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SECŢIUNI / SECTIONS
      Ce-ai face pentru bani? / What would you do for money?
      Oraşe în criză / Desperate cities
      Violenţa ca acasă / Homemade violence
      Intoleranţa noastră cea de toate zilele / Intolerance today
      Cum se (re)scrie istoria / (Re)Writing history
      Eroi fără glorie / Inglorious heroes

17.03.2011
16h30 - Agnus Dei, MX/FR, 2010, 84’
18h30 - The New Saint, NL/BE, 2010, 69’
20h30 - Romanes, AT, 2009, 16’
             / Garbage Dreams, US/EG, 2010, 85’

18.03.2011
14h30 - A Film Unfinished, IL, 2010, 88’
16h30 - October Country, US, 2010, 85’
18h30 - Holy Wars, US/CA, 2010, 84’
20h30  - Pit no. 8, EE/UA, 2010, 95’

19.03.2011
14h30 - The Oath, US, 2010, 90’ 
16h30 - Holy Wars, US/CA, 2010, 84’
18h30 - Pit Hole, EE, 2010, 23’
              / Men of the City, UK, 2010, 60’
20h30  - Thieves by Law, IL/DE, 2010, 90’

20.03.2011
14h30 - El Sicario - Room 164, FR/IT, 2010, 81’
16h30 - După revoluţie, RO, 2010, 90’
18h30 - My Perestroika, US, 2010, 87’
20h30  - All That Glitters, CZ, 2010, 99’

21.03.2011
16h30 - Little Bride, PL, 2010, 14’
             / Family Instinct, LV, 2010, 58’
18h30 - A Film Unfinished, IL, 2010, 88’

CINEMA CORSO (Bd. Regina Elisabeta nr. 27)

17.03.2011 / 19h00 / intrare liberă
Bogota Change, DK, 2009, 58’ 
dezbatere

18.03.2011 / 19h00 / intrare liberă
Burma Soldier, US/IE, 2010, 68’ 
dezbatere

19.03.2011 / 19h00/ intrare liberă
William Kunstler: Disturbing the Universe, US, 2010, 90’ 
dezbatere

20.03.2011 / 19h00 / intrare liberă
Despre Romi dincolo de stereotipuri, BG/RO/SI/CZ/HU, 2010, 20’
/ Valea Corlatului, RO, 2010, 53’
dezbatere

21.03.2011 / 18h00 / intrare liberă
Center for Washing Films, RS, 2010, 90’
dezbatere

21.03.2010 / 20h30 / intrare liberă
Odessa - work in progress
dezbatere

NOUL CINEMATOGRAF AL REGIZORULUI ROMÂN 
(în cadrul Muzeului Ţăranului Român, intrarea din Str. Monetăriei)
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17.03.2011
18h00 - Nostalgia fot the Light, CL/FR/DE, 2009, 90’
20h00 - The Flood, HR, 2010, 40’
             / Rediscovering Pape, PL/ES, 2009, 26’ 

18.03.2011
16h00 - Little Bride, PL, 2010, 14’ 
             / Family Instinct, LV, 2010, 58’
18h00 - Enemies of the people, UK/KH, 2010, 93’
20h00 - The New Saint, NL/BE, 2010, 69’
22h00  - Agnus Dei,  MX/FR, 2010, 84’

19.03.2011
16h00 - El Sicario – Room 164, FR/IT, 2010, 81’
18h00 - All That Glitters, CZ, 2010, 99’
20h00 - Lone Samaritan, IL, 2010, 50’
             / The Perfect Belgian, UK/BE, 2010, 35’ 
22h00  - Napoli, Napoli, Napoli, IT, 2009, 100’

20.03.2011
14h00  - Romanes, AT, 2009, 16’  
             / Garbage Dreams, US/EG, 2010, 85’
16h00 - Pit no.8, EE/UA, 2010, 95’
18h00 - Donation addiction, DE, 2008, 18’
             / Vous  êtes servis, BE, 2010, 58’
20h00 - October Country, US, 2010, 85’

21.03.2011
18h00 - My Perestroika, US, 2010, 87’
20h00 - War Don Don, US/SL, 2010, 83’

CINEMA UNION (Str. Ion Câmpineanu nr. 21)

17.03.2011
18h00 - Pink Saris, UK, 2010, 95’
20h00 - Enemies of the People, UK/KH, 2010, 93’

18.03.2011
16h00 - The Flood, HR, 2010, 40’
              / Rediscovering Pape, PL/ES, 2009, 26’ 
18h00 - Thieves by Law, IL/DE, 2010, 90’
20h00 - Videocracy, SE/DK, 2010, 90’
22h00  - Pit Hole, EE, 2010, 23’
              / Men of the City, UK, 2010, 60’

19.03.2011
16h00 - Pink Saris, UK, 2010, 95’
18h00 - După Revoluţie, RO, 2010, 90’
20h00 - Bogota Change, DK, 2009, 58’
22h00  - Videocracy, SE/DK, 2010, 90’

20.03.2011
14h00  - War Don Don, US/SL, 2010, 83’
16h00 - Napoli, Napoli, Napoli, IT, 2009, 100’
18h00 - Lone Samaritan, IL, 2010, 50’
             / The Perfect Belgian, UK/BE, 2010, 35’ 
20h00 -  Nostalgia fot the Light, CL/FR/DE, 2009, 90’

21.03.2011
18h00 - Donation addiction, DE, 2008, 18’
             / Vous  êtes servis, BE, 2010, 58’
20h00 - The Oath, US, 2010, 90’ 

CINEMATECA EFORIE (Str. Eforie nr. 2)
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Over the past years, we have heard the word “crises“ more often than any 
other word. Most of the times it’s connected to the economic, financial 
crises but also to the government crises or even more general, the politic 
crises.
More or less, in a direct or indirect way, it affects all of us, and it marks us 
forever. I am happy that One World Romania documentary film festival 
reminds us of the existence of other crises, more serious that the decrease 
of the GDP with half a percent. It talks about the humanitarian crises, the 
moral crises and the crises of human responsibility.

Václav Havel
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Radu Filipescu

Ce  mai înseamnă  Drepturile Omului în 2011
Ce înseamnă Drepturile Omului  pentru cei care - în 2010, în cateva  sondaje 
- au afirmat că regretă perioada comunismului? Sunt drepturi ale omului 
care ne-au fost refuzate timp de 45 de ani; acum le avem,  dar poate nu le 
apreciem şi nu le valorificăm.
1)  Poţi separa perioada comunistă de încălcarea sistematică a drepturilor 
la libera exprimare, de a merge în străinătate, de a avea o opţiune politică?
Unii au invocat suficienţa financiară personală din acea vreme. Într-adevar, 
pentru cineva care nu are un loc de muncă sau unde locui, situaţia personală 
poate fi atât de gravă încât nerespectarea drepturilor omului i se pare mai 
puţin importantă. Şi mai sunt câteva întrebări : 
2) Poţi acum să ai satisfacţia că poţi călători, când nu ai bani să călătoreşti?
3) Poţi avea satisfacţia de a scrie pe blog absolut orice sau în ziare aproape 
orice, când ceea ce scrii nu contează? Dar poate uneori contează.
4) Poti sa te uiţi sau să apari la TV pe unul din cele 30 canale x 24 ore > 
600 ore/zi, să fii nemulţumit pe bună dreptate de unii politicieni, de unele  
emisiuni, etc., când pe vremuri erau 2 ore pe zi, dedicate iubitului conducător.
5) Poţi avea satisfacţia justiţiei azi când există 4 milioane de procese, în 
care aproape  jumătate din părţi sunt nemulţumite - faţă de situaţia în care 
nu existau atâtea procese, iar procesele şi condamnările politice nu ne-au  
afectat direct familia?
6) Poţi avea satisfacţia că există sondaje în care comunismul iese binişor, 
pe când sub comunişti oamenii nu erau intrebaţi în sondaje cât erau de 
mulţumiţi sau nemulţumiţi?
Vă rog să luaţi acest text  drept o provocare,  dacă nu pentru acest festival, 
poate pentru următoarele.
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Lumea este una, dar oamenii sunt diferiţi. Fiecare este, însă, unic şi are ca-
pacitatea de a înţelege această lume şi de a interacţiona cu toţi ceilalţi oa-
meni. De la aceste principii se construieşte democraţia şi ideea, cel puţin, 
de fericire.

În decembrie 1989 – ce repede a trecut vremea! – oamenii au ieşit în 
stradă şi au răsturnat regimul lui Nicolae Ceauşescu printr-un fenomen 
care a fost numit prima revoluţie televizată din lume. Într-un anumit fel, 
a fost momentul în care lumea noastră, întreagă şi unică, a intrat oficial 
în era audiovizualului. Astăzi nu ne mai putem imagina lumea fără noile 
mijloace de comunicaţie şi fără realitatea transmisă  instantaneu din orice 
punct al globului, în sunete şi imagini, pe toate terminalele pe care ni le 
oferă tehnica modernă: telefoane 3G, i pad-uri, MP-re, ecrane de ştiri in-
stalate în locurile publice şi lista poate continua. 

În acest vârtej de imagini, filmul documentar dobândeşte un loc privile-
giat. El prezintă nu numai realitatea, ci dă şi o interpretare emoţională, de 
natură să mobilizeze, să cheme la acţiune, să transforme clipa în istorie. 
La cea de a patra ediţie a festivalului One World Romania 2011 urez orga-
nizatorilor, realizatorilor şi publicului un lucru simplu: să prezinte o lume 
adevărată pentru nenumăraţi oameni adevăraţi, care să interacţioneze cu 
adevărat între ei!

Kelemen Hunor
Ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional
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The promotion and protection of human rights throughout the world is a 
priority of the Czech foreign policy. There are many reasons for that and let 
me name the most important and obvious one: The Czech Republic, just as 
Romania, has experienced years when human rights were not respected. 
In our recent history the term “human rights” had a pejorative connotation 
for some political groups and at the same time represented an ultimate 
value to others. Especially to those who fought for them and did not give 
up, such as Václav Havel, the patron of the One World Festival. 

The more we care and the more we witness, the more cautious we even-
tually become when human rights are violated. Genuine personal expe-
riences – together with information acquired from documentaries about 
human rights situations in different parts of the world – are both of great 
importance and help us to understand more. And this is the key message 
of the One World Romania Festival – to raise awareness about the fact that 
we do not live in “a wonderful world”. 

I am glad that this originally Czech concept of a human rights oriented film 
festival is well established in Romania and I wish the fourth edition of the 
festival a great success.   
 

Karel Schwarzenberg
Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic
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Thorsten Geissler 
Director, Rule of Law Program South East Europe
Konrad-Adenauer-Stiftung

Also this year the Rule of Law Program South East Europe of the Konrad Adenauer Stiftung is happy and proud to be a partner of “One World 
Romania” – the only human rights documentary film festival in Romania. The protection of human rights all around the world is one of the 
core messages of our foundation. As Christian Democrats we believe that human rights are inalienable. We therefore wholeheartedly sup-
port this forum which provides a complex and balanced perspective on the issue of human rights.

“Human dignity shall be inviolable. To respect and protect it shall be the duty of all state authority” read article one of the German Grund-
gesetz (Constitution). That is no coincidence. Our constitution was passed in 1949, four years after the Allied victory and the collapse of the 
Nazi regime which had been a reign of terror. Millions of men, women and children had lost their lives not only on the battlefields but also 
in concentration and death camps. The biggest tragedy in German history inspired the mothers and fathers of our constitution to put the 
protection of human rights at the beginning of our constitution.

Germany then became a founding member of the European Economic Community which has meanwhile become the European Union. The 
European Union can truly be called a success story – not only but particularly in regard to the protection of human rights. Our Constitutions 
incorporate civil and human rights and we have access to independent courts at national and European level should they be violated regard-
less of the legal guarantees. 

But despite the lessons that could have been learned from history, human rights are constantly violated in many countries. People are killed 
or tortured. Or they cannot live a self-determined life because the society they live is intolerant and they are discriminated. 

We should not tolerate the violation of human rights and we should not tolerate intolerance. We should not fight diversity, but celebrate it. 
This film festival wants to raise awareness. It confronts us with murder, rape, violence, the blend of nationalism and the default of human 
character. It confronts us with perpetrators and victims. Under the logo “What a wonderful world (?!)” we have the opportunity to explore, 
discuss, consider, and communicate human rights issues and reaffirm our attachment to the value of human dignity. We should not confine 
ourselves to passively watching the films but as active citizens we should support and show our solidarity with people whose rights are 
violated – abroad or in our vicinity. Each of us can speak up. 

I wish this festival every possible success.
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René Kubášek 
Director, Czech Centre Bucharest 

Weeks before the festival starts, the Czech Centre and the building of the Czech Embassy in Bucharest turn into a place full of young people 
- students and volunteers that give shape to the annual One World Romania festival. The embassy staff has already gotten used to the fact 
that the premises, which are usually used for receptions, presentations, or cultural events, turn into a very special sort of a beehive. And 
then, for the six days in mid-March, the building becomes an accreditation centre, crowded by people with badges around their necks and 
the confusion that is inherent to any true festival. 

It is a great experience to see such a concentration of people with one thing in common: they reject indifference; they simply care about the 
world around them. And that in itself means a lot.

I am proud that this initiative, introduced four years ago by my predecessor, Monika Štěpánová, is now deeply rooted in Romania and is 
becoming more and more self sustainable. Now the festival has an experienced director in Alexandru Solomon and a fantastic team under 
the guidance of our ex-Czech Centre colleague, Ana Blidaru. This is a great news for the future.

Started as a sister festival of the Prague One World festival, today the One World Romania is a full-scale event, attended by thousands of 
people, with dozens of screenings, and guests who come to openly discuss an issue as important as human rights. 

This incredible event would not be possible without the help of the many individuals and institutions that have recognized its importance. I 
would like to thank all of you who have done so.

What a wonderful world we live in! In a way…
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O lume minunată?! 

What a wonderful world?!

Trăim într-o lume minunată. Ar arată şi mai bine dacă unele documentare nu ne-ar deschide ochii. 
Recunoaştem solemn: noi suntem cei care strică imaginea omenirii. În timp ce imaginea României în lume este păzită cu îndârjire de mulţi 
dintre cetăţenii ei, unele ţări mai slabe au rămas fără apărare. Aşadar, am complotat împreună cu regizori din toată lumea: fie ei britanici sau 
egipteni, mexicani sau estonieni, italieni sau americani, cu toţii vorbesc în mod iresponsabil despre suferinţă, injustiţie, corupţie sau conflicte 
de familie. 
Ce le pasă lor? E problema lor dacă oamenii ar face orice pentru bani? Si de ce continuă să scormone traumele trecutului în loc să se bucure de 
prezent? În plus, unii dintre ei îndrăznesc să ne pună la îndoială eroii, zguduindu-ne certitudinile şi defăimându-ne statuile.  Ce o să se întâmple 
cu lumea asta dacă ei se tot plâng despre felul în care ne tratăm femeile şi copiii? Mai mult, ceea ce ei numesc intoleranţă e, de fapt, pâinea 
noastră cea de toate zilele. 
De ce le-ar păsa? De ce v-ar păsa? Chiar e nevoie să deschideţi ochii? 
Noi credem că da, aşa că veniţi la One World Romania. Suntem mândri să vă prezentăm unele dintre cele mai relevante documentare ale anului, 
realizate de unii dintre cei mai ’neruşinaţi’ regizori.

