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 Culturile marginalizate în diferite societăți 
ajung, în timp, să influențeze cultura majorității și, 
deloc rar, chiar să fie asimilate într-un asemenea 
grad, încât caracteristicile lor distincte să nu mai 
fie perceptibile. Asta nu înseamnă automat că și 
oamenii, comunitățile - cu istoria și tradițiile lor - 
ajung să fie, la fel de repede și de complet, acceptați 
de cei care aparțin majorităților etnice, rasiale sau 
de orientare sexuală. Există critici care pun semnul 
egal între asimilarea culturală a unei minorități și 
pierderea identității de dragul majorității. Avem 
nevoie de nuanțe și e important să vedem dacă 
asimilarea culturală este un pas important spre 
integrare, sau există și alte căi posibile.

 În România, un stat format la întâlnirea 
unui număr atât de mare de culturi și de civilizații, 
încât ideea de omogenitate culturală e aproape 
ridicolă, încă avem o problemă în a aprecia 
și, uneori, chiar în a conviețui cu alte tipuri de 
manifestări. De exemplu, unii dintre noi nu avem 
o problemă cu muzica ușoară, pop, dar nu putem 
suporta manelele, deși simplitatea melodică și la 
nivelul versurilor e similară, iar talentul interpreților 
e, de multe ori, comparabil. Sau iubim muzica cultă, 
clasică, dar nu și sonoritățile contemporane, pop, 
pe care le asociem preocupărilor superficiale ale 
unor clase sociale diferite, deși talentul celor care le 
realizează e, de multe ori, incontestabil.

 Scopul acestor exemple nu este de vă 
antagoniza sau îndepărta. Dorința colegilor mei 
și a mea pentru această ediție, nu este de a pune 
în discuție gusturile personale, ci de a înțelege 
împreună cu publicul nostru originile acestei 
diversități de manifestări culturale prin filme, 
dezbateri și evenimente inedite, pe parcursul celor 
zece zile de festival.

 
 Cultures marginalised by different 
societies, come, eventually, to influence the culture of 
the majority and, often times, to even be assimilated 
to such a degree that their distinctive features 
become indistinguishable. That doesn’t necessarily 
mean that the people, the communities - with all their 
histories and traditions - also come to be, as quickly 
and as completely, accepted by those who belong to 
ethnic, racial or sexual majorities. There are critics who 
consider the cultural assimilation of a minority equal 
to the loss of identity for the sake of the majority. 
We need nuances and it’s important to determine 
whether cultural assimilation is a significant step 
towards integration or whether there are other ways 
to get there. 

In Romania, a country founded at a crossroads 
between so many cultures and civilizations, that 
the idea of cultural uniformity is almost ludicrous, 
we still have an issue with valuing and, sometimes, 
even cohabiting with other types of expression. For 
instance, some of us are fine with pop music, but 
can’t stand manele songs, even though both their 
simplicity in terms of melody and lyrics is similar, and 
the skill of the singers is often comparable. Or perhaps 
we love classical music, but not the contemporary 
pop sounds we tend to associate with the superficial 
interests of other social classes, although the talent of 
those who create them is often undeniable. 

These examples are not intended to antagonize 
or alienate you. What both my colleagues  and I 
wish for this edition of the festival is not to discuss 
personal taste, but, together with our audience, to 
understand the root causes of this diversity of cultural 
manifestation through inspiring films, debates and 
events taking place over the 10 days of the festival.
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 Afișul OWR13 ilustrează caracterul evaziv 
al țapului ispășitor, reprezentat de multe dintre 
minorități, în funcție de contextul social și istoric 
ce îl produce. În centrul său se află Omul fără o 
identitate clară în mentalul majorității - străinul, 
minoritarul, marginea, periferia și tot ceea ce nu e 
inclus în acea majoritate.

 Documentul suprapus pe fotografie are 
scopul de a revela o realitate imediată și cât se 
poate de relevantă pentru stadiul actual al rasismului 
în România. Rezultatele celor patru sondaje de 
opinie cuprinse în seria de afișe provin din cel mai 
recent raport al Centrului Național de Combatere a 
Discriminării, datele fiind culese în 2018, și indică, 
pe de-o parte, o ameliorare comparativ cu stadiul 
rasismului din cercetările precedente, dar, în același 
timp, și că acesta continuă să marcheze societatea 
contemporană.

 În cadrul festivalului vom aduce în atenția 
publicului nu doar discriminările de orice fel, ci 
și atitudinea noastră, a tuturor, față de Celălalt, 
facilitatea cu care alunecăm spre stereotipuri, fie 
ele și pozitive, în încercarea de a ne defini mai ușor 
propria identitate.

În acest an, tonul festivalului va fi unul de celebrare 
a diversității, conștienți în același timp de realitățile 
unor categorii întregi de persoane menținute la 
marginile societății. V-am pregătit, așadar, o serie de 
activități și de evenimente care, dacă veți accepta să 
le parcurgeți, ar trebui - sperăm - să vă apropie de 
alteritate și să vă conducă spre iubire și apreciere, 
două dintre cele mai frumoase sentimente umane.

Andrei Rus & 
echipa One World Romania / the OWR team

 
 The OWR13 poster illustrates the evasive 
character of the scapegoat, represented by many 
minorities depending on the social and historical 
context they might engender. In its centre there is 
the Man without a clear identity in the consciousness 
of the majority - the stranger, the minority, the fringe, 
the periphery and everything that is not included in 
this majority.

 The document superimposed on the 
photo is meant to reveal an immediate reality, 
extremely relevant to the current state of racism 
in Romania. The results of the four popular polls 
displayed on the posters come from the latest report 
issued by the National Council Against Discrimination 
with data collected in 2018 and suggest, on the one 
hand, an improvement compared to the state of 
racism in previous polls, but, on the other hand, that 
it continues to plague today’s society.

 During the festival, we will bring attention 
not only to discriminations of every kind, but also to 
all of us, to our attitude towards the Other, to how 
easily we can fall back on stereotypes, even when 
they are positive, in an attempt to better define our 
own identity.

 With this year’s edition, we want to 
embrace an atmosphere of celebrating diversity, 
aware, however, of the realities in which entire social 
categories find themselves, subdued at the outskirts 
of society. In short, we invite you to participate in a 
range of activities and events which, if you accept, 
(we hope) will bring you closer to Otherness and lead 
to love and admiration, two of the most exquisite 
human emotions. 
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 The promotion and protection of human rights has always been one of the core missions of the 
Konrad Adenauer Stiftung, a German Christian Democratic foundation. For us, human rights are universal 
und inalienable, indivisible, interdependent and interrelated. Therefore, we believe in open and inclusive 
societies in which everybody is respected and where there shall be no discrimination and no fear of basic 
rights infringements.

 However, in many countries, rulers try to remain in power by openly stirring prejudice and even 
hatred against ethnic, social and religious minorities. Gender-based discrimination is wide-spread in many 
societies, women are denied equal rights and are very often exposed to violence. And in countries where 
social inclusion is state policy this principle is under attack. Especially right -wing populists try to gain 
influence by polarizing society and openly promoting intolerance. Nationalism, the cause of so many wars 
with millions of dead, is on the rise in many parts of the world. 
 In Romania and other countries in South East Europe, discrimination still is common and sometimes 
widespread. From immigrants and people in poverty, to Roma minority and LGBT persons, many still become 
victims of hate speech, racism as well as discrimination.
 From time to time we encounter new cases that become viral and are discussed at a national level. 
Local and national media too often publish discriminatory points of view, while the internet, via its social 
media platforms has become the place where people tend to express all their hate, anger and discontent 
with categories in the society that are not part of the majority, or better said – are not part of “their world”.  
 In early 2020, the “Ditrău” case, where the local community fought against the decision of a bakery 
to hire two Sri Lankan employees, showed us that Romania is still far from being inclusive and open.
Similarly, a referendum aiming to change the definition of the family in the constitution to “the union between 
a man and a woman” (October 2018), has stirred a lot of discussions, and overall has not helped to foster 
cohesion in the modern society. In the end, the low turnout (20.4%) may be also seen as a reflection of the 
prevailing democratic values, respect, equality and common sense guiding the society.
 2020`s edition of the “One World Romania” festival brings the Roma culture into the light, beyond 
stereotypes and preconceptions. Roma are still facing mistreatment, in different shapes or facades, therefore 
we welcome the choice of OWR to select films about the Roma minority which may raise awareness for more 
inclusiveness in our society.  
 It is with these thoughts that me and my whole team at KAS Rule of Law Programme South East 
Europe want to wish this festival the best possible success!

 Hartmut Rank,
 Director of Rule of Law Programme South East Europe _ KONRAD ADENAUER STIFTUNG

Address 
5, Franzelarilor St. / sector 2 
Bucharest / Romania

office.rspsoe@kas.de
www.kas.de/rlpsee
www.fb.com/kas.rlpsee
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KONRAD ADENAUER STIFTUNG
RULE OF LAW PROGRAMME SOUTH EAST EUROPE

 Freedom, justice and solidarity are among the basic principles underlying the work of the Konrad 
Adenauer Foundation (KAS). As a political foundation, KAS is affiliated to the Christian Democratic movement 
in Germany. With more than 80 offices abroad and projects in over 120 countries, we make a contribution to 
the promotion of democracy, the rule of law and the social market economy.
 The Konrad Adenauer Foundation started the Rule of Law Programme South East Europe (RLP SEE) 
in 2006 as one of currently six regional rule of law programmes acting in different parts of the world. 
 Southeast European countries have in common that even after three decades since the end of 
communism, they are still undergoing a transformation process from a totalitarian or authoritarian one-party 
state to a democratic, constitutional one. For the judiciary, this transformation means above all, a change from 
understanding itself as an extended arm of the executive to being an independent actor with equal powers.
 The Rule of Law Programme South East Europe concentrates on six subject areas, with substantial 
need for reform and consultation within and among the countries of the region: constitutional law, procedural 
law, protection of human and minority rights, fight against corruption, coping with the past by legal means and 
European legal order. As part of our work in the field of Human Rights, we have been cooperating with One 
World Romania for many years, in order to spread knowledge about these important topics in Romanian society.
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MANAGEMENT, ARTISTIC DIRECTION and FESTIVAL PRODUCTION
Andrei RUS / artistic director & selection coordinator
Laura ORLESCU / executive director
Tudorița ȘOLDĂNESCU / funding coordinator & “Civil Society Pitch” manager
Cristiana MITEA / festival producer & Kinedok manager
Vanina VIGNAL / main selectioner
Maria DRAGHICI / graphic design
Șerban JIPA / web design
Teona GALGOȚIU / online communication
Ștefana BRUMĂ / media partnerships
Liri CHAPELAN / press releases
Cosmin TIȚA / subtitles management & technical coordinator
Andrei MOCANU / coordinator guest & transport
Mona NICOARĂ / co-selectioner “Love Thy Neighbor” section
Paula HOTEA / fundraiser
Alexandra TOMESCU / volunteers’ coordinator
Sabina RUDOLF / production assistant
Raluca HAȘU / website editor
Anca TĂBLEȚ / catalogue editor
Daniel BRATOSIN / DTP
Oana GHERA / coordinator of educational screenings
Doru TOMA / “Adopt a Doc” program coordinator
Maria CÂRSTIAN / guest service assistant

CONSULTANTS
Alexandru SOLOMON / Civil Society Pitch consultant
Irina GEORGESCU / main section side events consultant
Mircea TOMA / moderator & main section side events consultant

PRESELECTION TEAM
Andreea CHIPER
Teona GALGOȚIU
Liri CHAPELAN

PHOTO-VIDEO TEAM
Maria DRAGHICI / photo
Hara MOȘTEANU / photo
Eliza ZDRU / photo
Roberta ȘERBAN / video
Iulia NECȘULESCU / video
Alexandra ROATĂ / video editor

KEY VISUAL
Concept: Maria DRAGHICI and Andrei RUS
Photo credit: Maria DRAGHICI, during spreeagenten (Berlin, Germania) / “Where is Andrei?” (Hossman, 
Romania, 2008) directed by Susanna CHRUDINA
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WEBSITE PROGRAMMING
Cătălin ȘERBAN
Cosmin ȘTEFAN

TRANSLATIONS 
Teodora LASCU / catalogue & website texts
Teodora ARITON / subtitles
Bianca BĂIAȘU / subtitles
Raluca CÎRCEA / subtitles
Mălina COȘAN / subtitles
Linda DAMIAN / subtitles
Andrei GEORNOIU / subtitles
Alice GRIPP / subtitles
Antonia IVANCIU / subtitles
Corina LEOVEANU / subtitles
Roxana MARIN / subtitles
Alex NICOLAE / subtitles
Radu OPRINA / subtitles
Roxana POENAR / subtitles
Alex POPESCU / subtitles
Raluca PUCHEA / subtitles
Ioana SAMOILĂ / subtitles
Ioana SCORȚANU / subtitles
Daniel SEBIN / subtitles
Ligia SOARE / subtitles
Daria TURBĂCEANU / subtitles
Rahel TÜRK-KÖNIG / subtitles

DRIVERS
Ionuț BRIGLE
George PĂSCULESCU

ON-LOCATION MANAGERS
Mihaela OPREA
Roxana MARIN
Ralf MARCU
Vlad BELCIN
Adrian HANDRA

HIGH SCHOOL STUDENTS JURY TUTORS
Cristina HANEȘ - coordinator
Dragoș APETRI
Tudor JURGIU

CIVIL SOCIETY PITCH TUTORS
Mona NICOARĂ
Andy GLYNNE
Guillaume MASSART
-----------------------------------------------------------------------------------------
STEERING COMMITTEE of One World Romania Association
Alexandru SOLOMON - president
Diana PĂROIU – vice-president
Alexandra IVAN – vice - president

Monika ŠTĚPÁNOVÁ / Czech Center Bucharest – founder of the festival
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THANK YOU LIST
Există o persoană în spatele fiecărui logo și în spatele fiecărei decizii luate 

pentru a ne ajuta să organizăm și să promovăm această ediție a festivalului /
There is a person behind each logo and behind every decision taken 

to help us make this festival happen again, or to promote it

Adriana MUCALĂU | CNCD
Alexandru ARON | Mezanin & Talent Garden
Alexandra TUDOR | Canopy
Alina DAVID | HBO
Amalia-Nicoleta COMAN | Reprezentanța Comisiei Europene
Ana SZEL
Anamaria ANDRONE | Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România
Anca MITRAN | Centrul Național al Cinematografiei
Andrei DINESCU
Andrei HUETTNER | Bosch Romania
Anna-Katharina SCHEIDEREITER | Kaufland Romania
Asztalos Csaba FERENC | CNCD
Bianca CENUȘE | Teatrul Odeon
Bogdana-Cristiana POPA | Kaufland Romania
Bogdan DUMITRACHE | APOLLO 111
Carmen CONSTANTIN | AFCN
Carmen GHEORGHE | E-Romnja
Carmen STEJEROIU | Centrul Național al Cinematografiei
Camelia CIUCĂ | Centrul Național al Cinematografiei
Cătălina OLTEANU | Agenția Împreună
Corina SCHWARTZ | Reprezentanța Comisiei Europene
Cosima RUGHINIȘ | Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Crina Marina MUREȘANU
Cristian IGNAT | Canopy
Cristina TUDOR | Teatrul Odeon
Damiana OȚOIU | FSP-UNIBUC
Daniela ENE | Tuborg
Daniel Vasile | Green Hours
Daniel MĂRGEAN
Doru NIȚESCU | UNATC „Ion Luca Caragiale” din București
Doru TOMA |KAS - RLPSEE
Echipa MEȘTESHUKAR BUTIQ
Elfida NEACȘU | Euromedia
Eliza BERCU | ARCUB
Felix PÎRVAN | prieten donator
Florin IARU | scriitor
Fuad KOKALY | Ambasada Statului Palestina
Gabriela DOBRE | Delegația Valonia-Bruxelles la București
Gabriela LEU | UNHCR
Gabriela PETRE | Institutul Italian de Cultură
Gelu DUMINICĂ | Agenția Împreună
George DOMNIȘORU | mediaTRUST
Georgiana IONIȚĂ | Agenția Împreună
Hartmut RANK | KAS - RLPSEE
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Ioana DRAGOMIRESCU | Institutul Francez din București
Ioana MARCHIȘ | Reprezentanța Comisiei Europene
Ioana PETRA |KAS - RLPSEE
Ionuț OPREA + Trupa PLAYHOOD
Ionuț TRANDAFIRESCU | Festivalul Filmului Palestinian
Irina CIOS | AFCN
Iris SPIRIDON
Isabella ALEXANDRESCU | Ambasada SUA
Joachim UMLAUF | Goethe-Institut București
Laurentiu DAMIAN | UCIN
Laurențiu GHEORGHE | Ambasada SUA
Liliana-Manuela CIUREA | Ambasada Elveției
Lorena SOCULESCU | DACIN SARA
Luana DUMITRESCU | DHL International Romania
Lucian GEORGESCU | Cinepub
Lucian PRICOP | UCIN
Magda MATACHE | Universitatea Harvard
Magdolna CSEGEDI | Institutul Balassi - Institutul Maghiar din București
Manuela-Liliana CIUREA | Ambasada Elveției în România
Marilena CĂRĂȘEL | Centrul Național al Cinematografiei
Marina NEACȘU | Goethe-Institut București
Marina ROMAN | ICR
Mihai CRISTEA | prieten donator
Mirel TALOȘ | ICR
Mirela LAZĂR | Institutul Polonez
Mircea TOMA | ActiveWatch
Napoleon HELMIS | UNATC „Ion Luca Caragiale” din București
Octav AVRAMESCU | Asociaţia Jumătatea plină 
Oana BITAN | Ambasada Suediei
Paul DUNCA | performer
Paul MARKOVITS | Tuborg
Paula Claudia BUJOR | Agenția Împreună
Radu JUDE
Raluca INDRE
Robin UJFALUSI | Centrul Ceh
Roxana CĂLINESCU | Institutul Cultural Român
Rozalia PETCU | Ambasada Spaniei
Sorin BOTOȘENEANU | UNATC „Ion Luca Caragiale” din București
Taraful MARIAN MEXICANU
Teo ZĂBAVĂ
Thomas KLOIBER | Forumul Cultural Austriac
Scott A. REESE | Ambasada SUA
Simona NECULA | Villa Noel
Silviu FAIĂR
Silviu TINCULESCU | Autonom
Stéphane CESARI | Ambasada Franței
Susanne CHRUDINA | spreeagenten_Berlin, Germania
Valentina VESLER | Valvis Holding
Vasile IONESCU
Vasile DÂNCU | IRES
Vlad BOLOCAN | Londohome
Vlad IOACHIMESCU | UNATC „Ion Luca Caragiale” din București
Vlad NICULESCU | Modul Cărturești
Vlad STANCIU | avocat
Xavier LEROUX | Institutul Francez din București
Zoran STEVANOVIC | UNHCR
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*Le mulțumim tuturor voluntarelor și voluntarilor de la această ediție!
A big thank you to our amazing volunteers!

ADOPTORII DE FILME / FILM ADOPTERS 

ActiveWatch
Apador - CH
ARCEN
Asociația ACCEPT
Centrul FILIA
Consiliul Național Român pentru Refugiați
Documentaria
DOR
E-Romnja
Facultatea de Științe Politice - UNIBUC
Frontline Club Bucharest
JRS România
Liderjust
UNHCR - Agenția ONU pentru Refugiați
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 Rude, prieteni, colegi de lucru, vecini — 
de o mie de ani, romii sunt egalii și contemporanii 
noștri, chiar dacă nu îi tratăm așa. O întreagă tradiție 
orientalistă, având tendința de a exotiza problema, 
a dominat filmele despre romi până de curând: 
imagini alb-negru, pierdute în timp și spațiu, peste 
care adeseori se suprapune o voce din off sau un 
filtru de lectură distant, antropologic, interesat de 
diferențe mai degrabă decât de umanitatea care ne 
unește. 

 Anul acesta, One World Romania încearcă 
să contracareze această tradiție, dedicând secțiunea 
centrală unei selecții suprinzătoare de filme nu doar 
despre romi, ci mai ales cu romi și, mai important, 
făcute de romi. Recuperărilor din arhive făcute cu 
reverență și sensibilitate  de documentariști europeni 
majori („A fi țigan”, „Înainte de căderea frunzelor”) 
li se alătură titluri vechi și noi despre figuri majore 
din istoria romilor („Django Reinhardt”, „Taikon”), 
filme recente de excepție care prin inteligența lor 
artistică și emoțională deschid publicului larg porțile 
către o altă viziune asupra activismului, mai implicată 
(„Acasă - My Home”, „A Lua Platz”), și, finalmente, 
în 2020, filme șarmante făcute de cineaști romi 
(„Latcho Drom”, „În căutarea celui de-al patrulea 
cui”, „Cât mai e până la stele”). 

 Relatives, friends, colleagues, neighbours 
— for a thousand years, Roma have been our equals 
and our contemporaries, even if we haven’t always 
treated them that way. Up to now, an Orientalist, 
exoticizing tradition has dominated the films made 
about Roma: black and white images lost in time 
and space overlaid with a voiceover or a distant, 
anthropological filter that is more interested in our 
differences than in our common humanity. 

 This year One World Romania tries to 
counteract this tradition dedicating the central 
program to a surprising selection of films not only 
about Roma, but especially with Roma and, most 
importantly, by Roma. Archival retrievals done 
with reverence and sensitivity by major figures of 
European documentary (”Being Gypsy”, ”Before the 
Leaves Fall”) will be screened side by side with old 
and new titles about major figures of Roma history 
(”Django Reinhardt”, ”Taikon”), with exceptional 
recent films whose artistic and emotional intelligence 
awaken activist possibilities (”Acasă - My Home”, ”A 
Lua Platz”) and, last but by no means least, finally, in 
2020, charming and diverse films made by Roma 
filmmakers (”Latcho Drom”, ”Searching for the 4th 
Nail”, ”How Far the Stars”). 

DIN APROAPE 
ÎN APROAPE
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Într-o suburbie pariziană, doi bărbați într-o mașină 
stau pe telefoane să găsească un loc în care să 
poată dormi peste noapte: această primă scenă 
din film, care se repetă în fiecare zi, în mii și mii de 
iterații, în întreaga Europă, încapsulează experiența 
migrației romilor din ultimele decenii. În Franța, unde 
documentarul lui Jeremy Gravayat a fost produs, 
romii au căzut victime ale repatrierilor forțate, 
expulzărilor din locuințe și campinguri provizorii, 
și gentrificării cu inevitabilele ei tente rasiste. Doar 
în 2017, 11.000 de romi au fost forțați să plece din 
locurile unde trăiau fără să li se ofere alternative 
de locuire. Acest film construiește din materiale de 
arhivă și scene contemporane filmate cu empatie, 
un spațiu alternativ în care istoria și prezentul romilor 
pot locui și fi înțelese în termenii lor, uneori urgenți și 
alteori poetici.

text: Mona Nicoară

In a Paris suburb, two men in a car make frantic phone 
calls to figure out a place where they could spend the 

night: this first scene in the film, which repeats itself 
in thousands of versions throughout Europe every 

day, encapsulates the immigrant Roma experience 
of the past few decades. In France, where Jeremy 
Gravayat produced his documentary, Roma have 

fallen victims to mass deportations, forced evictions 
from houses and informal encampments, as well 

as inevitably racially charged gentrification plans. In 
2017 alone, 11,000 Roma were forced out of the 

places where they were living without being offered 
alternative accommodation. Out of empathetically-

captured scenes and beautiful archival materials, this 
film constructs an alternative space where the history 

and the present of Roma can find a home, on its own 
terms, which are alternately poetic and urgent.

Regie: Jérémy Gravayat. /Producție: Damien Monnier, Carine Chichkowsky. /Imagine: Guillaume Mazloum, 
Jérémy Gravayat. /Montaj: Marie Beaune, Jérémy Gravayat. Sunet: Gil Savoy. /Festivaluri și premii:  

BELDOCS - International Documentary Film Festival Belgrade 2019 - International Competition - Best Movie 
Award / Festival de Cinéma de Douarnenez - Gouel Ar Filmou 2019 / Belfort 2018 - Camira Award, Eurocks 

One Award + One: special award for music and sound. /Filmografie: Les Hommes debout (2010) / 
Vivre ici (2008) / L’Europe après la pluie (2006) / Un autre jour sur la plage (2002).

A LUA PLATZ _ [FRANȚA, 2018, 97’] 
V.O.: Franceză, Română _ A LUA PLATZ  / A LUA PLATZ 

BIO / JÉRÉMY GRAVAYAT este un realizator de documentare de scurtmetraj și filme de ficțiune. În 
documentarele sale, Gravayat se concentrează asupra diverselor realități ale exilului contemporan. E 
totodată monteur, scenarist și colaborator al Laboratorului Cinematografic L’Abominable și al revistei 
online Dérives.tv. _ BIO / JÉRÉMY GRAVAYAT is an author of short documentaries and fiction films. In his 
documentary films, he concentrates on various realities of contemporary exile. He is also a film editor and 
scriptwriter, and a collaborator for L’Abominable Cinematographic Lab and the Dérives.tv online magazine. 
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27/3, 18.00 | Cinema elvire PoPesCo

* Eveniment susținut de Ambasada Franței în România
   Event supported by the French Embassy in Romania
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În coasta capitalei, Delta Văcărești e un fantastic 
teatru de război între civilizație și natură — iar
pentru familia Enache, e un paradis. Cei nouă copii 
ai soților Enache au crescut acolo după ce natura 
și-a reintrat în drepturi și a năpădit rămășițele 
unui grandios proiect urban ceaușist abandonat în 
1989. Copiii pescuiesc, vânează și se hârjonesc în 
voie în deltă, iar tatăl lor a devenit un expert și un 
reprezentant al întregului ecosistem în fața curiozității 
celor de dinafara lui. Dar când simpla curiozitate este 
înlocuită cu tăvălugul capitalist al dezvoltării urbane, 
familia Enache este mutată la bloc — într-un mediu 
cu care copiii nu au fost niciodată familiari. Presiunea 
adaptării la noua identitate de orășeni îi atinge pe 
toți, sfâșiind inimi, raporturi dintre părinți 
și copii și parametri fundamentali ai identității 
umane. Regizorul Radu Ciorniciuc și scenarista Lina 
Vdovîi construiesc cu respect și delicatețe 
o poveste universal umană care combină filmările 
spectaculoase și idilice cu intimitatea devastatoare 
a unei familii sub presiunea vremurilor. 

text: Mona Nicoară

Just at the edge of Bucharest, the Văcărești Delta 
has been a fantastic battlefield between nature and 
civilization for decades now. For the Enache family, 

the delta is a paradise. Their nine children grew 
up in the wetlands after nature reclaimed it from a 
grandiose Ceaușescu-era urban plan abandoned 
in 1989. The kids fish, hunt, wrestle, and roam free 

in its idyllic landscape while their father acts as a 
guide and advocate for the entire ecosystem. But 

when the outsiders’ polite and ecological-minded 
curiosity gives way to the unfettered capitalism 
and its inescapable progeny, gentrification, the 

Enaches are moved to make way for development 
— to an apartment building that feels alienating by 

comparison. The pressure to adapt to their new city-
dwelling identity gets to all, breaking hearts, family 

ties, and fundamental parameters of identity. Director 
Radu Ciorniciuc and writer Lina Vdovîi respectfully 

and delicately weave a universal story that combines 
spectacularly beautiful shots with the devastating 

intimacy of a family bearing the burden of the times.

