile recorduri, pentru
că în mod normal, pentru un astfel de filmuleţ ar fi
fost nevoie de cel puţin de două ori mai mult timp.
Tot în această perioadă, studioul „FrimuFilms” a mai
făcut două animaţii, pentru clienţi din Germania şi
Israel. (Ambele pot fi vizionate pe site-ul studioului
www.frimufilms.md.)

Î

n acest episod, acţiunea se desfăşoară în… cosmos,
iar cele două personaje se confruntă cu extratereştrii. Filmuleţul este o satiră socială şi tratează tema
migraţiei moldovenilor peste hotare, a viselor spulberate şi a nerealizării personale. Cele câteva replici
patriotice din filmuleţ au scopul de a ridica moralul
moldovenilor, a celor plecaţi şi a celor care au mai
rămas în ţară. Şi de această dată s-a lucrat mult la
muzică şi voci, pentru a obţine o coloană sonoră cât
mai expresivă şi realistă.

„A

m luat în consideraţie comentariile publicului la
primul episod şi am aplicat multe din sugestiile primite. Acum aşteptăm reacţiile la episodul doi.
Dar putem spune cu certitudine deja că serialul va
continua!”, explică Eugen Frimu, director „FrimuFilms”.
Lansarea celui de-al doilea episod din seria „Nicu şi Baton” va avea loc la 6 aprilie, la cinematograful „Patria
Riscani”, iar intrarea va fi gratuită pentru toată lumea!
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