This world is wonderful. It would look even better if some documentaries would not open our eyes. 
We solemnly recognize: we are the ones who spoil the picture of the human race. While Romania’s image in the world is fiercely guarded by many 
of our citizens, some weaker countries have been left defenseless. Thus, we have been plotting with filmmakers from around the globe: be it Brits 
or Egyptians, Mexicans or Estonians, Italians or Americans, they are all irresponsibly driven to speak about sufferings, injustice, corruption or family 
dismay. 
Why would they care? Is it their problem if people are keen on doing anything for money? And why do they keep talking about the traumas of the 
past, instead of enjoying the present? Moreover, some of them dare question our heroes, trouble our certainties and tarnish our statues. What 
would happen to this world if they go on complaining about the way we treat our women and children? And what’s more, do you think this is going 
to get better since what they call intolerance is our daily bread? 
Why would they care? Why would you care? Do you need to open your eyes? 
We think you do, so join us at One World Romania. We are proudly presenting you some of the most relevant docs of the year, made by the most 
’impudent’ filmmakers. 

Monika Štěpánová & Alexandru Solomon
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Documentary is an incredibly versatile genre. Throughout the 
years,  it has proven its ability to equally support social and politi-
cal control (some of us still remember that quite vividly) and radi-
cal change (the younger flocks of One World Romania fans might 
feel tempted to take that for granted). 

Previously an educational genre feared for its reputation as ‘box-
office poison’, it gradually embraced observation, immersion, and 
a quest for authentic personal expression. Only a few years ago, 
it ran the risk of being besieged by gangs of swapped wives and 
supper-nanies gathered under the ‘reality tv’ banner. Then Irak 
happened. People started distrusting its conventional or plain 
biased coverage by mainstream media. A new brand of acutely 
topical documentaries took off. The genre turned into a crowded 
territory inhabited by angry (and occasionally hungry) film-mak-
ers ready to push the boundaries of engagement, commitment 
and participation - and, not least, of cinematic expression. 

Today’s doc crop is inquisitive and persuasive, most often signed 
by film-makers with firm political agendas. A sense of urgency is 
usually attached to these films which aim to overcome their con-
dition as ‘movies’ and become calls to action.  Of course, there 
is always the risk of preaching to the converted. To avoid that, 
film-makers are trying to develop their films’ potential to address 
the crowds rather than the interested few; and the absorption 
of recent technological developments has already changed the 
models of interaction between documentaries and their growing 
publics. 

Adina Brădeanu 
Centre for Production and Research of Documentary Film

University of Westminster

Documentary has always been elevated as a truth-telling dis-
course – the reason why its borders have been ceaselessly po-
liced for ‘dubious’ contaminations threatening to diminish its 
truth-value: reconstruction, fictionalisation, animation. However, 
the age of prescriptiveness regarding what a documentary ‘could’ 
or ‘should’ be like appears to have long passed. Just recently, 
New York Times’ A. O. Scott wrote about the difficulty to come 
up with a clear definition of documentary today, given the variety 
of options that appeared to fragment it ‘almost to the point of 
anarchy’. 

One World Romania gathers some of the most powerful and di-
verse documentaries of the recent years: beautiful, committed, 
compassionate, affecting. From this year’s selection, nothing 
speaks better to me than Guzman’s Nostalgia de la Luz – a film 
which  digs into the deepest strata of historical trauma while hav-
ing nothing to do formally with the above mentioned ‘urgency’. 
This is an astonishing cinematic essay that needs to be seen and 
talked through in Romania. And after seeing  it (and others), you 
might want to try another quick read from A.O. Scott (a fan of Ro-
manian cinema, as some of you may know already): ‘Is the docu-
mentarian’s job to show stuff happening or to listen to people 
talking? To disclose, faithfully and without overt artifice, the way 
the world is, or to try to explain why it is that way? Is the point 
of documentary, to cite an old Marxist slogan, not to explain the 
world, but to change it?’. 

Watch, think, decide. 
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ORGANIZATORI & MULŢUMIRI
ORGANIZERS & THANK YOU LIST

FESTIVAL TEAM
Alexandru Solomon - festival director 

Ana Alexandra Blidaru - executive director

Monika Štěpánová - artistic director

René Kubášek - Czech Centre director

Alina Iordache - head of finance & partner communication

Oana Koulpy - guest service and a lot more

Alexandru Olteanu - head of production

Alexandra Coţofană - translations & subtitles

Alexandra Ivan - press & pr

Anca Solacolu - coordinator of volunteers & web assistant

Robert Botezatu - production assistant

Diana Georgescu - online pr

Corina Rebegea - debate coordinator

Doru Toma - debate coordinator

SPECIAL THANKS
Jiří Sitler – Ambasadorul Republicii Cehe la Bucureşti
Thorsten Geissler – Rule of Law Program South East Europe
Konrad-Adenauer-Stiftung 
Anca Mitran – Arhiva Naţională de Filme şi Cinemateca Română
Marius Iuraşcu, Lucian Florea – Româniafilm
Dana Băcanu – Asociaţia culturală Macondo
Adina Brădeanu – pentru text şi sfaturi
Mihai Constantinescu – pentru muzică
Ileana Bîrsan – pentru sinopsisurile filmelor

VISUAL IDENTITY
fotografii: Dan Pierșinaru
trailer: Liviu Puzdercă
site: Şerban Jipa
grafică: Ana Alexandra Blidaru

MANY THANKS
Ada Solomon / Hi Film – pentru sfaturi şi suport tehnic 
Alina Cantacuzino – Institutul Cervantes
Alis Vasile – British Council
Ana-Maria Androne – Ambasada Regatului Tărilor de Jos
Andreea Banu – CNCD
Anna Kaslova – East Silver
Anna-Maria Kantarius – UpFront Films
Antanas Perez
Arezoo Hersel – Ambasada Statului Israel 
Caroline Seegbrets – Ambasada Olandei 
Catherine Le Clef – Cat&Docs
Catrinel Danaiata – MCP

Există o persoană în spatele fiecărui logo şi a fiecărei decizii  
luate pentru a ne ajuta să organizăm acestă ediţie a festivalului şi 
pentru a o promova. 
There is an individual behind each logo and every decision taken 
to help us make this festival happen again or to promote it.
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VOLUNTEERS
Andreea Gîscă, Lucian Roșu, Alexandra 
Ganea, Patricia Drăgan, Gențiana Albotă, 
Delia Valahe, Iulia Sîrboiu, Alexandra 
Buzneri, Oana Rad, Raluca Bercea, Marie 
Zimmerman, Ioana Stănescu,  Olivia 
Lăpușneanu, Diana Dima, Alexandra 
Obacea,Simona Crângău, Maria Bretan, 
Francesca Voicu, Alexandru Ivanciu

şi mulţi alţi voluntari draguţi şi simpatici, al 
căror nume nu le-am aflat încă :)

Cătalina Harabagiu – Asociația Culturală 
Macondo
Cristina Dabija – Ambasada Suediei
Cristina Popişteanu
Cristina Zaharia – port.ro
Dan Maşca – Reea
Debra Price – Ambasada canadei
Diana Klusch – pentru încredere şi suport 
Didier Dutour – Institut Francais
Dora Popeneciu – iStyle
Ecaterina Şafarica – pentru ideile bune, 
suportul tehnic şi moral
Elena Bănică – Institutul Italian de Cultură 
“Vito Grasso” 
Eva Homolková – People in Need
Fabienne Reuter – Delegation Wallonie-
Bruxelles  
Fleur Knopperts – Volya Films 
Florea Ţuţuianu – ICR
Gabriela Dobre – Delegation Wallonie-
Bruxelles 
Grant McKenzie – SABMiller
Hana Kulhánková – One World Prague
Hwa-Seon Choi – Doc&Film
Ingrid Cristeai – Ambasada Estoniei
Ioana Avadani – CJI
Irina Stanciulescu – Chainsaw
Isabella Alexandrescu – Centrul Cultural 
American 
Iulian Alexandru Popa – pentru mâini :)
Iuliana Rada – FDSC 

Iva Bartošová – One World Prague
Jan Rofekamp - Films Transit
John  Florescu – Chainsaw
Jorge Leon – pentru film
Juan Carlos Vidal - Institutul Cervantes
Karin Cervenka – Forumul Cultural Austriac
Kateřina Bartošová – One World Prague
Kim Longinotto – pentru film
Kristof Bilsen – pentru film
Lars Halvardsson – Ambasada Suediei
Laura Andrei – SABMiller
Laurenţiu Brătan – Este’n’est
Laurențiu Calciu – pentru film
Laurenţiu Gheorghe – Centrul Cultural 
American
Ligia Marincuş – Ambasada Canadei
Ligia Soare – pemtru traduceri
Maelle Guenegues – Cat&Docs
Marian Ţuţui – Arhiva Naţională de Filme 
şi Cinemateca Română
Marie-Louise Thaning – Ambasada Suediei
Maria Eliana Cuevas – Ambasadorul Chile 
la Bucureşti
Marc Isaacs – pentru film
Maria Royo – pentru film
Marina Neaşcu – Goethe-Institut
Martin Vidlák – Office of the President 
Václav Havel 
Mihai Mitrică – Este’n’est
Mihai Tănase – Pozitiv Film
Nigel Townson – British Council

Oana Voinescu – Ambasada Statului Israel
Ortansa Jarnea – 24FUN
Patricia Guy – Centrul Cultural American
Paul Richer – Pyramide
Pavel Cuzuioc – Autlook Films
Radu Gabrea
Rob Lemkin – pentru film
Scott Hudson – One World Praga
Silviu Marianciuc – Pozitiv Film
Srdjan Knezevic – pentru film
Stanislas Pierret – Institut Francais
Stephane Lucon – pentru film
Stephen Marshall – pentru film 
Tomas Kluz – Institutul Polonez
Valentin Burada – FDSC
Vanina Vignal
Zdenek Blaha – East Silver 

All the guys from SHUKAR COLLECTIVE





Ce ai face pentru bani?
What would you do for money? 
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Ce ai face pentru bani? 

What would you do for money?

Sigur v-aţi pus deja întrebarea asta şi v-aţi testat într-un fel limitele. Dar, din fericire, cei mai mulţi dintre 
noi nu am trecut prin experienţe similare cu cele ale personajelor din aceste filme. 
Unii ucid pentru bani până nu mai rezistă; alţii ucid până devin oameni de afaceri respectabili. În inima 
Europei, televiziunea murdară câştigă bani şi îşi păstrează proprietarul la putere. În altă parte a lumii, 
numeroase femei îşi părăsesc căminul pentru a deveni sclave voluntare. Un guvern oarecare vinde bucăţi 
din propria ţară la pachet cu viaţa cetăţenilor săi (aţi mai auzit povestea asta, nu?!), în timp ce tineri mi-
neri îşi sacrifică educaţia pentru că nu au altă opţiune decât să intre în subteran. 
În filmul din deschiderea festivalului, regizorul îşi imaginează o lume în care germanii de rând nu se pot 
opri din donat bani către cauze bune. Este ficţiune, bineinţeles. Dar din când în când, în special în vremuri 
de criză, trebuie să ne exersăm imaginaţia. Veţi găsi mai mult decât puteţi să vă imaginaţi în filmele din 
această secţiune.

I’m sure you asked yourself this question and you have somehow tested your limit already. But – fortunately 
– most of us have never experienced what people in these films did. 
Some kill for money until they can’t take it anymore, others kill until they become respectable businessmen. 
Elsewhere in the heart of Europe, dirty television makes money and keeps its master in power. In a differ-
ent part of the world women leave their homes in large numbers to become voluntary slaves. A certain  
government sells pieces of its country together with the interests of its folks (heard that story before, 
haven't you?!), while young miners sacrifice their education since there is nothing left for them to do but 
go underground.
In our opening film, the director imagines that ordinary Germans cannot stop themselves from  
donating money to good causes. This is fiction, obviously. But every now and then, especially in times of  
global crisis, we need to exercise our imagination. There’s more than you can imagine in the films of this 
powerful section.

CE
 A

I F
AC

E 
PE

N
TR

U
 B

AN
I?

W
HA

T 
W

O
U

LD
 Y

O
U

 D
O

 F
O

R 
M

O
N

EY
?



DONATION ADDICTION / DEPENDENŢI DE FAPTE BUNE
TITLU ORIGINAL: Spendensucht
Lutz Heineking, jr. / Germania / 2008 / 18 min.
VO germană / Subtitrări în engleză şi română

A fi bun sau generos nu este un păcat. Dimpotrivă. Însă atunci când plăcerea de a dona bani devine 
dependență, mărinimia nu mai este o virtute, ci o meteahnă.
Câțiva darnici cu suflet mare, care au dat din puținul sau din preaplinul lor direct oamenilor de pe 
stradă, prin acțiuni caritabile, în colectele de fonduri sau prin cărți de credit, încearcă să pună capăt unei 
dependențe distructive.
Chiar dacă e o ficțiune, acest “ce-ar fi dac-ar fi” intrigă și satirizează, deopotrivă. Un mockumentary 
savuros.

To be good or generous is not a sin. On the contrary. But when the pleasure to donate money becomes an 
addiction, goodness is not longer a virtue, but a habit. 
Some generous people, with big hearts, who offer some from their short or excess income to people on 
the street, at charity events, at fundraising or through credit cards, try to put an end to what seems to be a 
destructive addiction. 
Although fiction, this “how would it be if” intrigues and also satirizes.

PRODUCTION COMPANY
Kunsthochschule für Medien 
Köln - Cologne Academy of 
Media Arts
dilger@khm.de
www.khm.de

FESTIVALS
2009 - Fresh Film Fest Karlovy 
Vary International Festival, 
Czech Republic
2009 - AsoloArtFilmFestival, 
Italy
2009 - Kasseler Dokumen-
tarfilm- und Videofest, 
Germany
2009 - Short Film Festival 
Berlin, Germany
2009 - Cinema Jove 
International Film Festival, 
Spain

20.03 / Cinema Union / 18h00 /// 21.03 / Cinemateca Eforie / 18h00  
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EL SICARIO - ROOM 164 / EL SICARIO - CAMERA 164
Gianfranco Rosi / coproducţie Franţa, Italia / 2010 / 81 min.
VO spaniolă / Subtitrări în engleză şi română

Un expert în răpiri și tortură, ucigaș plătit de către mafia drogurilor din Mexic și fost șef al poliției din  
Chihuahua își spune povestea ultimilor 20 de ani, într-o cameră de motel, undeva la granița Statelor 
Unite cu Mexicul.  Cu chipul permanent acoperit și înarmat cu un carnet în care note și schițe dublează  
confesiunea, asasinul fugar, pe a cărui viața s-a pus prețul de 250.000 de dolari, reușește să ne țină cu 
sufletul la gură timp de 80 de minute. Un monolog documentar palpitant ca un thriller.

A kidnapping and torture expert, paid killer by the Mexican drug cartels and former police chief from  
Chihuahua tells his story from the past 20 years, while in a motel room, somewhere at the border between 
The United States of America and Mexico. With his face always covered and armed with a notebook full of 
notes and sketches, adding facts to his confession, the running killer, never caught or accused, and on whose 
life a reward of 250.000$ is set, magnificent guides this thriller with his monologue.
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PRODUCTION COMPANY
ROBOFILMS / LES FILMS D’ICI
courrier@lesfilmsdici.fr
www.lesfilmsdici.fr

FESTIVALS
2010 - FIPRESCI Prize, Venice 
International Film Festival, Italy
2010 - BEST DOCUMENTARY, 
DocLisboa, Portugal
2010 - International Film Festi-
val in Bratislava, Slovakia
2010 - Rotterdam International 
Film Festival, The Netherlands
2010 - Viennale, Austria

19.03 / Cinema Union / 16h00 /// 20.03 / Cinema Corso / 14h30



ALL THAT GLITTERS / TOT CEEA CE SCLIPEŞTE 
TITLU ORIGINAL: Mlčeti zlato
Tomáš Kudrna / Republica Cehă / 2010 / 99 min.
VO engleză, rusă / Subtitrări în engleză şi română

La prima vedere, pare că timpul s-a oprit în satul Barskon din Kârgâzstan. Nurbek, protagonistul  
acestui film, lucrează de 10 ani în mina locală de aur cunoscută sub numele de Kumtor. Aici Tomáš  
Kudrna documentează acestă formă aparte de capitalism şi democraţie ce există într-o ţară care arată ca 
un muzeu sovietic în aer liber. Vedem dispute meschine între localnici și aflăm despre evenimentele din 
1998, când două tone de cianură de la mina Kumtor s-au scurs în râu, otrăvind sute de săteni.