Regie: Radu Ciorniciuc /Producție: Monica Lăzurean-Gorgan /Scenariu: Lina Vdovîi /
Imagine: Radu Ciorniciuc, Mircea Topoleanu /Montaj: Andrei Gorgan / Mixaj de sunet: Lukás Moudrý /
Muzica: Codrin Lazăr, Gaute  /Festivaluri și premii: Sundance Film Festival 2020.

ACASĂ-MY HOME _ [ROMÂNIA / FINLANDA / GERMANIA, 2020, 86’]  
V.O.: Română, Engleză _ACASĂ- MY HOME 

BIO / În 2012, jurnalistul și reporterul de investigație sub acoperire RADU CIORNICIUC a devenit co-
fondatorul primei organizații media independente din România – „Casa Jurnalistului”. Cercetările sale 

se concentrează pe drepturile omului, ajutorul pentru animale și problemele de mediu din toate părțile 
globului. Scrierile lui au fost publicate în The Guardian, Al-Jazeera, Channel 4 News, etc., și au primit 

premii naționale și internaționale. _ BIO / In 2012, long-form writer and undercover investigative reporter 
RADU CIORNICIUC co-founded the first independent media organization in Romania – „Casa Jurnalistului”. 

His researches focus on human rights, animal welfare and environmental issues across the globe. His work 
was published on The Guardian, Al-Jazeera, Channel 4 News, etc. and received national and international 

awards.
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* Proiecție specială în deschiderea festivalului
   Special Screening – Opening Film
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Între 1987 și 1997, celebrul regizor ungur Tamás 
Almási a realizat o serie de opt filme în care 
urmărește procesul de tranziție a țării sale de la un 
tip de economie planificată la o societate a pieței 
libere. Filmele vorbesc despre dificultățile fabricii 
de oțel de la Ozd, despre muncitorii săi și orașul 
lor. După multe speranțe zădărnicite și surprize 
dezamăgitoare, fiind deja martori la sfârșitul fatal 
al combinatului, în „Barren”, cel de-al șaselea film 
al seriei, acesta își închide porțile definitiv. Nu mai 
există nicio speranță și mulți dintre foștii muncitori 
se zbat să trăiască de pe o zi pe alta, chit că asta 
presupune furtul de resturi și materiale din uzinele 
abandonate. Echipele de paznici îi fugăresc pe 
cei ce îndrăznesc să intre prin efracție, deși sunt 
conștienți că foștii muncitori chiar nu au de ales dat 
fiind că și-au pierdut locul de muncă și poziția într-o 
societate aflată, acum, în ruine. Familiile afectate 
sunt evacuate sistematic și cu brutalitate din casele 
pe care nu și le mai pot permite - schimbările sociale 
i-au transformat în ocupanți ilegali. Ca întotdeauna, 
romii sunt primii care să își piardă locurile de muncă 
și să fie, din păcate, marginalizați. Chiar dacă filmul 
nu este „despre romi”, realizăm că în Ozd viața 
e acum mai grea pentru foștii muncitori care se 
întâmplă să fie și romi. Sunt blocați la baza ierarhiei 
sociale.

text: Vanina Vignal

Between 1987 and 1997, famous Hungarian director 
Tamás Almási made a series of eight films in which 

he examines his country’s transition from a planned 
economy to a free market society. The films talk 

about the plight of the Ozd steel factory, about its 
workers and their city. After many false hopes and 

disappointing surprises, having already witnessed the 
fatal ending of the factory complex, in ”Barren,” the 
6th film of the series, the plant fully closes its doors. 

There is no more hope and many of the former 
workers are struggling to survive from one day to the 

next, even if this means stealing leftover objects or 
materials from the abandoned, empty factories. The 

security teams guarding it chase after the people 
who dare trespass it, despite being aware that the 
former workers really have no other choice, having 
lost their jobs and their position in a society that is 
now devastated. These families are being brutally 

and systematically evicted from the houses they 
cannot afford anymore - the changes in society have 

turned them into squatters. As always, the Romani 
people are the first to lose their jobs and, regretfully, 

to be marginalized. While this is not a film “about 
the Romani people,” we understand that in Ozd life 
is now harder for the ex-workers who happen to be 

Romani. They are trapped at the bottom of society’s 
ladder.

Regie, Scenariu: Tamás Almási /Producție: Ferenc Kardos /Imagine: Albert Rácz /Montaj: Eszter Kovács /
Muzica: László Dés /Festivaluri și premii: One World Prague 2003 / International Documentary Film Festival 

Leipzig 1998 / Cinema du Réel 1997 - Special Mention / Hungarian Film Critics Award 1997 / Prix Europa, 
Berlin 1996 /Filmografie: Liquid Gold (2019) /  Puskás Hungary  (2009) / Our Own Little Europe (2006) / 

From Home To Home (2003) / Helpless (1998) / The Matter Of The Heart (1996) / The Factory Is Ours 
(1993) / Women Condemned  (1991) / I Was Your Kid (1983) / Graduation  (1980) 

MEDDÖ _ [UNGARIA, 1995, 73’]  V.O.: Maghiară  _ BARREN  / STERP

BIO / TAMÁS ALMÁSI este unul dintre cei mai cunoscuți documentariști maghiari. A realizat documentare 
și filme de ficțiune, proiectate și premiate la unele dintre cele mai prestigioase festivaluri de film din lume. 
În 2010, i-a fost decernat Premiul Kossuth, cel mai prestigios premiu pe care îl oferă Ungaria artiștilor 
excepționali. _ BIO / TAMÁS ALMÁSI is one of the most well-known Hungarian documentary film directors. 
He has made documentaries and fiction films, which have been screened and awarded at a number of highly 
rated festivals in the world. In 2010 he was awarded the Kossuth Prize, the most prestigious award Hungary 
gives to outstanding artists.

26/3, 20.00 | Centrul Ceh_ 
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Władysław Ślesicki, unul dintre cei mai importanți 
regizori de film documentar din Polonia anilor
’50 și ’60, a fost preocupat de romi încă de la primul 
lui film, „The Gypsy Camp”, apărut în 1954.
Interesul e deopotrivă estetic și politic: în timpul 
războiului, Ślesicki a fost membru al rezistenței
poloneze și a participat la revolta din Varșovia din 
1944. După zece ani, s-a întors la tema lui de
debut în acest film care documentează în stil pur 
observațional viața unei caravane de romi pe
timpul verii. După primele cadre generale, cineastul 
își plasează camera ferm în interiorul
comunității, filmând întotdeauna din poziția 
personajelor pe care le urmărește: prin geamul unei
rulote, șezând ca spectator la un dans în jurul focului, 
la genunchiul calului care se adapă în râu.
Romii din film sunt plini de vitalitate și de umor, 
puternici și seducători — și întotdeauna ferm
ancorați în contemporaneitate. 

text: Mona Nicoară

Władysław Ślesicki, one of the most important 
Polish documentary film directors of the 1950s and 
1960s, concerned himself with Roma from the very 

beginning, from his 1954 debut film The Gypsy 
Camp. His interest is both aesthetic and political: 

during World War II, Ślesicki was a member of the 
Polish resistance and took part in the 1944 Warsaw 

Revolt. Ten years after his debut, Ślesicki returned to 
the subject of the Roma in this purely observational 

film which documents the life of a Roma caravan over 
a summer. After the first establishing shots, Ślesicki

places his camera firmly within the community, always 
shooting from the perspective of his participants: 
through the window of a caravan, sitting down to 

watch dancers around a camp fire, grazing the knees 
of horses taken down to the river. Ślesicki’s Roma 

characters are vital and funny, strong and seductive 
— while firmly anchored in contemporary time and 

space.

Regie, Scenariu: Władysław Ślesicki /Producție: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, Film Polski /Imagine: 
Bronisław Baraniecki /Montaj: Krystyna Rutkowska /Festivaluri și premii: Cork International Film Festival 
1965 - International Jury Award - Best Documentary / Krakow Film Festival 1964 - Silver Hobby-Horse of 
Cracow Award /Filmografie: In Desert and Wilderness (1973) / Sloping Fields (1970) / Energy (1967) / 
Days, Months, Years... (1966) / A Moment of Silence (1965) / The Twenty-First (1964) / Sugar Mill in 
Morocco (1964) / People and Fish (1962) / The Raft Sails On (1962) / Portrait of a Small Town (1961) /
A Day without the Sun (1959) / A Walk in Bieszczady (1958) / People of the Vacant Area (1957) / 
Where the Devil Says Goodnight (1956 ) / The Gypsy Camp (1954)

ZANIM OPADNĄ LIŚCIE... _ [POLONIA, 1964, 28’]  V.O.: Poloneză _ 
BEFORE THE LEAVES FALL...  /  ÎNAINTE DE CĂDEREA FRUNZELOR

BIO / WŁADYSŁAW ŚLESICKI (1927–2008) este unul dintre cei mai importanți regizori polonezi de 
documentare. Documentarul lui, ”Płyną tratwy” (”Still Floating”, 1962), a câștigat marele premiu al 

Festivalul de Film de la Cracovia și Leul San Marco la Veneția. Criticii au lăudat predilecția lui Ślesicki 
pentru imaginile poetice cu oameni care trăiesc aproape de natură și, stilistic, l-au comparat cu Robert 

Flaherty. A regizat și filme pentru copii. _  BIO /  WWŁADYSŁAW ŚLESICKI (1927–2008) is one of the most 
important Polish documentary filmmakers in history. His documentary ”Płyną tratwy” (”Still Floating”, 

1962) won the grand prize at Kraków Film Festival and the Lion of San Marco in Venice. Critics praised 
Ślesicki’s predilection for poetic images of people living close to nature and compared his style 

with Robert Flaherty’s. He also made several films for children.
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Primele cadre sunt portrete de romi făcute în 
cărbune de Otto Pankok, artist declarat „degenerat” 
de regimul lui Adolf Hitler. Pornind de la acest 
punct comun din istoria victimelor nazismului, 
Peter Nestler, una dintre cele mai importante figuri 
ale documentarului german în a doua jumătate a 
secolului trecut, caută împreună cu colaboratoarea 
și soția lui Zsóka Nestler istoria antițigănismului 
în Germania. În acest documentar făcut în 
timpul exilului cineastului în Suedia, mărturiile 
supraviețuitorilor și ale istoricilor, scoase la iveală în 
mijlocul dezbaterii publice legate de denazificare 
în Germania, servesc ca un rechizitoriu al trecutului 
recent, ca punct de pornire pentru explorarea întregii 
istorii de persecuție, izolare și dezumanizare a 
romilor, și ca dovadă a continuității dintre tratamentul 
romilor din trecut cu prezentul european al lor. Un 
film sobru, necesar și, din păcate, prevestitor și 
pentru ceea ce a urmat momentului 1970.
 
text: Mona Nicoară

The first shots show Roma portraits done in somber 
charcoal by Otto Pankok, whose work was declared 

“degenerate” art as soon as Adolf Hitler’s regime took 
power. Using as a starting point the commonalities of 
Nazi victims, Peter Nestler, one of the most important 

figures of German documentary filmmaking from 
the second half of the 20th century, starts out to 

trace the history of anti-Gypsism in Germany. In this 
documentary made during Nestler’s Swedish exile 
with his wife and co-author Zsóka Nestler, survivor 

testimonies and expert interviews, which Nestler
brought forth in the middle of the public debate on 

denazification in Germany, serve as an indictment 
of the recent past, as a springboard for exploring 

the long history of persecution, isolation, and 
dehumanization of Roma, as well as evidence of the 

continuity between the deeds of the past and the 
present plight of the Roma in Europe. A somber, 

necessary film that is unfortunately prophetic 
for what followed after 1970.

Regie, Montaj, Imagine: Peter Nestler /Producție: Sveriges Radio /Scenariu: Peter Nestler, Zsêka Nestler 
/Festivaluri și premii: États généraux du film documentaire, Lussas (France) 2017 /Filmografie: Tod 

und Teufel (2009) / Verteidigung der Zeit (2007) / Die Verwandlung des guten Nachbarn (2002) / Die 
Römerstraße im Aostatal (1998) / Pachamama - Unsere Erde (1995) / Zeit (1992) / Die Nordkalotte (1991) / 

Lördags Chile (1974) / Spanien (1973) / Bilder från Vietnam (1972) / Fos-sur-mer (1972) / 
Får de komma igen (1971) / Om boktryckets uppkomst (1971) / Am Siel (1962)

ATT VARA ZIGENARE _ [SUEDIA, 1970, 49’]  
V.O.: Suedeză _ BEING GYPSY  / A FI ȚIGAN 

BIO / PETER NESTLER s-a născut în 1937 în Germania. Jean-Marie Straub l-a descris drept cel 
mai important regizor în Germania de la război încoace. Un oponent viguros, dar totuși nuanțat al 
fascismului, un căutător de povești pierdute și un formalist magistral ale cărui opere sunt îmbogățite cu 
o materialitate proprie, Nestler a petrecut aproape cinci decenii documentând felul cum ajung să fie 
făcute lucrurile, fie într-o fabrică, fie la nivel ideologic. _ BIO / PETER NESTLER was born in 1937 in 
Germany. Jean-Marie Straub described him as the most important filmmaker in Germany since the war. 
A vigorous yet nuanced opponent of fascism, a searcher of lost histories and a masterful formalist whose 
works are rich of a materiality all their own, Nestler has spent five decades chronicling how things get made, 
whether in a factory or at the level of ideology.

_ 
D

IN
 A

PR
O

A
PE

 ÎN
 A

PR
O

A
PE

28/3, 17.30 | Centrul Ceh _ 







SE
CT

IO
N

S 

31

O comunitate de romi parcă pierdută în timp, la 
marginea căreia trec mașini, trenuri, urme ale vieții 
moderne. Înmormântări, copii care merg la școală, 
adulți care se întorc de la muncă pe biciclete — 
fragmente din viața romilor din Ungaria la începutul 
anilor ’60, filmate într-un alb-negru poetic care însă le 
distanțează în timp și spațiu de contemporaneitate. 
În contrapunct, fețele melancolice, filmate 
îndeaproape, și, din când în când, interviuri în 
sincron aduc o dimensiune empatică imediată care 
contrabalansează viziunea antropologică, aplecată 
spre exotizare, care caracterizează documentarele 
despre romi ale perioadei. Acest film de arhivă, 
apărut într-o perioadă în care interesul pentru romi 
începe să se răspândească printre documentariștii
Europei de Est și de Vest, poartă deopotrivă mărcile 
timpului și posibilitățile de reprezentare din viitor.

text: Mona Nicoară

Cars, trains, the signs of modernity flicker at the 
edges of a Roma community seemingly lost in 

time. Funerals, kids going to school, adults riding 
bicycles home from work — fragments of Roma life 

in early 1960s Hungary, filmed poetically in harsh 
black and white film stock that works to distance 

them from contemporary life in both time and 
space. Yet contrapuntal close-ups of melancholy and 
resilient faces and occasional synch-sound interviews 

bring in an immediate empathetic dimension that 
counterbalances the anthropological, exoticizing 

vision characterizing the time’s few documentaries 
on Roma. This archival film produced at a time when 
interest in Roma started spreading among East and 
West European documentarians bears the marks of 

its time and points to the representation possibilities 
of the future.

CIGÁNYOK _ [UNGARIA, 1962,  17’]  
V.O.: Maghiară, Romani _ GYPSY  /  ȚIGAN

BIO / SÁNDOR SÁRA (1933-2019) - cameraman și regizor de film distins cu titlul de Artist al Poporului, 
Premiul Kossuth și Premiul Béla Balázs. Filmele sale se concentrează asupra punctelor nevralgice ale 

epocii sale. În 1968 a regizat primul său lungmetraj de ficțiune, „Feldobott kő”. Filmele sale au rulat în 
peste cincizeci de ţări și au contribuit la recunoașterea internaţională a artei cinematografice maghiare. _ BIO / SÁNDOR SÁRA (1933-2019) - cameraman, film director, and laureate of the People’s Artist 

title, the Kossuth Prize, and the Béla Balázs Prize. His films focus on the neuralgic points of his times. 
In 1968 he directed his first fiction feature, „Feldobott kő”. His films have been screened in over 

50 countries and contributed to the international recognition of the Hungarian cinema. 

Regie, Scenariu: Sándor Sára /Producție: András Németh /Imagine, Montaj: Gaál István
Sunet: Gyula Novák /Filmografie: Magyar nök a gulágon (2003) / A vád (1996) / Aki magyar, velünk 
tart (1993) / Vigyázók (1993) / Könyörtelen idök (1992) / Lefegyverzett ellenséges erök (1991) / Csonka
Bereg (1989) / Sír az út elöttem (1988) / Keresztúton (1987) / Bábolna (1985) / Néptanítók (1981) / 
Holnap lesz fácán (1974) / Feldobott kö (1969) / Virágát a napnak (1960)
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„Cetățeanul Gyuri”, capodopera lui Pál Schiffer, unul 
dintre cei mai importanți documentariști europeni ai 
secolului al XX-lea, urmărește încercările unui tânăr 
țăran de etnie romă de a-și găsi de lucru și de a se 
integra în tumultul marelui oraș Budapesta. Lipsit 
de ajutor din partea familiei și aparținând unei etnii 
discriminate social, protagonistului îi e foarte greu să 
reușească să-și îmbunătățească datele existenței și să 
fie acceptat cu adevărat de ceilalți, chiar dacă trăiește 
într-o societate comunistă, unde, cel puțin teoretic, 
situația ar trebui să fie diferită. Inspirat, în egală 
măsură, de filmele Neorealismului italian, de cele 
ale mișcărilor cinema-vérité și direct cinema, „Gyuri” 
propune unul dintre cele mai atașante și mai complexe 
portrete cinematografice ale unei persoane rome. 
Prin căutările, fricile, iluziile, prin micile bucurii asociate 
reușitelor de etapă și prin descurajările cauzate de 
eșecuri, trebuie să fi trecut majoritatea romilor aflați 
în situația lui, în toate colțurile lumii. Atunci când 
societatea îți pune o etichetă negativă rigidă, bazată 
exclusiv pe apartenența la o comunitate din care faci 
parte, șansele de a schimba această percepție cu 
privire la persoana ta pare, și cu această ocazie, un vis 
frumos și irealizabil

“Citizen Gyuri,” the masterpiece of one of the most 
important documentary filmmakers of the 20th 

century, Pál Schiffer, follows the strife of a young 
Romani peasant to find work and adapt to the hustle 

and bustle of the big city of Budapest. Without 
the support of his family and as a member of a 

socially discriminated ethnicity, the protagonist finds 
it very hard to improve his condition and to truly 
be accepted by those around, despite living in a 

communist society where things should, at least in 
theory, be different. Equally inspired by works of Italian 

neorealism, cinéma vérité and direct cinema, “Gyuri” 
accomplishes one of the most touching and complex 

cinematic portraits of a Romani person. The same 
fears and illusions, the same joys of small victories and 

disappointments of failures along the way must have 
been felt by most Romani people in his shoes, all over 

the world. When society gives you a rigid negative 
label, based exclusively on the social group you are 

part of, the chances of changing people’s perception 
of yourself seems, in this case too, a beautiful and 

unachievable dream.

 text: Andrei Rus

CSÉPLÖ GYURI _ [UNGARIA, 1978, 103’]  
V.O.: Maghiară, Romani _ GYURI  / CETĂȚEANUL GYURI

BIO / PÁL SCHIFFER (1939-2001) - regizor, producător, scenarist, a fost distins cu Premiul Béla Balázs 
(1971), Artist Emerit (1987), Premiul pentru Arta Maghiară (1998) și Premiul Joseph Pulitzer (1999). În 
1963 a absolvit Universitatea de Teatru și Film din Budapesta. A fost membru al atelierului experimental 
de documentare al Studioului Balázs Béla - aici a făcut primul său documentar important, „Fekete vonat” 
(„Tren negru”).  _ BIO / PÁL SCHIFFER (1939-2001) - film director, producer, scriptwriter and laureate of 
the Béla Balázs Prize (1971), the Artist Emeritus title (1987), the Hungarian Art Prize (1998) and the Joseph 
Pulitzer Prize (1999). In 1963 he graduated from the Budapest Theatre and Film University. He was a member 
of the experimental documentary workshop of the Béla Balázs Studio – here he made his first important 
documentary, ”Fekete vonat” (”Black train”). 

Regie: Pál Schiffer /Producție: Hunnia Film Studio, Béla Balázs Studio /Scenariu: Pál Schiffer, István Kemény 
/Imagine: Tamás Andor /Montaj: Mária Rigó, Zsuzsa Kondor /Sunet: Traub Gyula /Muzica: Rudolf Víg /

Festivaluri și premii: Locarno International Film Festival 1978 - Ernest Artaria Award, Prize of the Ecumenical 
Jury - Special Mention /Filmografie: Elektra, avagy bevezetés a kapitalizmus politikai gazdaságtanába 

(2003) / Apaképek (2000) / Törésvonalak I (1997) / Törésvonalak II (1997) / A Videoton sztori (1991) / 
Engesztelö (1989) / A Dunánál (1988) / Az ibafai kovboj (1987) / Földi paradicsom (1984) / 

Nyugodjak békében (1984) / A pártfogolt (1983) / Talpon maradni (Documentary)

23/3, 20.00 | Pavilion 32 _ 
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Unul dintre primele documentare dedicate unui 
muzician jazz, scurtmetrajul regizat în anul 1957 
de Paul Paviot e bazat pe un text scris de Chris 
Marker, e narat de Yves Montand și începe cu un 
motto din Jean Cocteau. Dar, mai presus decât 
orice, este despre legendarul Django Reinhardt, 
decedat de patru ani la momentul apariției filmului. 
Prezentând detaliile biografice cele mai importante 
ale vieții acestuia, filmul e, desigur, marcat de 
sonoritatea muzicii interpretate de celebrul chitarist 
de etnie romă, creând o atmosferă delicată, ușor 
melancolică, la care contribuie întreaga construcție 
vizuală și narativă realizată de echipa de vis amintită 
anterior. Precum muzica protagonistului, „Django 
Reinhardt” e ca o boare de primăvară, aducând 
un tribut elegant, pe un ton elegiac deloc patetic, 
personalității celui mai celebru chitarist al epocii și 
mediului nomad în care a crescut și care a marcat 
modul de exprimare a talentului său.

text: Andrei Rus

One of the first ever documentaries centring on a 
jazz musician, Paul Paviot’s 1957 short-film is based 

on Chris Marker’s text, narrated by Yves Montand and 
opens with one of Jean Cocteau’s mottos. But, above 

all, its subject is the legendary Django Reinhardt, 
who had died four years before its release. While 

depicting prominent events from his life, the film is 
marked, of course, by the resonance of the musical 
pieces performed by this famous Romani guitarist, 

which envelop the film in a delicate, somewhat 
melancholic atmosphere, augmented by the entire 

visual and narrative structure that the aforementioned 
‘dream-team’ creates. Just as the protagonist’s music, 

“Django Rheinhardt” is like a breath of fresh air, paying 
a wistful, elegant and not in the least saccharine 

homage to the figure of the most renowned guitarist 
of the era and to the nomadic environment in which 
he grew up, that would inspire the expression of his 

talent.

DJANGO REINHARDT _ [FRANȚA, 1957, 26’]  
V.O.: Franceză _ DJANGO REINHARDT  /  DJANGO REINHARDT

BIO / PAUL PAVIOT. Născut în 1926 în Paris, Paul Paviot a fost un regizor și scenarist francez de film. _ BIO / PAUL PAVIOT. Born in 1926 in Paris, Paul Paviot was a French film director and screenwriter. 

Regie: Paul Paviot /Producție: Madeleine Rodriguez Casanova /Scenariu: Jean Cocteau, Chris Marker, 
Paul Paviot /Imagine: Marc Fossard, Jean Leherissey /Montaj: Francine Grubert /Muzica: Django Reinhardt
Narațiune: Yves Montand /Filmografie: Sultan à vendre (1974) / Le mauvais (1973) / Le masque aux yeux 
d’or (1973) / La fin et les moyens (1972) / Le chien qui a vu Dieu (1970) / Portrait-robot (1962) / Chicago 
Digest (1960) / Mam’zelle Souris (1957) / Un jardin public (1955) / Lumière (1953) / 
Saint-Tropez,devoir de vacances (1952) / Torticola contre Frankensberg (1952).
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József Balázs, un ursuleț blând și melancolic, e 
un tată de familie îngropat în datorii și în vise 
neîmplinite. Într-o Budapestă din ce în ce mai izolată 
de restul lumii, la pianina lui aflată sub perpetua 
amenințare a sechestrului, József compune și 
interpretează un gen muzical care combină tradiția 
lăutărească a familiei lui cu jazz-ul contemporan 
— un hibrid a cărui tradiție se revendică încă de 
pe vremurile lui Django Reinhardt. Când Tim Ries, 
un saxofonist american de succes, care merge în 
turnee cu the Rolling Stones, vine să lucreze cu el 
la Budapesta și acceptă să cânte cu noua trupă a 
lui József, the East Gipsy Band, cerurile par să se 
deschidă. József începe să tragă speranțe că poate 
ajunge în America și înregistra cu o casă mare de 
discuri, dar visele sunt întotdeauna mai simple ca 
realitatea. Acest film discret, realizat de regizoarea 
maghiară de origine romă Katalin Bársony, 
explorează fără resentimente de clasă sau de rasă 
condiția artistului în lumea noastră de azi.

text: Mona Nicoară

József Balázs, a gentle and melancholy teddy 
bear of a man, is a young father drowning in debt 
and unfulfilled dreams. In a Budapest increasingly 
isolated from the rest of the world, he sits down at 

his upright piano, which is perpetually under the 
threat of repossession, to compose in a musical 

style that combines traditional Roma folklore with 
contemporary jazz — a hybrid genre whose tradition 

goes back to the days of Django Reinhardt. When 
Tim Ries, a successful American jazz saxophone 

player who sometimes tours with the Rolling Stones, 
comes to record and play with József’s newly formed 

group, the East Gipsy Band, the skies seem to open 
up. József begins to hope to play in America and to 
get a contract with a major record label, but dreams 

are always smoother than reality. Without class or race 
resentments, this discreet documentary made by the 

Hungarian director of Roma origin Katalin Bársony 
explores a universal theme: the condition of 

the artist in today’s harried world. 