At first glance, time seems to have stood still in the Kyrgyz village of Barskon. Nurbek, the main protago-
nist in the film, has been working for 10 years in the local gold mine known as Kumtor. This is the place 
where Tomáš Kudrna faithfully documents the peculiar form of capitalism and democracy prevailing in a  
country that looks like an open-air Soviet museum. We see the petty disputes between the locals and look 
at the events of 1998, when two tons of cyanide leaked into the river from the Kumtor mine and poisoned  
hundreds of villagers.

PRODUCTION COMPANY
Armada Films
info@armadafilms.cz
www.armadafilms.cz

FESTIVALS
2010 - MDR FILM PRIZE, Dok 
Leipzig 
2010 - CZECH RADIO AWARD, 
One World - International 
Human Rights Documentary 
Film Festival, Czech Republic
2010 - 14th IDFF Jihlava, Czech 
Republic 
2010 - Watch Docs, Poland

19.03 / Cinema Union / 18h00 /// 20.03 / Cinema Corso / 20h30
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THIEVES BY LAW / CRIMINALI RESPECTABILI
TITLU ORIGINAL: Ganavim Ba’ Hok
Alexander Gentelev / coproducţie Israel, Germania / 2010 / 90 min.
VO rusă / Subtitrări în engleză şi română

„Thieves by Law” prezintă trei foști șefi ai mafiei ruse, una dintre cele mai cunoscute organizații crimi-
nale din lume. Regiorul Alexander Gentelev dezvăluie modul în care s-au format aceste grupări încă din 
perioada gulagului stalinist din anii ’30 și au continuat să existe și dupa 1990.
Mafioții, care s-au transformat în oameni de afaceri de renume, arată în detaliu cum au ajuns să 
influenţeze economia Rusiei abia ieșită din deceniile de dominaţie sovietică, şi modul în care și-au folosit 
averea pentru a construi o bază politică într-o ţară care odată îi trata ca pe niște criminali de rând.

“Thieves by Law” gives us access to three former heads of the Russian mafia, one of the most famous crimi-
nal organizations in the world. Director Alexander Gentelev reveals how these groups were formed during  
Stalinist gulag’s period during, in the ‘30s and continued to exist after 1990.
The mobsters, now converted into reputable businessmen, reveal intimate details on how they came to 
influence Russia’s economy as it emerged from decades of Soviet rule, and how they used their vast wealth 
to build up a political base in a land that once treated them as common criminals.

18.03 / Cinemateca Eforie / 18h00 /// 20.03 / Cinema Corso / 20h30
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PRODUCTION COMPANY
S.M.S Production
sasha.klein@gmail.com
LE Vision
www.levision.de

FESTIVALS
2010 - Tribeca Film Festival, US
2010 - International Documen-
tary Film Festival Amsterdam, 
The Netherlands
2010 - Hot Docs, Canada
2010 - Doc Aviv, Israel



BONUS DE KAPITALISM ROMÂNESC
KAPITALISM – OUR IMPROVED FORMULA  / KAPITALISM – REŢETA NOASTRĂ SECRETĂ
Alexandru Solomon / coproducţie România, Franţa,  Belgia / 2010 / 10 min.
VO română / Subtitrări în engleză

În completarea filmului ”Thieves by Law”, Alexandru Solomon prezintă un bonus rezultat din filmările la 
”Kapitalism...”, material care nu a intrat în versiunea de cinema a filmului. 
Lansat în aprilie 2010, ”Kapitalism – reţeta noastră secretă” descrie drumul nostru de la un comunism cu 
față urâtă la o democrație originală de piață. Și cine știe mai bine cum a fost drumul decât câștigătorii? 
Filmul îi adună laolaltă pe cei mai mari magnați din România și încearcă să afle ce i-a mânat pre ei în 
luptă.

As a complement to the screening of ”Thieves by Law”, Alexandru Solomon presents a bonus material  
resulted from the rushes of ”Kapitalism...”, with scenes that didn’t make into the final version of his film. 
Premiered in april 2010, ”Kapitalism – our improved formula” describes how capitalism emerged in the Wild 
East, often deeply rooted in its communist past. The film offers incredible access to top magnates – at home, 
in their offices and in their minds – building a bitter-sweet portrait of a new ruling class. 
Capitalism with a K – an Eastern European cocktail of power and money.

PRODUCTION COMPANY
Hi Film / Seppia
office@hifilm.ro 
www.kapitalism.ro

18.03 / Cinemateca Eforie / 18h00 /// 20.03 / Cinema Corso / 20h30
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VIDEOCRACY / VIDEOCRAŢIE
Erik Gandini / coproducţie Suedia, Danemarca / 2009 / 90 min.
VO italiană / Subtitrări în engleză şi română

De 30 de ani televiziunile italiene patronate de Silvio Berlusconi sunt, în mare parte, o oglindă a ceea 
ce reprezintă personalitatea și dorințele politicianului, iar telespectatorii sunt subiecții unui experiment 
media fără precedent, o combinație de politică și divertisment, cu rating de invidiat. 
Deja exportată în Europa și nu numai, această rețetă de succes este exploatată de către agenți de vedete, 
care fac staruri din oameni obișnuiți, sau de către paparazzi celebri care fac bani de pe urma vedetelor, 
și întreținută de consumatorii din fața televizorului, care visează la ziua în care ei înșiși vor apărea la 
televizor.
“Videocracy” nu a fost niciodată difuzat în Italia. Cum spunea criticul Francesco di Pace, acesta nu e un 
documentar, ci un horror film.

For the past 30 years, most of the Italian televisions owned by Silvio Berlusconi are a mirror of the politician’s 
personality and desires; the viewers are the subjects of an unprecedented media experiment, a mixture of 
politics and entertainment, with high rating. Already exported in Europe and not only, this recipe of success 
is exploited by managers who transform normal people into stars, or by famous paparazzi who make monez 
on their back. This is propagated by the consumers themselves who are sitting in front of the TV, dreaming 
of the moment when they will be also on TV. 
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PRODUCTION COMPANY
Atmo
info@atmo.se
www.atmo.se

FESTIVALS
2010 - DOCUMENTARY AWARD, 
Tempo festival, Sweden 
2009 - BEST DOCUMENTARY, 
Toronto International Film 
Festival, Canada
2009 - SPECIAL JURY AWARD, 
Sheffield International 
Documentary Festival, UK
2009 - International Documen-
tary Film Festival Amsterdam, 
The Netherlands

18.03 / Cinemateca Eforie / 20h00 /// 19.03 / Cinemateca Eforie / 22h00



VOUS ÊTES SERVIS / SUNTEŢI SERVIŢI
Jorge León / Belgia / 2009 / 57 min.
VO indoneziană / Subtitrări în engleză şi română

Filmul lui Jorge León merge pe urmele femeilor indoneziene care își părăsesc familiile și visează să câștige 
bani, muncind în afara țării ca servitoare sau menajere.
După un stagiu de pregătire în care sunt învățate cum să vorbească și cum să folosească aparatele  
electrocasnice, odată angajate, tinerele, exploatate până la epuizare, îndură agresiuni și umilințe,   
într-o nouă formă de sclavie, în era globalizării.

Jorge León’s documentary follows the Indonesian women who leave their families and dream of earning 
money by working abroad as servants or house keepers. 
After a training during which they are taught how to speak and how to use appliances, once hired, the young 
girls are exploited to exhaustion, bearing aggressions and humiliations, in a new form of slavery in the era 
of globalization. 

PRODUCTION COMPANY
Derives Productions
derives@skynet.be

FESTIVALS
2010 - Cinema du Reel, France
2010 - Split International Film 
Festival, Croatia

20.03 / Cinema Union / 18h00 /// 21.03 / Cinemateca Eforie / 18h00
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PIT NO. 8 / PUŢUL NR. 8
TITLU ORIGINAL: Auk nr. 8 
Marianna Kaat / Estonia, Ucraina / 2010 / 95 min.
VO rusă / Subtitrări în engleză şi română

Într-o regiune minieră din Ucraina, din cauza sărăciei, locuitorii sapă ilegal oriunde este posibil, de la 
zonele deja excavate, până la parcuri și chiar în grădinile oamenilor. Aceste gropi sunt sursa de venit și 
pentru o familie cu trei copii, Yura fiind responsabil de situația financiară a mamei dependente de alcool 
și a celor două surori care, spre deosebire de el, încă merg la școală. 
Deși visul lui este să-și deschidă o cafenea cât mai departe de casă, neînțelegerile din familie și criza 
economică îl fac să-și mai amâne o vreme proiectul.

In a mine region from Ukraine, due to poverty, the locals are illegally digging anywhere they possibly can, from 
the areas that are already in use to the parks and even into people’s private gardens. These howls are also the  
income source for a family with three children; Yura is responsible for the financial status of the family,  
including his alcoholic mother and his two sisters who, in contrast with what he’s doing, are still in school. 
Although his dream is to open a coffee shop as far as possible from home, his family divergences and  
economic crises make him postpone his project for a while.  
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PRODUCTION COMPANY
Baltic Film Production
info@bfp.ee
www.bfp.ee

FESTIVALS
2011 - ZagrebDOX, Croatia 
2011 - Crossing Europe, Austria 
2011 - Cape Winelands, South 
Africa
2010 - Tallinn Black Nights Film 
Festival, Estonia

18.03 / Cinema Corso / 20h30 /// 20.03 / Cinema Union / 16h00



Oraşe în criză
Desperate cities
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Oraşe în criză

Desperate cities

Zâmbeşte: Bucureştiul nu este cel mai rău oraş din lume. Problemele noastre sunt coşmarul altor mil-
ioane de orăşeni. Fie că vorbim despre trafic nebun, planuri de urbanism făcute iresponsabil sau de o 
administraţie coruptă, veţi întâlni aceste probleme în Bogota, Napoli sau Cairo. Uneori, criza globală 
declanşează dezastre la nivel personal, ca în filmul lui Marc Isaacs despre Londra. 
Ok, bănuiam că speculaţiile din domeniul imobiliar distrug destine în Kiev, aşa cum o fac la Bucureşti; nu 
e nimic deosebit în asta. Noutatea este că, uneori, oamenii reuşesc să lupte, chiar dacă n-au – aparent 
- nicio putere, locuiesc într-o groapă sau sunt înconjuraţi de gunoi. Câţiva găsesc puterea de a schimba 
lucrurile – precum cei doi primari din Bogota (ah, ce vis frumos : primarul nostru va vedea acest film şi va 
reflecta asupra lui...). Asta e muncă grea, pentru că oraşele, ca şi oamenii, sunt greu de reparat. 
Agenţia noastră de turism documentar vă oferă un tur special al lumii în 5 filme din 5 oraşe. Poftiţi la 
bord!

Smile: Bucharest is not the worst city on Earth! Our problems are shared by many city dwellers. Be it crazy 
traffic, irresponsible urban planning or a corrupt administration, you will encounter these problems in Bo-
gota, Napoli or Cairo. Sometimes, global crisis triggers personal disasters, like in Marc Isaacs’ film on London. 
Ok, we doubted that real estate speculation crushes destinies in Kiev, as in Bucharest, that’s nothing un-
usual. The news is that sometimes people manage to fight back, even if they might seem powerless, they 
live in a pit or surrounded by garbage. A few gain power to change things – like the two unique mayors from 
Bogota. (Oh, we dream that our mayor watches this film and reflects on it...). They have a hard job, since 
cities – as human bodies – are difficult to repair.
Our documentary travel agency offers you a special tour of the world in 5 cities and 5 films. Jump on board!



GARBAGE DREAMS / VISE DIN GUNOI
Mai Iskander / coproducţie SUA, Egipt / 2009 / 85 min.
VO arabă  / Subtitrări în engleză şi română

Cine ar fi crezut că gunoaiele pot fi reciclate în proporție de 80 la sută? La marginea capitalei Cairo, există 
o comunitate de creștini copți, formată din gunoieri, Zabbaleen. Până nu demult colectarea, sortarea și 
reciclarea gunoaielor întregului oraș era asigurată de membrii acestei comunităţi, o meserie pentru care 
copiii erau pregătiți  într-o școală specială.
Crescuți în cartierul gunoierilor, trei tineri se confruntă cu problema apariției firmelor private și a tehnolo-
giilor performante, care pun în pericol viitorul și, implicit, supraviețuirea comunității.

Who would have thought that garbage can be recycled at a rate of 80%? In the outskirts of Cairo, there is a 
community of Coptic Christians, inhabited by waste collectors, Zabbaleen, which assured until recently the 
collecting, sorting and recycling of the garbage of the whole town, job for which children are trained in a 
special school.
Three teenagers, raised in this Cairo neighbourhood, have to deal with the emergence of private companies 
and high technologies, which endanger the future and therefore the survival of their community. 

PRODUCTION COMPANY
Iskander Films, Inc
info@garbagedreams.com
www.garbagedreams.com

FESTIVALS
2009 - BEST DOCUMENTARY,  
Hollywood Film Festival, USA
2009 - BEST DOCUMENTARY,  
SXSW, USA
2009 - BEST INTERNATIONAL 
FILM, Santa Cruz Film Festival, 
USA 
2009 - BEST DOCUMENTARY 
NOMINEE, Directors’ Guild of 
America, USA 
2009 - International Documen-
tary Film Festival Amsterdam, 
The Netherlands

17.03 / Cinema Corso / 20h30 /// 20.03 / Cinema Union / 14h00
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MEN OF THE CITY / BĂRBAŢI DIN CITY
Marc Isaacs / UK / 2010 / 60 min.
VO engleză / Subtitrări în română

În City, zona financiară și administrativă a Londrei, documentaristul Marc Issacs (”All White in Barking”, 
One World Romania 2009) observă câteva figuri masculine care trec prin încercări serioase din pricina 
transformărilor financiare din ultimii ani. 
Un agent de bursă, veșnic cu ochii în monitoare, își ține la distanță familia, departe de iureșul care-l 
acaparează. Un imigrant din Bangladesh circulă cu pancarte publicitare pe străzi și adună bani pentru 
studiile fiicei. Un măturător se află în profunde căutări spirituale. 

In City, the financial and administrative area of London, the documentarist Marc Issacs (”All White in  
Barking”, One World Romania 2009) observes some men figures who pass through serious challenges due 
to the recent financial transformations.
A broker, always with his eyes on the screen, keeps his family at distance, far away from the city’s daily grind. 
An immigrant from Bangladesh walks with a crossed shaped advertising signboard to earn money for his 
daughter’s education. A street sweeper is on a spiritual quest.
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PRODUCTION COMPANY
Bungalow Town Productions 
Ltd
rebecca@bungalow-town.com
www.bungalow-town.com

FESTIVALS
2010 - DocsDF, Mexico
2010 - Krakow Film Festival, 
Poland
2010 - East End Film Festival 
London, United Kingdom
2010 - Tempo Film Festival, 
Sweden
2010 - One World,
International Human Rights 
Documentary Film Festival, 
Czech Republic
2009 - Sheffield International 
Documentary Festival, UK

18.03 / Cinemateca Eforie / 22h00 /// 19.03 / Cinema Corso / 18h00



NAPOLI, NAPOLI, NAPOLI 
Abel Ferrara / Italia / 2009 / 100 min.
VO italiană / Subtitrări în engleză şi română

Un portret al orașului Napoli, o excursie prin personaje și medii care arată diversitatea complexă a  
acestei metropole din sud. Filmat ca un documentar şi intercalat cu episoade de ficţiune, filmul 
pendulează de la celulele înguste din închisoarea de femei din Pozzuoli, până pe aleile din cartierul spani-
ol, de la pânzele din Scampia la cetăţenii de veghe şi parcul fermecător al Vezuviului.
“Napoli, Napoli, Napoli” nu este doar o imagine a oraşului în sine, ci o privire adâncă în umanitatea sa: 
vital şi brutal, pasionat şi crud, toate în acelaşi timp.
Cineastul new-yorkez Abel Ferrara, cunoscut pentru ficțiunile lui violente și controversate, reușește să 
ne șocheze și cu această docudramă despre tragedia unei metropole sufocate de mafie și de apatia unei 
administrații debile.

A portrait of Naples, a trip through characters and environments that show the complex diversity of this 
southern metropolis. Filmed as a documentary and intertwined with fictional episodes, the film takes us 
from the narrow jail cells of the women’s jail in Pozzuoli, to the alleys of the Spanish district, from the sails 
of Scampia and the neighborhood watch to the charming park of Vesuvius.
Abel Ferrara’s “Napoli, Napoli, Napoli” is not only an image of the city itself, but a deep sight into its  
humanity: vital and brutal, passionate and cruel, all at the same time.

PRODUCTION COMPANY
Figli Del Bronx Produzioni 
S.a.s.
info@figlidelbronx.it
www.figlidelbronx.it

FESTIVALS
2010 - International Documen-
tary Film Festival Amsterdam, 
The Netherlands
2010 - London International 
Documentary Festival, UK
2009 - Mostra Internazionale 
del Cinema di Venezia, Italy

19.03 / Cinema Union / 22h00 /// 20.03 / Cinemateca Eforie / 16h00
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PIT HOLE / GROAPA
TITLU ORIGINAL: Jama
Jiri Stejskal / Estonia / 2010 / 23 min.
VO rusă, ucrainiană / Subtitrări în engleză şi română

În mijlocul unui modern complex de blocuri din Kiev, o familie se luptă cu autoritățile și cu specula 
imobilară pentru a-și păstra casa și modesta gospodărie, scăpate de demolare. Filmul descrie cu tandrețe 
această insulă de normalitate bizară.
Nataliya, o figură solară și puternică, conduce această familie, cu patru copii, doi soți și câteva capre, 
într-o atmosferă caldă și jovială pe care reușește s-o mențină, în ciuda neajunsurilor financiare sau a 
prejudecăților vecinilor. 

In the middle of a modern residential complex in Kiev, a family is fighting with the authorities to rescue their 
modest house from demolition.
Nataliya, a joyful and powerful figure, is leading this family made out of four children, two husbands and a 
few goats, in a warm and jovial atmosphere despite off all the financial problems or the prejudices of the 
neighbors. 
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PRODUCTION COMPANY
Baltic Film and Media School
www.bfm.ee
www.jiristejskal.eu

FESTIVALS
2010 - BEST DIRECTOR, Mostra 
Internacional de Cinema Porto, 
Portugal
2010 - BEST DOCUMENTARY, 
Eesti Paevad, Estonia

18.03 / Cinemateca Eforie / 22h00 /// 19.03 / Cinema Corso / 18h00



Violenţa ca acasă
Homemade violence
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Violenţa ca acasă

Homemade violence

Cultura noastră este atât de bogată în proverbe şi zicători înţelepte: “Bataia e ruptă din rai!” spune una; 
sau “Eu te-am facut, eu te omor.” Mulţi aplică aceste învăţături în viaţa de zi cu zi. Ne-am gândit că ar fi 
interesant de văzut ce fac alte popoare cu moştenirea lor culturală. Turci sau nord-americani, letoni sau 
indieni, concurează în această secţiune pentru cele mai mari reuşite în violenţa domestică. În Mexic, de 
exemplu, preotul devine parte din familie şi se simte aşadar îndreptăţit să îşi abuzeze sexual fiul. 
Este incredibil cum reuşesc regizorii să se apropie de personajele lor atât de chinuite. Intimitatea este o 
regulă, dar nu presupune absenţa umorului, sau venerarea subiecţilor. Kim Longinotto o urmăreşte pe 
Sampat Pal, o apăratoare îndârjită a drepturilor femeilor. Dar Sampat dă greş în cele mai multe bătălii pe 
care le poartă şi reuşeşte să facă mai mult rău decât bine celor pe care vrea să îi ajute. 
Documentariştii îşi însoţesc personajele pe un drum anevoios. Uneori, filmul devine un drum în sine: 
instrument social, psihoterapie, exorcism.

Our culture is so rich in wise proverbs and sayings: “The beating comes from Heaven!” says one; or “I made 
you, I’ll kill you”. Many apply these teachings in their daily lives. So we thought it would be interesting to see 
how other nations deal with their cultural heritage. Turks or North-Americans, Latvians or Indians compete 
in this category for the best achievement in Homemade Violence. In Mexico – for instance - the priest be-
comes part of the family and therefore feels entitled to sexually abuse his son.
It is unbelievable how filmmakers have managed to get so close to their often beaten-up characters. Intima-
cy is the rule, but this doesn’t mean humor is absent, or that authors worship their subjects. Kim Longinotto 
films Sampat Pal, a fierce women rights defender. But Sampat fails in most of her battles and manages to do 
more wrong than good to those whom she wants to help.
Directors accompany their characters on this difficult road. And sometimes the road becomes the film itself 
– social tool, psychotherapy, exorcism. 



AGNUS DEI 
TITLU ORIGINAL: Agnus Dei: Cordero de Dios
Alejandra Sanchez / coproducţie Mexic, Franţa / 2010 / 84 min.
VO spaniolă / Subtitrări în engleză şi română

Într-un film-confesiune, un tânăr mexican, abuzat sexual de către un preot, apropiat al familiei, înfruntă 
demonii trecutului și se confruntă cu coșmaruri care încă îl bântuie. Copilăria lui este dominată de un 
insuportabil amestec de iubire pentru figura paternă a preotului și de suferință cutremurătoare, de care 
și familia se învinovățește.
După ani de zile în care se chinuie să-și construiască o viață normală și după multe ore de terapie, e 
pregătit pentru o ultimă întâlnire cu omul care i-a furat copilăria. 

A young Mexican who was sexually abused during his childhood by the priest closed to his family is facing 
his past demons and the nightmares that still haunt him. His childhood was filled with an unbearable mix of 
love for this paternal figure and suffering, for which his family is also guilty. 
After years of work on building a new life and lots of therapy hours he is ready to meet for the last time the 
man that stole his childhood.

PRODUCTION COMPANY
La Femme Endormie 
Pepa Films
www.lafemme-endormie.com
WORLD SALES
Cat&Docs
cat@catndocs.com

FESTIVALS
2011 - Movies That Matter 
Festival, The Netherlands
2010 - International Documen-
tary Film Festival Amsterdam, 
The Netherlands

17.03 / Cinema Corso / 16h30 /// 18.03 / Cinema Union / 22h00
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FAMILY INSTINCT / INSTINCT FAMILIAL
TITLU ORIGINAL: Gimenes lietas 
Andris Gauja / Letonia / 2010 / 58 min.
VO letonă / Subtitrări în engleză şi română

Zanda trăiește în sărăcie și mizerie la marginea unui sat uitat de lume, undeva în Lituania. Copiii pe care 
îi are dintr-o relație incestuoasă cu fratele ei aflat în închisoare riscă să fie luați de stat în cazul în care ea 
nu reușește să aibă grijă de ei. De-a lungul unui an, timp în care tatăl copiilor rămâne arestat, viața Zan-
dei este surprinsă într-un realism feroce la limita tragicomicului, într-o promiscuitate populată de figuri 
grobiene și gregare, cu care se află în permanent conflict. 
Un portret de familie cum nu ați mai văzut... șocant și suprarealist. O capodoperă cinematică ce descrie 
realitatea rurală a lumii post-sovietice.

Zanda lives in poverty and misery at the outskirts of an isolated village in Lithuania. Her children, whom she 
has from an incestuous relationship with her jailed brother, risk being taken by the authorities if she can`t  
provide for them. We follow her through an entire year with a fierce sense of realism, while her children`s  
father remains detained, as her life deepens in a promiscuous one filled with brutal figures with whom she  
is in a permanent conflict.
A family-portrait like you’ve never seen before... shocking, surreal and stunning. A pure cinematic master-
piece, synonymical for the cruel realities of the post-soviet era.
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PRODUCTION COMPANY
Fa Filma
andrea@autlookfilms.com
www.fafilma.lv

FESTIVALS
2011 - Thessaloniki Documen-
tary Film Festival, Greece
2011 - Doc Point Helsinki, 
Finland
2010 - International Documen-
tary Film Festival Amsterdam, 
The Netherlands
2010 - East Silver Market, 
Czech Republic

18.03 / Cinema Union / 16h00 /// 21.03 / Cinema Corso / 16h30



OCTOBER COUNTRY
Michael Palmieri, Donal Mosher / SUA / 2009/ 85 min.
VO engleză / Subtitrări în română

Familia Mosher își caută stabilitatea și normalitatea, deși cu fiecare bătălie pe care o poartă finalul fericit 
se îndepărtează tot mai mult. 
Tatăl este veteran al războiului din Vietnam și își duce lupta tăcută cu nălucile trecutului, iar mama 
încearcă să țină în frâu viețile membrilor familiei, fiecare dintre ei atins de agresivitate sau abuz și  
dominat de eșec sau dezordine. Cu un model care se perpetuează de la o generație la alta, cea mai 
tânără din familie pare foarte conștientă de dezastrul care o înconjoară și este hotărâtă să rupă lanțul. 

The Mosher`s are looking for stability and normality, though with each battle they fight the happy ending 
is getting farther and farther. The father is a Vietnam war veteran and is fighting his silent battle with the 
past`s ghosts while the mother tries to moderate her family members lives, each of them showing signs of  
aggressiveness and abuse dominated by failure or disorder. With this pattern passing from one generation 
to the other, the youngest member of the family is aware of the mess around her and decides to break this 
pattern.

PRODUCTION COMPANY
Wishbone Films
wlidell@internationalfilmcircuit.com
www.octobercountryfilm.com

FESTIVALS
2010 - GRAND JURY PRIZE, 
Silverdocs Film festival, USA
2010 - Docpoint Film Festival, 
Finland
2010 - Locarno, Switzerland
2010 - Dok Leipzig, Germany
2010 - Festival dei Popoli, Italy
2010 - BEST FIRST FEATURE, 
Doc Lisboa Film Festival, 
Portugal
2009 - GRAND JURY PRIZE, 
Entrevues Festival, France

18.03 / Cinema Corso / 16h30 /// 20.03 / Cinema Union / 20h00   
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PINK SARIS / SARI-URI ROZ
Kim Longinotto / UK / 2010 / 95 min.
VO hindi / Subtitrări în engleză şi română

Rekha, o tânără de 14 ani fără casă și însărcinată în luna a treia, nu se poate căsători cu tatăl copilului ei 
din cauza apartenenței la o castă inferioară. Renu, o tânără de 15 ani proaspăt căsătorită, este părăsită de 
soțul ei și amenință că se va sinucide. Ambele fete își caută refugiu la centrul fondat de către Sampat Pal. 
Sampat s-a căsătorit de foarte tânără, ajungând într-o familie care o batea frecvent. În mod neobişnuit, 
ea a luptat, părăsindu-și socrii şi devenind  în cele din urmă celebră printre femeile abuzate din Uttar 
Pradesh. Acum caută să medieze conflictele și să lucreze pentru aceste femei, dar soluția nu e văzută cu 
ochi buni de către toți cei implicați.
Ultimul film al reputatei cineaste Kim Longinotto (”Hold me tight, let me go” / One World Romania 2009)

Rekha, a 14 year old homeless and third month pregnant girl, can not marry the father of the baby  
because she comes from a lower caste. Renu, a newly married 15 year old, is left by her husband and  
threatens to commit suicide. Both girls seek refuge in the center established by Sampat Pal.
Sampat was married as a young girl into a family that often beats her. But unusually, she fought back,  
leaving her in-laws and eventually becoming famous as a champion for beleaguered women throughout  
Uttar Pradesh. She now seeks to mediate similar conflicts and to work for these young women, although the  
solution is not too kindly viewed by everyone involved.
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DISTRIBUTION COMPANY
Women Make Movies
dz@wmm.com
www.wmm.com

FESTIVALS
2010 - SPECIAL JURY PRIZE, 
Sheffield Doc Fest, UK
2010 - AMNESTY AWARD, 
Cph Dox, Denmark 
2010 - International Documen-
tary Film Festival Amsterdam, 
The Netherlands
2010 - Toronto International 
Film Festival, Canada
2010 - Watch Docs Human 
Rights Film Festival, Poland
2010 - AFI/Los Angeles Film 
Fest, USA

17.03 / Cinemateca Eforie / 18h00 /// 19.03 / Cinemateca Eforie / 16h00



LITTLE BRIDE / MICA MIREASĂ
TITLU ORIGINAL: Przyrzeczona
Leslaw Dobrucki / Polonia / 2010 / 14 min.
VO poloneză / Subtitrări în engleză şi română

Există aproximativ 2,5 milioane de membri ai minorității turce în Germania. În fiecare an, cel puţin zece 
femei turce sunt bătute până la moarte de către soţii lor sau de alţi membri ai familiei. Amploarea 
reală a acestor infracţiuni în Germania, o țară în care legea şi ordinea sunt atât de preţuite, este totuși 
necunoscută.
“Little Bride” urmărește povestea unei adolescente de origine turcă, care la vârsta de 13 ani a fost forțată 
să se căsătorească în Germania. La scurt timp după aceea, se dezlănțuie iadul, fata fiind bătută și abuzată 
de nenumărate ori. După câțiva ani, ea reușește să fugă și se ascunde în diferite locuri până în anul 2009, 
când se hotărăște să spună povestea vieții sale în fața camerei de filmat.

There are about 2.5 million Turkish minority members in Germany. Every year at least a dozen Turkish wom-
en are beaten to death by their husbands or other family members. The actual scale of those crimes in 
Germany, where law and order are so highly valued, is unknown.
“Little Bride” follows the story of a teenager of Turkish origin, who at the age of 13 was forced to marry in 
Germany. Shortly afterwards, all hell broke loose, the girl being beaten and abused many times. After several 
years, she manages to escape and hide in various places until 2009, when she decides to tell her life story 
in frount of the camera.

PRODUCTION COMPANY
Andrzej Wajda Master School 
of Film Directing
info@wajdaschool.pl
www.filmschool.pl

FESTIVALS
2010 - SECOND PRIZE, Vilnius 
Short Film Festival, Lithuania
2010 - Sheffiled Doc Fest, UK
2010 - Karlovy Vary Interna-
tional Film Festival, Czech 
Republic
2009 - Watch Docs Human 
Rights Film Festival Warsaw, 
Poland

18.03 / Cinema Union / 16h00 /// 21.03 / Cinema Corso / 16h30
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Intoleranţa noastră cea de toate zilele
Intolerance today
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Intoleranţa noastră cea de toate zilele

Intolerance today

Intoleranţa nu mai este o ştire. Am încercat să conturăm o hartă a acestui fenomen: mergând din Belgia 
în Israel şi din Covasna până în Missouri. Uneori vine dintr-o criză de identitate, sau apare ca tratament 
împotriva unor frustrări personale; alteori  izvorăşte din dispreţ etnic la care se adaugă o notă de inca-
pacitate balcanică: toate astea se numesc intoleranţă. O credinţă se ciocneşte cu alta, o biserică crede că 
o ajută la promovare, o naţiune nu mai îşi suportă vecinii. 
Autorii filmelor din această secţiune s-au luptat într-un fel sau altul să aducă la un loc incompatibilităţi, 
să facă duşmanii să se întâlnească şi să elibereze tensiunea pe ecran mai degrabă decât în viaţa reală. 
Merită o primire caldă. Veniţi să vedeţi dacă/ şi ce/ au reuşit.