  Regie, Scenariu: Katalin Bársony /Producție: Baxt Films /Imagine: Zoltán Lovasi, Dávid Szepesi /Montaj: 
Thomas Ernst /Muzica: József Balázs /Festivaluri și premii: Sarajevo Film Festival 2019 /Filmografie: Mundi 

Romani - TV Series documentary, 4 episodes: France, Saintes Maries de la Mer, the Pilgrimage (2007) / 
France, Saintes Maries de la Mer, Sarah’s Christening / India - Part 1 (2007) / India - Part 2 (2007)

CSILLAGFÉNY TÁVOLSÁG _ [UNGARIA / SUA, 2019, 68’]  
V.O.: Maghiară, Engleză _ HOW FAR THE STARS  / CÂT MAI E PÂNĂ LA STELE

BIO / KATALIN BÁRSONY este o multipremiată regizoare de documentare și director executiv al 
Fundației Romedia, o organizație media romani din Budapesta. Totodată, se află la conducerea BAXT 
Films, companie menită să promoveze reprezentarea de sine a romilor. A creat prima serie despre 
comunități romani din toată lumea, difuzată la un canal popular de televiziune (televiziunea Duna din 
Ungaria): serialul „Mundi Romani – Lumea prin ochii romilor”.  _ BIO / KATALIN BÁRSONY is an award-
winning documentary filmmaker and executive director of the Budapest-based Roma media organisation, 
the Romedia Foundation. She also heads BAXT Films, a company meant to promote Roma 
self-representation. She created the first-ever documentary series on Roma communities around 
the world to be broadcast on a mainstream television channel (Duna Television in Hungary): 
”Mundi Romani – the World through Roma Eyes”. 
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În 1993, Tony Gatlif încerca o mișcare îndrăzneață pe 
teritoriul documentaristicii: docu-musical-ul. Desigur, 
acest gen hibrid impune de la sine câteva abateri 
de la regulile documentarului, toate în favoarea 
unor viniete colorate și pitorești, unde emoția iese 
la suprafață prin muzică și dans. „Latcho drom” 
(„drum bun” în limba romani) trasează parcursul 
istoric al romilor prin lume, pornind din civilizația-
leagăn (India, Rajasthan), trecând prin Egipt și 
Turcia, apoi prin Balcani și ajungând într-un final în 
Franța și Spania. Romii traversează deșertul, satele 
est-europene, câmpiile și dealurile vestice, făcând 
slalom printre culturi și trecând cu ușurință de la cel 
mai extatic dans la cea mai sfâșietoare jale. Filmul nu 
e lipsit nici de momente de dramatism în perindarea 
asta prin locuri și vremuri: un băiat cântă despre 
destinul care l-a condamnat la un exil permanent, o 
bătrână trecută prin Auschwitz plânge și cântă amarul
neamului, în timp ce niște femei hispanice își 
jeluiesc, tot în cântec, căminele din casele vechi ale 
Barcelonei, zidite și închise definitiv de autorități. 
Toate fragmentele sunt mici numere de musical în 
care dragostea de viață se întrepătrunde cu tragedia, 
devenind mărturia vie a unei culturi nomade, înscrisă 
în istorie prin povești și cântece.

text: Andreea Chiper

In 1993, Tony Gatliff would make a daring move 
within the bounds of documentary filmmaking: the 

docu-musical. Naturally, this hybrid genre calls for 
some deviations from the rules of documentaries, 

all in favour of colourful and picturesque vignettes, 
brimming with emotion through music and dance. 

“Latcho drom” (“safe journey” in Romani) retraces 
the historical itinerary of the Roma people, from its 

cradle-civilisation (India, Rajasthan), passing through 
Egypt and Turkey, then through the Balkans and finally 

reaching the lands of France and Spain. The Roma 
cross the desert, East-Euroopean villages, the Western 
plains and hills, meandering through different cultures 

and effortlessly switching from the most ecstatic 
dance to the most heart-wrenching dirge. The film 

is not without its dramatic moments during this 
wandering through places and times: one boy sings 

about his fate that sentenced him to permanent exile, 
an elderly Auschwitz survivour mourns and sings the 

woe of her people, while Hispanic women lament, in 
song, their homes in Barcelona’s historical buildings, 

permanently walled up and shut by the authorities. 
Each of these episodes is a musical number in its 

own rights, where love of life and tragedy entwine, 
emerging as the living proof of a nomadic culture, 

inscribed into history through stories and songs.

LATCHO DROM _ [FRANȚA, 1993, 103’]  V.O.: Franceză, Romani, Turcă, 
Slovacă, Rajasthani, Maghiară, Arabă, Spaniolă, Română _ LATCHO DROM  / LATCHO DROM

BIO / Născut în 1948 în Algeria, MICHEL DAHAMANI (numele real al lui Tony Gatlif) a studiat la Ecole 
des Beaux Arts din Paris. Operele sale târzii, inclusiv mult aclamatele „Latcho Drom” (1993) și „Gadjo 

Dilo” (1997), sunt cântece vii de bucurie care celebrează cultura romani, având ca focus vibranta muzică 
tradițională care inspiră viața poporului rom. _ BIO / Born in 1948 in Algeria, Michel Dahamani (known as 

Tony Gatlif) was educated at L’Ecole des Beaux Arts in Paris. His later works, including the much acclaimed 
„Latcho Drom” (1993) and „Gadjo Dilo” (1997), are vivid songs of joy celebrating Romani culture 

with a focus on the vibrant traditional music which breathes life into the ‘Gypsy’ people.

Regie, Scenariu: Tony Gatlif /Producție: Michèle Ray-Gavras /Imagine: Éric Guichard /Montaj: Nicole 
Berckmans /Sunet: Nicolas Naegelen, William Flageollet, Bertrand Lenclos, Philippe Richard /Mixaj 
muzică: William Flageollet /Festivaluri și premii: Montréal World Film Festival 1997 - Grand Prix Special 
des Amériques / National Society of Film Critics Awards, USA 1996 - Special Citation / Cannes Film 
Festival1993 - Un Certain Regard Award /Filmografie: Djam (2017) / Geronimo (2014) / Indignados 
(2012) / Korkoro (2009) / Transylvania (2006) / Exils (2004) / Je suis né d’une cigogne (1999) / 
Gadjo dilo (1997) / Mondo (1995) / Les princes (1983) / Corre, gitano (1982) 
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În acest documentar profund personal, George Eli, 
regizorul și protagonistul filmului, își pune o
problemă pe care mai toți părinții și-o pun: ce le 
transmite băiețlor lui, Alexander și Christopher?
Ce le spune despre locul lor în lume? Lucrurile 
sunt complicate suplimentar de faptul că George 
e rom american. Deși sunt peste un milion de romi 
în Statele Unite, minoritatea e învăluită în mister, 
e asediată de mituri absurde, sau e, pur și simplu, 
invizibilă. Cu răbdare și curiozitate reale, George 
pornește cu fiii săi să descopere ce înseamnă 
identitatea romă pentru conaționalii lui, prin legende 
bizare și filme de Hollywood, adunări de familie 
și demersuri academice, stereotipuri impuse de 
dinafară și ulterior internalizate. Rezultatul este un 
șarmant și dezarmant bildungsroman construit de o 
voce autentică ce onorează și generațiile trecute, și 
pe cele viitoare, și le dă protagoniștilor libertatea de 
a fi ei înșiși.

text: Mona Nicoară

George Eli, the director and protagonist of this 
profoundly personal film, is asking himself a question 

familiar to most parents: what will he pass on to 
his sons Alexander and Christopher? What can he 

teach them about their place in the world? The 
matter is additionally complicated by the fact that 
George is an American Roma. There are over one 

million Roma in the United States, yet the minority 
has been enveloped in mystery, besieged by absurd 
myths, or simply invisible. With infinite patience and 

genuine curiosity, George sets out with his sons to 
discover what the Roma are to both insiders and 

outsiders — through bizarre legends and Hollywood 
representations, family gatherings and academic 

endeavors, as well as stereotypes imposed from the 
outside but internalized nonetheless. The result is a 
charming and disarming bildungsroman told in an 
authentic voice that honors the generations of the 

past and those of the future and frees its protagonists 
to just be themselves.

 Regie, Scenariu: George Eli /Producție: George Eli, Nikhil Melnechuk /Imagine: Michal Trzaska 
/Montaj: Nikhil Melnechuk, Kyle Stewart /Sunet: Abdulai Diallo, Michael Evans, Matt Verzola /

Festivaluri și premii: ImagineIndia Film Festival 2010 / Connecticut Film Festival 2009 - 
Best Filmmaker / New York Gypsy Film Festival 2009

SEARCHING FOR THE 4TH NAIL _ [SUA, 2009, 51’]  V.O.:Engleză _ 
SEARCHING FOR THE 4TH NAIL  / ÎN CĂUTAREA CELUI DE-AL PATRULEA CUI

BIO / GEORGE ELI este un rom de origine americană, care a crescut într-o familie romani tradițională 
în Statele Unite. Prin aceste tradiții, și-a însușit învățăturile antice și mistice ale terapiei spirituale. În cele 
din urmă, a pornit în realizarea documentarului „În căutarea celui de-al patrulea cui”, care explorează 
și interoghează multe din tradițiile romani cu care a crescut și care au trecut din generație în generație 
până la copiii lui. _ BIO / GEORGE ELI is an American Roma, who grew up in a traditional Romani family 
in the US. His deep Romani traditions taught him the ancient and mystical teaching of spiritual therapy. He 
eventually set out to create his documentary, ”Searching for the 4th Nail”, which explores and questions many 
of the Romani traditions he grew up with and passed down, from generation to generation to his children. 
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În anii ’60, în Suedia, Martin Luther King, Jr. a fost 
femeie. Mai precis, romnie: Katarina Taikon. Născută 
într-o țară care interzicea imigrația romilor și steriliza 
sistematic femeile rome, Taikon a ieșit din conul de 
umbră al copilăriei ei tragice la 16 ani, în 1948, când 
a apărut în scurtmetrajul documentar al lui Arne 
Sucksdorff, „Uppbrott”. Abia atunci a învățat să scrie 
și să citească, și a devenit în cele din urmă o înfocată 
activistă pentru drepturile civile ale romilor, folosind 
o combinație de unelte legale, mediatice și artistice. 
Cărțile scrise pornind de la copilăria ei tragică sunt 
și acum una dintre cele mai populare serii pentru 
copii în Suedia și au fost adaptate într-un serial 
de televiziune de succes. Filmul regizat de Gellert 
Tamas și de Lawen Mohtadi pornește de la biografia 
Katarinei Taikon publicată de Mohtadi în 2012, „Ziua 
în care voi fi liberă”, și folosește materiale de arhivă 
inedite pentru a face lumină într-un capitol întunecat 
din istoria Europei occidentale și pentru a reconstrui 
efervescența activistă din Stockholm-ul anilor ’60-’70
— unde, într-adevăr, Taikon l-a cunoscut pe Martin 
Luther King, Jr.

In the 1960s, Sweden had its own Martin Luther 
King, Jr., a woman. Specifically, a Roma woman: 

Katarina Taikon. Born in a country that banned Roma 
immigration and sterilized Roma women as a matter 

of policy, Taikon was propelled into the limelight at 
16, when she starred in Arne Sucksdorff’s 1948 short 

documentary Uppbrott. She learned to read and write 
and became a tireless advocate for Roma civil rights, 

combining legal and media activism with art and
literature. Her enormously popular series based 

on her own traumatic childhood is still one of the 
best-known children’s books series in Sweden and 
was adapted into a successful television series. The 

film, directed by Gellert Tamas and Lawen Mohtadi, 
is based on Mohtadi’s 2012 biography of Katarina 

Taikon, The Day I Will Be Free, and uses beautiful 
archival footage to open up a dark chapter of Western 

European history and introduce audiences into the
effervescence of 1960s and 1970s activism in 

Stockholm — where, indeed, Taikon actually met
Martin Luther King, Jr. 

text: Mona Nicoară

TAIKON _ [SUEDIA, 2015, 94’]  V.O.: Suedeză _ TAIKON  / TAIKON

BIO / LAWEN MOHTADI este o realizatoare de film documentar, scriitoare, jurnalistă și publicistă. A 
lucrat pentru ziare importante precum Dagens Nyhet, Göteborgs Posten și Expressen și a fost redactor-

șef al revistei Bang între 2008 și 2011. În 2005 a fost unul dintre co-fondatorii și redactorii revistei 
End. A debutat ca scriitoare în 2012, cu „Den dag jag blir fri” („Ziua în care voi fi liberă”),  o biografie 

multipremiată a Katarinei Taikon. / GELLERT TAMAS (1963) este un jurnalist și scriitor suedez, de origine 
maghiară. _ BIO / LAWEN MOHTADI is a documentary filmmaker, writer, journalist and publisher. She has 

worked for major newspapers such as Dagens Nyhet, Göteborgs Posten and Expressen, and she was a chief 
editor for Bang magazine between 2008 and 2011. In 2005, she became the co-founder and co-editor of the 

magazine End. She made her debut as a writer in 2012 with ”Den dag jag blir fri” (”The Day I Will Be Free”), 
a prizewinning biography of Katarina Taikon. GELLERT TAMAS (1963) is a Swedish journalist and writer, of 

Hungarian origin. 

Regie, Scenariu: Lawen Mohtadi, Gellert Tamas /Producție: Gellert Tamas /Imagine: Kim Silfving 
/Montaj: Tell Aulin /Muzica: Per-Henrik Mäenpää /Festivaluri și premii: Kristallen Award for 
Documentary of the Year 2016 (nominalizare) /Filmografie: Gellert Tamas: Lasermannen - 
dokumentären (TV Movie documentary) (2005)
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SECTIUNI /
COMPETITIE

 Competiția Internațională pune accentul 
în acest an pe modalități singulare de percepere și 
de exprimare a societății contemporane. 

 Dacă marile provocări ale epocii noastre 
se caracterizează prin universalitatea lor, mass-
media are tendința de a uniformiza experiențele și 
de a impune un limbaj comun pentru a comunica 
impresii care rămân însă, în mod iremediabil, unice. 
Tocmai această tensiune dintre tematici generale 
și moduri de expresie particulare este firul director 
al competiției noii ediții. Prin filmele selecționate, 
Competiția Internațională oferă o panoramă a 
cinemaului documentar actual, în ce are el mai 
ambițios din punct de vedere conceptual și formal, 
și dovedește faptul că limbajul cinematografic este o 
materie vie, în perpetuă transformare și reinventare.
 
 Filmele din Competiție sunt, cu trei 
excepții notabile, filme în care autorul își fixează 
camera asupra lumii înconjurătoare. Aceasta 
apare uneori sub trăsăturile unui individ - o femeie 
solitară, patroana unei cafenele din mijlocul 
deșertului, în „Strada deșertului nr. 143” (regia 
Hassen Ferhani), ale unui imigrant nigerian stabilit 
în Austria, în „Mișcările unui munte din apropiere” 
(regia Sebastian Brameshuber), sau ale unui bărbat 
care moare singur și trezește un val de amintiri în 
consătenii lui, în „Oroslan” (regia Matiaž Ivanišin). 
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Alteori, regizorii trasează legături pertinente între 
neocolonialismul începutului de secol al XX-lea, 
precum în „Neliniște fordlandiană” (regia Susana 
de Sousa Dias), războiul din Vietnam, în „Sezonul 
nisipului” (regia Phan Thu Hang), sau primele lagăre 
de concentrare apărute imediat după ce Hitler 
a ajuns la putere, în „Statut și teren” (regia Ute 
Adamczewski), și prezenta situație a lumii.

 Celelalte trei filme din Competiție sunt 
narate la persoana întâi, ceea ce nu înseamnă că 
oferă perspective mai înguste despre societatea 
contemporană. Experiența personală a cineaștilor 
mediază și reliefează problematici de prim ordin 
precum migrația către Europa în „Marea din mijloc” 
(regia Jean-Marc Chapoulie), depresia, în „Nici să 
nu vă gândiți că urlu” (regia Frank Beauvais), sau 
schimbările geopolitice din anii 1970 până astăzi în 
„Călătoria în jurul lumii când tu erai de vârsta mea” 
(regia Aya Koretzky).
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 This year’s International Competition 
spotlights some of our society’s unique means of 
perception and expression.

 If the great challenges of our era are 
defined by their universality, the media tends to 
homogenize experiences and to impose a common 
language to convey impressions, which nevertheless 
remain irreversibly unique. It is precisely this tension 
between general themes and particular ways of 
expression that drives this year’s competition. 
Through its selection, the International Competition 
offers a panorama of the current state of documentary 
film, at its most conceptually and formally ambitious, 
and proves that the language of cinema is a living 
organism, perpetually transforming and reinventing 
itself.

 With three noteworthy exceptions, 
the films selected in the Competition see their 
author pointing the camera to the world outside. 
Sometimes, it takes on human traits — of a solitary 
woman, who owns a café in the middle of the 
desert, in “143 Sahara Street” (Hassen Ferhani), of  a 
Nigerian immigrant in Austria, in “Movements of a 
Nearby Mountain” (Sebastian Brameshuber), or of 
a man who dies alone, thus awakening a cascade 

INTERNATIONAL
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of memories in his fellow villagers, in “Oroslan” 
(Matiaž Ivanišin). Other times, the directors establish 
pertinent connections between the neocolonialism 
of the early 20th century, as in “Fordlandia” (Sousana 
de Sousa Dias), the Vietnam War, as in “The Future 
Cries Beneath Our Soil” (Phan Thu Hang), or the first 
concentration camps that cropped up shortly after 
Hitler’s rise to power, in “Status and Terrain” (Ute 
Adamczewski) and the current state of the world. 

 The other three films in the Competition 
are narrated in the first person, but by no means offer 
narrower outlooks on today’s society. The filmmakers’ 
personal experience mediates and emphasizes 
crucial issues, such as European emigration in “La 
Mer du milieu” (Jean-Marc Chapoulie), depression in 
“Ne croyez surtout pas que je hurle” (Frank Beauvais), 
or geopolitical changes from the 1970s onwards in 
“Around the World When You Were My Age” (Aya 
Koretzky).
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JURIU 
INTERNATIONAL

INTERNATIONAL JURY

BIO / MARIANA OTERO s-a născut în Rennes, Franța, în 1963. Între 1995 și 2002 a trăit în Portugalia, 
unde a realizat controversatul „Cette télévision est la vôtre” (1997). Filmele sale au participat la festivaluri 
de film importante din toată lumea. Otero predă în cadrul Atelierelor Varan și al La Femis și este membră 

a Asociației pentru Cinema Independent și Difuzarea sa (ACID). _ BIO / MARIANA OTERO was born in 
Rennes, France in 1963. Between 1995 and 2002 she lived in Portugal, where she made the controversial 
”Cette télévision est la vôtre” (1997). Her movies have been presented at prestigious film festivals around 

the world. Otero is a teacher at Ateliers Varan and at La Femis, and a member of ACID (Association for 
Independent Cinema and its Diffusion). 

MARIANA 
OTERO

 La cea de-a 13-a ediție a festivalului, 
am asamblat pentru prima oară un juriu format 
din specialiști, care va acorda Trofeul Festivalului 
filmului care împinge cel mai departe și cu cea mai 
mare pricepere granițele genului documentar. Juriul 
este format din cinci profesioniști ale căror opere se 
caracterizează printr-un melanj liber și original de 
genuri, estetici și formate cinematografice. Premiul 
Juriului Internațional este în valoare de 1000 euro 
și va fi oferit regizorului câștigător cu sprijinul 
Institutului Cultural Român.

 For the 13th edition of the festival, we 
assembled for the first time a jury made up of 
specialists, who will award the Festival Trophy to the 
film that pushes the furthest and most proficiently 
the border of the documentary genre. The jury is 
composed of five professionals whose works are 
characterised by a free and original mix of genres, 
aesthetics and formats. The Award of the International 
Jury is worth 1000 euros and will be offered to the 
winning director with the support of the Romanian 
Cultural Institute.
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BIO / ABBAS FAHDEL e un regizor franco-irakian, născut în Babilon, Irak. A studiat cinemaul în Franța, la 
Sorbona. Printre filmele sale importante se numără:„Back to Babylon” (realizat în Irak în 2002), We Iraqis” 
(2003) și drama de război „Dawn of the world” (2008). În 2015, documentarul său monumental, „Homeland 
(Iraq Year Zero)”, a fost premiat la cele mai importante festivaluri de film din lume._ BIO / ABBAS FAHDEL 
is an Iraqi-French film director, born in Babylon, Iraq. He studied cinema in France at the Sorbonne University. 
Some of his most important films are „Back to Babylon” (shot in Iraq in 2002), „We Iraqis” (2003) and the war-
drama „Dawn of the world” (2008). In 2015, his monumental documentary, „Homeland (Iraq Year Zero)”, 
was awarded at some of the most important film festivals in the world.

ABBAS 
FAHDEL

BIO / ANA LUNGU s-a născut în 1978 în București, România. A studiat Psihologie și Regie de Film. În 
2010, împreună cu Ana Szel, a scris și a regizat  „Burta Balenei”, selecționat în secțiunea „Filmmakers of 
the Present” a Festivalului de la Locarno. Lungmetrajul ei de debut, „Autoportretul unei fete cuminți”, a 
avut premiera în cadrul Festivalului de la Rotterdam în 2015 și apoi obținut Premiul pentru Cel mai bun 
film la Festivalul Crossing Europe, Linz și Premiul pentru Cea mai bună regie la Bucharest IFF. Cel de-al 
doilea film, „Un prinț și jumătate”, a fost prezentat în cadrul Competiției Festivalului de la Sarajevo (2018). 
Recent, Ana a devenit membră a Academiei Europene de Film. _ BIO / ANA LUNGU was born in 1978 
in Bucharest, Romania. She studied Psychology and Film Directing. In 2010, together with Ana Szel, she 
directed „The Belly of the Whale”, selected in Locarno’s Filmmakers of the Present Competition. Her debut 
feature „Self-Portrait of a Dutiful Daughter” premiered at the Rotterdam IFF in 2015 and was selected in 
various international film festivals such as: Sao Paulo IFF,  Cineast Luxembourg, Entrevues Belfort, New 
Films New Directors, Transilvania IFF. „Self-Portrait of a Dutiful Daughter” won Best Fiction Film at Crossing 
Europe Film Festival, Linz and Best Director at the Bucharest IFF. Her second feature, „One and a Half Prince”, 
premiered at the Sarajevo Film Festival - Competition Programme, 2018. Recently, Ana joined the European 
Film Academy. 

ANA
LUNGU
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BIO / JURIJ MEDEN este curator și director al Departamentului de Programare al Muzeului Austriac al 
Filmului (Viena) și co-director al Nitrate Picture Show, Festival of Film Conservation. Înainte de asta, a lucrat 
în calitate de curator al expozițiilor de film din cadrul George Eastman Museum (Rochester) și de director 
al Departamentului de Programare la Cinemateca Slovenă (Ljubljana). _ BIO / JURIJ MEDEN is a Curator 
and Head of Program Department at the Austrian Film Museum (Vienna), and co-director of The Nitrate 
Picture Show, Festival of Film Conservation. Before that he worked as the Curator of Film Exhibitions at the 
George Eastman Museum (Rochester), and Head of Program Department at the Slovenian Cinematheque 
(Ljubljana). 

JURIJ 
MEDEN

BIO / IVANA MLADENOVIC (1984, Serbia) a studiat Dreptul în Belgrad, după care s-a mutat în România 
unde studiat regie de film în cadrul Universității de Artă Teatrală și Cinematografică ”Ion Luca Caragiale” 

din București. Aici a obținut atât diploma de licență, cât și cea de masterat. Debutul său în lungmetraj-
documentar, „Turn Off the Lights” (2012), a avut premiera la Festivalul Internațional de Film de la Tribeca 
și a câștigat trofeul „Heart of Sarajevo” pentru cel mai bun documentar, precum și premiul Gopo pentru 

cel mai bun documentar românesc. În 2016 Mladenovic a debutat ca actriță în lungmetrajul lui Radu Jude 
- ”Inimi cicatrizate”. Debutul său în lungmetraj-ficțiune,, ”Soldații. Poveste din Ferentari” a avut premiera 

în vara anului 2017 în Competiția Oficială a Festivalului de Film de la San Sebastian. În august 2019 noul ei 
film, „Ivana cea Groaznică”, a câștigat Premiul Special al Juriului Secțiunii „Cineasti dei presenti” în cadrul 
Festivalului Internațional de Film de la Locarno. _ BIO / IVANA MLADENOVIC (1984, Serbia) studied Law 

in Belgrade and then moved to Romania where she studied film directing at the National School of Film 
and Theatre (UNATC) in Bucharest, receiving both her BA and MA.  In 2012, Mladenovic’s first feature-length 

documentary “Turn Off the Lights” premiered at Tribeca Film Festival and won the Heart of Sarajevo Award 
for Best Documentary and Gopo Award for Best Romanian Documentary. In 2016 she made her debut as 

an actress in Radu Jude’s “Scarred Hearts”. “Soldier. Story from Ferentari” (2017) was her first fiction
 feature, which premiered at the San Sebastian International Film Festival (Official Selection). 

In August 2019, her new film, ”Ivana the Terrible”, won the Special Jury Prize 
of Cineasti del presenti section of Locarno Film Festival.

IVANA 
MLADENOVIC
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 Ca și în anii precedenți, filmele din 
competiție vor fi vizionate și de un juriu alcătuit 
din elevi de liceu. Noutatea acestei ediții constă în 
parteneriatul dintre One World Romania și Super, 
festivalul de filme făcute de adolescenți, care vor 
colabora pentru a le oferi tinerilor selectați un 
parcurs mai aprofundat și de durată. Jurizarea 
din cadrul festivalul One World Romania nu va 
reprezenta decât prima etapă a unei adevărate 
imersiuni într-un mod diferit de a face și de a vedea 
filme. Juriul este format din tineri cu o doză bună 
de curiozitate intelectuală, pe care îi vom ajuta să 
își dezvolte acuitatea în perceperea particularităților 
artei filmice printr-un atelier de film documentar de 
patru zile în timpul festivalului. Îndrumați de trei 
tutori din cinematografia românească, participanții 
vor realiza exerciții practice (fotografii și filmări) 
prin prisma cărora vor descoperi ce presupune 
reprezentarea realității prin aparatul de filmat. 
Ulterior, liceenii vor fi chemați să alcătuiască 
selecția și să organizeze din punct de vedere artistic 
proiecțiile din cadrul festivalului Super 2020.

 As in previous years, the films of the 
competition will also be watched by a jury made up 
of high school students. The novelty of this edition 
is the partnership between One World Romania 
and Super, the teenagers’ film festival, who will work 
together to offer the selected youngsters a more 
in-depth and lasting journey. Being part of the jury 
of One World Romania festival will only represent 
the first stage of a true immersion in a different way 
of making and watching films. The Jury includes 
teenagers with a good dose of intellectual curiosity, 
that we will help develop their acuity in perceiving 
the particularities of film art through a four-day 
documentary film workshop, which will take place 
during the festival. Led by three tutors from the 
Romanian film industry, the participants will carry 
out practical exercises (photographs and filming) 
that will make them discover what is at stake when 
representing reality through a lens. After the One 
World Romania festival, the selected teenagers will 
make the selection and organize the projections for 
the Super 2020 festival.

JURIUL LICEENILOR
HIGH SCHOOL 
STUDENTS JURY 
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23/3, 20.30 | Cinema elvire PoPesCo _ 
27/3, 17.30 | arCub

În mijlocul Saharei prăfoase există o nesperată oază 
de lumină: magazinul-cafenea al unei femei solitare, 
care trăiește înconjurată de vastitatea deșertului 
și de câteva animăluțe de casă. Zilele ei sunt însă 
departe de a fi goale: trecătorii se opresc zilnic în 
modestul adăpost de beton, mobilat sumar, pentru 
a bea o cafea, a mânca o omletă sau pur și simplu 
de dragul unei conversații plăcute. Spiritul vivace și 
uneori contradictoriu al femeii e marca farmecului 
ei, un magnet care atrage atât călători străini, cât și 
oaspeți de-ai casei, pe care îi tratează prietenește în 
egală măsură, deși simte minciuna și nu menajează 
pe nimeni, păstrându-și trează o luciditate critică 
neîndurătoare. Camera lui Hassen Ferhani nu e 
nicio clipă intruzivă și se păstrează la o distanță care 
oferă personajelor un spațiu ideal de conversație și 
de joacă. De altfel, simțul ludic se dezvăluie uneori 
surprinzător, în gesturile tandre adresate pisicii sau 
în momente ca jocul de-a închisoarea cu unul dintre 
vizitatori, folosind același spațiu minimalist, un perete 
și o fereastră cu gratii. Malika e un exemplu de 
feminitate dură ca stânca, dar care nu face rabat de 
la duioșie.