Intolerance is no news anymore. We tried to draw a schematic map of this human phenomenon: going from 
Belgium to Israel and from Covasna to Missouri. It can come from an identity crisis, it can help overpass a 
personal grief, it can be just ethnic contempt with a touch of Balkan incapacity: intolerance is the name. 
One faith clashes with another, one church decides it is good for its promotion, one nation can’t stand its 
neighbors anymore.
The authors of the films in this section have struggled one way or another to bring together the incompat-
ible, to make enemies meet and release the tension on the screen rather than in real life. They deserve a 
warm welcome. Come and see what / and if / they have succeeded.



HOLY WARS / RĂZBOAIELE SFINTE
Stephen Marshall / SUA / 2010 / 84 min.
VO engleză / Subtitrări în română

Doi oameni diametral opuşi: un musulman irlandez ce susţine Jihadul global şi un creştin american 
hotărât să ducă învăţăturile evanghelice în lumea musulmană.
Filmul este rezultatul unei cercetări de 3 ani a regizorului Stephen Marshall, care îi urmăreşte pe cei doi 
în Anglia, Statele Unite, Liban şi Pakistan, reuşind în cele din urmă să îi aducă faţă în faţă.
Pot fundamentaliştii să se schimbe? Îşi pot găsi pacea interioară? Sau din contră, această înfruntare îi 
face şi mai convinşi de propriile păreri?

Holy Wars gives a rare glimpse into a world that very few of us know, by providing two portraits of two  
fundamentally opposite people: an Irish Muslim that supports global Jihad and an American Christian  
decided to bring the teachings of the Gospels in the Muslim world.
The film represents director’s Stephen Marshall 3-year research, during which time he followed the two in 
England, the United States, Lebanon and Pakistan, finally managing to bring them face to face.
Gradually, he gains their trust and examines their beliefs and inner conflicts. Can fundamentalists change? 
Can they evolve? Can they find inner peace? Or does this confrontation make them even more radical in 
their believes?

PRODUCTION COMPANY
Revolution Theory
jan@filmstransit.com
www.filmstransit.com

FESTIVALS
2010 - Silver Docs AFI / Dis-
covery Channel Ducmentary 
Festival, USA
2010 - International Documen-
tary Film Festival Amsterdam, 
The Netherlands
2010 - True/False Film Festival, 
USA

18.03 / Cinema Corso / 18h30 /// 19.03 / Cinema Corso / 16h30
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LONE SAMARITAN / SAMARITEANUL SINGURATIC
TITLU ORIGINAL: Shomroni Boded
Barak Heymann / Israel / 2010 / 50 min.
VO ebraică / Subtitrări în engleză şi română

După ce Sophie Tzedaka împreună cu surorile ei au părăsit secta samaritenilor, familia a fost supusă agre-
siunii și marginalizării de către membrii comunității pe cale de dispariție, dar cu reguli extrem de severe.
Alături de tatăl său, care, deși izolat, continuă să se simtă și să se poarte ca un samaritean, Sophie, 
acum cântăreață și prezentatoare celebră, încearcă să găsească adevărata victimă a acestui conflict între 
credință și identitate și propriile sale răspunsuri legate de comunitatea căreia odată i-a aparținut. 

After Sophie Tzedaka and her sister left the Samaritan sect, her family was aggressed and marginalized by 
the member of this strict but dying community. Together with her father, who although isolated from the 
community continues to feel and behave like a Samaritan, Sophie, now a famous singer and TV personality, 
tries to find the real victim of the conflict between faith and identity and also her personal answers regarding 
this community to which she once belonged.
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PRODUCTION COMPANY
Heymann Brothers Films
info@heymannfilms.com
www.heymannfilms.com

FESTIVALS
2010 - BEST DOCUMENTARY, 
Filmmakers Forum Competi-
tion, Israel
2010 - FIPA International Film 
Festival, France 
2010 - Krakow International 
Film Festival, Poland
2010 - Cork International Film 
Festival, Ireland 
2010 - BEST DOCUMENTARY, 
Toronto Jewish Film Festival, 
Canada
2010 - Chicago Festival of 
Israeli Cinema, USA
2010 - Cinemed Mediterranian 
Film Festival, Belgium

19.03 / Cinema Union / 20h00 /// 20.03 / Cinemateca Eforie / 18h00



THE NEW SAINT / SFÂNTUL-SOLDAT
Allard Detiger / Olanda, Belgia / 2010 / 68 min.
VO rusă / Subtitrări în engleză şi română

Yevgeni Radionov a fost un soldat rus, luat prizonier de rebelii ceceni în 1996 şi ucis pentru că a refuzat să 
se convertească la Islam. A fost proclamat martir, devenind astfel un sfânt “neoficial” pentru mulţi ruşi. 
Oameni din toate colţurile ţării vin la mormântul lui, iar armata şi o parte din preoţii ortodocşi o susţin 
pe mama lui în eforturile de obţinere a canonizării sale oficiale.
Un film puternic care explorează combinația de ortodoxie naționalistă și mitologie militaristă a unui 
imperiu defunct.

Yevgeny Rodionov was an ordinary young Russian soldier who fell in Chechnya after being taken prisoner and 
refusing to convert to Islam. He was proclaimed a martyr and became an unofficial saint for many Russians. 
Yevgeny’s mother is unable to let go of her grief. Dedicated to keeping his iconic memory alive she strives for 
his official canonisation, supported by Orthodox priests, Hells Angels, and the Russian army, which uses his 
legend as an example for young soldiers. While the saint’s mother appears in TV shows, young cadets are 
preparing to sacrifice themselves and follow in the footsteps of their hero.

PRODUCTION COMPANY
Volya Films
info@volyafilms.com
www.volyafilms.com

FESTIVALS
2011 - Thessaloniki 
Documentary Festival, Greece
2011 - Planet Doc, Poland
2010 - International Documen-
tary Film Festival Amsterdam, 
The Netherlands
2010 - International Film 
Festival Rotterdam, 
The Netherlands

17.03 / Cinema Corso / 18h30 /// 18.03 /  Cinema Union / 20h00  
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THE PERFECT BELGIAN / BELGIANUL PERFECT
Kristof Bilsen / Marea Britaniei / 2010 / 34 min.
VO franceză / Subtitrări în engleză şi română

Într-un film din arhiva familiei, regizorul Kristof Bilsen descoperă  o lume necunoscută, de la sfârșitul 
anilor ’50,  în care Belgia și cetățenii săi par într-o perfectă armonie culturală și etnică. 
În căutarea belgianului perfect, acest road movie dezvăluie realitățile contemporane ale conflictului  
flamando-valon, care pendulează între exclusivități lingvistice și exhibări naționaliste, totul în contextul 
globalizării deloc favorabilă clarificărilor identitare.
Naționalismul se întâlnește cu suprarealismul într-o țară aflată pe marginea disoluției.

Director Kristof Bilsen discovers a film belonging to the his family archive, from the late 50`s, of an unknown 
world where Belgium and its citizens seem to be in an state of cultural and ethnic harmony.
Looking for the qualities of the perfect Belgian, this road movie reveals the present-day state of the Flemish-
Walloon tension which swings between linguistic exclusivity and nationalistic exhibiton, all in the context of 
a globalisation process that makes identity clarification difficult.
Nationalism meets surrealism in a country on the verge of dissolution.
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PRODUCTION COMPANY
National Film and Television 
School UK
info@kristofbilsen.com
www.kristofbilsen.com

FESTIVALS
the film premieres at 
One World Romania 2011

19.03 / Cinema Union / 20h00 /// 20.03 / Cinemateca Eforie / 18h00



ROMANES
Annja Krautgasser / Austria / 2009 / 16 min.
VO italiană / Subtitrări în engleză şi română

Acest documentar de scurtmetraj este rezultatul unui proiect mai amplu, cu un material filmat de peste 
patru ore, în care tineri dintr-o tabără de romi din suburbiile Romei se filmează, își pun întrebări despre 
viața de zi cu zi și despre dorințele lor.
Dacă pentru una dintre tinerele din comunitate, lumea de dincolo de gard este un “hobby”, pentru alții 
echivalează cu un loc de muncă, cu o familie sau cu o casă, fiecare dintre ei încercând, printre confuzii și 
neclarități, să-și definească identitatea.

This short-film is the result of an wider project that involved more than four hours of filmed material in 
which youth from a Roma camp based in the suburbs of Rome discuss their daily life and their desires.
Their identity search is a battle with confusion and uncertainty; while one of the young women belonging 
to the community considers the world behind the camp`s fence “a hobby”, for others it represents a job, a 
family or a home. 

PRODUCTION COMPANY
Sixpackfilm
office@sixpackfilm.com
www.sixpackfilm.com 

FESTIVALS
2010 - Visions du Reel, Nyon, 
Switzerland
2010 - VIS Vienna Independent 
Shorts, Austria

17.03 / Cinema Corso / 20h30 /// 20.03 / Cinema Union / 14h00
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Cum se (re)scrie istoria
(Re)Writing history
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Cum se (re)scrie istoria

(Re)Writing history

Istoria modernă e scrisă în imagini. Uneori imaginile sunt înşelătoare (precum cele filmate în ghetto-ul 
din Varşovia) iar regizorii trebuie să descifreze arhivele şi să vadă dincolo de suprafaţă. Uneori, imag-
inile sunt de ajutor: a privi azi imagini româneşti filmate imediat după revoluţie este arheologie pentru 
minte. Probabil că am uitat cum ne purtăm. Tot aşa, am uitat cum o generaţie întreagă, trăind călare pe 
comunism şi capitalism, a făcut acest salt impresionant de la una la alta. Sau să fi fost de fapt o cădere? 
Există multe alte moduri prin care documentarele abordează trecutul recent: Patricio Guzman sapă după 
victime pierdute, ascunse sub nisipul deşertului Atacama şi scrutează cerul pentru un răspuns, în timp ce 
în Cambodgia, regizorii îi caută pe cei responsabili de orori. Cu alte cuvinte, ororile capătă o identitate. 
Este deja ceva, este aproape justiţie. Bine-ar fi să avem şi în România un album de familie de acest gen.

Modern history is written with pictures. Sometimes these are treacherous (like the ones shot in the Warsaw 
ghetto) and filmmakers have to decode the archives and look beneath the surface. Sometimes, pictures 
are helpful: watching Romanian footage shot right after the revolution is archeology for the mind. We have 
probably forgotten ourselves. As we have forgotten how a whole generation, living a cheval between com-
munism and capitalism, made this spectacular leap. Or was it a fall?
There are many other ways in which documentaries deal with our recent past: Patricio Guzman digs up for 
lost victims, hidden under the sand of the Atacama Desert and scrutinizes the skies above for an answer. In 
Cambodia, filmmakers track those responsible for horrors. So to speak, horror receives an identity. That’s 
already something, it’s almost justice. We wish we had in Romania a family album of the kind.



A FILM UNFINISHED / UN FILM NETERMINAT
Yael Hersonski / Israel / 2010 / 88 min.
VO engleză / Subtitrări în română

Imaginile filmului de propagandă nazistă “Das Ghetto” au ieşit la iveală la sfârșitul războiului și au con-
stituit material de cercetare și analiză despre evreii din ghetoul din Varșovia până nu demult, când sunt 
descoperite noi role ale filmului, ce schimbă perspectiva și adevărul. 
Departe de a fi un autentic document al vieții obișnuite din primăvara anului 1942, filmul este, de fapt, 
o elaborată înscenare, fără să fie foarte limpede ce urmărește și cine se află în spatele acestui proiect. 
Însă, pelicula dezvăluie un paradoxal și crud contrast între muritorii de foame culeși morți de pe stradă 
și așa-zișii bogați ai ghetoului, filmați în nenumărate duble și puși să joace anumite roluri, în condițiile în 
care în următoarele două luni toți urmau să fie transportați în lagărul de la Treblinka.

The images of the Nazi propaganda film “Das Ghetto” came out at the end of World War II and used to make 
up the research material about the Jewish community of the Warsaw ghetto until recently when newly 
found film rolls changed the perspective and the truth.
The film, far from being a genuine picture of the everyday life of the spring of 1942, is in fact an elaborated 
staged image, not being clear what was its aim or who was behind it. 

PRODUCTION COMPANY
Belfilms
belfilms@netvision.net.il
www.belfilms.co.il

FESTIVALS
2010 - Sundance Film Festival, 
USA
2010 - Hot Docs, Canada

18.03 / Cinema Corso / 14h30 /// 21.03 / Cinema Corso / 18h30 
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ENEMIES OF THE PEOPLE / DUŞMANII POPORULUI
Rob Lemkin, Thet Sambath / coproducţie Cambodia, UK / 2009 / 93 min.
VO engleză, khmer / Subtitrări în engleză şi română

De ce a fost nevoie să moară 2 milioane de oameni, aproape un sfert din populația Cambodgiei? Thet 
Sambath, jurnalist de investigație, a cărui familie a fost omorâtă de khmerii roșii conduși de Pol Pot, 
încearcă să afle răspunsul interogându-i pe cei răspunzători de genocidul din a doua jumătate a anilor ’70. 
Fără umbră de furie sau răzbunare, Sambath obține uluitoare mărturii în premieră de la criminali din 
teren, de pe câmpiile morții, responsabili de asasinarea a mii de oameni și supuși superiorilor ierahici, 
într-o schemă absurdă și abstractă, și chiar de la mâna dreaptă a lui Pol Pot, Nuon Chea, convins încă de 
necesitatea eliminării “dușmanilor poporului”, care altfel ar fi distrus revoluția. 

Why was it necessary that 2 million people, almost a quarter of Cambodia population, die? Theth Sambath, 
whose family was murdered by the Khmer Rouge led by Pol Pot, is an investigative journalist who tries to find 
the answer to this question by interrogating those responsible for the genocide that took place in the second 
half of the 70`s. Without a sign of revenge or fury Sambath obtains stunning testimonies from criminals who 
were in the field, on the plains of death, who submitted to their superiors and made themselves responsible 
for the murder of thousands of people. He even manages to obtain the testimony of Nuon Chea, Pol Pot`s 
right hand man, who is still convinced of the necessity of removal the “enemies of state” who otherwise 
would have undermined the revolution.
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PRODUCTION COMPANY
Old Street Films
rob@oldstreetfilms.com
www.oldstreetfilms.com

FESTIVALS
2010 - SPECIAL JURY PRIZE, 
Sundance Film Festival, USA
2010 - ANNE DELLINGER 
GRAND JURY PRIZE, Full Frame 
Documentary Film Festival, 
USA
2010 - GRAND JURY PRIZE, 
One World International 
Human Rights Documentary 
Film Festival, Czech Republic
2010 - TRUE LIFE AWARD, True/
False, US

17.03 / Cinemateca Eforie / 20h00 /// 18.03 / Cinema Union / 18h00



AFTER THE REVOLUTION / DUPĂ REVOLUŢIE
Laurenţiu Calciu / România / 2010 / 83 min.
VO română / Subtitrări în engleză

Un film despre protestele de stradă care au avut loc în Bucureşti la începutul anului 1990, capturând 
un moment de anarhie post-revolutionară în care oamenii vorbeau fără inhibiţii şi plini de pasiune,  
culminând cu disputa electorală. 
Tot materialul a fost filmat de Laurenţiu Calciu în 1990. Stilul materialului este observaţional şi cuprinde 
numeroase prim planuri cu oameni care dezbat în stradă despre comunism, capitalism, securitate, 
muncă, pământ, alegeri şi viitor. O privire crudă şi necesară asupra primelor luni ale tranzitiei.

The film observes the situation in Bucharest in the period immediately after the 1989 revolution - a period of 
continual street protests against a government that took over from the Communist Party a bit too smoothly. 
Context and structure is provided by the political leaders and journalists, and the hurried (and heavily  
disputed) election. 
All images were shot in 1990, in an observational style, by Laurenţiu Calciu. The film focuses on the debates 
in the street that mix communism, capitalism, security, labor, land, elections and future in a rough image 
about the first months of transition.