In the sandy heart of the Sahara, there lies an unlikely 
oasis of light: the shop-café of a solitary woman, 

who lives her life surrounded by the expanse of the 
desert and a few domestic animals. But her existence 
is anything but empty: every day, travelers stop by in 
the modest, scantily furnished concrete shelter for a 

coffee, an omelette, or simply for the sake of pleasant 
conversation. The woman’s cheerful and sometimes 

contradictory spirit is the mark of her charm, her 
magnetism that attracts both foreigners, and familiar 
guests, to whom she is equally friendly, even though 

she can sense lies and she doesn’t let anyone off 
the hook, maintaining her merciless critical lucidity. 

Hassen Ferhani’s camera is never intrusive and keeps 
a certain distance from the characters, allowing them 

space that is ideal for conversation and playfulness. 
In fact, this whimsicality sometimes reveals itself in 

unexpected forms, in the tender gestures towards the 
cat or in scenes such as the one with the prison game 

with one of the visitors, using the same minimalist 
space, a wall and a barred window. Malika is an 

example of stone-hard femininity, without making her 
any less gentle. 

text: Andreea Chiper

Regie, Scenariu, Imagine: Hassen Ferhani / Producție: Allers Retours Films, Centrale Electrique, Doha 
Filminstitute /Montaj: Stéphanie Sicard, Nadia Ben Rachid, Nina Khada, Hassen Ferhani / Sunet: Mohamed 
Ilyas Guetal, Antoine Morin / Festivaluri și premii: : Locarno International Film Festival 2019 - Best Emerging 
Director / RIDM Montreal International Documentary Festival 2019 - Special Jury Mention / Torino Film 
Festival 2019 - Best International Documentary Film /Filmografie: Roundabout In My Head (2016) / Tarzan, 
Don Quichotte Et Nous (2013) / Afric Hotel (2010) (co-director) / Le Vol Du 140 (2008) 
/ Les Baies D’alger (2006)

143 RUE DU DÉSERT  _ [FRANȚA / QATAR / ALGERIA, 2019, 100’]  
V.O.: Franceză, Arabă _ 143 SAHARA STREET / STRADA DEȘERTULUI NR. 143 

BIO / HASSEN FERHANI s-a născut în Algeria în 1986. Din 2003 până în 2008 a fost una dintre gazdele 
clubului de film al asociației Chrysalide din Algeria. În 2010 a co-regizat documentarul „Afric Hotel”. 

Următorul său proiect, „Tarzan, Don Quichotte et nous” (2013), a fost prezentat în cadrul Visions du Réel 
și FID Marseille, precum și al altor festivaluri internaționale. Ferhani a debutat în regia de lungmetraj cu 

„Roundabout in my Head”, lansat în Februarie 2016. _  BIO / HASSEN FERHANI was born in Algiers in 
1986. From 2003 to 2008, he co-hosted the film club of the Chrysalide association in Algiers. In 2010, he co-

directed the documentary ”Afric Hotel”. His next project, “Tarzan, Don Quichotte et nous” (2013), has been 
presented at Visions du Réel and FID Marseille, as well as in several international festivals. Ferhani made his 

feature-length directorial debut with ”Roundabout in my Head”, released in February 2016.
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În anii ‘70, tatăl realizatoarei Aya Koretzky a făcut o 
călătorie „în jurul lumii”, plecând din Japonia natală, 
trecând prin Europa, Africa de Nord și Statele Unite 
ale Americii. Sute de fotografii și de impresii notate 
în jurnalul său intim au rămas, peste timp, mărturie 
asupra acestui parcurs inițiatic, petrecut într-un 
moment al vieții când încă își căuta un loc - atât din 
punct de vedere geografic, cât și existențial. Realizat, 
cel mai probabil, din dorința de a-și înțelege mai 
bine originile - căci, în cadrul călătoriei, protagonistul 
descoperise frumusețea Portugaliei, unde a și decis, 
în final, să se stabilească și să-și construiască o 
familie -, filmul jurnal realizat de Koretzky restituie 
nu doar gingășia gândurilor de tinerețe ale tatălui și 
sensibilitatea lui artistică, exprimată în crâmpeiele 
de realitate surprinse în fotografii, ci și emoțiile 
particulare asociate de protagonist fiecărui moment 
rememorat în parte. Printr-o construcție narativă, 
vizuală și sonoră elaborată și plină de imaginație, 
realizatoarea aduce cel mai frumos tribut unui tată 
care, chiar dacă nu a scris în niciun fel istoria mare, 
i-a oferit unele dintre cele mai valoroase cadouri 
posibile, inclusiv pe acela de a explora lumea 
cu bucuria unei eterne prime întâlniri între doi 
îndrăgostiți.

In the ‘70s, director Aya Koretzky’s father embarked 
on a trip ‘around the world,’ from his native Japan all 

the way through Europe, North Africa and the United 
States. Through the years, the hundreds of photos 

and impressions jotted-down in his diary have been 
kept as mementos of this journey of self-discovery, 
undertaken at a time when he was still looking for 
his place in the world — both geographically, and 

existentially. Most likely a product of the filmmaker’s 
desire to better understand her origins — for, during 

his travels, the protagonist had fallen in love with 
Portugal, where he eventually decided to settle down 

and start a family — Koretzky’s film-journal renders 
not only the tenderness of her father’s youthful 

contemplations and his artistic sensibility, expressed 
in the slivers of reality captured in his photos, but also 

the particular emotions he attributes to each and 
every moment. Through an elaborate and imaginative 

narrative and audiovisual construction, the filmmaker 
pays a lovely homage to a father who, despite not 

having written a line about grand history, has given his 
daughter one of the most precious gifts possible, that 

of exploring the world through the joyful lens of an 
eternal first encounter between lovers. 

text: Andrei Rus

Regie, Imagine: Aya Koretzky /Producție: Joana Ferreira, Isabel Machado /Scenariu: Aya Koretzky, Jiro 
Koretzky /Montaj: Tomás Baltazar /Sunet: Miguel Clara Vasconcelos, Pedro Góis /Festivaluri și premii: 

International Film Festival Rotterdam 2019 - Bright Future Award (Best Debut Feature-Length Film) / 
Image Forum festival 2019, Tokyo and Nagoya, Japan 2019 / Doclisboa 2018 /Filmografie: 

Yama No Anata (2011) / Nocturnos (co-directed with Miguel Clara Vasconcelos) (2010)

A VOLTA AO MUNDO QUANDO TINHAS 30 ANOS _ 
[PORTUGALIA 2018, 110’]  V.O.:Japoneză _ AROUND THE WORLD WHEN YOU WERE MY AGE / 

CĂLĂTORIA ÎN JURUL LUMII CÂND TU ERAI DE VÂRSTA MEA

BIO / AYA KORETZKY s-a născut în Tokyo în 1983. Are o diplomă în Pictură, dar a absolvit de asemenea 
cursurile de Masterat în Cinema în cadrul Sorbonne Nouvelle. În 2011 debutează cu primul său 
documentar, „Yama No Anata” („Beyond the Mountains”), care a câștigat, printre altele, Premiul pentru 
Cel Mai Bun Lungmetraj la Doclisboa. _ BIO / AYA KORETZKY was born in Tokyo in 1983. She has a 
degree in Painting but also took studies in Cinema and finished her master degree at Sorbonne Nouvelle.
In 2011 she premiered her first documentary film, ”Yama No Anata” (”Beyond the Mountains”) which won 
the Best Feature Film Prize at Doclisboa among other prizes. 

26/3, 20.00 | Cinema elvire PoPesCo _ 
27/3, 18.00 | Centrul Ceh
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21/3, 17.00 | Cinema elvire PoPesCo _ 
26/3, 18.00 | CinemateCa eforie

În 1928, Henry Ford și-a propus să destabilizeze 
supremația britanică asupra exploatării de cauciuc 
construind un oraș în inima junglei amazoniene 
care era menit să devină principalul centru de 
producție al regiunii. Nu numai numele acestei 
așezări, Fordlandia, ci și simpla lui existență sunt 
manifestările unui acces de megalomanie pe care 
regizoarea filmului, Susana de Sousa Dias, îl ridică 
la rangul de simbol al neocolonialismului și al 
servitudinii economice în care au fost și sunt încă 
ținute statele din America de Sud. Printr-o suită de 
imagini hipnotice, unde se îmbină în proporții ideale 
simțul plastic și cel de observație, filmul formulează 
o critică acerbă la adresa aroganței omului alb de 
a fi crezut că alteritatea nu este nimic mai mult 
decât o rezervă din care să-și preleveze sclavi. Dar 
construcțiile părăginite, străzile goale, modul în care 
natura, îmblânzită pentru scurt timp, își recapătă 
drepturile demonstrează invaliditatea acestei 
concepții, într-un spectacol deopotrivă amenințător 
și exaltant. 

In 1928, Henry Ford resolved to destabilise the British 
supremacy over the exploitation of rubber and, in 

the heart of the Amazonian jungle, built a city which 
he intended to turn into the main production hub 

of the entire region. Not only the name given to this 
settlement, Fordlandia, but also its mere existence 
are the manifestations of a bout of megalomania 

that director Susana de Sousa Dias promotes to 
the role of symbol of neo-colonialism and the 

economic servitude under which Southern American 
countries have been and still are kept. Through a 

sequence of hypnotic images, combining in ideal 
proportion artistic flair and spirit of observation, the 

film articulates a bitter criticism against the arrogance 
of the white man for ever having considered that 

otherness is nothing but a repository to pick slaves 
from. But the derelict buildings, the empty streets, the 

way in which nature, tamed only briefly, is reclaiming 
its rights are proof of the illegitimacy of this idea, in a 

spectacle that is both ominous and exulting.

text: Liri Alienor Chapelan

Regie, Imagine, Montaj, Sunet: Susana de Sousa Dias /Producție: Ansgar Schaefer (Kintop, Portugal) /
Mixaj Sunet: Pedro Góis /Design de Sunet: António de Sousa Dias, Susana de Sousa Dias /Festivaluri 
și premii: Berlin International Film Festival 2019 - World Premiere / MDOC 2019 - Melgaço International 
Documentary Film Festival - Best Portuguese Documentary Award / BAFICI Buenos Aires 2019 /
Filmografie: Luz Obscura (2017) / Natureza Morta | Stilleben (2010) / 48 (2009) / Natureza Morta, 
Visages d’une dictature (2005)

FORDLANDIA MALAISE  _ [PORTUGALIA 2019, 41’]  
V.O.: Portugheză_ FORDLANDIA MALAISE / NELINIȘTE FORDLANDIANĂ

BIO / Operele cinematografice ale SUSANEI DE SOUSA DIAS au fost expuse pe întreg globul în cadrul a 
numeroase festivaluri de film și muzee precum: Berlinale, Sarajevo IFF, Torino FF, RIDM Canada, Visions 

du Réel, Harvard Film Archive, Museum of Contemporary Art of Ceará (Brasil), Centre Pompidou și altele. 
Susana de Sousa Dias a câștigat Marele Premiu Cinéma du Réel și Premiul FIPRESCI (DokLeipzig) pentru 

cel mai cunoscut film al ei, „48”.  _  BIO / SUSANA DE SOUSA DIAS’s cinematic works have been exhibited 
worldwide at film festivals, art exhibitions and venues such as Berlinale, Sarajevo IFF, Torino FF, RIDM Canada, 

Visions du Réel, Harvard Film Archive, Museum of Contemporary Art of Ceará (Brasil), Centre Pompidou, 
and so on. She has received the Grand Prix Cinéma du Réel and the FIPRESCI award (DokLeipzig) 

for her best known film, ”48”.
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În lumea cinemaului, se spune că filmele se fac din 
filme, însă Frank Beauvais duce acest principiu în 
zona cea mai literală cu putință: documentarul lui e 
o compilație de cadre din alte 400 de filme, o hartă 
cinefilă care trasează ruta depresiei și a debusolării. 
Găsindu-se într-un impas existențial după o 
despărțire, fără loc de muncă și într-o precaritate 
financiară agravantă, Beauvais se retrage în Alsace, 
un mic orășel cvasi-izolat de civilizație, înconjurat de 
natură și îndepărtat de rumoarea și de conflictele 
din capitală. Recluziunea e aproape totală și mica 
locuință de țară devine cochilia unde se închide 
regizorul pentru a plonja într-o viață simplificată, în 
care rutina zilnică numără pe degete câteva fleacuri 
cotidiene și, mai presus de orice, multe filme, zi și 
noapte. Însă din această cinefilie compulsivă nu se 
poate ieși decât cu dificultate: bărbatul trăiește toate 
evenimentele sociale – protestele din Paris, atacurile 
teroriste etc. – ca într-o transă, meditând îngrijorat 
la ele, dar rămânând pasiv. Din bucăți de filme, 
vocea din off țese un jurnal pe nerăsuflate, o cronică 
a lunilor de izolare, în care se amestecă deopotrivă 
amintiri, angoase și momente fugitive de frumusețe.

In the world of cinema it is said that films are made of 
films, but Frank Beauvais takes this to a literal extreme: 

his documentary is a compilation of shots from 
400 other movies, a film-loving map tracing out the 

route to depression and confusion. After a break-up, 
Beauvais finds himself in an existential crisis, with no 

job and in a worsening state of financial hardship, and 
takes refuge in Alsace, a small town in quasi-isolation 

from civilization, surrounded by nature and far from 
the clamor and conflicts of the capital. His reclusion 

is almost absolute, while his small country house 
becomes a shell for the director to retreat into a 

simple life, in which his daily routine involves no more 
than a few mundanities and, above all, many movies, 

day and night. But from this compulsive cinephilia 
there is no easy way out: he experiences all social 

events — the riots in Paris, the terrorist attacks, etc. — as 
though in a trance, contemplating them with concern, 

but remaining passive. From various film excerpts, 
the voice-over breathlessly weaves together a diary, a 
chronicle of his months of isolation, melting together 

memories, anxieties and furtive moments of beauty. 

text: Andreea Chiper

Regie, Scenariu: Frank Beauvais /Producție: Justin Taurand, Michel Klein, Matthieu Deniau, Philippe Grivel 
/Montaj: Thomas Marchand /Sunet: Matthieu Deniau, Philippe Grivel, Olivier Demeaux /Festivaluri și 

premii: Berlin International Film Festival 2019 / Doclisboa 2019 - Portuguese Authors Society International 
Competition Jury Award / Cinéma du Réel 2019 / Montreal International Documentary Festival 2019 /

Filmografie: Un éléphant me regarde (2015) / Un 45 tours de Cheveu (ceci n’est pas un disque) (2010) 
/ La guitare de diamants (2009) / Je flotterai sans envie (2008) / Compilation, 12 instants d’amour non 

partagé (2007) / Vosges (2006) / Le soleil et la mort voyagent ensemble (2006) / À genoux (2005)

NE CROYEZ SURTOUT PAS QUE JE HURLE _ [FRANȚA, 2018, 74’]  
V.O.:Franceză _ JUST DON’T THINK I’LL SCREAM /NICI SĂ NU VĂ GÂNDIȚI CĂ URLU 

BIO / Născut în 1970, FRANK BEAUVAIS a fost programatorul Competiției Festivalului de Film EntreVues 
Belfort între 1999 și 2002. „Nici să nu vă gândiți că urlu” este primul său lungmetraj după ce a scris și 
regizat 8 scurtmetraje. Lucrează de asemenea pe post de consultant muzical.  _ BIO / Born in 1970, 
FRANK BEAUVAIS programmed the competitive selection from Belfort EntreVues Film Festival between 
1999 and 2002. “Just don’t think I’ll scream” is his first feature film after writing and directing 8 
short films. He also works as a music consultant. 

21/3, 17.00 | Cinema elvire PoPesCo _ 
26/3, 18.00 | CinemateCa eforie
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27/3, 20.30 | Cinema elvire PoPesCo _ 
28/3,14.00 | Centrul Ceh

Lumea întreagă este preocupată de chestiunea 
migranților, dar puțini sunt cei care găsesc o 
modalitate originală de a-și exprima părerea în 
toiul cacofoniei de știri senzaționaliste, de luări de 
poziții oportuniste, de declarații simplificatoare și 
de propagandă populistă. Regizorul Jean-Marc 
Chapoulie și scriitoarea Nathalie Quintane reușesc 
să-și croiască o cale legând tema migrației ilegale 
de alt subiect specific epocii noastre: proliferarea 
camerelor de supraveghere și întrebările pe care 
aceasta le ridică, atât în termeni de control al 
populației, cât și la nivelul ontologiei imaginii 
în mișcare. Prin intermediul filmărilor anonime 
disponibile pe Internet, de cele mai multe ori sub 
formă de panoramice lungi, întrerupte brusc de câte 
un zoom aparent inexplicabil, cei doi călătoresc din 
spatele ecranelor lor de calculator în jurul bazinului 
Mediteranei, arătându-ne fața banală a „tărâmului 
făgăduinței” pe țărmul căruia visează să acosteze 
atâția oameni. Stațiunile, peisajul, oamenii surprinși 
în acțiunile lor cotidiene sunt identici de ambele părți 
ale mării: contrar celor afirmate în discursul politic 
actual cel mai răspândit, întinderea Mediteranei nu îi 
desparte, ci îi reunește.

The whole world is concerned about the migrant 
crisis, but only few are able to find a unique way to 

weigh in on the issue in a cacophony of sensational 
news stories, opportunist stances, oversimplifications 

and populist propaganda. Director Jean-Marc 
Chapoulie and writer Nathalie Quintane manage to 
find a voice by relating the issue of illegal migration 

to another hot topic of our era: the spread of 
surveillance camera and the questions this raises, 

both in terms of control over the  population, and of 
the ontology of moving images. Through anonymous 

internet footage, mostly long panoramic shots 
suddenly interrupted by a seemingly unexplainable 

zooms, the two travel from behind their computer 
screens all around the Mediterranean, showing us 

the mundane face of the “promised land” on whose 
shores so many people dream to land. The resorts, 
the scenery, the people captured during their daily 

activities are the same on both sides of the sea: 
despite what is being propagated by the most 

popular current political discourse, the breadth of 
the Mediterranean does not separate them, it brings 

them together.  
text: Liri Alienor Chapelan

Regie: Jean-Marc Chapoulie /Scenariu: Jean-Marc Chapoulie, Nathalie Quintane /Producție: Elsa Minisini, 
Elisabeth Pawlowski /Imagine: Jean-Marc Chapoulie /Montaj: Véronique Aubouy, Jean-Marc Chapoulie
Sunet: Jean-Marc Chapoulie, Zoé Chalaux, Mikael Barre /Muzica: Stéphane Berrard, François Marcelly /
Festivaluri și premii: FIDMarseille 2019 - Grand Prix de la Compétition française / Festival International du 
Cinéma Méditérranéen de Montpellier 2019 /Filmografie: Jean-Marc Chapoulie: Monsieur Google, 
à qui appartient la réalité? (2013) / Vin d’honneur (2008)

LA MER DU MILIEU  _ [FRANȚA 2019, 73’]  
V.O.: Franceză, Arabă _ MITTELMEER / MAREA DIN MIJLOC

BIO / JEAN-MARC CHAPOULIE este un cineast și „videast” francez. Din 1992 și până în 1999, a colaborat 
la seria de documentare „Cinéastes de notre temps”. De la sfârșitul anilor 1990, Chapoulie propune, sub 

numele de Alchimicinéma, proiecții hibride, uneori conferințe și performance-uri, proiecții și instalații 
video. Din 2006, predă la „École des beaux-arts” din Annecy.  _  BIO / JEAN-MARC CHAPOULIE is a 

French filmmaker and ”vidéaste”. From 1992 to 1999, he collaborated at the documentary series Cinéastes de 
notre temps. Beginning at the end of 1990s, Chapoulie puts forward his notion of ”Alchimicinéma”, hybrid 
screenings, sometimes conferences and performances, screenings and video installations. From 2006, he 

teaches at `École des beaux-arts` in Annecy. 
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Autodidact și independent, Cliff este un nigerian 
stabilit de câțiva ani în Austria, într-o zonă muntoasă 
de la poalele Alpilor. În liniștea și pacea izolării 
aproximative în care muncește, bărbatul pare să 
fie adeptul unui ritual zilnic: dezasamblează mașini 
vechi, le recondiționează sau le vinde componentele 
încă utilizabile, din când în când gătește în aer liber 
și se întâlnește cu posibili clienți. La prima vedere, 
filmul lui Sebastian Brameshuber nu pare să aibă 
vreo miză militantă sau să țintească vreun discurs 
angajat, însă critica socială există și e decelabilă 
între straturile de cotidian aparent banal prin care 
jalonează protagonistul său. Subtil, din relațiile 
cu ceilalți și câteva frânturi de conversație, putem 
întrezări semne de intoleranță, neîncredere sau chiar 
rasism, toate mascate sub deghizamentul bunelor 
intenții. Până și episodul întoarcerii în Nigeria 
(tot pentru a vinde mașini) e încărcat de tristețea 
îndepărtării, de sentimentul copleșitor de a fi devenit 
străin chiar și printre ai tăi. 

Independent and self-taught, Cliff, a Nigerian, 
emigrated to Austria a few years ago, where he lives 

in a mountainous area, at the foot of the Alps. In 
the silence and peacefulness of the near isolation 

in which he works, the man seems to favour a daily 
routine: he dismantles old cars, refurbishes them 
or sells the parts that are still viable, cooks out in 
the open from time to time and meets potential 

clients. At a first glance, Sebastian Brameshuber’s film 
doesn’t seem to advocate a particular cause or to 

aim at a politically engaged discourse, but the social 
criticism is there, traceable between the strada of the 
mundane navigated by the protagonist. Subtly, from 

his relationships and snippets of conversation, we can 
detect signs of intolerance, mistrust, or even racism, 

all hidden behind the guise of good intentions. 
Even his return to Nigeria (in order to still sell cars) 
is weighed down by the anguish of being faraway, 
by the overwhelming feeling of having become a 

stranger even to your own people

text: Andreea Chiper

Regie, Scenariu: Sebastian Brameshuber /Producție: Ralph Wieser (Mischief Films), David Bohun (Panama 
Film), Sebastian Brameshuber (Panama Film) /Imagine: Klemens Hufnagl /Montaj: Dane Komljen, 

Sebastian Brameshuber /Sunet: Johannes Schmelzer-Ziringer /Festivaluri și premii: Cinéma du 
Réel 2019 - Grand Prix / Vienna International Film Festival 2019 - Special Mention / Crossing Europe Film 

Festival Linz 2019 - Local Artist Award / Diagonale, Graz 2019 - Best Cinematography Feature Film /
Filmografie: In, Over & Out (2015) / Of Stains, Scrap & Tires (2014) / Und in der Mitte, da sind wir 

(2014) / Muezzin (2009) / Preserving Cultural Traditions in a Period of Instability (2004) 

BEWEGUNGEN EINES NAHEN BERGS _ 
[AUSTRIA / FRANȚA 2019,  85’]  V.O.:Germană, Engleză, Igbo _ MOVEMENTS OF A NEARBY MOUNTAIN /MIȘCĂRILE UNUI MUNTE DIN APROPIERE

BIO / SEBASTIAN BRAMESHUBER (1981) a studiat la Universitatea de Arte Aplicate din Viena și la 
Centrul Francez de Cercetare Audiovizuală Le Fresnoy. Începând din 2004 proiectele sale au fost incluse 
constant în cadrul Berlinale, Viennale, Cinéma du Réel, FID Marseille, Karlovy Vary FF, Sarajevo FF, EMAF 
Osnabrueck, Impakt Utrecht și Media Art Friesland.  _ BIO / SEBASTIAN BRAMESHUBER (1981) studied 
at the Vienna University of Applied Arts and the French Audiovisual Research Center Le Fresnoy. Since 2004 
his work has been regularly present at the Berlinale, Viennale, Cinéma du Réel, FID Marseille, Karlovy Vary FF, 
Sarajevo FF, EMAF Osnabrueck, Impakt Utrecht and Media Art Friesland.

22/3, 20.30 | Cinema elvire PoPesCo _ 
23/3, 17.30 | arCub
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25/3, 20.30 | Centrul Ceh _ 
26/3,18.00 | Cinema elvire PoPesCo

„Oricine poate fi o poveste” afirma într-un interviu 
regizorul Matjaž Ivanišin, iar filmul de față constituie 
demonstrația discretă, dar convingătoare a acestui 
principiu. Pornind de la o sursă ficțională - o nuvelă 
scrisă de Zdravko Duša - și de la un spațiu real - 
un sat unguresc locuit de o minoritate slovenă -, 
cineastul împletește dialoguri regizate cu povești 
trăite de săteni pentru a zugrăvi portretul lui Oroslan, 
un membru al comunității decedat de curând. Acesta 
era, după toate aparențele, un om simplu, și totuși 
figura care se conturează din narațiunile fragmentare 
este multiplă, schimbătoare și evanescentă. Rând pe 
rând frate, prieten, vecin, cunoștință întâmplătoare 
și bețivul satului, Oroslan se situează undeva la 
încrucișarea de drumuri dintre un personaj real, 
un arhetip și o construcție conceptuală menită să 
adeverească crezul umanist al regizorului. 

text: Liri Alienor Chapelan

“Anybody can be a story,” said in an interview director 
Matjaž Ivanišin, and his film “Oroslan” is the discreet, 

but convincing proof that this principle is true. Based 
on a fictional source – a short story by Zdravko Duša 
– and a real place – a Hungarian village inhabited by 

a Slovenian minority – the filmmaker weaves together 
staged dialogues with stories experienced by the 

villagers in order to paint the portrait of Oroslan, a 
recently deceased member of the community. By 

all appearances, he was a simple man, and yet the 
figure that emerges from the fragmented narratives 
is multifaceted, shifting and evanescent. As brother, 

friend, neighbour, accidental acquaintance and 
the village drunk, Oroslan’s character is somewhere 

between a flesh and bone person, an archetype and a 
conceptual construct meant to confirm the director’s 

humanist credo.   

Regie, Scenariu: Matjaž Ivanišin /Producție: Miha Černec, Jordi Niubo /Scenariu: Matjaž Ivanišin, Nebojša 
Pop Tasić /Imagine: Gregor Božič /Montaj: Matic Drakulić /Muzica: Branko Rožman , Ivan Antić /Festivaluri 
și premii: Locarno Film Festival 2019 / Vienna International Film Festival 2019 / Thessaloniki Film Festival 2019 
/ KINO! 2019 - Brenk Award - Great Achievement in Filmmaking /Filmografie: Playing Men (2017) / Vsaka 
dobra zgodba je ljubezenska zgodba (2017) / Hiske (2015) / Karpopotnik (2013) / Sentilj-Spielfeld, mejni 
prehod, ki ga ni vec (2009) / Moje Male Ljubice (2006) / Che Sara (2003)

OROSLAN  _ [SLOVENIA / REPUBLICA CEHĂ 2019 , 71’]  
V.O.: Slovenă, Maghiară _ OROSLAN /OROSLAN

BIO / MATJAŽ IVANIŠIN s-a născut în Maribor, Slovenia, în 1981. În 2000 a început studiile la Academia 
de Teatru, Radio, Film și Televiziune din Ljubljana, secția Regie de Film și TV. După absolvire a început să 
lucreze ca cineast freelancer.  _  BIO / MATJAŽ IVANIŠIN was born in Maribor, Slovenia, in 1981. In 2000, 

he entered the Academy of Theatre, Radio, Film and Television in Ljubljana to study Film and 
TV directing. Since his graduation in 2007, he has worked as a freelance filmmaker.
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Un lucru mai puțin cunoscut despre istoria lagărelor 
de concentrare germane din secolului al XX-lea este 
că, imediat după ascensiunea la putere a lui Hitler, o 
serie de lagăre spontane numite „Schutzhaft” au fost 
înființate nu numai de către stat, dar și de cetățeni 
plini de zel. Persoanele suspectate că ar fi nutrit 
idei politice incorecte erau reținute în aceste lagăre, 
pesemne pentru a fi „protejate” de restul populației 
și pentru a fi reeducate. Montajul îmbină cadre 
largi, din zilele noastre, cu spațiile urbane unde 
fuseseră improvizate aceste lagăre, cu voice-over-uri 
citind scrisori ale victimelor descriind experiențele 
trăite aici, documente oficiale emise de autorități, 
raporturi ale poliției sau documente amănunțite 
despre administrarea lagărelor. Încet-încet, odată cu 
această înșiruire de detalii - fiind precizate și toate 
datele documentelor respective - narate de-a lungul 
imaginilor din Germania contemporană, ajungem 
să simțim experiențele traumatice la care au fost 
supuși acești cetățeni germani și cum mulți alții 
au adoptat această ideologie extremistă, metodic 
și cu mult pragmatism, fără a o pune la îndoială. 
Ute Adamczewski reușește să ne facă să înțelegem 
cum, brusc, într-o democrație, pot lua naștere idei 
extremiste, și, mai mult decât atât, să legăm aceste 
evenimente din istorie de prezentul nostru: dincolo 
de evocarea unui trecut traumatic și a răspândirii 
nazismului, filmul pune în discuție răspândirea 
extremismului și a populismului în țările noastre de 
azi. 

What we do not know about the history of the 
German concentration camps in the 20th century 

is that, immediately after Hitler’s full seize of power, 
„protective custodies” (spontaneous camps) were set 
up by the state - or by zealous citizens. Whoever was 

suspected of not having the right political view was 
taken to these camps, supposedly to ”protect” them 
from the rest of the population, to re-educate them. 
The editing mixes long-shots, filmed in the present 
day, of the urban spaces where these camps were 
improvised, with voice-overs reading out letters of 
victims describing what they went through, official 

documents of the authorities, police reports, or 
precise documents of the camps administration.
Slowly, this succession of facts - the dates of the 

documents are always mentioned - narrated along 
the images of today’s Germany, makes us feel the 

traumatic experience endured by some German 
people and how many others embraced the extremist 

ideology, in a very practical and methodical way, 
without questioning it. Ute Adamczewski succeeds 

in making us understand how extremist ideas can 
suddenly arise within a democratic country, but, 

moreover, she also succeeds in making us link these 
historical facts to what is happening in our present 

world: more than echoing a traumatic past and 
the rise of Nazism, the film talks about the rise of 

extremism and populism within our countries today.

Regie, Producție, Montaj: Ute Adamczewski /Scenariu: Ute Adamczewski, André 
Siegers /Imagine: Stefan Neuberger /Design de sunet: Ludwig Berger /Festivaluri și premii: 

Marseille Festival of Documentary Film 2019 / Dok Leipzig 2019 / Doclisboa 2019 /Filmografie: 
Souvenir (2014) / Mocracy: Neverland in Me (2012) / The Dubai in Me (2010)

ZUSTAND UND GELÄNDE _ [GERMANIA, 2019,  120’]  
V.O.:Germană _ STATUS AND TERRAIN /STATUT ȘI TEREN

BIO / UTE ADAMCZEWSKI este o cineastă și artistă video originară din Germania. Opera ei se 
învârte în jurul aspectelor fizice și arhitecturale ale urbanismului ca oglindă a societății.  _ BIO / UTE 
ADAMCZEWSKI is a video artist and filmmaker from Germany. Her work revolves around the urban fabric 
as a mirror of society.

21/3, 20.00 | Cinema elvire PoPesCo _ 
22/3, 17.00 | Pavilion 32
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25/3, 18.00 | Cinema elvire PoPesCo _ 
26/3,18.00 | Centrul Ceh

În timpul războiului din Vietnam, purtat între 1965 
și 1975, provincia Quang-Tri, aflată la granița dintre 
Vietnamul de Nord și cel de Sud, a fost expusă 
celei mai insistente campanii de bombardamente 
din istoria războaielor militare, artileria explozivă a 
acesteia depășind-o pe cea utilizată în timpul celui 
de-al Doilea Război Mondial. Cinci bărbați care 
trăiesc dintodeauna în acest loc în care trecutul 
violent își face simțită prezența în tăcere, își petrec 
zilele într-o lentoare ordonată de micile activități 
și discuții zilnice, fie aprinse, fie pline de glume și 
cântări spontane. Regizorul Thu Hang Pham se lasă 
purtat de prietenia lor care funcționează ca o hartă a 
rememorării și a încercării de a vedea în jur nu doar 
încărcătura apăsătoare a pământului care nu demult 
era atacat cu zece bombe pe metru pătrat, ci și 
momente simple și luminoase, în care cei cinci doar 
râd și mănâncă împreună.

text: Teona Galgoțiu

During the Vietnam War, which lasted between 
1965 and 1975, the Quang-Tri province, situated on 
the border between North and South Vietnam, was 

subjected to the most relentless bombing campaign 
in the history of military wars, with its artillery of 

explosive exceeding that used during World War 
II. Five men who have spent their entire lives in 

this place, where the violent past silently makes its 
presence known, go about their days in languor, 

dictated by their daily activities and conversations, 
either heated, or filled with jokes and spontaneous 

bursts into song. Director Thu Hang Pham allows 
himself to get carried away by their friendship, acting 

here as a map for reminiscing and for their attempt 
to see around not just the burdensome legacy of 

the land, which not too long ago was being attacked 
by ten bombs per square metre, but also moments 
of bright and simple serenity, when the five of them 

laugh and eat together. 

Regie, Imagine: Pham Thu Hang  /Producție: Jewel Maranan  / Montaj: Afsaneh Salari  / Sunet: 
Hoang Thi Thuy  / Festivaluri și premii: Jean Rouch International Documentary Festival 2019 / Singapore 
International Film Festival 2018 - Best Director Award / DMZ International Documentary Film Festival 
2018 - World Premiere / Docs Port Incheon 2017 - Doc Spirit Award  / Filmografie: Hard Rails Across 
a Gentle River (2010)

MÙA CÁT VONG _ [VIETNAM / FILIPINE 2018, 96’]  V.O.: Vietnameză _ THE FUTURE CRIES BENEATH OUR SOIL /SEZONUL NISIPULUI

BIO / PHAM THU HANG a lucrat ca cercetător la Institutul de Cultură și Artă din Vietnam începând 
din 2004. Mai târziu s-a alăturat proiectului HanoiDoclab, unde a realizat mai multe documentare de 

scurtmetraj. În film, e interesată mai ales de redescoperirea culturii vietnameze și a legăturii dintre 
Vietnam și lumea externă, și asta în special în contextul globalizării contemporane.   _  BIO / PHAM 

THU HANG has worked as a researcher in Vietnam Institute of Culture and Art since 2004. She later joined 
HanoiDoclab, where she made several short documentary films. In cinema, she is most interested 
in rediscovering Vietnamese culture and the connection between Vietnam and the world outside, 

especially in the context of contemporary globalization.
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 Secțiunea deja tradițională dedicată 
statului de drept va fi vastă la One World Romania 
#13, cuprinzând șapte filme care explorează sistemul 
judiciar și carceral, traumele istorice și conflictele 
actuale din locuri de pe patru continente. 

 Anul acesta, America de Sud, aflată în 
continue turbulențe politice, va fi în focus prin 
intermediul a două filme, „Vizita” (regia Jorge 
Leandro Colás) și „Șapte ani în mai” (regia Alfonso 
Uchôa). Ambele aleg să prezinte perspective intime 
și emoționante asupra unor probleme aflate la 
rădăcina instabilităților din regiune: delincvența și 
răspunsul total inadecvat și uneori chiar criminal al 
autorităților. Spectatorii festivalului vor descoperi, 
în „Lea Tsemel, avocată” (regia Rachel Leah Jones 
și Philippe Bellaïche) prin ce trece, în Israel, o 
celebră avocată care se luptă de mai multe decenii 
pentru cauza palestiniană. Și vor afla cu oroare, în 
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„Aswang” (regia Alyx Ayn Arumpac), despre situația 
politică a Filipinelor, unde organele statului comit 
crime în numele războiului împotriva traficanților de 
droguri.

 Trei dintre cele mai așteptate filme 
românești ale anului sunt incluse în această secțiune. 
Două dintre ele au legătură cu evenimente din 
trecutul îndepărtat: „Ieșirea trenurilor din gară” 
(regia Radu Jude și Adrian Cioflâncă) conferă un 
chip concret uneia dintre marile atrocități petrecute 
pe teritoriul românesc în secolul al XX-lea, având în 
prim-plan victimele Pogromului de la Iași, din anul 
1941, iar „Tipografic majuscul” (regia Radu Jude) 
prezintă povestea lui Mugur Călinescu, un elev de 
liceu care, în anii ’80, obișnuia să mâzgălească cu 
creta lozinci dușmănoase regimului ceaușist aflat 
la putere în acel moment. Tratând un trecut mai 
recent,„Colectiv” (regia Alexander Nanau) urmărește 
pas cu pas diagnosticarea unui sistem bolnav prin 
intermediul câtorva jurnaliști încăpățânați și a unui 
număr alarmant de mic de oameni care încearcă 
să reformeze sistemul de sănătate din interior cu 
onestitate și umanitate.
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 Already a tradition by now, the section 
of our festival dedicated to the rule of law will be 
extensive at the 13th edition of One World Romania, 
and will comprise of seven films, exploring the judicial 
and prison system, historical traumas and current 
conflicts in various places across four continents.
 
 This year, through two of the films, “The 
Visit” (Jorge Leandro Colás) and “Seven Years in 
May” (Alfonso Uchôa), our focus turns to South 
America, affected by ongoing political turbulence. 
Both choose to present intimate and poignant 
outlooks on certain issues which lie at the heart of 
the turmoil in this area: delinquency and the utterly 
inadequate and at times even criminal reaction of 
the authorities. In “Advocate” (Rachel Leah Jones 
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and Philippe Bellaïche), our viewers will be given 
the chance to witness the trials and tribulations of a 
famous Israeli lawyer who has spent decades fighting 
for the Palestinian cause. And they will be horrified 
to discover, in “Aswang” (Alyx Ayn Arumpac), the 
political situation in the Philippines, where the agents 
of the state are guilty of crimes in the name of the war 
against drug traffickers.
 
 Also included in this section are three of 
the most highly anticipated Romanian films of the 
year. Two of them deal with events of the distant 
past: “The Exit of the Trains”( Radu Jude and Adrian 
Cioflâncă) paints a vivid picture of one the most 
heinous atrocities to take place on Romanian soil 
in the 20th century, while “Uppercase Print” tells the 
story of Mugur Călinescu, a high-school pupil who in 
the ‘80s used to scribble in chalk slogans hostile to 
the Ceaușescu regime. Honing in on a more recent 
past, “Collective” (Alexandru Nanau) pursues, step-
by-step, the diagnosis of a debilitated system, by 
following a few stubborn journalists and an alarmingly 
small number of people trying to reform the public 
healthcare system with honesty and humanness.

JUSTICE IN 
UNJUST TIMES
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În universul juridic al Israelului, toată lumea pare 
să știe de frica avocatei Léa Tsemel, imagine a 
militantismului și a luptei neostenite pentru dreptate 
într-o lume dominată de haos și resentiment. După 
50 de ani de carieră în procesele politice născute 
din neîncetatul conflict israelo-palestinian, avocata 
și-a construit o faimă solidă care încă stă pe picioare: 
aceea de avocat al „teroriștilor”, asumându-și uneori 
riscul de a deveni ea însăși victimă a violenței și a 
răzbunării. Într-un interviu televizat din anii ’90, își 
expune ferm poziția: terorismul e o formă a luptei 
pentru libertate și independență, iar palestinienii 
sunt perfect îndreptățiți să-și folosească toate armele 
pentru a obține eliberarea pe pământul natal. 
Pierzând, inevitabil, toate procesele unde pledează 
pentru apărarea lor, perseverența ei pare și mai 
bizară și devine o formă extremă de militantism 
pentru cauza palestiniană. Léa Tsemel, dincolo de 
paradoxuri, e o figură coborâtă direct din istoria 
iudeo-palestiniană, trăită la cald nu din rândurile co-
naționalilor săi, ci de pe partea cealaltă a baricadei, 
din mijlocul acuzaților.

In Israel’s juridical landscape, everyone seems to fear 
the lawyer Léa Tsemel, the face of militancy and of the 
unabated fight for justice in a world overrun by chaos 
and resentment. After a career of 50 years of political 
trials born out of the never-ending conflict between 

Israel and Palestine, she has made a strong name for 
herself that still stands today: the “terrorists’ lawyer,” 

sometimes at the risk of herself becoming a victim of 
violence and revenge. In a televised interview from 

the ‘90s, she makes her position clear: terrorism is a 
means of fighting for freedom and independence, 

and the Palestinians have every right to raise their 
weapons in order to free their homeland. With 

the inevitable loss of all trials in which she defends 
them, her perseverance seems all the more bizarre, 

turning into an extreme form of militancy for the 
Palestinian cause. Léa Tsemel’s figure, putting aside all 

paradoxes, reveals itself straight out of the Judaeo-
Palestinian history, experienced raw not as her 

co-nationals have, but from the opposite side of the 
barricades, from amongst the accused.

text: Andreea Chiper

Regie, Scenariu: Rachel Leah Jones, Philippe Bellaïche /Producție: Joelle Bertossa, Paul Cadieux, Philippe 
Bellaïche, Rachel Leah Jones /Imagine: Philippe Bellaïche /Montaj: Yael Bitton /Sunet: Rachel Leah Jones
Muzica: Robert Marcel Lepage /Animație: Tal Kantor /Efecte speciale: John Tate, Julien Chabot-Paquet / 

Festivaluri și premii: Hong Kong International Film Festival 2019 - Jury Award: Best Documentary, 
Golden Firebird Award 

LÉA TSEMEL, ADVOCATE _ [ISRAEL / CANADA / ELVEȚIA 2019,  107’]  
V.O.:Ebraică, Arabă, Engleză _ ADVOCATE /LÉA TSEMEL, AVOCAT

BIO / RACHEL LEAH JONES - născută în Berkeley, California, în 1970, Jones e o documentaristă apreciată 
de critică, a cărei operă e centrată în jurul Israelului și Palestinei. Este licențiată în „Studii de rasă, gen și 
clase sociale” și are un masterat în Artele Documentarului Media; PHILIPPE BELLAICHE - născut în Paris 
în 1967, Bellaiche este un director de imagine multipremiat, în filmografia căruia se regăsesc colaborări 
cu Avi Mograbi, Shimon Dotan, Rachel Leah Jones, Eyal Sivan și Michel Khleifi, Arnon Goldfinger și mulți 
alții. Este totodată lector universitar la catedra de Imagine și profesor pentru clasele de masteranzi. _ BIO / RACHEL LEAH JONES - born in Berkeley, California in 1970, Jones is a critically acclaimed 
documentary filmmaker whose work focuses on Israel/Palestine. She has a BA in Race, Class and Gender 
Studies and a MFA in Documentary Media Arts; PHILIPPE BELLAICHE - Born in Paris in 1967, Bellaiche is an 
award-winning DP whose credits include films by Avi Mograbi, Shimon Dotan, Rachel Leah Jones, Eyal Sivan 
and Michel Khleifi, Arnon Goldfinger and many others. He is also a cinematography lecturer and master class 
teacher. 

21/3, 17.30 | CinemateCa eforie _ 
22/3, 14.00 | Pavilion 32
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26/3, 17.00 | Pavilion 32 
27/3, 20.30 | CinemateCa eforie _

„Îl susțin pe Duterte, dar ce-a făcut acum e greșit” 
spune hohotind fratele unui consumator de 
droguri omorât în cadrul unei vaste operațiuni de 
combatere a traficului de stupefiante orchestrată 
de președintele filipinez și care se presupune că a 
făcut până la momentul actual peste 30 de mii de 
victime, multe dintre ele nevinovate sau implicate 
doar tangențial. Momentul acesta survine la mijlocul 
filmului de debut al lui Alyx Ayn Arumpac și exprimă 
perfect ambiguitatea care permite perpetuarea 
unei astfel de situații politice: Duterte se bucură de 
o popularitate remarcabilă și impactul devastator 
al măsurilor sale se face resimțit mai ales la nivelul 
păturilor celor mai defavorizate ale societății. 
Arumpac își așează camera chiar în epicentrul 
acestora și își asumă curajos parțialitatea: în filmul 
lui, doar cei asupriți au dreptul să vorbească, să 
descrie arbitraritatea omorurilor, greutatea vieții, 
omniprezența drogurilor. Contrar creaturii malefice 
din folclorul filipinez care dă titlul filmului, răul 
care se abate asupra acestor oameni are o sursă 
identificabilă, și filmul de față își propune și fără 
îndoială reușește s-o demaște.

“I support Duterte, but what he’s done now is wrong,” 
sobs the brother of a drug abuser killed during an 

ample operation orchestrated under the Filipino 
president’s campaign against drug trafficking, which 

is estimated so far to have made over 30,000 victims, 
many of whom innocent or indirectly involved. 

This scene takes place halfway through Alyx Ayn 
Arumpac’s debut film and perfectly conveys the sense 

of ambiguity that enables the perpetuation of such 
political circumstances: Duterte enjoys remarkable 

public support and the devastating impact of his 
measures is felt especially by the most deprived 

groups in society. Arumpac fixes his camera right in 
their midst and bravely stands by his biasness: in his 
film, only the oppressed have the right to speak, to 

describe the randomness of the killings, the adversity 
of life, the ubiquity of drugs. As opposed to the 

malevolent creature from Filipino folklore which lends 
its name to the film, the evil that befalls these people 

has an identifiable origin, one that Arumpac’s film 
intends and without a doubt succeeds to uncover.

text: Liri Alienor Chapelan

Regie, Scenariu: Alyx Ayn Arumpac /Producție: Armi Rae S. Cacanindin (Cinematografica films), Alyx Ayn 
Arumpac (Cinematografica films) /Imagine: Tanya Haurylchyk, Alyx Ayn Arumpac /Montaj: Anne Fabini, 
Fatima Bianchi /Design de Sunet: John Michael Perez, Mikko Quizon /Muzica: Teresa Barrozo /
Narațiune: Giancarlo Abrahan, Anne Fabini /Festivaluri și premii: International Documentary Film Festival 
Amsterdam (IDFA) 2019  - FIPRESCI Prize /Filmografie: Beast (2016) / Garage Inventory (2015)

ASWANG _ [FILIPINE, FRANȚA / QATAR / GERMANIA / NORVEGIA 2019, 85’]  
V.O.: Filipineză _ ASWANG /ASWANG

BIO / ALYX AYN ARUMPAC este o realizatoare filipineză de film documentar. A studiat în cadrul 
Docnomads Master Course din Europa și al Universității din Filipine. Documentarele sale au fost 

proiectate la festivalurile de film Clermont-Ferrand, Zurich, Jihlava, Kasseler Dokfest, Uppsala, Doclisboa, 
Timishort și altele. Regizează și produce documentare pentru una dintre cele mai importante platforme 

TV din Manila.  _  BIO / ALYX AYN ARUMPAC is a Filipino documentary filmmaker. She studied under 
the Docnomads Master Course in Europe and the University of the Philippines. Her documentaries have 

screened in Clermont-Ferrand, Zurich, Jihlava, Kasseler Dokfest, Uppsala, Doclisboa, Timishort, and more. 
She directs and produces documentaries for one of the top TV networks in Manila.
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În România, Domnul Lăzărescu moare din nou în 
fiecare zi — și din aceeași cauză: un sistem putred 
pe dinăuntru. În incendiul de la clubul bucureștean 
Colectiv din 30 octombrie 2015, corupția a ucis întâi 
27 de oameni. Apoi a ucis alți 37, mai încet. Fără 
să piardă nicio clipă din vedere victimele tragediei, 
acest thriller excepțional cu un parcurs festivalier 
fără precedent urmărește pas cu pas diagnosticarea 
unui sistem bolnav prin intermediul câtorva jurnaliști 
încăpățânați și al unui număr alarmant de mic de 
oameni care încearcă să reformeze sistemul de 
sănătate din interior cu onestitate și umanitate. Timp 
de aproape trei ani, Alexander Nanau și echipa 
lui au construit o poveste pe cât de palpitantă, 
pe atât de devastatoare și revoltătoare. Stilul 
riguros observațional nu lasă nicio îndoială despre 
complicitatea vinovată care este creuzetul corupției 
și necesitatea transparenței instituționale și a unei 
prese care să-și ia rolul investigativ în serios.

In Romania, Mr Lăzărescu dies again and again each 
day of the same cause: a system rotten from within. 

In the October 30, 2015, fire at the Colectiv music 
club, corruption killed 27 people at first. Then it slowly 
killed another 37. Without losing sight of the tragedy’s 

victims for a single frame, this exceptional thriller 
with an unprecedented festival trajectory follows the 
diagnosis of a diseased system step by step, though 

the story of a few stubborn journalists and of an 
alarmingly small number of people trying to reform 

the health system from within with honesty and 
empathy. For nearly three years, Alexander Nanau and 

his team constructed a narrative that is in equal parts 
gripping, devastating, and revolting. The rigorous 

observational style of the film leaves no doubt about 
the guilty complicity in which corruption breeds, as 

well as about the need for institutional transparency 
and for a press committed to its investigative role as 

a watchdog.

text: Mona Nicoară

Regie, Imagine: Alexander Nanau /Producție: Alexander Nanau, Bianca Oana /Scenariu: Alexander Nanau, 
Antoaneta Opriş /Montaj: Alexander Nanau, George Cragg, Dana Bunescu /Sunet: Mihai Grecea, Angelo 

Dos Santos, Michel Schillings, Florin Tăbăcaru /Muzica: Kyan Bayani /Festivaluri și premii: Venice Film 
Festival 2019 / La Roche-sur-Yon International Film Festival 2019 - Prix spécial du jury / Tromsø International 

Film Festival 2020 - Don Quixote Award  /Filmografie: Toto si surorile lui (2014) / Lumea vãzutã 
de Ion B. (2009) / Peter Zadek inszeniert Peer Gynt (2006)

COLECTIV_ [ROMÂNIA / LUXEMBURG 2019,  109’] 
 V.O.: Română, Engleză _ COLLECTIVE /COLECTIV

BIO / ALEXANDER NANAU (1979, București) a studiat regie de film la DFFB în Berlin. Documentarul său 
„Lumea văzută de Ion B.” (2009) a fost selectat la peste 40 festivaluri internaționale de film și a câștigat 
prestigiosul ‚International Emmy Award’ pentru Arts Programming în 2010. Al treilea documentar al său, 
„Toto și surorile lui” (2014), a câștigat premii importante la festivaluri internaționale de film în Angers, 
Zurich, Varșovia, Jihlava, Leipzig și Sarajevo. _ BIO / ALEXANDER NANAU (Bucharest, 1979). He studied 
Film Direction at the DFFB in Berlin. His documentary „Lumea văzută de Ion B.” (2009) was selected for over 
40 international film festivals and won the prestigious ‘International Emmy Award’ for Arts Programming in 
2010. His third feature documentary „Toto și surorile lui” (2014), won major awards at the international film 
festivals in Angers, Zurich, Warsaw, Jihlava, Leipzig and Sarajevo. 

21/3, 20.15 | CinemateCa eforie  _ 
22/3, 15.30 | CinemateCa eforie 
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7722/3, 18.30 | CinemateCa eforie_ 
27/3,19.30 | arCub

Zeci (sau, poate, sute) de fotografii-portret inedite, 
cu victimele Pogromului de la Iași, din anul 1941, 
descoperite în arhive de istoricul Adrian Cioflâncă 
și de cineastul Radu Jude, conferă un chip concret 
uneia dintre marile atrocități petrecute pe teritoriul 
românesc în secolul al XX-lea. Tot atâtea rememorări, 
desprinse din declarațiile oficiale scrise ale familiilor 
victimelor și ale martorilor evenimentelor, trasează - 
într-o polifonie de voci și de perspective - amploarea 
brutalității soldaților și a localnicilor care au dus la 
îndeplinire planul criminal antisemit. Ca spectator 
al acestei desfășurări dense de informații, citite cu 
intonații neutre, care cel mai adesea nu punctează 
dramatismul vădit al unora dintre mărturii, nu ai 
cum să nu te simți, din ce în ce mai acut, copleșit de 
ororile trăite de acești oameni și rușinat că, cel mai 
probabil, nu le-ai acordat respectul cuvenit de a fi 
reflectat la soarta lor individuală, nu doar ca parte 
a unui masacru colectiv. Iar cândva, destul de rapid 
în cadrul acestui lung și important document(ar), 
începi să constați că nici măcar această acumulare 
de mărturii precise, de multe ori detaliate, nu poate 
reproduce, în întreaga sa complexitate, un asemenea 
eveniment, ale cărui prea multe resorturi și ramificații 
rămân în afara celor ce pot fi exprimate.

text: Andrei Rus

Dozens (or maybe hundreds) of rare photo-portraits 
of the victims of the 1941 Iași Pogrom, discovered 

in the archives by historian Adrian Cioflâncă and 
filmmaker Radu Jude, paint a vivid picture of one the 

most heinous atrocities to take place on Romanian 
soil in the 20th century. In a polyphony of voices and 

views, just as many personal accounts, taken from 
the official statements written by the victims’ families 

and witnesses to the events, retrace the extent of the 
brutality shown by the soldiers and the locals who 

carried out the antisemitic criminal plan. As spectator 
to this dense exposition of events, read in neutral 

voices that, more often than not, don’t underscore 
the obvious gravity of some of the testimonies, 

it’s impossible not to feel increasingly and acutely 
more overwhelmed by the horrors these people 

experienced and ashamed that, in all likelihood, you 
haven’t paid them their due respect of reflecting on 

their on individual destinies, rather than as part of 
a collective massacre. And at a certain point, fairly 

soon during this long and important document(ary), 
you begin to realise that even this accumulation of 

personal, often detailed testimonies can’t reproduce, 
in all its complexity, such an event, whose far too 

many arcs and ramifications still elude those that can 
be expressed with words. 