PRODUCTION COMPANY
Productive International
iulia@productive.ro
www.productive.ro

FESTIVALS
2010 - FID Marseille, France
2010 - 14th IDFF Jihlava, Czech 
Republic 

19.03 / Cinemateca Eforie / 18h00 /// 20.03 / Cinema Corso / 16h30 
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MY PERESTROIKA / PERESTROIKA MEA
Robin Hessman / SUA / 2010 / 87min.
VO rusă / Subtitrări în engleză şi română

“Noi în anu’ 2000, când nu vom mai fi copii … “ sună un refren de pionier. Cinci foști colegi de școală din 
ultima generație de copii sovietici își spun poveștile fericite ale copilăriei ocrotite de partidul comunist, 
trec prin anii de transformări politice din tinereţea loc, de la Perestroika la destrămarea Uniunii Sovietice, 
și urmăresc traseul personal complicat și imprevizibil în 20 de ani de capitalism rus. 
În imagini de propagandă și home movies din anii ’70 și ’80, biografiile celor cinci adună mărturii despre 
o generație istorică aflată între două epoci, fiecare dintre ele cu propriile frustrări, neajunsuri și vise. 

Five former class mates belonging to the last generation of children of the soviet era recall the joyful stories 
of a childhood protected by the communist party, the youthful years belonging to the political shift of the 
Perestroika and the fall of the Soviet Union, and follow the complex and unexpected path of 20 years of 
Russian capitalism.
Their biographies, made from home made movies and propaganda films, unfold  and bring together tes-
timonies of the generation caught between two eras, each of them with its frustration, shortcomings and 
dreams.
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PRODUCTION COMPANY
Red Square Productions
info@myperestroika.com
www.myperestroika.com

FESTIVALS
2010 - FILMMAKER AWARD, 
Full Frame Documentary Film 
Festival, US
2010 - SPECIAL JURY AWARD, 
Silverdocs Film Festival, US
2010 - BEST DOCUMENTARY 
Milwaukee Film Festival, US 
2010 - Sundance Film Festival, 
US Documentary Competition
2010 - Sheffield Doc/Fest, UK
2010 - Doha Tribeca Film Festi-
val, Qatar

20.03 / Cinema Corso / 18h30 /// 21.03 / Cinema Union / 18h00



NOSTALGIA FOR THE LIGHT / NOSTALGIA LUMINII
TITLU ORIGINAL: Nostalgia de la Luz
Patricio Guzmán / coproducţie Franţa, Germania, Chile / 2010 / 90 min.
VO spaniolă / Subtitrări în franceză şi română

În Atacama, cel mai arid deșert din lume, cerul este atât de transparent încât le înlesnește astronomilor 
cercetarea originii vieții, iar adâncurile pământului încins și salin conservă mărturii despre epoca pre-
columbiană, despre vremurile explorărilor miniere, precum și despre istoria morților regimului represiv 
al lui Pinochet. Pe lângă astronomi și arheologi, un grup de femei își caută dispăruții executați și îngropați 
în imensul pustiu chilian.
Într-un film cu accente poetice, renumitul documentaristul Patricio Guzman chestionează problema 
conștiinței istorice și a responsabilității unei națiuni care face performanță în cercetarea vechimii Univer-
sului, dar care nu examinează angajat dezastrul moral și uman al istoriei recente. 

Atacama, the most barren desert in the world, has the clearest sky which allows scientists to research on the 
origin of life. The depths of the salty and dry land preserved testimonies of the pre-Columbian era and of the 
times of the mining exploitations as well as a history of the deaths of Pinochet`s  repressive regime. Besides 
archeologist and astronomers, a group of women look for their missing lover ones who were murdered and 
buried under the barren Chilean desert.

PRODUCTION COMPANY
Atacama Productions
distribution@pyramidefilms.com
http://nostalgiadelaluz.
patricioguzman.com

FESTIVALS
2010 - BEST DOCUMENTARY, 
European Film Awards
2010 - Official Selection, 
Festival de Cannes, France
2010 - SPECIAL JURY MENTION, 
Sheffield Doc/Fest 
2010 - Toronto International 
Film Festival, Canada
2010 - Punto de Vista, Spain
2010 - Festival dei Popoli, Italy

17.03 / Cinema Union / 18h30 /// 20.03 / Ciemateca Eforie / 20h00  
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6th edition
October 7–16
2011
Bucharest
Romania

CALL FOR ENTRIES 2011 
for six competitive sections

www.animest.ro

DEADLINE 
June 1st 2011



Eroi fără glorie 
Inglorious heroes
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Eroi fără glorie

Ingloriuos heroes

O, ce vremuri bune! Vremurile în care credeam în cavaleri pe cai albi şi vrăjitoare îmbrăcate în negru au 
trecut. Din păcate, în ziua de azi, personajele pe care le întâlnim în viaţă reală (şi în filmele de la One 
World Romania!) au roluri mult mai puţin clare. Cât de des nu aţi aflat că eroii voştri sunt consideraţi de 
alţii ca fiind nişte demoni? Sau că strămoşul vostru venerat a fost un nenorocit? Pe de altă parte, se poate 
întâmpla ca vecinii noştri să se comporte eroic şi noi să nici nu îi observăm. 
Toate filmele pe care le-am ales tulbură apele. Vorbesc despre bunici simpatici, care întâmplător au fost 
nazişti, despre militanţi fără remuşcări pe care unii îi consideră terorişti, despre un criminal de razboi care 
a lucrat pentru pace şi un ilustru avocat care a apărat întâi eroi şi apoi criminali. Dacă poţi accepta toate 
aceste contradicţii, filmele din această secţiune reprezintă un festin.

Oh, the good times! The times when we believed in knights on white horses and witches clad in black are 
over. Unfortunately, the characters we meet in real life (and One World Romania films!) are much more 
confusing nowadays. How often haven’t you discovered somebody else considers your hero to be a demon? 
Or that your beloved parent was a bloody bastard? On the other hand, it might happen that our neighbors 
behave like heroes and we have never noticed that.
The films we picked for you are all troubling the waters. They talk about sweet Nazi grandpas, unrepented 
militants that some call terrorists, a war criminal that worked for peace and a lawyer that has first defended 
heroes and then criminals.
If you can accept all these contradictions, the films in this section are a feast.



REDISCOVERING PAPE / REDESCOPERINDU-L PE PAPE
Maria Royo / coproducţie Polonia, Spania / 2009 / 26 min.
VO engleză, germană, poloneză, spaniolă / Subtitrări în engleză şi română

Atunci când o tânără descoperă că străbunicul hazliu și jucăuș din amintiri, fotografii și filmulețe de  
familie a fost un oficial SS, trecutul devine piatră de încercare pentru o întreagă familie. 
Încercările documentaristei de a reconsidera profilul străbunicului întâlnesc jumătăți de adevăr sau  
omisiuni inexplicabile în jurnalul lui Pape, fie teamă sau rușine din partea membrilor familiei, fie argu-
mente pertinente privind cântărirea priorităților și a alegerilor în contextul istoric, și, nu în ultimul rând, 
o confruntare lucidă cu propria conștiință.

When a young woman discovers her funny and playful grand-grandfather, as she recalls him from her  
memories and family photos and films, was an ex-SS official, the past becomes a touchstone for an entire 
family.
The documentarist’ attempts to reconsider the grand-grandfather`s profile are met with either half truths 
and unaccountable omissions in Pape`s diary, fear or shame from his family members, pertinent arguments 
towards weighing priorities and choices in a specific historical set and not last with a lucid battle of her own 
consciousness.

PRODUCTION COMPANY
En Passant Films
info@enpassantfilm.com
www.enpassantfilm.com

FESTIVALS
2010 - College Television 
Award - Emmy, US - 1st Prize 
for Documentary
2009 - Sevilla Festival de Cine 
Europeo, Spain
2009 - Plus Camerimage, 
Poland

17.03 / Cinema Union / 20h00 /// 18.03 /Cinemateca Eforie / 16h00  
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THE FLOOD / INUNDAŢIA
TITLU ORIGINAL: Poplava
Goran Devic / Croaţia / 2010 / 40 min.
VO croată / Subtitrări în engleză şi română

O dată la douăzeci de ani, din cauza ploilor torențiale și a topirii zăpezilor, regiunea Kosinj, din Croația, 
devine un lac de o impresionantă întindere, pentru care singurele modalități de transport și, implicit, de 
comunicare cu restul lumii, sunt câteva bărci. 
În 2010, doi barcagii voluntari asigură legăturile comunităților lor transportând oameni și mărfuri, în 
această zonă atinsă de catastrofă, fie ca pedeapsă divină, fie din pricina nepăsării administrative sau din 
cauza încăpățânării localnicilor.

Once every twenty years the Kosinj region in Croatia becomes a huge lake due to torrential rain and the 
snow melting. The only means of transportation and therefore of communication with the rest of the world 
are provided by a few boats.
In 2010 two volunteer ferryman keep their community in contact with the outer world by carrying people 
and goods over this disaster struck area; disaster that might be seen either as the result of divine punish-
ment, administrative indifference or the locals` stubbornness.
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PRODUCTION COMPANY
Petnaesta umjetnost
hrvoje.osvadic@gmail.com

FESTIVALS
2010 - Sarajevo Film Festival, 
Bosnia and Herzegovina

17.03 / Cinema Union / 20h00 /// 18.03 /Cinemateca Eforie / 16h00  



THE OATH / JURĂMÂNTUL
Laura Poitras / SUA / 2010 / 96 min.
VO engleză, persană / Subtitrări în engleză şi română

“The Oath” spune povestea a doi oameni care au lucrat pentru Osama Bin Laden: Abu Jandal, fostul său 
bodyguard, în prezent şofer de taxi în Yemen, şi Salim Hamdan, fostul şofer, acum prizonier la Guanta-
namo Bay şi primul om care a apărut în faţa controversatului tribunal militar al închisorii.
Laura Poitras prezintă aceste poveşti personale, reuşind astfel să umanizeze şi contextualizeze ceea 
ce presa occidentală a demonizat. Pe masură ce procesul lui Hamdan înaintează, descoperim defecte  
fundamentale în sistemul tribunalului de la Guantanamo Bay. Urmărind interacţiunile lui Abu Jandal cu 
fiul său, cu tinerii din Yemen, cu jurnalişti sau chiar cu pasageri din taxiul său, acesta ne dezvaluie evoluţia 
complexă a sistemului său de valori şi credinţe de după evenimentele de la 11 septembrie.

“The Oath” tells the story of two men who worked for Osama Bin Laden: Abu Janda, his former bodyguard, 
now a taxi driver in Yemen, and Salim Hamdan, former driver, now a prisoner at Guantanamo Bay and the 
first man to appear before the controversial military court of the prison.
By presenting the personal stories of the two, Laura Poitras manages to humanize and contextualize what 
Western media has demonized. As Hamdan’s trial progresses, we find fundamental flaws in the court’s  
system. As we follow Abu Janda’s interactions with his son, with youth in Yemen, with journalists and even 
his taxi passengers, he reveals the complex evolution of his values and belief system after the events of 9/11.

PRODUCTION COMPANY
PRAXIS FILMS
info@praxis-films.com
www.catndocs.com

FESTIVALS
2010 - BEST DOCUMENTARY 
CINEMATOGRAPHY, Sundance 
Film Festival, USA
2010 - SPECIAL JURY PRIZE, Hot 
Docs Film Festival, Canada
2010 - BEST DOCUMENTARY, 
Gotham Award Winner
2010 - Berlin Film Festival, 
Germany
2010 - SPECIAL JURY AWARD, 
Full Frame DFF, USA
2010 - San Francisco Interna-
tional Film Festival, USA

19.03 / Cinema Corso / 14h30 /// 21.03 / Cinemateca Eforie / 20h00
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WAR DON DON
Rebecca Richman Cohen / Sierra Leone, SUA / 2010 / 83 min.
VO engleză / Subtitrări în română

După încheierea războiului civil din Sierra Leone, Issa Sesay, comandant militar al mișcării revoluționare, 
este condamnat de către Curtea Specială la 52 de ani de detenție, pentru crime împotriva umanității. 
Documentarul prezintă procesul lui Sesay, în care, pe de-o parte, acuzarea prezintă martori și victime cu 
mărturii șocante, pe de altă parte, apărarea pledează nevinovat, tocmai pentru că acest comandant care 
a început dezarmarea rebelilor și a făcut primele demersuri de instaurare a păcii nu trebuie să fie țapul 
ispășitor și, implicit, un exemplu negativ pentru celelate țări în care încă au loc războaie civile. 

After the civil war in Sierra Leone ended, Issa Sesay, the military commander of the revolutionary movement 
was convicted by the Special Court of Sierra Leone to 52 year of detention for crimes against humanity.
The documentary deals with Sesay`s trial where on one hand the accusation brings forth the shocking  
testimonies of witnesses and victims and on the other hand defense pleads not guilty since Sesay was the 
one that began the process of disarmament and made the first steps towards peace and therefore he should 
not be made scapegoat, setting a bad example for all countries where civil war is ongoing.
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PRODUCTION COMPANY
Racing Horse Productions 
info@wardondonfilm.com
www.racinghorsepro.com

FESTIVALS
2010 - SPECIAL JURY PRIZE, 
South by Southwest Film 
Festival, USA
2010 - KAREN SCHMEER 
AWARD FOR EXCELLENCE IN 
EDITING, International Film 
Festival Boston, USA 
2010 - CINEREACH AWARD, 
Human Rights Watch Film 
Festival, USA
2010 - Full Frame DFF, USA
2010 - Silverdocs , USA

20.03 / Cinemateca Eforie / 14h00 /// 21.03 / Cinema Union / 20h00



Proiecţii speciale 
Special screenings
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17.03.2011 - Schimbare pentru Bogota / Bogota Change
Antanas Mockus, fostul rector al Universităţii din Bogota, a reuşit să fie ales primar al oraşului şi în timpul mandatului a adus schimbări majore în 
vieţile columbienilor din capitală. Într-o ţară în care nimeni nu mai crede în politicieni, este posibilă o politică alternativă cu oameni noi?
Antanas Mockus, former rector of Bogota’s University, managed to get elected as mayor and made important changes in the life of his fellow citizens. 
In a country where no one believes anymore in politicians, is alternative politics possible?

18.03.2011 - Soldatul Birman / Burma Soldier
Mărturia unui fost soldat, actual disident, al uneia dintre cele mai dure dictaturi de pe glob. Pornind de la un film ce documentează trezirea 
conştiinţei, propunem o discuţie despre modul în care fiecare poate contribui la schimbare.
The testimony of a former soldier, now dissident, in one of the world’s harshest dictatorships. Launched by a film that documents the awakening of 
a conscience, a debate on how individuals can make a difference.

19.03.2011 - William Kunstler - tulburând universul / William Kunstler - Disturbing the Universe
Fiicele unuia dintre cei mai importanţi avocaţi americani încearcă să înţeleagă alegerile făcute de tatăl lor. O discuţie despre felul în care filmul docu-
mentar încearcă să traseze linia atât de neclară dintre bine şi rău
The daughters of one of America’s greatest lawyers investigate their father’s choices. A debate on the documentary's ability to draw the bluurred 
libe right and wrong?

20.03.2011 - Integrarea rromilor = Misiune imposibilă? / Roma Integration = Mission Impossible? 
O seară dedicată problematicii romilor în 5 ţări est europene, inclusiv România. Poate deveni filmul documentar o unealtă pentru integrare, sau tot 
ce face este să documenteze eşecul acestui proces?
An evening dedicated to the condition of the Roma in 5 Eastern-European countries, including Romania. Documentary as a tool for integration, or 
just a document for its failure?

21.03.2011 - Centrul pentru spălat filme / Centre for Washing Films
În Serbia, industria de film a fost distrusă în doar câţiva ani prin privatizări şi finanţări frauduloase. Pornind de la cazul sârbesc, deschidem o discuţie 
cu realizatori de film şi cei cu putere de decizie despre cum se poate întări o industrie de film pentru a putea sprijini talentul şi prestigiul internaţional 
al cinematografului românesc.
In Serbia, the film industry was ruined in a few years, through privatizations and fraudulent financing. Starting from the Serbian case, we start a  
debate with filmmakers and decision makers on how to strenghten a film industry able to back the talent and international prestige of national 
cinema.



BOGOTA CHANGE / SCHIMBARE PENTRU BOGOTA
Andreas Møl Dalsgaard / Danemarca / 2009 / 58 min.
VO spaniolă / Subtitrări în engleză şi română

Antanas Mockus și Enrique Peñalosa sunt inițiatorii unei spectaculoase cruciade urbane, iar ce pare la 
început o luptă cu morile de vânt se dovedește a fi un încăpățânat și eficient război cu un sistem politic 
corupt și cu o mentalitate obosită și sastisită. În final, populația din Bogota își ia în serios rolul de actor 
principal al acestei uluitoare metamorfoze.
Cei doi primari independenți politic, cu metode nepopulare și controversate, reușesc în câțiva ani să 
schimbe nu numai fața unuia dintre cele mai periculoase și neprietenoase orașe din lume, ci și să-i facă 
pe locuitorii săi mai angajați și mai responsabili civic. 

Antanas Mockus and Enrique Peñalosa are the initiators of a spectacular urban crusade. What at first seems 
a Don Quijote type of battle, proves to be a stubborn and effective war against a corrupt political system 
and a tired and satiated mentality. Finally, the people of Bogota takes seriously it’s role as a key actor of this 
amazing metamorphosis .
The two politically independent mayors with unpopular and controversial methods, manage in a few years 
to change not only the face of one of the most dangerous and unfriendly cities in the world, but also to make 
its residents more engaged and responsible citizenship.

PRODUCTION COMPANY
UPFRONT FILMS APS
amk@upfrontfilms.dk
www.upfrontfilms.dk

FESTIVALS
2009 - International Documen-
tary Film Festival Amsterdam, 
The Netherlands
2010 - Nordisk Panorama, 
Norway
2010 - Bergen International 
Film Festival, Norway
2010 - Vancover International 
Film Festival, canada
2010 - Indie Lisboa, Portugal

17 martie / Noul Cinematograf al Regizorului Român / 19h00
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BURMA SOLDIER / SOLDATUL BIRMAN
Nic Dunlop, Annia Sundberg, Ricki Burma / SUA, Irlanda / 2010/ 70 min.
VO birmaneză / Subtitrări în engleză, română

În Birmania, de aproape 50 de ani, regimul militar omoară mii de oameni și distruge orice formă de 
manifestare democratică. Fost soldat în armata birmaneză, Myo Myint a participat la ororile unui război 
intern crud și fără sens, a rămas fără un picior și fără o mână, s-a alăturat mișcării democratice condusă 
de Aung San Suu Kyi (laureată a Premiului Nobel pentru Pace, în 1991), iar regimul militar în care nu a mai 
crezut l-a aruncat în închisoare unde a fost chinuit timp de 15 ani. După atâta suferință, cu carismă și cu 
zâmbetul unui om liber, soldatul birman își spune incredibila poveste cu îndoiala că Birmania va deveni 
stat democratic prea curând. 

For the last 50 years, the military regime in Burma has killed thousands of people and destroyed any form of 
democratic expression. Former soldier in the Burmese army, Myo Myint took part in the horrors of a cruel 
and senseless internal war, was left without a leg and without a hand, has joined the democratic movement 
led by Aung San Suu Kyi (winner of the Nobel Peace Prize in 1991 ) and the military regime that he stopped 
believing in has thrown him in jail where he was tortured for 15 years. After much suffering, with charisma 
and the smile of a free man, the burmese soldier tells his incredible story with doubt that Burma will become 
a democratic country in the near future.

PR
O

IE
CŢ

II 
SP

EC
IA

LE

SP
EC

IA
L 

SC
RE

EN
IN

GS

PRODUCTION COMPANY
Lebrocquy Fraser LTD 
jlebrocquy@lebrocquyfraser.com
www.lebrocquyfraser.com

FESTIVALS
2010 - International Documen-
tary Film Festival Amsterdam, 
The Netherlands
2010 - Sheffield Doc/Fest, UK

18.03 / Noul Cinematograf al Regizorului Român / 19h00



PRODUCTION COMPANY
Off-Center Productions
info@off-center.com
www.disturbingtheuniverse.com

FESTIVALS
2010 - Australian Human Rights 
Film Festival, Australia
2010 - Toronto Jewish Film 
Festival, Canada
2010 - Indianapolis Film Festi-
val, USA

19.03 / Noul Cinematograf al Regizorului Român / 19h00
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 / WILLIAM KUNSTLER: TULBURÂND UNIVERSUL
Sarah Kunstler, Emily Kunstler / SUA / 2010/ 90 min.
VO engleză / Subtitrări în română

William Kunstler, “cel mai iubit și cel mai urât avocat al Americii”, cum l-a numit New York Times, a 
fost apărătorul drepturilor civile ale grupului de activiști împotriva războiului din Vietnam, cunoscut sub  
numele de Chicago 8, și al indienilor americani în conflictul de la Wounded Knee, sau negociatorul 
deținuților în revoltele de la închisoarea Attica.  
Seduse în vremea copilăriei de figura justițiarului prin excelență, regizoarele Emily și Sarah Kunstler, 
cele două fiice ale celebrului avocat, încearcă să înțeleagă traseul complicat și straniu al tatălui lor, care 
ajunge totodată avocatul unor traficanți de droguri, criminali sau teroriști.

William Kunstler, “the most beloved and most hated lawyer in America”, as he was named by New York 
Times, was the defender of the activist group against the war in Vietnam, known as the Chicago 8, and  
Native Americans’ in the conflict of Wounded Knee, or negotiator for the detainees in the Attica prison riots.
Seduced during their childhood by the justice-defender image,  Emily and Sarah Kunstler, the two daughters 
of the famous lawyer, try to understand the complicated and strange path of their father, who became a 
lawyer for drug traffickers, criminals or terrorists.
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COLORFUL BUT COLORBLIND / DESPRE ROMI DINCOLO DE STEREOTIPURI
coproducţie Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, România, Slovacia / 2010 / 20 min.
VO romani, bulgară, cehă, slovacă, ungară, română / Subtitrări în engleză şi română

Colorful but Colorblind foloseste produse multimedia pentru a promova integrarea sociala a romilor din 
Bulgaria, Republica Ceha, Romania, Slovacia si Ungaria. Aceste povestiri ne introduc in viata romilor din 
unele dintre cele mai noi state ale Uniunii Europene, explorand identitati contemporane si aspecte ale 
culturii comunitatilor de romi, precum si obstacolele cu care se confrunta aceste comunitati in cautarea 
unui tratament egal. 
In cadrul festivalului vom prezenta o selectie de 5 scurt-metraje, cate unul din fiecare tara - Bulgaria, 
Republica Ceha, Slovacia, Ungaria si Romania.

Colorful but Colorblind uses multimedia to promote the social integration of Roma in Bulgaria, Czech Re-
public, Romania, Slovakia and Hungary. These stories introduce us to the Roma living in some of the newest 
European Union member countries, exploring contemporary issues of cultural identity of Roma communi-
ties and the obstacles faced by them in search of equal treatment.
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PRODUCTION COMPANY
Colorful but Colorblind
tihomir.loza@virgin.net
http://roma.glocalstories.org

20.03 / Noul Cinematograf al Regizorului Român / 19h00



CORLAT VALLEY / VALEA CORLATULUI
Stephane Lucon / România / 2010 / 53 min.
VO română / Subtitrări în engleză

În judeţul Braşov, 87% dintre locuitori sunt români. 
În judeţul Covasna, 76% dintre locuitori sunt maghiari.
Între Braşov şi Covasna, o vale îngustă înţesată de case, formează un sat care nu există pe nicio hartă, 
un sat fără nume căruia i se refuză dreptul la identitate. Pentru că majoritatea locuitorilor sunt romi, i se 
spune “În ţigănie”. Romii îşi numesc aşezarea “dincolo de pod”, iar autorităţile se referă la ea vorbind de 
“satul din valea Corlatului”.

There are several ethnic communities that live in Romania. In Brasov county, 87% of the inhabitants are 
ethnic Romanians. In Covasna county, 76% of the inhabitants are ethnic Hungarians.
This is the story of a valley between Brasov and Covasna. A village that is being refused its right to identity; 
it has no name and it doesn’t exist on any map. Because most of the inhabitants in the valley are Roma, 
people call the place “Tziganie”. The Roma call this place “over the bridge”, and the authorities speak about 
the “village in the Corlat valley”.

PRODUCTION COMPANY
Domino Film
ora_de_vara@yahoo.com
www.dominofilm.ro

FESTIVALS
the film premieres at 
One World Romania 2011

20.03 / Noul Cinematograf al Regizorului Român / 19h00
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CENTER FOR WASHING FILMS / CENTRUL PENTRU SPĂLAT FILME
Srdjan Knezevic / Serbia / 2010 / 94 min.
VO sârbă / Subtitrări în română

Spalare de bani în Serbia? Oare există? Cine este implicat? Numeroase ziare cotidiene şi alte canale 
media discută acest subiect. O mulţime de acuzaţii au fost aduse împotriva mai multor indivizi şi grupuri 
criminale, dar nu au fost luate nici măsuri guvernamentale, nici nu au fost urmate de alte proceduri 
judiciare.
Filmul vorbeşte despre distrugerea industriei de film din Serbia din cauza corupţiei. Finanţări de filme, 
privatizări de cinematografe... vă sună ceva cunoscut?

“Washing Money” in Serbia? Does it exist? Who is involved? Numerous daily newspapers and other media 
outlets are discussing this topic. A lot of charges have been brought against various individuals and different 
criminal groups, but no government measures or judiciary proceedings followed. 
The film focuses on the efect that all this corruption had on the film indrustry in Serbia, including film pro-
duction financing, cinema privatisation and other aspects that led to the present situation.
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PRODUCTION COMPANY
SrK Belgrade
srdankn@yahoo.com

FESTIVALS
2010 - Beldocs, Bulgaria
2010 - Bratislava International 
Film Festival, Slovakia

21.03 / Noul Cinematograf al Regizorului Român / 18h00



ОдECCA / ODESSA - work in progress
Florin Iepan prezintă pentru One World Romania procesul realizării noului său film
Florin Iepan presents for One World Romania the making of his new film

În 2009 Florin Iepan şi-a lansat campania personală de “denazificare” a României. Pornind de la masacrul de la Odessa din octombrie 1941, 
cand Armata Română a ars de vii peste 22.000 de civili - majoritatea evrei -, Iepan lansează prima dezbatere publică despre trecutul fascist al 
României.  Aceasta se dovedeşte a fi o adevarată provocare pentru o ţară membră NATO şi UE care şi-a ascuns cu grijă crimele împotriva evreilor 
şi romilor din timpul celui de-al doilea război mondial şi unde astăzi Mareşalul Antonescu este considerat încă de majoritatea românilor un 
mare patriot şi luptător anticomunist.
« Odessa » va urmări procesul prin care Iepan descoperă complicităţile şi conexiunile care au condus la purificarea etnică executată de România 
în timpul razboiului şi află în ce măsură acele prejudecăţi şi mecanisme de gândire sunt valabile în România de astăzi.

Florin Iepan launched in 2009 his personal campaign for the “denazification” of Romania. Based on the 1941 massacre when Romanian soldiers 
burned alive more than 22.000 civilians - mostly Jews - in Odessa, Iepan starts the first public debate about the fascist past of Romania. This proves 
to be a real challenge for an E.U. and N.A.T.O. member country that carefully concealed its crimes against Jews and Roma people during WWII, and 
where Marshal Antonescu, the head of the government at that time is still considered a great patriot and anticommunist leader.
“Odessa” will be an investigative documentary following Iepan as he discovers the web of complicities and the initial mechanisms which eventually 
led to the ethnic cleansing carried out by Romanians during the war and inquires to what extent those prejudices and mentalities can still be found 
in today’s Romania. 

Produced by Razvan Georgescu and Calin Meda
A Sub-Cult-Ura production with StarCrest Media GmbH.

21.03 /Noul Cinematograf al Regizorului Român/20h30
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WILLIAM KUNSTLER: DISTURBING THE UNIVERSE  / WILLIAM KUNSTLER: TULBURÂND UNIVERSUL
18.03 / 12h00 / Facultatea de Drept / Aula Magna / Bd. M. Kogălniceanu nr. 36-46

A fi un avocat de succes este poate unul dintre cele mai importante aspecte care îi determină pe absolvenţii de liceu să aleagă să studieze 
dreptul. Avocatura este cea mai căutată profesie între studenţii şi absolvenţii de drept pentru că ea aduce faimă şi bani, fiind în acelaşi timp de 
partea legii. A fi avocat presupune însă şi multe riscuri. Aşteptările celorlalţi pot fi prea înalte sau prea joase, interesele private trebuie prote-
jate, corectitudinea trebuie să fie regula jocului, iar tot timpul privirile sunt aţintite asupra lor. Cum să menţii echilibrul?

Care sunt cele mai importante valori care ghidează cariera unui avocat? Cât de mult se aşteaptă de la ei cu privire la “a face dreptate”?

Încercând să găsim câteva răspunsuri, haideţi să ne îndreptăm atenţia către avocaţi cu reputaţie şi tineri aspiranţi. Viaţa celebrului avocat 
american William Kunstler este unică. Unde deci ar fi mai nimerit să vorbim despre povestea lui decât în faţa viitorilor avocaţi din România? 
Vom viziona un film despre cariera lui Kunstler şi vom invita profesionişti consacraţi să întâlnească noua generaţie în încercarea de a descoperi 
şi înţelege drepturile omului prin prisma intereselor private. Apărarea îşi încheie pledoaria!   

Becoming a successful lawyer is maybe one of the main aspects that lead high-school graduates to study law. Being the “most wanted profession” 
among law students and graduates, it is expected that it will bring fame and fortune while still keeping in line with the Law. Being a lawyer includes 
nevertheless many risks. Expectations about lawyers can be too high or too low, private interests must be defended, fairness must be the rule of the 
game, while a watchful eye is always turned on them. How to keep the right balance?

What are the most important values that guide a lawyer’s career? And how much is expected of them in delivering justice?

While trying to discover some answers, let’s look at reputed lawyers and young aspirants. The life of the famous American attorney William Kunstler 
is one of a kind; where else would his story be better discussed then in front of future Romanian lawyers. We will watch a movie about Kunstler’s 
career and invite established professionals to meet the new generation in an attempt to discover and understand human rights through the lenses 
of private interests. The defense rests its case!

proiecţia filmului urmată de dezbaterea: / film screening followed by the debate:
AVOCATUL EROILOR SAU AL DIAVOLULUI / DEFENDING INGLORIOUS HEROES
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ALTERNATIVE POLITICIANS / BUNA GUVERNARE ÎN ORAŞE DISPERATE
17.03 / 12h00 / SNSPA / Str. Povernei nr. 6 
Antanas Mockus (fost primar al orasului Bogota / former Bogota mayor)  / Andrei Chiliman (primar sector 1, București / mayor of 
sector 1, Bucharest) / Cristian Pîrvulescu (Pro Democrația) / Paul Chioveanu (ActiveWatch)

DOCUMENTING THE CITY / ORAŞELE DISPERATE AU NEVOIE DE IMAGINI
18.03 / 13h00 / UNATC / Str. Matei Voievod nr. 75-77
Alec Bălășescu (Platforma pentru București) / Teodor Frolu (Platforma pentru Bucureşti) / Irina Zamfirescu (ActiveWatch)

Filmul “Bogota Change” spune povestea a doi primari care au reușit, prin metode neortodoxe, să transforme una din cele mai corupte și 
violente metropole de pe glob într-un oraș aproape pașnic și îngrijit. Unul din acești doi oameni, profesorul Antanas Mockus, va fi prezent la 
București la invitația One World Romania. Pornind de la experiența dlui Mockus, dezbaterea va încerca să afle dacă metodele lui s-ar putea 
importa; mai mult, dacă oameni din afara spectrului politic au vreo șansă de a fi aleși și de a schimba ceva în comunitățile lor.