IEȘIREA TRENURILOR DIN GARĂ _ [ROMÂNIA, 2020, 175’]  
V.O.: Română _ THE EXIT OF THE TRAINS /IEȘIREA TRENURILOR DIN GARĂ 

BIO / ADRIAN CIOFLÂNCĂ este istoric. Director al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din 
România „Wilhelm Filderman” și membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor 

Securității. Din 2005 este membru în delegația României la International Holocaust Remembrance 
Alliance. Consultant și documentarist pentru mai multe filme și piese de teatru; RADU JUDE a absolvit 
Universitatea Media, în 2003. Scurtmetrajul său Lampa cu căciulă (2005) a câștigat mai multe premii la 

festivaluri de film internaționale. A debutat în lungmetraj de ficțiune cu Cea mai fericită fată din lume 
(2009) și în cel de documentar cu Țara Moartă (2017). În 2016, a debutat și ca regizor de teatru._  

BIO / ADRIAN CIOFLÂNCĂ is a historian. Director of the „Wilhelm Filderman” Center for the Study of 
Jewish History in Romania and a member of the Collegium of the National Council for the Study of the 

Securitate Archives. Since 2005, he is a member of the Romanian Delegation to the International Holocaust 
Remembrance Alliance. Consultant for several movies and theatrical plays; RADU JUDE graduated from 

Universitatea Media in 2003. His short film The Tube with a Hat (2007) was awarded in various international 
film festivals. His first feature films were The Happiest Girl in the World (2009), for fiction, 

and The Dead Nation (2017), for documentary. In 2016 he also 
debuted as a theatre director. 
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Secvența centrală a filmului lui Alfonso Uchoa se 
derulează în lumina caldă a unui foc de tabără 
aprins pe un teren viran, în apropierea unui drum pe 
care trec din când în când mașini și cu silueta unei 
uzine conturându-se pe fundal. În jurul focului stau 
doi tineri de vârste apropiate. Între ei se creează o 
conexiune previzibilă, dar cu adevărat neașteptată 
este natura experienței pe care o împart: brutalitatea 
poliției braziliene și viața precară pe care sunt forțați 
să o ducă de frica represaliilor acesteia. „Șapte ani 
în mai” este centrat asupra lui Rafaele. Protagonistul 
descrie pe un ton care se chinuie să pară detașat 
calvarul trăit de când polițiștii au hotărât să-i 
extorcheze bani pe baza unor zvonuri conform 
cărora ar deține droguri. Documentarul alătură 
această mărturie brută cu secvențe stilizate, în care 
confruntarea tinerilor cu poliția ia forma unui joc 
absurd căruia i s-ar putea pune, totuși, capăt.

text: Liri Alienor Chapelan

The central scene of Alfonso Uchoa’s film unfolds 
in the warm light of a campfire lit in a field, next 
to a road on which cars pass from time to time, 

with the contour of a factory in the background. In 
front of the fire sit two youths of similar ages. While 

between them forms a predictable connection, 
what is indeed unexpected is the nature of the 
experience they share: the brutality of Brazilian 

police and the precarious life the two are forced to 
lead for fear of their reprisal. “Seven Years in May” 

focuses on Rafaele. In a strenuously detached tone, 
the protagonist describes the torment he has been 
put through ever since the police decided to extort 

money from him based on rumours that he might be 
in possession of drugs. The documentary juxtaposes 

this raw confession with stylised scenes, where the 
confrontation the two have with the police manifests 

as an absurd game that they could, in fact, put an end 
to.

Regie: Affonso Uchôa  /Producție: Affonso Uchôa, Jerónimo Quevedo, Victoria Marotta, Camila Bahia 
Braga /Scenariu: Rafael dos Santos Rocha, Affonso Uchôa, João Dumans /Imagine: Lucas Barbi, Rodrigo 
Beetz /Montaj: João Dumans /Design de Sunet: Adrian Rodriguez, Marcela Santos, Bruno Vasconcelos 
/Festivaluri și premii: Visions du Réel 2019 - World Premiere / Indielisboa 2019 / Montreal International 

Documentary Festival 2019   /Filmografie: Araby (2017) / Araby (2017) / Afternoon Woman (2010)

SETE ANOS EM MAIO _ [ARGENTINA / BRAZILIA 2019,  42’] 
 V.O.: Portugheză _ SEVEN YEARS IN MAY /ȘAPTE ANI ÎN MAI 

BIO / AFFONSO UCHÔA (1984, Brazilia) e un curator și cineast stabilit în Contagem, „un oraș industrial 
acoperit de praf și de un strat transparent de plictiseală. Un loc unde nu se întâmplă nimic”, în 
cuvintele regizorului. A realizat mai multe filme care au fost proiectate și au câștigat premii la festivaluri 
internaționale de film, de pildă al doilea film al său, „The Hidden Tiger” (2014). Împreună cu João 
Dumans, a regizat mult apreciatul „Araby” (2017). _ BIO / AFFONSO UCHÔA (1984, Brazil) is a curator 
and filmmaker based in Contagem, `an industrial village covered by dust and a transparent layer of boredom. 
A place where nothing happens`, in the words of the director. He has directed several films that screened 
and won awards at international film festivals, such as his second film ”The Hidden Tiger” (2014). Together 
with João Dumans he directed the much acclaimed ”Araby” (2017). 

26/3, 17.00 | Pavilion 32 _ 
27/3, 20.30 | CinemateCa eforie
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21/3, 15.30 | Pavilion 32 _ 
25/3,18.30 | Pavilion 32

Noapte, ceață, frig - acesta e decorul în care se 
desfășoară o destul de însemnată parte a existenței 
femeilor care își vizitează soții, frații, tații, iubiții în 
penitenciarul din micul oraș argentinian Sierra Chica. 
Revenirea constantă, uneori zilnică, le-a făcut pe 
unele dintre ele să își împartă nu doar poveștile, ci 
și locuințele, banii și, mai ales, salamul, țigările și 
biscuiții aduse în dar celor aflați de partea cealaltă 
a gardurilor. Gardurile - rupte, părăginite - sunt, 
de altfel, un alt laitmotiv al vieții lor, deoarece 
ritualul cere să le fie deschise zilnic de gardieni, 
pentru a li se permite revederea celor dragi. Un alt 
element constant e barul din apropiere, unde trec 
toate pentru a-și încărca telefonul, a bea o cafea 
și a cumpăra ultimele mici atenții pentru bărbați. 
Prin intermediul filmului, intrăm în atmosfera și în 
ritmul vizitelor acestor femei, pe care ajungem să 
le și cunoaștem, pe fugă, superficial, dar suficient 
încât să intuim câtă dragoste, câtă suferință și cât 
devotament se ascunde în spatele gesturilor lor 
cotidiene, aparent simple, de a se deplasa, uneori 
zeci de kilometri, pentru a bucura zilele anodine ale 
celor iubiți și întemnițați.

text: Andrei Rus

A cold, foggy night. This is the setting for a rather 
significant part of the lives of women who visit their 

husbands, brothers, fathers, or partners in the prison 
located in the small Argentinian town of Sierra 

Chica. This periodical, sometimes daily return has 
determined some of them to share not just their 
stories, but also their dwellings, their money and, 

most of all, their salami, cigarettes and biscuits 
brought as gifts for those on the other side of the 
fences. The fences – broken, derelict - are, in fact, 

another leitmotif of their lives, for the ritual demands 
that every day the guards open them in order to allow 
the prisoners to reunite with their loved ones. Another 

recurring element is the bar nearby, where all the 
women stop by to charge their phones, drink coffee 

and buy some final knick-knacks for the men. The film 
grants us access into the atmosphere and cadence 

of the visits of these women, whom we eventually 
come to know, though fleetingly and superficially, but 

enough to understand how much love, how much 
suffering and how much devotion hides behind their 

seemingly simple everyday gestures to make this 
journey, sometimes from dozens of miles away, to 
brighten the idle days of their loved ones who are 

imprisoned.

Regie, Scenariu: Jorge Leandro Colás /Producție: Carolina M. Fernández, Jorge Leandro Colás /Imagine: 
Martín Larrea /Montaj: Karina Expósito /Sunet: Carlos Olmedo, Rodrigo Stambuk /Festivaluri și premii: 
Buenos Aires International Festival of Independent Cinema 2019 / Valdivia International Film Festival 2019 / 
Festival Biarritz Amérique Latine, Biarritz (France) 2019 /Filmografie: Barrefondo (2018) / Los pibes (2015) / 
Más que amor es un sufrir (2012) / Gricel. Un amor en tiempo de tango. (2012) / Parador Retiro (2008) / 
No lluvia (2004) / Vacaciones día uno (2004) / La diabla (2003) / La muerte y la brújula (2000) 

 LA VISITA _ [ARGENTINA, 2019, 71’]  
V.O.: Spaniolă _ THE VISIT /VIZITA

BIO / JORGE LEANDRO COLÁS a studiat Imagine și Sound Design la Universitatea din Buenos Aires. 
Lungmetrajele lui au participat în peste 30 de festivaluri, între care IDFA, Cinéma du Réel, Mostra de 
Cinema Llatinoamericà etc. A fost nominalizat la premiile Cóndor, Clarín și Argentores. Este partener 
fondator al casei de producție „Salamanca Cine”.  _  BIO / JORGE LEANDRO COLÁS studied Image 

and Sound Design at the University of Buenos Aires. His feature films participated in more than 30 festivals, 
including IDFA, Cinéma du Réel, Mostra de Cinema Llatinoamericà etc. He was nominated for the Cóndor, 

Clarín and Argentores awards. He is a founding partner of the ”Salamanca Cine” production company.
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Dosarele de Securitate „Panoul” și „Elevul” 
au inspirat, dincolo de negura vremurilor și a 
regimurilor, mai întâi un text dramatic (al Gianinei 
Cărbunariu), apoi un scenariu și în cele din urmă un 
film (al lui Radu Jude). Protagonistul lor este Mugur 
Călinescu, elev de liceu și, încă din fașă, element 
ostil socialismului românesc. „Obiectivul”, cu 
convingeri anti-naționaliste și atitudini instigatoare, 
ascultă Europa Liberă și mâzgălește cu creta 
lozinci dușmănoase, iar destinul lui nu poate fi 
altul decât reeducarea. Povestea lui Mugur este 
narată de personajele din dosar, mutate din arhivă 
în decorurile schematice de platou TV, însă forța 
de evocare nu vine din reconstituire, ci tocmai din 
anti-reconstituire. (Anti-)jocul actorilor (deopotrivă 
oameni normali și actori profesioniști) e pus în oglindă 
cu imaginile de arhivă, fragmente din documentare 
(majoritatea, de propagandă) despre o Românie 
idilică, unde claxonatul e interzis, tineretul e mândria 
nației, fabricile de frigidere sunt premiate pentru 
performanță, iar Iurie Darie cântă într-un musical 
despre umanitate. „Faptele de azi sunt cele care 
conturează calitatea faptelor de mâine”: peste 
ani, realitatea anchetei și deznodământul ei tragic 
transcend ficțiunea mizanscenată de documentariștii 
României socialiste, un joc brechtian al istoriei, în care 
suntem cu toții protagoniști.

text: Andreea Chiper

Beyond the mist of ages and regimes, the Securitate 
dossiers “The Panel” and “The Pupil” have firstly 
inspired a play (by Geanina Cărbunariu), then a 

film script, and finally a film (by Radu Jude). Their 
protagonist is Mugur Călinescu, a high-school pupil 

and, since infancy, an enemy of the Socialist State. 
“The subject,” holding anti-nationalist beliefs and 

inflammatory attitudes, listens to Radio Free Europe 
and scribbles hostile slogans in chalk, and so he must 

be destined for reeducation. Mugur’s story is told 
by the voices from the dossier, transferred from the 

archives into the schematic backdrop of a TV studio, 
yet the evocative force of the film comes not from 
reenactment, but precisely from anti-reenactment. 

The (anti-)performance of the actors (some 
professionals, some regular people) is reflected 

against the archival footage, (mostly propagandistic) 
documentary excerpts about an idyllic country, 

where beeping your horn is banned, the youth is the 
nation’s pride, fridge factories are rewarded for their 

productivity and Iurie Darie performs in a musical 
about humanity. “Today’s deeds shape the quality 

of tomorrow’s”: through the years, the reality of the 
inquiry and its tragic conclusion transcend the staged 

fiction of Socialist Romania’s documentary filmmakers, 
a Brechtian game of history, which we all play.

Regie: Radu Jude /Scenariu: Gianina Cărbunariu / Imagine: Marius Panduru  /Montaj: Cătălin Cristuțiu 
/Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival 2020 - International Premiere /Filmografie: Ieșirea 

trenurilor din gară (2020) / Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari (2018) / Țara moartă (2017) 
/ Costică Acsinte (2016) / Inimi cicatrizate (2016) / Aferim! (2015) / Trece și prin perete (2014) / O umbră de 

nor (2013) / Toată lumea din familia noastră (2012) / Film pentru prieteni (2011) / Cea mai fericită fată din 
lume (2009) / Alexandra (2007) / Dimineața (2007) / Lampa cu căciulă (2007) 

TIPOGRAFIC MAJUSCUL _ [ROMÂNIA 2020,  130’] 
 V.O.: Română _ UPPERCASE PRINT /TIPOGRAFIC MAJUSCUL 

28/3, 14.00 | arCub _ 
29/3, 12.30 | arCub
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BIO / RADU JUDE a debutat în lungmetraj de ficțiune cu Cea mai fericită fată din lume (2009) 
și în cel de documentar cu Țara Moartă (2017). În 2016, a debutat și ca regizor de teatru._  BIO / RADU JUDE’s first feature films were The Happiest Girl in the World (2009), 
for fiction, and The Dead Nation (2017), for documentary. In 2016 he also debuted 
as a theatre director.
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Și anul acesta, am primit multe filme în centrul 
cărora se află femei incredibil de puternice. La fel 
ca și în ediția precedentă, cele trei filme din această 
secțiune sunt realizate de trei femei, ca și cum 
bărbații nu ar îndrăzni să facă filme despre femei, 
sau ca și cum femeile nu ar avea destulă încredere în 
bărbați pentru a-i lăsa să le filmeze. Dacă ne uităm 
la filmele cuprinse în celelalte secțiuni ale festivalului 
și la filme făcute cu/despre femei, doar unul este 
realizat de un bărbat și încă unul de un duo regizoral 
bărbat-femeie. Ar putea asta să însemne că femeile 
se tem că bărbații nu s-ar pricepe să le filmeze într-o 
manieră complexă și empatică? Sau că pe bărbați 
nu-i interesează să facă filme despre femei? Acestea 
nu sunt decât niște întrebări la care ar trebui cu toții 
să medităm. La o privire mai atentă asupra selecției 
OWR din acest an de filme produse în 2018-2019, 
15 au fost regizate de femei, 20 de bărbați și 3 
dintre ele au fost co-regizate de către un bărbat 
și o femeie. În secțiunea Roma (cuprinzând filme 
realizate între 1957 și 2019), unul singur a fost regizat 
de o femeie, altul fiind co-regizat de un bărbat și o 
femeie. Toate celelalte au fost regizate de bărbați. 
Programele noastre retrospective sunt împărțite în 
mod egal între filme de Ross McElwee și filme de 
Chantal Akerman, un principiu pe care vom încerca 
să-l respectăm an de an de acum înainte. Așadar, 
nu am reușit să atingem proporția ideală de 50/50, 
căci nu asta am urmărit neapărat - nu am făcut decât 
să ascultăm de propriul nostru entuziasm în materie 
de stiluri cinematografice cât mai personale, în 
speranța că multe filme vor fi fost făcute de femei -, 
dar nu suntem departe. Ne-am descurcat mai bine 
decât selecția de la Cannes unde sunt preponderent 
incluse filme realizate de bărbați și aproape la 
fel de bine ca Berlinalele, un festival extrem de 

SECTIUNI /

racordat la sensibilitatea cineastelor într-o lume cu 
o pluralitate de puncte de vedere (spre deosebire 
de o lume văzută, ca dintotdeauna, doar din unghiul 
bărbaților). În primul film din secțiune, regizoarea 
Alexe Poukine ne îndeamnă să reflectăm asupra 
violului așa cum rar am mai avut ocazia în trecut. 
Ce fel de acte pot fi înglobate în aria semantică a 
acestui cuvânt? De la ce punct încolo putem numi 
o acțiune abuzivă „viol”? Se întâmplă mult mai des 
decât ne-am putea imagina - se poate întâmpla 
chiar și într-o relație „plină de iubire”. Acest film ne 
pune pe toți - femei, bărbați, victime ale violurilor și 
violatori laolaltă - pe gânduri. În cel de-al doilea film, 
Yoon Sung-A ne învață cum să nu mai stigmatizăm 
femeile (de data aceasta, filipineze) care își părăsesc 
țara pentru a asigura un trai mai bun familiilor lor. 
Aplecându-se asupra pregătirii psihologice primite 
de acestea, filmul ne face să înțelegem că sunt 
conștiente de riscurile asumate, că preparatorii le 
avertizează în legătură cu o serie de situații abuzive 
și le sfătuiesc cum le-ar putea evita. Prin intermediul 
acestui proces, ajungem să simțim și să înțelegem 
situațiile dificile cu care aceste femei se confruntă 
acasă și, deci, prețul pe care sunt dispuse să îl 
plătească. În cel de-al treilea film, Irene Lusztig ne 
face să ne cufundăm în mai multe scrisori adresate 
de niște femei, cu 40 de ani în urmă, unei reviste 
ce nu le-a publicat niciodată, arătându-ne cât de 
invizibile erau femeile în acele vremuri și întrebând, 
implicit, cât de invizibile sunt încă, ținând cont de 
conținutul scrisorilor acestor femei de atunci, care 
ar putea cu ușurință rămâne valabil și în ziua de azi. 
Nimic fundamental nu s-a schimbat. Din acest motiv, 
cineasta a ales ca scrisorile să fie citite în prezent 
de către femei stând în dreptul propriei case. Iar 
rezultatul este magistral! 
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Once again, we have had many submissions of 
films featuring incredibly tough women as their 
central figures. Just as last year, the three films of this 
section are made by three women, almost as though 
men didn’t dare to make films about women, or as 
though women weren’t confident enough to let 
men film them. If we look at the films included in the 
other sections of the festival and at films made with/
about women, only one of them is made by a man 
and another one made by a directorial duo man-
woman. Could it mean that women are afraid some 
men would not know how to film them in a complex 
and empathetic manner? Or that men do not wish 
to make films with women? These are by no means 
the facts, but just some questions we should all be 
pondering.
If we were to take a closer look at this year’s OWR 
selection of films made in 2018 and 2019, 15 of them 
were directed by women, 20 by men and 3 were 
co-directed by a woman and a man. In the Roma 
section (which includes films made between 1957 
and 2019), only one was directed by a woman and 
another co-directed by a man and a woman. All the 
other films were directed by men. Our retrospectives 
are divided equally between films by Ross McElwee 
and Chantal Akerman, something which we will try 
to adhere to every year from now on. So we have 
not reached the perfect goal of 50/50, as it was not 
necessarily our intention - what we did was only to 
follow our own enthusiasm for individual cinematic 
signature-styles, in the hope that many films would 
be made by women - but we are not far off. We 
have done better than the ‘mainly-male-filmmakers-
Cannes-selection’ and almost as well as the Berlinale, 
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which is very attuned to women filmmakers in a world 
with multiple points of view (as opposed to a world 
seen only through the men’s point of view, as it has 
always been).
In our first film, director Alexe Poukine invites us to 
reflect on rape as rarely seen before. Which acts 
can we include in the meaning of this word (many 
more than we might think)? From what point on can 
an abusive action be qualified as rape? It happens 
much more frequently than we might think - it can 
even occur in a “loving” relationship. This film makes 
us - all of us: women, men, rape victims or rapists - 
think. In our second film, Yoon Sung-A shows us how 
to no longer stigmatise the women (Filipino, in this 
case) who go overseas to seek a better future for 
their families. By shifting focus on the psychological 
training they undergo, we are made to understand 
they are fully aware of the risks involved, and how their 
tutors prepare them for some very abusive situations 
and advise them on how to avoid being abused. This 
makes us feel and understand the difficult situations 
they are faced with at home and, consequently, the 
price these women are willing to pay. In the third 
film, Irene Lusztig makes us dive into letters written 
by women 40 years ago for a magazine that never 
published them, showing us how invisible women 
were in those times, and raising questions about this 
invisibility nowadays, for what these women were 
writing back then in their letters could very well be 
written to a magazine today. Nothing has changed 
significantly. For this reason, the director decided that 
the letters should be recited today, by women filmed 
in front of their houses. And the result is masterful!

GIRLS JUST 
WANNA HAVE 
FUNDAMENTAL 
RIGHTS
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Fără a se dori o anchetă amănunțită asupra sclaviei 
moderne căreia îi cad victime numeroase filipineze 
care pleacă să lucreze ca servitoare în străinătate, 
documentarul lui Yoon Sung-A propune un unghi 
de abordare a subiectului mai rar întâlnit. Filmul 
se centrează asupra perioadei de pregătire a 
candidatelor care își doresc un post cu precădere în 
Orientul Mijlociu, perioadă în care femeile locuiesc la 
comun și învață fundamentele noii lor meserii, de la 
servitul mesei la modul de a reacționa la o tentativă 
de viol a angajatorului lor. Treptat, personalitățile 
subiecților se conturează, fiecare dintre femei având 
povestea ei - unică și totodată asemănătoare cu a 
tovarășelor sale - care constituie fiecare câte o tușă 
adusă tabloului sumbru al situației numeroaselor 
femei filipineze aflate în situația lor. 

text: Liri Alienor Chapelan

Intended not as an intricate investigation into modern 
slavery, to which many Filipino women who emigrate 

in order to work as servants fall victim, Yoon Sung-
A’s documentary approaches the subject from a 

less trodden perspective. The film focuses on the 
preparations undergone by the candidates who 

predominantly seek jobs in the Middle East, during 
which the women live together and learn the basics 
of their new career, from serving meals to how they 

should react to a potential attempt of assault by their 
employers. Little by little, the women’s personalities 
begin to take shape, with each of their life-stories – 

unique, but at the same time similar to those of their 
colleagues – piecing together the sombre picture 

of the circumstances that many Filipino women find 
themselves in. 

Regie: Sung-A Yoon /Producție:  Isabelle Truc, Quentin Laurent /Imagine: Thomas Schira /Montaj: Dieter 
Diependaele /Sunet: Kwinten Van Laethem /Design de sunet: Emmanuel Soland /Muzica: Frederic 
Verrieres /Festivaluri și premii: Hamptons International Film Festival 2019 - Golden Starfish Award for 

Documentary Feature / Locarno International Film Festival 2019 / Montreal International Documentary 
Festival (RIDM) 2019 / Warsaw International Film Festival 2019 - Best Documentary Feature /

Filmografie: Full of Missing Links (2012) / Et dans mon coeur j’emporterai (2007)

OVERSEAS _ [BELGIA / FRANȚA 2019,  90’] 
V.O.: Filipineză, Engleză  _ OVERSEAS /PESTE MĂRI

BIO / SUNG-A YOON s-a născut în Coreea în 1977, a fost crescută în Franța și e stabilită în Bruxelles din 
2004. Lucrările ei folosesc discursul și muzica drept unelte pentru a explora relațiile subiacente dintre 
memoria personală, istoria familială și identitatea culturală. Opera ei alternează între instalații video, 
documentar și filme de ficțiune. _ BIO / SUNG-A YOON was born in Korea in 1977, raised in France, 
and based in Brussels since 2004. Her work uses speech and music as tools to explore the subjacent 
relations between personal memory, family history and cultural identity. Her work alternates between video 
installations, and documentary and fiction films.

22/3, 13.00 | CinemateCa eforie _ 
26/3, 20.00 | arCub
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26/3, 21.15 | Pavilion 32 _ 
28/3,18.30 | Cinema elvire PoPesCo

Ada a scris despre experiența trăită la vârsta de 
19 ani, când a fost violată de trei ori de către un 
bărbat cunoscut de ea, fără a îi opune rezistență. 
Cunoscând-o pe Ada, Alexe Poukine a realizat că 
multe dintre cunoștințele ei trecuseră prin experiențe 
similare - violul nu este, neapărat, ce ne imaginăm 
de obicei. Dar cum putea vorbi despre aceste 
experiențe fără a îi expune pe Ada și pe ceilalți? 
Cum putea despica fiecare strat descoperit în urma 
dialogurilor cu aceștia? Alexe le-a sugerat, astfel, 
prietenilor săi să interpreteze textul scris de Ada, 
dându-le libertatea de a adăuga orice alt element le-
ar fi trecut prin minte legat de propriile experiențe. 
Această propunere le-a deschis calea către propriile 
reflecții, către propriul discurs, într-un cadru sigur. Și 
au reușit să fie incredibil de sinceri, cu atât mai mult 
cu cât unii dintre ei au recunoscut că se poate să fi 
fost ei înșiși în pielea violatorului. Alături de ei, de ea, 
înțelegem cât de complexe sunt problemele cu care 
se confruntă cei ce trec prin experiența violului și 
cât de ușor se poate depăși o limită. Alexe Poukine 
își dorește să reflectăm nu doar asupra momentului 
violului, ci și asupra societății în care trăim și asupra 
negării - uneori fiind vorba chiar de propria noastră 
negare.

Ada wrote about what she experienced at the age 
of 19, when she was raped three times by a man she 

knew, without fighting back. After having met Ada, 
Alexe Poukine realised that many of her friends had 

had similar experiences – rape was not necessarily 
what we commonly imagine. But how could she 

speak about these experiences without exposing 
Ada and these people? How could she unfold all the 

different layers she perceived while talking to them?
Alexe suggested to her friends to interpret Ada’s text, 

allowing them the freedom to add whatever came 
to their minds about their own experiences. This 

proposal gave rise to their own reflection, to their own 
speech, in a safe space. They did it with great honesty, 

all the more so when it came to acknowledging that 
they might also have been in the rapist’s shoes. With 

them, with her, we understand all the complexity 
people who experience rape have to cope with, and 

how boundaries can easily be overstepped. Alexe 
Poukine wishes us to reflect not only on the moment 

of the rape, but also on the society in which we live, as 
well as on denial - sometimes our own denial.

text: Vanina Vignal 

Regie, Scenariu: Alexe Poukine /Producție: Michel Steyaert - Centre Vidéo de Bruxelles – CVB / Cécile 
Lestrade, Elise Hug - Alter Ego Production  /Imagine: Elin Kirschfink /Montaj: Agnès Bruckert /Sunet: Bruno 
Schweisguth /Mixaj Sunet: Rémi Gérard /Editare Sunet: Bruno Schweisguth /Festivaluri și premii: Visions 
du Réel 2019 -  World Premiere, Jury Prize for Most Innovative Feature Film / Festival Dei Popoli 2019 - Prize 
for Best Feature Documentary / SCAM Belgium 2019 - Prize for Best Documentary / RIDM Montreal 2019 
/Filmografie: Frères (work in progress) / Dormir, dormir dans les pierres (2013) / Être Né Quelque Part / 
Petites Morts (2008)

SANS FRAPPER _ [BELGIA / FRANȚA 2019, 85’]  
V.O.: Franceză  _ THAT WHICH DOES NOT KILL /CEEA CE NU UCIDE

BIO / Regizoarea și scenarista ALEXE POUKINE s-a născut în 1982. După ce a făcut cursuri de teatru și 
actorie, a studiat etnologie și regie și scenariu de film documentar. Filmul ei de absolvire, „Petites Morts”, 

a fost selectat la mai multe festivaluri de film internaționale. În 2013 a realizat primul său lungmetraj 
documentar, „Dormir, dormir dans les pierres”.  _  BIO / Director and scriptwriter ALEXE POUKINE 

was born in 1982. After attending drama classes, she studied ethnology, documentary filmmaking and 
scriptwriting. Her graduation film, ”Petites Morts”, has been selected in several international festivals. 

In 2013 she made her first feature-length documentary film, ”Dormir, dormir dans les pierres”. 
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Zeci de femei din regiuni diferite ale Statelor Unite 
ale Americii, de vârste, rase, etnii și din clase sociale 
amestecate, citesc în fața aparatului de filmat 
scrisori trimise de alte femei, cu o jumătate de 
secol în urmă, redacției Ms., prima revistă feministă 
mainstream. Dacă inițial par o serie de performance-
uri brechtiene lipsite de variații, treptat conexiunile 
dintre femeile din trecut și cele din prezent devin 
tot mai evidente și mai complexe. Protagonistele 
contemporane comentează uneori pozițiile și ideile 
celor pe care le interpretaseră cu câteva momente 
în urmă, iar alteori sunt pur și simplu surprinse să 
descopere că citiseră cuvintele trimise de ele însele 
redacției Ms. pe vremea când erau niște puștoaice. 
În unele cazuri, suferințele descrise de femeile din 
trecut, cauzate de așteptările sexiste pe care le avea 
societatea de la ele, le cauzează emoții puternice. 
Dar, cel mai adesea, le surprinde plăcut și le 
impulsionează curajul luărilor de poziție ale acestor 
femei, care, în ciuda existenței unei semnături la 
finalul scrisorilor, rămân niște anonime care au 
contribuit, împreună, la progresul social.