Secțiunea „Orașe în criză” a festivalului One World Romania aduce în discuție fenomene urbane extreme de la Cairo, Kiev, Napoli sau Londra. 
Nici Bucureștiul nu e scutit de necazuri, fiind supus periodic distrugerilor comandate ba de planurile urbanistice ale cate unui dictator, ba de 
speculația imobiliară sau de iresponsabilitatea administrației. În atari condiții, filmul documentar poate deveni un instrument: de investigare, 
de cercetare a vieții urbane sau - pur și simplu - de salvare a memoriei orașului. Tinerii viitori cineaști de la UNATC au un cuvant de spus în 
această chestiune?

“Bogota Change” tells the story of two mayors who have managed, though unorthodox methods, to transform one of the most corrupt and violent 
cities in the world into an almost peaceful and neat city. One of these two men, Professor Antanas Mockus, will be present in Bucharest honouring 
the invitation of One World Romania. Starting from the experience of Mr. Mockus, the debate will try to find out if his methods could be imported; 
moreover, if people outside the political spectrum have a chance of being elected and change something in their communities.

The “Desperate Cities” section of the One World Romania festival brings extreme urban phenomena from Cairo, Kiev, Naples and London into discus-
sion. Bucharest is not exempt from trouble either, having undergone ordered destruction by a dictator’s urban planning, by real estate speculation 
or by irresponsible government. In such circumstances, documentary film can become a tool: to investigate, research the urban life, or - pure and 
simple - to rescue the memory of the city. Do the young filmmakers from UNATC have a say in this matter?
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POWER AND MEDIA / TELEVIZIUNEA, PUTEREA ŞI POPORUL
19.03 / 14h00 /  Teatrul Arca - Club La Scena / Calea Călăraşilor nr. 55
Erik Gandini (Videocracy) / Mircea Toma (ActiveWatch)

FILM vs INTOLERANCE 
/ DOCUMENTARISTUL, ÎNTRE CIOCANUL INTOLERANŢEI ŞI NICOVALA OBIECTIVITĂŢII
20.03 / 12h00 / Centrul Ceh / Str. Ion Ghica nr. 11
Stephen Marshall (Holy Wars) / Kristof Bilsen (The Perfect Belgian)

Erik Gandini descrie în filmul „Videocracy” mecanismele berlusconizării Italiei. În Italia, un singur om politic deține controlul asupra rețelei 
publice și a celei comerciale de televiziune. În România, așa-zișii „moguli” și-au împărțit frecvențele tv. Pornind de la cazul italian, discuția va 
explora cum se pot oamenii apăra de manipulare, ce e de făcut când o țară ajunge să fie guvernată prin televiziune, cum poate fi dezamorsat 
cocteilul de divertisment și politică.

Documentariștii stau în spatele camerei, dar camera nu le servește de pavăză, ba din contră funcționează ca paratrăsnet: poziția lor e mult 
mai expusă decât cea a realizatorului de ficțiune. Când au de-a face cu personaje înverșunate, situați pe poziții dogmatice ireconciliabile, 
documentariștii trebuie să le caștige încrederea, să îi asculte fără să îi aprobe, să îi condamne fațiș sau să încerce să medieze între inamici? O 
discuție despre film și intoleranță cu cațiva dintre realizatorii invitați la One World Romania.

In “Videocracy”, Erik Gandini describes the mechanics behind the berlusconization of Italy. In Italy, a single politician has control over the public 
network and the commercial television. In Romania, the so-called “moguls” have shared the TV frequencies between them. Starting from the Italian 
case, the discussion will explore how can people protect themselves from manipulation, what to do when a country is governed by television and 
how can we defuse the entertainment and politics cocktail.

Documentary film makers stay behind the camera, but the camera does not serve them as a shield. On the contrary, it acts as a lightning rod: their 
position being more exposed than that of the directors of fiction. When they are dealing with fierce characters, that stand on irreconcilable doctrinal 
positions, documentarists have to earn their trust, to listen without approving, openly condemning or trying to mediate between enemies? A discus-
sion about film and intolerance with some of the filmmakers invited at One World Romania.
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                                                                           DocuMentor is the only association of documentary filmmakers and producers in Romania. 

SUPPORT AND PROMOTION
Since 2007, DocuMentor has strived to defend the interests of our community in relation with the Film Board (CNC), the public television and 
the other authorities. Times were difficult, but finally the Film Board has allocated a fixed percentage from its budget for documentaries and 
there is a separate committee judging the documentary projects.

TRAINING
Another main target of the association is to bring international level training to Romania. The documentary educational system in our country 
is still weak, this is why we consider this aim to be of great importance. Since the first Discovery Campus session organized in Timisoara in  
September 2007, DocuMentor has annually co-organized a training in Bucharest during the One World Festival, in conjunction with  
Documentary in Europe. We are very proud to have managed to bring Eurodoc for the first time to Romania in june 2010. In 2011, DocuMentor 
organizes the first EsoDoc session in Romania.

NETWORKING
DocuMentor has been constantly working to bring filmmakers from Romania in contact with film & television representatives and producers 
from around the world. In 2008, DocuMentor has organized the first Romanian documentary presence at Sunny Side in La Rochelle, which con-
tinued in the following year. The association is working with the European Documentary Network (Copenhagen), the Institute of Documentary 
Film (Prague) and has started collaboration with Reelisor (Documentary Campus) and is a partner of the Balkan Documentary Center (Sofia). 

FOUNDING MEMBERS
Adina Brădeanu, Alexandru Solomon, Florin Iepan, Călin Meda, Dumitru Budrala, Thomas Ciulei, Andrei Ujică, Răzvan Georgescu

www.docu-mentor.ro
Aleea Viilor, Bl.36, Sc.A, Ap.8, Timisoara, România
tel: (0256)226.359, cell: 0723.195.133;
e-mail: iepan2001@yahoo.com, alecusolomon@hotmail.com
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Pentru al 3-lea an consecutiv, Leena Pasanen (YLE Facts&Culture / Finlanda) şi Stefano Tealdi (Doc in Europe & Stefilm / Italia) conduc un atelier 
intensiv în cadrul One World Romania. După două ediţii, (în 2009 şi 2010), dedicate familiarizării realizatorilor şi tinerelor talente cu piaţa de 
film documentar, este timpul să trecem la un alt nivel.

Atelierul din acest an se  va concentra pe realizarea materialelor vizuale, fără a lăsa totuşi deoparte aspectele generale legate de prezentarea 
proiectului sau de pitching. 

De cele mai multe ori, trailer-ul, demo-ul, teaser-ul poate da naştere sau poate distruge proiectul. Împreună cu un editor experimentat de film 
documentar, participanţii vor fi capabili să înţeleagă care este potenţialul materialului lor vizual şi cum să îl exploateze la maximum.

Piaţa europeană de film documentar contează pe producătorii şi realizatorii de film independenţi pentru a veni cu idei şi proiecte originale, 
unice, care pot fi distribuite pe canale media diferite. Resursele sunt limitate, în special în acest moment, iar concurenţa este foarte puternică. 

Pentru documentarişti, este de o importanţă vitală să aibă capacitatea de a convinge piaţa că ideile lor vor fi de succes. Trebuie să fie în măsură să  
gândească la nivel internaţional, să adune banii pentru finanţarea proiectului şi să fie convingători, chiar înainte de a începe, cu o prezentare 
foarte bine scrisă, un trailer interesant şi un pitching intrigant. 

«Scrie, Montează-ţi Trailerul, Prezintă: Documentare pentru Piaţa Europeană» este singurul atelier ce se desfăşoară la Bucureşti, adresat 
documentariştilor care intenţionează să îşi aducă proiectele pe marile pieţe audiovizuale. 
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SCRIE, MONTEAZĂ-ŢI TRAILERUL, PREZINTĂ:  Documentare pentru Piaţa Europeană
Un atelier organizat de Documentary in Europe (Italia) şi DocuMentor (România), 
cu sprijinul Festivalului One World Romania şi al Programului MEDIA al Uniunii Europene.

CONTACT
Anca Muresan

0040 747 50 10 13
ancutza_muresan@yahoo.com

www.docu-mentor.ro 
18 - 19.03 / Centrul Ceh 

accesul gratuit, pe baza unei înscrieri prealabile



2010

WRITE, EDIT YOUR TRAILER AND PITCH: Documentaries for the European Market
A 2 day seminar organized by Documentary in Europe (Italy) and DocuMentor (Romania) 
with the support of One World Romania and the MEDIA programme of the EU

For the 3rd consecutive year, Leena Pasanen (YLE Facts&Culture / Finland) and Stefano Tealdi (Doc in Europe & Stefilm / Italy) conduct a 2-day 
workshop at One World Romania. After two seminars (2009 and 2010) dedicated to introducing the documentary market to filmmakers and 
young talent, it is time to go to a different level. 

«Write, Edit your Trailer and Pitch» focuses on the visual materials together with the more general aspects of project presentation 
and pitching. Often the video trailers or demos or teasers can make or break the project. Together with a highly skilled documentary  
editor, the participants will be able to understand the potential of their visual material and how they can make the most of it.

The European documentary market counts on independent producers and filmmakers coming up with original, unique ideas that can be dis-
tributed on different media. The resources are scarce, especially at the moment, and competition is strong. It is of vital importance for the 
filmmakers and producers to be able to convince the market that their ideas will be successful.

They have to be able to think internationally, to put together the financing and be convincing even before they’ve started, with a good written 
presentation, an exciting trailer and an intriguing pitch. «Write, Edit your Trailer and Pitch: Documentaries for the European Market» is the 
only Bucharest-based training intended for documentary professionals that want to bring their projects to the major audiovisual markets. The 
access is free, based on prior application.
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ONE WORLD ROMANIA @ ŞCOALA 136

Pentru că v-am obişnuit în fiecare an cu side events deosebite, ediţia a patra nu se dezminte şi vine cu proiecţii interesante, adresate unui public 
cât se poate de variat. În acest sens, una dintre proiecţiile de anul acesta va avea loc la Şcoala nr. 136 din Rahova, în colaboare cu Asociaţia 
Policy Center for Roma and Minorities. Vom proiecta Garbage Dreams, o poveste deosebită despre comunitatea de creştini copţi din Cairo, rolul 
lor în colectarea deşeurilor şi modul în care sunt afectaţi de tehnologiile performante, menite, ca peste tot, să facă totul bigger, faster, better. 
Proiecţia va avea circuit închis, fiind realizată exclusiv pentru elevii de 14-15 ani ai şcolii, membrii ai comunităţii din Rahova, atât etnici rromi 
cât şi români. Raporturile inter-etnice ale cartierului au fost şi unul dintre principalele motive pentru care am ales ca proiecţia să aibă loc acolo. 
Evenimentul va avea loc pe 17 martie,în prima zi a festivalului ONE WORLD ROMANIA, în clubul şcolii, la ora 16.00. 

Since we already got you used to having special side events every year, our forth edition couldn’t have acted up to this habit and therefore wel-
comes you to interesting documentaries, addressed to the most diverse audience. In this sense, one of this year’s screenings will be shown at the 
Elementary and Middle School no. 136 in Rahova, event organized with the support of the Policy Center for Roma and Minorities Association. We’ll 
be screening Garbage Dreams, an extraordinary story about the Coptic Christians’ community in Cairo, their part in waste collecting and the way in 
which they are affected by the hi-tech equipments meant, as in any other field of work, to make things bigger, faster, better. The screening will be a 
closed circuit, its audience will be represented by 14-15 year old middle school students who are also members of the Rahova community, formed 
of Rroma and Romanian ethnics. The inter-ethnic relations in the neighbourhood are actually one of our main reasons for choosing this particular 
place for the screening. The event will take place on March 17th, the first day of the ONE WORLD ROMANIA Film Festival, in the school club, at 4 PM. 



Cluburile de Film One World duc dezbaterea despre drepturile  
omului mai aproape de liceeni. Proiectul iniţiat de Asociaţia  
Oricum încearcă să suplinească lipsa educaţiei cinematografice 
din şcoli şi mai ales lipsa unei curricule despre drepturile omului 
şi problematici globale contemporane, precum: migraţia, discrimi-
narea, sărăcia, rasismul, excluziunea socială, schimbările climatice 
sau conflictele armate.

Lunar sunt organizate proiecţii de film documentar ȋn licee, fiecare 
proiecţie fiind urmată de o dezbatere cu invitaţi, ce permite tinerilor 
să reflecteze critic asupra celor prezentate. Momentan proiectul 
este implementat în 24 de licee în 17 oraşe din toată ţara, însă noi 
cluburi se deschid în fiecare lună.

Cluburile de film sunt conduse chiar de către liceeni, proiectul 
având o puternică componentă de leadership. De altfel o parte 
foarte importanta din proiect o reprezintă atelierele de lucru şi 
training-urile pentru tineri. Acestea îi ajută pe liceeni să doban-
dească mai multe cunoştinţe în domeniul drepturilor omului şi 
să-si dezvolte abilităţile organizatorice, de management dar şi 
abilităţi tehnice de producţie de film documentar. 

În cadrul festivalului One World Romania Cluburile de film din 
toata ţara se vor aduna la Bucureşti pentru câteva evenimente 
dedicate exclusiv liceenilor. 
19 martie – proiectia filmului Pit no.8 în prezenţa regizoarei
20 martie – atelier de film documentar

One World Film Clubs try to involve young people in the debate 
of human rights. The project was initiated by Oricum Association 
and aims to fill in the gap of audio-visual education in schools, and 
especially that of a structured debate on human rights and global 
issues such as: migration, discrimination, poverty, racism, social ex-
clusion, climate change or armed conflicts. 
Teenagers are helped to set up a film club in their high school and 
inspired to organize monthly screenings of documentaries. Each 
screening is followed by a debate with guests, which inspires the 
young people to reflect critically on what was presented in the film. 
Right now there are film clubs in 24 high schools from 17 cities 
around the country, but there are new clubs opening every month.
Empowering youngsters is very important objective of the One 
World Film Clubs. By managing the film clubs in their schools, as 
well as through workshops and special events, the teenagers get to 
learn more about human rights, as well as developing their lead-
ership and management skills, and participating in documentary-
making workshops.
One of these special events is One World Romania. During the fes-
tival members from all the Film clubs in the country will gather 
in Bucharest for several events organized just for high school stu-
dents.
19th of March – the projection of the film Pit no.8 in the presence 
of the director
20th of March – a seminar about filming documentaries in Romania
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CLUBURILE DE FILM ONE WORLD @ ONE WORLD ROMANIA 
www.cluburidefilmoneworld.ro  
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ONE WORLD ROMANIA

tel/phone: 
adresă/address: 
www: 

e-mail
Ana Alexandra Blidaru
Oana Koulpy

CENTRUL CEH

tel/phone: 
adresă/address: 
www: 

e-mail
René Kubášek
Veronica Angelescu

Acosiaţia DocuMentor

004 0726 209 374
Romulus 14, sector 2, 02986 Bucharest
www.oneworld.ro

ana@oneworld.ro
festival@oneworld.ro

004 021 303 92 30
Ion Ghica 11, sector 3, 030045 Bucharest
www.czech-it.ro

kubasek@czech.cz
angelescu@czech.cz

www.docu-mentor.ro



15 mai este termenul dlimită de depunere a declaraţiilor 
200 şi 230 la ANAF. Dacă îţi place ce am construit, 
şi tu  poţi să ne ajuţi să creştem frumos, cu doar 2%

ASOCIAŢIA ONE WORLD ROMANIA
CUI: 25757723
cont IBAN: RO 37 RNCB 0090 1111 9144 0001

www.oneworld.ro