Dozens of women from different parts of the United 
States, of various ages, ethnicities and mixed social 

backgrounds, read out in front of the camera letters 
submitted by other women, half a century ago, to 

Ms. Magazine, the first ever mainstream feminist 
publication. If at first they appear as a series of 

unvarying Brechtian performances, the connections 
between the women in the past and the women in 

the present become gradually more obvious and 
complex. The protagonists of our days sometimes 

comment on the attitudes and views of those 
whom they had just given voice to, and some are 

utterly amazed to discover that what they had read 
were their own letters to Ms. Magazine, from when 
they were girls. At times, the troubles described by 
the women in the past, induced by society’s sexist 

expectations, deeply rattle them. But more often than 
not, they are pleasantly surprised and inspired by the 

courageous stands of these women who, despite 
the anonymity of the letters, live on as nameless 

contributors to the progress of society.

text: Andrei Rus

Regie, Producție, Scenariu, Imagine, Montaj: Irene Lusztig /Design de Sunet, Muzica: Maile Colbert /
Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival 2018 / Doclisboa International Film Festival 2018 / 
International Documentary Film Festival Amsterdam 2018 / Melbourne International Film Festival 2018 

/ Montreal International Documentary Festival (RIDM) 2018 /Filmografie: Maternity Test (2014) / The 
Motherhood Archives (2013) / The Samantha Smith Project (2005) / Reconstruction (2002) / 

For Beijing with Love and Squalor (1998)

YOURS IN SISTERHOOD _ [SUA 2018,  100’] 
 V.O.: Engleză _ YOURS IN SISTERHOOD /CU DRAG, SORA TA

BIO / IRENE LUSZTIG este cineastă, artist vizual și cercetător de arhive. Mare parte din munca ei actuală e 
centrată în jurul feminismului public, al limbajului și al poveștilor despre femei și despre corpul feminin. 
Opera ei a fost proiectată la Berlinale, MoMA, Museum of Fine ArtsBoston, IDFA Amsterdam, RIDM 
Montréal, BFI London Film Festival etc. _ BIO / IRENE LUSZTIG is a filmmaker, visual artist and archival 
researcher. Much of her current work is centered on public feminism, language, and histories of women and 
women’s bodies. Her work has been screened at the Berlinale, MoMA, Museum of Fine ArtsBoston, IDFA 
Amsterdam, RIDM Montréal, BFI London Film Festival etc.

21/3, 20.30 | Pavilion 32 _ 
23/3, 18.00 | CinemateCa eforie 
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SECTIUNI /

 Despre persoanele refugiate am avut în 
mod constant, în ultimii ani, o secțiune consistentă 
în cadrul festivalului. Motivul este evident: un număr 
prea mare de oameni din întreaga lume sunt nevoiți 
să fugă din locurile în care trăiesc pentru a căuta 
refugiu în țări de adopție. Parcursul lor e marcat 
de momente dificile, dramatice și, nu de puține 
ori, tragice. Procesul emoțional prin care trec este, 
de asemenea, extrem de complex și prea puțin 
discutat în materialele realizate de mass-media. 

 Cineaștii care decid să prezinte poveștile 
de viață ale refugiaților ajung, aproape fără 
excepție, să le pledeze cauza și să folosească filmele 
ca o armă ce are puterea de a atrage atenția asupra 
unei probleme majore a lumii contemporane, cel 
mai adesea minimizată de guvernele țărilor-gazdă. 
Cei mai inspirați dintre ei nu se limitează, însă, la 
a realiza filme militante seci, ci încearcă să intre în 
intimitatea protagoniștilor, să transgreseze, atât cât 
e posibil, barierele lingvistice și culturale ce îi separă 
și să surprindă cât mai nuanțat condiția și trăirile 
acestor oameni. 

 În ediția actuală a festivalului, secțiunea 
„Unde fugim de acasă?” își propune să ilustreze 
toate fazele migrației, de la plecarea din țara de 
origine, trecând prin perioada de tranziție petrecută 
în așteptarea obținerii dreptului de ședere în țara 
gazdă și ulterior exilul propriu-zis, dificilul proces de 
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adaptare la o cultură necunoscută și deseori ostilă. 
Prima etapă este surprinsă din interior în filmul 
„Călător la miezul nopții” (regia Hassan Fazili), prin 
intermediul imaginilor necosmetizate captate pe 
Iphone-ul cineastului, care a fost nevoit să fugă din 
Afganistan alături de familie atunci când talibanii 
l-au condamnat la moarte. Angoasa și precaritatea 
caracteristice perioadei de tranziție sunt în centrul 
filmului realizat de Rami Farah, „Un comediant într-o 
tragedie siriană”. Un final posibil al acestui periplu 
este prezentat în celelalte două filme ale secțiunii. 
„Țara” (regia Lucien Mounet) îi urmărește pe Chady 
și David, doi mateloți contemporani, aduși împreună 
nu de dorul de ducă, ci de mirajul și necesitatea 
exilului. Amândoi călătoresc și muncesc departe de 
țara natală și de familie, pe diverse nave care străbat 
apele Suediei, împărțind destinul exilului și găsindu-
și, unul în celălalt, reflexia concretă a propriului 
tumult sufletesc. Dialogul dintre protagonistele 
filmului „În șoaptă” (regia Patricia Perez Fernandez 
și Heidi Hassan) este simultan eseu și jurnal, un 
epistolar intim unde se devoalează rând pe rând 
rememorări ale unei copilării însorite și povestiri din 
viața cea nouă. Dintr-un vis comun, cinemaul se rupe 
și el în două, se transformă în două drumuri separate, 
odată cu fuga din Cuba natală, declanșatorul 
ambelor călătorii și al tuturor deziluziilor.
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 In recent years, we have consistently 
dedicated a section of our festival to refugees. The 
reason is obvious: too many people in the world 
today are forced to flee their homes and seek refuge 
in adoptive countries. Their journey is plagued by 
hardship, misfortune and, more often than not, 
tragedy. Similarly, the emotional process they go 
through is extremely complex and hardly discussed 
in the media.

 Almost unfailingly, the filmmakers who 
choose to depict the life-stories of the refugees 
come to plead for their cause and to use their films 
as a weapon capable of drawing attention to a crucial 
issue in today’s world, usually minimized by the 
governments of host-countries. Those who are more 
inspired, however, make more than just dry militant 
films — they try to pierce through the protagonists’ 
intimacy, to transcend, as much as possible, the 
linguistic and cultural barriers separating them, 
and to capture in as much nuance as possible their 
condition and experiences.

 In this year’s edition of the festival, the 
section called “Which Way Home?” aims to illustrate 
all phases of the migration journey, from leaving 
the country of origin, passing through the transition 
period while waiting to be granted permission to 
stay in the host-country, to the eventual exile itself, 
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the strenuous process of adapting to a foreign and 
often hostile culture. The first phase is captured 
from the inside in “Midnight Traveler” (Hassan Fazili), 
through the raw images taken on an iPhone by the 
filmmaker, who was forced to flee Afghanistan with 
his family when the Taliban sentenced him to death. 
The anguish and precariousness of the transition 
period are at the heart of Rami Farah’s film, “A 
Comedian in a Syrian Tragedy.” A possible ending 
to this misadventure is offered in the other two films 
included. “The Country” (Lucien Mounet) follows 
Chady and David, two modern-day sailors, brought 
together not by wanderlust, but rather by the mirage 
and necessity of exile. They both travel and work far 
away from their native land and families, on various 
ships that sail the seas of Sweden, sharing a common 
destiny of exile and recognizing in each other the 
particular reflection of their own inner turmoil. The 
dialogue between the two female protagonists 
of “In a Whisper”  (Patricia Perez Fernandez and 
Heidi Hassan) is both essay and journal, an intimate 
correspondence that unveils, one by one, memories 
of a sunlit childhood and stories of a new life. 
From a shared dream, cinema is also broken in 
two, transposing into two distinct paths with their 
departure from native Cuba, where both journeys 
began and the source of all their disillusionment.

WHICH WAY
HOME ?
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Filmat pe parcursul mai multor ani, documentarul lui 
Rami Farah constituie mărturia aspirațiilor zădărnicite 
de războiul civil sirian. Pornit ca o revoltă împotriva 
unui conducător tiranic, în siajul primăverilor arabe, 
acesta s-a transformat treptat într-un masacru 
generalizat, sub privirile neputincioase ale pionierilor 
mișcării sociale. Unul dintre ei este protagonistul 
filmului, actorul Fares Helou, care își pune 
notorietatea în slujba revoluției înainte de a fi obligat 
să părăsească țara. Cineastul îl urmează în Franța, 
unde Fares și familia lui se refugiază, și captează 
fără complezență frământările acestuia, pe fundalul 
eforturilor sale de a se adapta la noua lui existență, 
concomitent cu escaladarea violenței conflictului în 
Siria. În timp ce fiicele sale se integrează treptat în 
societatea franceză, Fares se retrage din ce în ce mai 
des în mansarda locuinței și vizionează frânturi din 
evenimentele de acasă pe rețelele sociale, nutrind 
în continuare speranța că dictatorul Bashar al Asaad 
va fi într-un final înlăturat - speranță pe care noi, 
spectatorii din 2020, o știm iluzorie.

Filmed over several years, Rami Farah’s documentary 
is a testament to aspirations rendered futile by the 
Syrian civil war. What started as an uprising against 

a tyrannical leader, in the wake of the Arab Springs, 
gradually became a generalised massacre, under 

the helpless eyes of those who had pioneered the 
social movement. One of them, actor Fares Helou, 

is the protagonist of the film, who uses his notoriety 
to aid the revolutionary cause before he is forced 
to leave the country. The filmmaker follows him to 

France, where Fares and his family live in asylum, 
capturing without complacency the actor’s worries, 

set against both his efforts to adapt to a new life, and 
the violent escalation of the conflict in Syria. While his 
daughters gradually integrate in French society, Fares, 

more and more, takes refuge in the attic to watch on 
social media fragments of the events taking place 

back home, still hoping for the eventual downfall of 
dictator Bashar al Asaad — a hope that we, the viewers 

of 2020, know to be in vain.

text: Liri Alienor Chapelan

Regie, Imagine, Sunet: Rami Farah /Producție: Signe Byrge Sorensson, Lyana Saleh /Scenariu: Fares 
Al-Helou, Rami Farah /Montaj: Gladys Joujou /Design de Sunet: Henrik Garnov /Muzica: Dima Orsho /

Festivaluri și premii: Amsterdam International Documentary Film Festival 2019 /
Filmografie: Carlos (2010) - actor / Silence (2006) 

A COMEDIAN IN A SYRIAN TRAGEDY _ [DANEMARCA / SIRIA / 
FRANȚA 2019,  95’] V.O.: Arabă, Franceză _ A COMEDIAN IN A SYRIAN TRAGEDY

 /UN COMEDIANT ÎNTR-O TRAGEDIE SIRIANĂ

BIO / RAMI FARAH s-a născut în Siria în 1980. După ce a studiat dansul la Institutul Superior de Arte 
din Damasc între 2000 și 2005, a participat la numeroase cursuri și workshop-uri de film și dans 
contemporan. Primele sale filme și videouri împletesc dansul cu materialul audiovizual. În 2006 Farah a 
regizat și produs un documentar de mediumetraj despre Înălțimile Golan numit „Silence”. _ BIO / RAMI 
FARAH was born in Syria in 1980. After studying dance at the Higher Institute of Arts in Damascus between 
2000 and 2005, he attended numerous training courses and workshops in contemporary film and dance. 
His first films and videos blend dance and audiovisual material. In 2006, Farah shot and produced a 
medium-length documentary about the Golan Heights entitled ”Silence”.

28/3, 14.00 | CinemateCa eforie _ 
29/3, 20.00 | Cinema elvire PoPesCo
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26/3, 18.00 | arCub _ 
29/3,18.00 | arCub

„A media voz” s-ar traduce prin expresia „cu voce 
potrivită”, acel spațiu dintre tonul normal al vocii 
și vorbirea șoptită. Dincolo de imposibilitatea 
traducerii exacte, modulațiile temperate ale vocilor 
devin, în filmul celor două regizoare cubaneze, o 
partitură muzicală care leagă laitmotivul exilului cu 
tema fricii, absența și dorul cu rana permanentă 
a dezrădăcinării. Dialogul dintre ele este simultan 
eseu și jurnal, un epistolar intim unde se devoalează 
rând pe rând rememorări ale unei copilării însorite 
și povestiri din viața cea nouă, tot filmul devenind 
în fond o încercare de a prinde din urmă timpul 
pierdut. Dintr-un vis comun, cinemaul se rupe și el în 
două, se transformă în două drumuri separate, odată 
cu fuga din Cuba natală, declanșatorul ambelor 
călătorii și al tuturor deziluziilor. Esența limbajului 
vine aici din lipsa comunicării, din felul cum toate 
lucrurile nespuse devin o retorică a regăsirii, iar 
distanța dintre Heidi și Patricia e miezul acestei 
retorici, inefabilul care umple spațiul dintre cele 
două.

text: Andreea Chiper

“A media voz” could translate to “a soft voice,” that 
space between normal tone of voice and whisper. 

Aside from the impossibility of a faithful translation, in 
this film made by two Cuban directors the temperate 
voice inflections become a musical score connecting 

the leitmotif of the exile with the theme of fear, 
absence and longing with the permanent wound of 

being uprooted. Their dialogue is both essay and 
journal, an intimate correspondence that unveils, one 
by one, memories of a sunlit childhood and stories of 

a new life, so that the entire film essentially becomes 
an attempt to catch up with lost time. From a shared 

dream, cinema is also broken in two, transposing into 
two distinct paths with their departure from native 
Cuba, where both journeys began and the source 

of all their disillusionment. In the film, the essence of 
language lies in the lack of communication, in how 
all things left unsaid become a rhetoric of reunion, 
whose very core is the distance between Heidi and 

Patricia, the ineffable that fills the space between 
them.

Regie, Scenariu, Imagine: Heidi Hassan, Patricia Pérez Fernández /Producție: Daniel Froiz /Montaj: Heidi 
Hassan, Patricia Pérez Fernández, Diana Toucedo /Design de Sunet: Sergio Fernández Borrás, Heidi Hassan, 
Patricia Pérez Fernández /Muzica: Olivier Militon, Patricia Cadaveira /Festivaluri și premii: International 
Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) 2019 - Best of Fest - Best feature-length Film /Filmografie: 
Heidi Hassan: Les touristes (2015) / Otra Isla (2014) / Orages d’été (2008) / 
Tierra roja (2008) / Miserere (2006)

A MEDIA VOZ _ [SPANIA / FRANȚA / ELVEȚIA / CUBA 2019, 80’] 
 V.O.: Spaniolă, Franceză  _  IN A WHISPER /ÎN ȘOAPTĂ

BIO / HEIDI HASSAN (1978, Cuba) a studiat la EICTV San Antonio de los Baños, Cuba și la Înalta Școală 
de Artă și Design din Geneva. Filmele sale au fost prezentate în cadrul unor prestigioase festivaluri 

internaționale de film, unde s-au bucurat de premii și de aprecierea criticilor; PATRICIA PÉREZ 
FERNÁNDEZ (1978, Cuba) a absolvit Institutul Superior de Arte din Havana și EICTV San Antonio de los 

Baños, Cuba (2002). În 2003 a obținut o bursă pentru studii postuniversitare la Școala de Film și Studii 
Audiovizuale din Catalonia. _  BIO / HEIDI HASSAN (1978, Cuba) studied at the EICTV of San Antonio 

de los Baños, Cuba and the Haute Ecole d’Art et Design in Geneva. Her films have been presented in 
prestigious international film festivals where they received several awards and critical acclaim; 

PATRICIA PÉREZ FERNÁNDEZ (1978, Cuba) is a graduate of Havana’s Instituto Superior de 
Arte and  EICTV of San Antonio de los Baños, Cuba (2002). In 2003 she obtained a 

scholarship for postgraduate studies at the Film and Audiovisual School of Catalonia. 

_ 
W

H
IC

H
 W

A
Y 

H
O

M
E?



98

SE
CȚ

IU
N

I 

Chady și David sunt doi mateloți contemporani, 
aduși împreună nu de dorul de ducă (așa cum se 
întâmplă în poveștile cu marinari și pirați), ci de 
mirajul și necesitatea exilului. Amândoi călătoresc 
și muncesc departe de țara natală și de familie, pe 
diverse nave care străbat apele Suediei, împărțind 
destinul (auto)exilului și găsindu-și, unul în celălalt, 
reflexia concretă a propriului tumult sufletesc.
Dincolo de discursul despre dezrădăcinare și 
abandon, Lucien Monot păstrează și ceva din lumea 
basmelor: un vis fremătător ca o curgere de apă, 
o călătorie spre lumea copilăriei, o fracțiune de 
secundă de-a lungul căreia se perindă fantasme și 
vise tulburi. La bordul navei, nostalgia se melanjează 
cu visul, iar între realități – cea a locului de baștină și 
aceea a spațiului de adopție, alunecos și nestatornic  
– granițele dispar, încet-încet.

Chady and David are two modern-day sailors, 
brought together not by wanderlust (as is usually the 
case with tales of seamen and pirates), but rather by 

the mirage and necessity of exile. They both travel 
and work far away from their native land and families, 
on various ships that sail the seas of Sweden, sharing 

a common destiny of (self)exile and recognizing in 
each other the particular reflection of their own inner 

turmoil. Aside from his discourse on rootlessness 
and abandonment, Lucien Monot maintains a 

certain something from the world of fairy tales: a 
fluid, quivering dream, a journey into the world of 

childhood, a fraction of a second throughout which 
turbid phantasms and dreams glide along. 

On board the ship, nostalgia and dreams converge, 
and between the two realities – of the native land 
and of the slippery, shifting adoptive space – the 

boundaries slowly dissolve.

text: Andreea Chiper

Regie, Scenariu, Imagine: Lucien Monot /Producție: Jérôme Blesson, Consuelo Frauenfelder /Montaj: 
Raphaël Lefèvre, Lucien Monot /Sunet: Céline Carridroit, Antoine Chapel /Sound editing: Eleonora Polato 

/Mixaj Sunet: Simon Apostolou /Festivaluri și premii: Solothurn Film Festival 2020 / Visions du Réel 
2019 - World Premiere /Filmografie: Les histoires vraies (2017) / Genesis (2016) / Olympic Island (2016)

LE PAYS _ [ELVEȚIA / FRANȚA 2019,  45’] 
 V.O.: Franceză _ THE COUNTRY /ȚARA

BIO / Regizorul și monteurul LUCIEN MONOT s-a născut în 1994 în Lausanne, Elveția. În 2017 a absolvit 
Universitatea de Artă și Design din Geneva. Scurtmetrajele sale au fost proiectate și au câștigat premii 
la Festivalurile de Film de la Locarno și New York și la Visions du réel. _ BIO / Film director and editor 
LUCIEN MONOT was born in 1994 in Lausanne, Switzerland. He graduated in 2017 from the University of 
Art and Design in Geneva. His short films were screened and won awards at the Locarno Film Festival, the 
New York Film Festival and Visions du réel.

28/3, 14.00 | Centrul Ceh 
29/3, 20.00 | Cinema elvire PoPesCo _
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28/3, 20.30 | arCub _ 
29/3,15.00 | Cinema elvire PoPesCo

„Călător la miezul nopții” surprinde peripețiile prin 
care trece o familie afgană, formată din părinți și din 
două fiice mici, din momentul fugii de acasă, din 
cauza fricii că tatăl va fi omorât de talibani, și până la 
cel al găsirii unui loc unde să fie acceptați ca refugiați 
politici. Imaginile necosmetizate captate pe IPhone-
ul tatălui (regizorul însuși) sunt reprezentative pentru 
situațiile-limită prin care sunt nevoite să treacă, 
uneori fără a avea șansa supraviețuirii, milioane de 
familii similare. Însă ele oferă și o altfel de ilustrare 
a vieții de zi cu zi a acestora, pe care doar o privire 
din interior, la cald, o putea reda. Într-adevăr, cele 
mai emoționante și particulare reflectări ale condiției 
unor refugiați contemporani sunt acele scene în 
care cei patru își regăsesc, temporar, liniștea de 
a funcționa ca o familie oarecare, reușind să se 
destindă, să gătească împreună și să se bucure de 
prezența celorlalți. Nu îmi amintesc să fi văzut un 
documentar pe această temă mai relevant și mai 
complex în redarea cotidianului unor persoane 
refugiate din zilele noastre.

text: Andrei Rus

 “Midnight Traveler” follows the misadventures 
of an Afghan family, made up of the parents and 

their two young daughters, from the moment they 
flee their home, fearing that the father would be 

murdered by Talibans, until they find a place to 
be accepted as political refugees. The raw images 
filmed on an iPhone by the father — who, in fact, is 
also credited with making the documentary — are 

emblematic for millions of other families, forced 
to go through similar critical situations, sometimes 

without a chance of survival. But these crises also 
reveal an altogether different portrayal of their daily 

lives, that only an inside perspective can achieve 
in the thick of the events.  And, indeed, the most 

poignant and particular depictions of the condition 
of contemporary refugees occur when the 4 are able, 

for a brief moment, to find peace and function like 
a normal family, relax, cook together and enjoy each 
other’s presence. As far as I can remember, no other 

similarly themed documentary has struck me as more 
relevant and complex in its rendering of the daily lives 

of nowadays refugees.

Regie: Hassan Fazili  /Producție: Su Kim, Emelie Mahdavian  /Scenariu, Montaj: Emelie Mahdavian  /
Imagine: Fatima Hussaini, Hassan Fazili, Nargis Fazili, Zahra Fazili  /Muzica: Gretchen Jude /Festivaluri și 
premii: Berlin International Film Festival 2019 - Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention / DocAviv 
Film Festival 2019 - Best International Film - Honorable Mention / DOXA Documentary Film Festival 2019 - 
Feature Documentary Award / Sundance Film Festival 2019 - World Cinema Documentary Special 
Jury Award  /Filmografie: Voice of a Nation: My Journey Through Afghanistan (2012) - Imagine

MIDNIGHT TRAVELER _ [QATAR / MAREA BRITANIE / CANADA / SUA 2019, 88’]  
V.O.: Engleză, Turcă, Bulgară, Persană_ MIDNIGHT TRAVELER /CĂLĂTOR LA MIEZUL NOPȚII

BIO / HASSAN FAZILI a realizat piese de teatru, documentare, scurtmetraje și câtva seriale de succes în 
Afganistan. Filmele lui, „Mr. Fazili’s Wife” și „Life Again!” forțează amândouă limitele în problematicile 

femeilor, ale copiilor și ale drepturilor celor cu dizabilități în Afganistan, fiind proiectate și câștigând 
premii la numeroase festivaluri internaționale.  _  BIO / HASSAN FAZILI has developed theater plays, 

documentaries, short films, and several popular television serials in Afghanistan. His Films `Mr. Fazili’s Wife` 
and `Life Again!` both push the envelope on issues of women’s, children’s and disability rights in 

Afghanistan, and have screened and won awards at numerous international festivals. 
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 E firesc pentru un festival dedicat 
drepturilor omului să acorde o importanță 
considerabilă persoanelor și categoriilor de 
persoane menținute la extremități în diverse 
societăți ale lumii. Uneori această marginalizare are 
legătură cu rasa și cu etnia acestora, alteori cu genul 
și cu orientarea lor sexuală, sau, foarte frecvent, cu 
statutul lor economic precar. 

 Toate filmele secțiunii pun în discuție, în 
moduri diverse, astfel de protagoniști, din dorința 
de a semnala nedreptățile, dificultățile prin care trec, 
dar și pentru a le oferi o voce distinctă, puternică 
și nuanțată, pe care canalele media mainstream au 
tendința să le-o refuze sau să le-o denatureze.

 În „Selfie”, doi prieteni adolescenți din 
suburbiile orașului Napoli sunt invitați de cineastul 
Agostino Ferrente să își filmeze viețile de zi cu zi, 
cu fricile, cu micile bucurii și cu pericolele pe care le 
presupune apartenența la un mediu social din care 
le e imposibil să iasă. „Prezent, Perfect”, al cineastei 
Shengze Zhu, colează fragmente ale unor postări pe 
internet aparținând unor vlogări contemporani din 
China, trasând din mers o față cu totul neașteptată 
a acestei culturi și revelând, o dată în plus, revoluția 
produsă de canalele de comunicare online moderne, 
care permit excentricilor și celor excluși din 
reprezentările oficiale să se manifeste public și chiar 
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să exercite o influență fantastică asupra spectatorilor 
lor. „Cronicile Quicksilver” și „Pomelo” prezintă 
comunități aflate în periferiile sărace ale unor orașe 
mari (Chicago, respectiv Hanoi), oferindu-le un chip 
și o voce oamenilor care le formează. „A Rifle and a 
Bag”, co-regizat de Cristina Haneș, are în prim-plan 
o familie de ex-naxaliți persecutați politic în India, 
statutul lor marginalizat afectându-le bunăstarea 
vieții de zi cu zi, dar mai ales posibilitatea unui viitor 
lipsit de griji pentru copiii lor. În fine, „Hail Satan?”, 
al cineastei americane Penny Lane, va face furori 
printre spectatorii obișnuiți să asocieze satanismul 
cu o întreprindere ocultă bizară și superficială, 
deoarece accentuează o cu totul altă fațetă a 
organizației americane - una militantă pentru 
dreptul fundamental la liberă exprimare, asigurat de 
Constituție.

PE MUCHIE 
DE CUTIT
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 It’s only natural, in a way, for a human-
rights film festival to ascribe particular importance 
to people and groups of people who are being 
held back by different societies in today’s world. 
Sometimes, they are being marginalised on account 
of their race and ethnicity, other times it’s because of 
their gender and sexual orientation, or, more often 
than not, their impoverished predicaments.
 
 While taking different approaches, all films 
included in this section centre on such protagonists, 
in an attempt to draw attention to the injustices and 
the hardships they are faced with, but also to give 
them a distinct, powerful and nuanced voice, which 
mainstream media tends to deny them or distort.
 
 In “Selfie,” two teenage friends from the 
suburbs of Naples are invited by filmmaker Agostine 
Ferrente to film their daily lives, capturing their 
fears, small joys and perils associated with a social 
environment impossible to transcend. Filmmaker 
Shengze Zhu’s “Present, Perfect” collates fragments 
of internet posts made by active Chinese vloggers, 
painting along the way a completely unexpected 
portrait of this culture and revealing, once again, 
the face of the online revolution engendered by 
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modern communication channels, that enable the 
eccentric among us and those excluded from official 
representations to express themselves publicly and 
even to exert a tremendous influence on their viewers. 
“Quicksilver Chronicles” and “Pomelo” portray the life 
of communities living in poverty-stricken peripheries 
of large cities (Chicago and respectively Hanoi), 
rendering their members a face and a voice. “A Rifle 
and a Bag,” co-directed by Cristina Haneș, centres on 
a family of ex-Naxalites who are being persecuted in 
India on political grounds and whose marginalised 
status impinge not only on their daily livelihoods, but 
especially on their children’s prospects for a better 
future. Last but not least, “Hail Satan?”, directed by 
American filmmaker Penny Lane, will cause of stir 
among viewers used to linking Satanism with a 
bizarre and superficial occult movement, as it puts 
emphasis on a completely different aspect of the 
American organization – one that fights for everyone’s 
constitutional right to free speech.

LIVING 
ON THE EDGE 
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Un cuplu de tineri ex-naxaliți (membri ai organizației 
politice maoiste care luptă pentru recunoașterea 
moștenirii Partidului Comunist al Indiei) încearcă 
să își crească băiatul de șase ani și bebelușul care 
se naște la un moment dat în timpul filmului, deși 
delimitările castei de care aparțin vin la pachet 
cu o mulțime de piedici și de nedreptăți. Acest 
statut social le dezechilibrează, în valuri mai mici 
sau mai mari, bunăstarea vieții de zi cu zi, dar mai 
ales posibilitatea unui viitor lipsit de griji pentru 
copiii lor. Cele trei co-regizoare - Cristina Haneș, 
Isabella Rinaldi, Arya Rothe - surprind cu grijă și cu 
o curiozitate neintruzivă intimitatea acestei familii și 
întâlnirile lor cu diferite instituții, prin prisma cărora 
se dezvăluie lumea plină de reguli în care trăiesc, dar 
pe care o provoacă constant într-un mod carismatic, 
fără să se lase descurajați.

A young couple of ex-Naxalites (members of a Maoist 
political organisation fighting for the recognition of 

the legacy of India’s Communist Party) struggle to 
raise their six-year old son and the baby who is born 

at some point during the film, as the constraints 
of their cast come with a myriad of barriers and 
injustices. In various degrees, their social status 

impinges on their daily livelihoods, but especially 
on the possibility to secure a carefree future for 
their children. The three co-directors — Cristina 

Haneș, Isabella Rinaldi, Arya Rothe — capture with 
great regard and unintrusive curiousity the intimate 

life of this family and their encounters with various 
institutions, through which we discover their extremely 

regulated world, that the couple, nevertheless, 
challenge constantly with wonderful charm, without 

losing hope.
text: Teona Galgoțiu

Regie, Producție, Scenariu, Montaj: Cristina Haneș, Isabella Rinaldi, Arya Rothe (NoCut Film Collective /
Imagine: Cristina Haneș /Operatori: Cristina Haneș, Arya Rothe /Sunet: Isabella Rinaldi, Santwana Bayaskar 

/Mixaj Sunet și Sound Design: Ioan Filip, Dan-Ștefan Rucăreanu /Festivaluri și premii: 
Thessaloniki Documentary Festival 2019 - Agora Doc Market - Docs in Progress / 

Docedge 2018 - IDFA Award / Laborator Farad 2017

A RIFLE AND A BAG _ [INDIA / ROMÂNIA / ITALIA / QATAR 2020,  89’] 
 V.O.: Gondi (tribal), Madia (tribal), Hindi _ A RIFLE AND A BAG /A RIFLE AND A BAG

BIO / NoCUT Film Collective a fost fondat în 2016 de Cristina Haneș (Romania), Isabella Rinaldi (Italia) 
și Arya Rothe (India) în urma colaborării lor în contextul DocNomads Master Course in Documentary 
Directing. NoCut Film Collective regizează și produce documentare de autor, considerând cinemaul 
drept o artă colaborativă și transculturală. „A Rifle and a Bag” este primul documentar creativ de 
lungmetraj al colectivului. _ BIO / NoCUT Film Collective was co-founded in 2016 by Cristina Haneș 
(Romania), Isabella Rinaldi (Italy) and Arya Rothe (India) after collaborating in the framework of 
DocNomads Master Course in Documentary Directing. The collective directs and produces 
author-driven documentaries, envisioning filmmaking as collaborative and transcultural. 
”A Rifle and a Bag” is the collective’s first feature length creative documentary. 

28/3, 16.30 | CinemateCa eforie _ 
29/3, 15.00 | arCub
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21/3, 15.00 | CinemateCa eforie _ 
24/3,20.30 | CinemateCa eforie

Semnul de întrebare din titlu e o invitație. Sau poate 
o rugăciune. Sunt vremuri grele în America: mulți 
credincioși au votat la Casa Albă pe cineva vinovat 
de toate cele șapte păcate capitale, dar care promite 
zgomotos o infuzie de creștinism în statul laic. Un 
grup de oameni parcă fugiți de la un circ căruia i 
s-a tăiat bugetul se luptă pentru separația bisericii 
de stat folosind nu uneltele diavolului, ci diavolul 
ca unealtă. O statuie a lui Bafomet, de exemplu, e 
propusă contrapondere la monumentele cu cele zece 
porunci care apar în instituțiile de stat. Responsabilii 
sunt un grup relativ recent: Templul Satanic condus 
de „Lucien Greaves” — dar nici fenomenul cu 
care se luptă nu e prea vechi: cele zece porunci au 
început să apară pe toate drumurile abia în 1956, ca 
reclame la filmul cu Charlton Heston făcut de Cecil 
B. DeMille. Ca și filmul, aceasta e o farsă despre un 
subiect cât se poate de grav. 

 The question mark in the title is an invitation. Or 
perhaps a prayer for intercession. America has fallen 

on hard times: believers have voted into the White 
House a man who, though guilty of all seven capital 

sins, sonorously promises a Christian infusion into 
the secular state. A group of folk seemingly escaped 

from a circus beset by budget cuts fight for the 
separation of church and state not by using the devil’s 

tools, but, rather, by using the devil as a tool. Thus, 
a statue of Baphomet is put forward to balance out 

the Ten Commandments monuments proposed 
in and around state institutions. The culprits for the 

stunt are a relatively recent group: the Satanic Temple 
led by the pseudonymous Lucien Greaves, as befits 

an equally recent adversary: Ten Commandments 
monuments began mushrooming around the entire 

US only in 1956, when they appeared as promotional 
items for Cecil B. DeMille’s movie featuring Charlton 

Heston. This, like the film, is a farce about a subject 
that is dead serious.

text: Mona Nicoară

Regie: Penny Lane  /Producție: Gabriel Sedgwick   /Imagine: Naiti Gámez  / Montaj: Amy Foote, Aaron 
Wickenden   / Muzica: Brian McOmber feat. Angel Deradoorian and Jordan Dykstra   / Festivaluri și premii:  
Sitges - Catalonian International Film Festival 2019 - Special Mention / Calgary Underground Film Festival 
2019 - Best Documentary Feature / Rotterdam International Film Festival 2019  / Filmografie: Nellie Bly 
Makes the News (2019) / The Pain of Others (2018) / Normal Appearances (2017) / Just Add Water: 
The Story of the Amazing Live Sea-Monkeys (2016) / Our Nixon (2013) / The Voyagers (2010) / 
The Commoners (2009) / The Abortion Diaries (2005) / We Are the Littletons: A True Story (2004)

HAIL SATAN? _ [SUA 2019, 94’]  V.O.: Engleză _ HAIL SATAN?/HAIL SATAN?

BIO / PENNY LANE (1978, SUA) e licențiată în Cultură Americană și Studii Media la Vassar College, 
totodată având și o diplomă de master în Arte Electronice Integrate la Rensselaer Polytechnic Institute. A 
început să facă filme de non-ficțiune din 2002. De asemenea, Lane predă în cadrul Departamentului de 
Artă și Istoria Artei la Colgate University. _  BIO / PENNY LANE (1978, USA) received her BA in American 

Culture and Media Studies at Vassar College, and her MA in Integrated Electronic Arts at Rensselaer 
Polytechnic Institute. She started making nonfiction films from 2002. Lane is also a professor

in the Department of Art and Art History at Colgate University.
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Cartierul Pomelo din Hanoi, Vietnam, este în plin 
proces de demolare, pentru a fi înlocuit cu totul de 
o nouă șosea de centură. În consecință, oamenii 
dinăuntrul și din jurul fostului cartier sunt obligați 
să găsească soluții pentru a-și restructura rutina 
zilnică și planurile, creându-se astfel un flux cu totul 
nou de grupuri care vin, pleacă, se împrietenesc 
sau se împrăștie. Cel mai important grup e al 
muncitorilor veniți din provincii rurale care încearcă 
să se stabilească în haosul condus de macarale, 
în speranța că li se va oferi un loc de muncă mult 
căutat. Deși este un context dificil și tensionat atât 
pentru locatarii evacuați, cât și pentru muncitori, 
cineaștii Swann Dubus și Thảo Trần Phương reușesc 
să surprindă multe momente pline de umor, în 
care lejeritatea manifestată de cei filmați invită la o 
apropiere imediată față de comunitatea în continuă 
mișcare din Pomelo, iar dimensiunea dureroasă 
se dezvoltă subtil, prin detalii, fiind lipsită de 
demonstrații sau de concluzii patetice.

The Pomelo neighbourhood of Hanoi, Vietnam is 
in the process of being demolished and entirely 
replaced with a brand new ring road. As a result, 
all inhabitants of the old neighbourhood and its 

surroundings are forced to find alternative solutions 
to rebuild their plans and daily routines, which is 
generating a brand new flow of groups coming 

and going, making friends or dispersing. The most 
important group is that of the workers come from 
rural provinces, trying to settle down in this crane-

created chaos in the hopes of finding a much 
sought after job. Although a difficult and tense 

environment both for the evicted and for the workers, 
filmmakers Swann Dubus and Thảo Trần Phương 
are able to capture many funny moments, where 

the lightheartedness of the characters prompts an 
instant connection with the ever changing community 

of Pomelo, while the more somber side of the story 
develops subtly, in small details, lacking in expositions 

or pathos-laden conclusions.

text: Teona Galgoțiu

Regie: Thảo Trần Phương, Swann Dubus /Producție: Ateliers Varan Vietnam /Imagine: Swann Dubus /
Montaj: Christine Bouteiller /Sunet: Hoàng Thu Thủy, Thảo Trần Phương , Arnaud Soulier /Muzica: Đông 

Kinh Cổ Nhạc (sub supervizarea lui Đàm Quang Minh) /Festivaluri și premii: DOXA Documentary Film 
Festival 2019 / Taiwan International Ethnographic Film Festival 2019 / Festival International Jean Rouch 2019 - 

Prix Fleury Doc. / Traces de Vies, Clermont-Ferrand (France) 2019  /Filmografie: Thảo Trần Phương: 
Up the Hills: Down the Valley (2016) / Di Tim Phong (2015) / Trong hay ngoai tay em (2011)  /

Swann Dubus: The geographer and the island (2019) / Up the Hills: Down the Valley (2016) 

BUOI _ [VIETNAM 2018,  75’] 
 V.O.: Franceză _ POMELO /POMELO

BIO / THẢO TRẦN PHƯƠNG (1977, Hanoi, Vietnam) s-a mutat în Franța în 2000. După ce a absolvit 
Științe Politice în Paris, a studiat film documentar la Universitatea din Poitiers. Întoarsă în Vietnam, a 
regizat „Workers Dream”, care a câștigat Premiul P.Perrault la Cinéma du Réel 2007; După un masterat în 
Literatură, SWANN DUBUS și-a dat doctoratul la Universitatea Paris III în 2006, cu o teză despre intimitate 
în cinema. A lucrat ca DoP și a regizat mai multe documentare în Europa, Africa și Asia. În 2007 s-a mutat 
în Hanoi și de atunci lucrează împreună cu Thảo Trần Phương . _ BIO / THẢO TRẦN PHƯƠNG (1977, 
Hanoi, Vietnam) moved to France in 2000. After she graduated in Political Science in Paris, she studied 
documentary film in Poitiers University. Back to Vietnam, she directed ”Workers Dream” which received 
the P. Perrault Award at Cinéma du Réel 2007; After a Master of Literature, SWANN DUBUS (1977) 
completed a PhD about intimacy in cinema at Paris III University in 2006. He worked as a DoP 
and directed several documentary features in Europe, Africa and Asia. In 2007 he moved to 
Hanoi and has worked alongside Thảo Trần Phương  ever since. 

24/3, 18.30 | Pavilion 32 _ 
28/3, 20.30 | Centrul Ceh
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24/3, 18.00 | CinemateCa eforie _ 
25/3, 20.00 | CinemateCa eforie

În urma vizionării a 800 de ore de live streaming, 
regizoarea Shengze Zhu construiește o variantă a 
Chinei aparent paralelă celei reale, deși e găsită chiar 
în miezul rutinei zilnice a protagoniștilor. Aceștia 
se filmează aparent în continuu, creând micro-
spectacole pentru publicul fluctuant, în care casa și 
străzile din jur sunt decorul, iar monoloagele devin 
tot mai poetice prin hiper-detalierea propriilor vieți. 
În timp ce îi privim cum dansează în mijlocul unei 
pietonale, cum mănâncă, cum ne prezintă toaleta 
de la ferma cu porci sau telecomanda scaunului cu 
rotile, camera de filmat funcționează ca un vizor care 
ne permite să observăm straturile de singurătate, 
de curiozitate, de tandrețe și de alienare care se 
așază lent pe repetatele încercări de comunicare. 
Uneori bucuria vine prin banii trimiși de abonați, 
alteori prin lungile discuții care se nasc în comentarii, 
dar întotdeauna prin simplitatea modului în care se 
creează contactul și prin posibilitatea neîntreruptă de 
a fi văzut.

 After viewing 800 hours worth of live streaming, 
director Shengze Shu builds a version of China 

seemingly parallel to the real one, despite placing it 
right at the centre of the protagonists’ daily routine. 

They appear to be filming themselves constantly, 
thus putting on mini-spectacles for the fluctuating 

viewership, in which their houses and streets are the 
setting, while their monologues turn increasingly 

poetic through the hyper-detailed description of their 
own lives. As we watch them dance in the middle of a 

pedestrian road, eat, show us the toilet in a pig farm 
or the remote control of a wheelchair, the camera acts 

as a porthole into the layers of loneliness, curiosity, 
tenderness and alienation, slowly forming on top of 

repeated attempts at communication. Sometimes 
joy comes from the money sent by the subscribers, 

sometimes from the long discussions in the 
comments section, but always from the simplicity of 

how contact is made and the uninterrupted possibility 
of being seen.

text: Teona Galgoțiu

Regie, Montaj: Shengze Zhu  /Producție: Zhengfan Yang  /Sunet: Aymeric Dupas /  /Festivaluri și premii: 
Rotterdam International Film Festival 2019 - Tiger Award / Cinéma du Réel 2019 - Special Mention for 
Young Jury Award / RIDM – Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal 2019 / Dokufest – 
International Documentary and Short Film Festival 2019 - International Dox Award / FICUMAN 
Festival International de Cine UNAM - Special Mention  /Filmografie: Another Year (2016) 
/ Out of Focus (2014)

BIO / SHENGZE ZHU este realizatoare de film documentar și producătoare. Împreună cu Zhengfan Yang 
a fondat casa de producție Burn the Film. Debutul ei regizoral, „Out of Focus” (2014), a avut premiera la 

Cinéma du Réel. Al doilea lungmetraj documentar al său, „Another Year” (2016) a câștigat Premiul 
pentru Cel Mai Bun Film și Marele Premiu la RIDM, precum și Premiul Criticii la Olhar de Cinema 

(Brazilia). _  BIO / SHENGZE ZHU is a documentary filmmaker and producer. She co-founded Burn The 
Film with Zhengfan Yang. Her directorial debut, ”Out Of Focus” (2014), premiered at Cinéma du Réel. Her 

second feature documentary, ”Another Year” (2016), received the Best Film Award and the Grand Prize 
at the RIDM, and the Critics Award at the Olhar de Cinema (Brazil). 
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WAN MEI XIAN ZAI SHI _ [SUA / HONG KONG 2019, 124’]  
V.O.: Mandarină _ PRESENT. PERFECT /PREZENT. PERFECT
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Călcând pe urma unor cineaști precum frații Maysles, 
co-regizorii Ben Guez și Sasha Kulak se adâncesc 
în America rurală, fost industrializată, în căutarea 
oamenilor în care au rămas depozitate speranțele 
anilor ‘60 și ‘70. Astfel de oameni sunt frații Kate 
și Kemp Woods, care trăiesc de decenii în fosta 
așezare minieră New Idria, acum nimic mai mult 
decât un oraș-fantomă. Fără a fi măcar nevoie să 
depene amintiri din acea perioadă, ei întrupează 
în vestimentația, vocabluarul și în filozofia lor de 
viață vântul de revoltă care a măturat America pe 
timpul mobilizărilor împotriva războiului din Vietnam. 
Cei doi își dezvăluie când cu exuberanță, când cu 
amărăciune universul excentric și cotidianul anevoios, 
în care plutește amenințarea dispariției sociale - mai 
ales odată cu venirea la putere a lui Donald Trump, 
moment surprins în documentar - și a celei fizice. 
Fără ostentație sau militantism exagerat, filmul 
devine un omagiu adus tuturor celor ca ei, un mod 
de a privi înapoi nu cu mânie, ci cu tandrețe și cu 
admirație. 

Following in the footsteps of such filmmakers as the 
Maysles brothers, co-directors Ben Guez and Sasha 
Kulak venture deep into the formerly industrialised 

rural America, in search of those still fostering the 
hopes and dreams of the ‘60s and ‘70s. Among them 

are Kate and Kemp Woods, who for decades have 
been living in the former mining settlement of New 

Idria, now no more than a ghost-town. Without even 
having to reminisce about the era, their garb, jargon 

and life philosophy embody the wind of  rebellion 
that swiped America during the popular protests 
against the war in Vietnam. Exuberantly at times, 

but bitterly at others, the two make us privy to their 
eccentric universe and gruelling routine, both under 
the threat of social — especially with Donald Trump’s 

ascent to power, which the documentary captures 
— and physical dissolution. With little ostentation or 

militancy, the film thus becomes an homage to all 
those like them, a way to look back not in anger, 

but in fondness and admiration. 

text: Liri Alienor Chapelan

Regie, Scenariu: Ben Guez, Sasha Kulak /Producție: Misha MacLaird, Pedro González‐Rubio /Imagine, 
Montaj: Sasha Kulak /Sunet: Andrey Dergachev, Elena Starikova /Festivaluri și premii: Visions du Réel 

2019 - World Premiere /Filmografie: Ben Guez: Valentina (2016) / The Memory of Turtles (2015) / 
Sasha Kulak: Ok Good (2015) / Salamanca (2015) / Rozhdestvo (2014)

KHRONIKI RTUTI _ [SUA / RUSIA 2019,  75’] 
 V.O.: Engleză, Spaniolă _ QUICKSILVER CHRONICLES /CRONICILE QUICKSILVER

BIO / BEN GUEZ s-a născut în 1983 în fosta URSS. A absolvit cursurile de istorie și studii latino-
americane ale Universității din Arizona în 2006. Scurtmetrajele sale „The Memory of Turtles” și 
„Valentina” au participat la numeroase festivaluri internaționale; SASHA KULAK e originară din Belarus. 
În 2015 a absolvit cursurile de Artă și Cultură ale Universității din St. Petersburg, iar din 2014 a studiat 
cinematografie la Școala de Film din Moscova. Documentarul său „Salamanca” (regizat împreună cu 
Ruslan Fedotow în 2015) a făcut parte din selecția oficială a festivalurilor internaționale din întreaga lume. _ BIO / BEN GUEZ was born in 1983 in the Soviet Union. He graduated in History and Latin American 
Studies from the University of Arizona in 2006. His short films “The Memory of Turtles” and “Valentina” 
participated in numerous international festivals; SASHA KULAK is from Belarus. In 2015, she graduated 
in Culture and Arts from St. Petersburg University. Since 2014 she has also been studying Cinematography 
at the Moscow Film School. Her documentary “Salamanca” (co-directed with Ruslan Fedotow, 2015) 
was part of the official selection at international festivals throughout the world. 

21/3, 17.30 | Pavilion 32 _ 
22/3, 18.00 | arCub

_ 
PE

 M
U

C
H

IE
 D

E 
C

U
ȚI

T



SE
CT

IO
N

S 

113



114

SE
CȚ

IU
N

I 



SE
CT

IO
N

S 

115

28/3, 18.00 | arCub _ 
29/3,20.30 | arCub

Alessandro și Pietro, doi adolescenți pe care îi leagă 
o prietenie trainică, observă cu un amestec de frică, 
resemnare și tandrețe întâmplările din cartierul 
Traiano, din Napoli, unde locuiesc. Între violențele 
poliției, influența Mafiei - principalul angajator 
al regiunii - și problemele caracteristice vârstei, 
ei navighează cu îndemânare și cu umor, dar un 
sentiment de pericol iminent persistă secvență după 
secvență: oricând, oricare dintre ei poate bascula în 
tabăra criminalilor sau dimpotrivă, se poate adăuga 
la lista victimelor. Realizatorul Agostino Ferrente 
le dă cuvântul celor doi tineri sau, mai precis, le 
dă imaginile: filmat în întregime cu telefonul, după 
modelul unui selfie, când de unul, când de celălalt, 
documentarul se transformă odată cu trezirea 
conștiinței estetice a protagoniștilor. Treptat, 
Alessandro și Pietro se obișnuiesc cu faptul că sunt 
simultan subiecți și autori și preiau controlul filmului, 
lăsând să se înțeleagă că așa vor proceda și cu viețile 
lor, în pofida tuturor obstacolelor. 

 Alessandro and Pietro, two teenagers who share 
an enduring friendship, witness, with a mix of fear, 

resignation and tenderness, the different happenings 
in their native neighbourhood of Traiano, in Naples. 

Between acts of police brutality, the dominance of 
the Mafia — the main employer in the region — and 
issues specific to their age, they push onwards with 

resourcefulness and humour, but a sense of imminent 
danger lingers still scene after scene: at any time, 
either of them could easily be swayed to join the 

ranks of the criminals, or — on the contrary — of the 
victims. Director Agostino Ferrente gives voice to the 

two youths, or — better said — gives them images: 
shot entirely, in turns, on each of their phones, just 
like a selfie, the documentary takes shape with the 

emergence of the protagonists’ aesthetic conscience. 
Gradually, Alessandro and Pietro become used to 

being both subjects and creators and take the lead, 
hinting that they will do the same with their lives, 

despite all barriers. 
text: Liri Alienor Chapelan

Regie, Scenariu: Agostino Ferrente  / Producție: Marc Berdugo, Barbara Conforti / Imagine: Alessandro 
Antonelli, Pietro Orlando  / Montaj: Letizia Caudullo, Chiara Russo /Design de Sunet: Benedetto Atria  /
Muzica: Andrea Pesce, Cristiano De Fabritiis  /Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival 2019 
/ Cinema Du Reel 2019 / Luxembourg City Film Festival 2019 - Documentary Award / Buenos Aires 
International Festival of Independent Cinema 2019   / Filmografie: Le cose belle (2013) / L’orchestra 
di Piazza Vittorio (2006) / Intervista a mia madre (2000) / Il film di Mario (1999) / Opinioni di un pirla 
(1995) / Poco più della metà di zero (1994)

BIO / AGOSTINO FERRENTE s-a născut în Cerignola (Italia) în 1971. În 2001, în Roma, a fondat asociația 
culturală „Apollo 11” și, în 2002, proiectul muzical L’Orchestra di Piazza Vittorio. Este unul dintre creatorii 

Premiului Doc/it pentru documentar din cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția, unde 
a avut premiera „Le Cose Belle” (film co-regizat cu Giovanni Piperno), în 2013. _  BIO / AGOSTINO 
FERRENTE was born in Cerignola (Italy) in 1971. In 2001, in Rome, he founded the cultural association 
“Apollo 11”, and, in 2002, the musical project L’Orchestra di Piazza Vittorio. He is also the initiator of the 

Doc/it Award for documentaries at the Venice International Film Festival, where the film 
“Le Cose Belle”, (co-directed with Giovanni Piperno), premiered in 2013. 
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SECTIUNI /

 După cum probabil sunteți deja obișnuiți, 
dată fiind profunda noastră îngrijorare în legătură 
cu răspândirea globală a homofobiei și a transfobiei 
și având în vedere că ambele sunt încă extrem de 
controversate în România, și anul acesta dedicăm 
una dintre secțiunile festivalului nostru filmelor ce 
au în centrul lor diverse probleme prin care trec 
persoanele LGBTQi+. Proiecțiile vor fi însoțite 
de sesiuni de Q&A atât cu membri ai comunității 
LGBTQi+, cât și cu asociații ce luptă pentru 
drepturile acestora și ale multor alte „minorități”, 
și cu mulți alții care, chiar dacă nu sunt membri ai 
comunității, sunt la fel de îngrijorați.

 Am sprijinit, mereu, lupta comunității 
pentru Drepturile Omului, în special cele referitoare 
la legalizarea uniunii civile între cuplurile de același 
sex. De exemplu, în cazul lui Adrian Coman și 
al lui Clai Hamilton, când Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene a asistat Curtea Constituțională a 
României în luarea hotărârii de a permite cuplurilor 
de același sex să locuiască în România dacă unul 
dintre soți are cetățenie română („soț”, în contextul 
acordării cetățenilor non-UE a dreptului de rezidență 
în România, se referă și la soții de același sex). După 
prima victorie, am sperat cu toții la un progres 
major. Datorită eforturilor neobosite ale activiștilor, 
România va fi, până la urmă, audiată de către 
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Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pentru 
faptul că încă nu există o lege oficială cu privire la 
parteneriatul civil: 21 de familii formate din cupluri 
de același sex, reprezentate de Asociația ACCEPT, 
cer în mod oficial schimbarea legislației - o schimbare 
refuzată, sistematic, timp de peste 13 ani - și sperăm 
că până la următoarea ediție a festivalului, în 2021, 
vom avea vești bune de sărbătorit.

 Anul acesta vom face cunoștință cu 
trei bărbați, filmați de alți doi bărbați și o femeie. 
Pedro Lemebel, un performer activist gay, care a 
împins limitările contextului în care trăia până când 
parcursul întregii lui vieți a devenit dovada clară că 
arta poate fi, într-adevăr, o armă puternică în lupta 
cu totalitarismul. Apoi, brazilianul Marcelo Diorio ne 
invită să îl însoțim în parcursul său de explorare a 
propriei homosexualități. Și, în cele din urmă, Kojin, 
un bărbat kurd și declarat gay, ne va fi ghidul unui 
scurt tur al lumii în care trăiește, pe care încearcă 
din răsputeri să o înțeleagă și să nu se dezică de ea 
complet, deși parametrii ei sunt atât de neiertători și 
inflexibili.

CORPURI 
POLITICE
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 As you must be used to by now, due 
to our profound concern with the global rise of 
homophobia and transphobia and to the fact that 
this is still a highly divisive issue in Romania, we 
are dedicating one of our festival programmes to 
films revolving around different issues experienced 
by LGBTQi+ individuals. The screenings will be 
accompanied by Q&A sessions with members of 
the LGBTQi+ community, associations fighting to 
defend their rights, as well as the rights of many 
other “minorities,” and with many other people who, 
despite not being members of that community, feel 
just as concerned.

 We have been supporting the 
community’s fight for Human Rights and especially 
those concerning the civil union for same-sex 
couples. For instance, in the case of Adrian Coman 
and Clai Hamilton, when the European Union’s Court 
of  Justice helped the Romanian Constitutional 
Court to reach its decision that same-sex married 
couples have the right to reside in Romania if one 
of the spouses is a Romanian citizen (“spouse,” for 
the purpose of granting non-EU citizens the right of 
residence, includes same-sex spouses). After this first 
victory, we were all hoping for a bigger step forward. 
Thanks to the tenacious work of activists, Romania 
is finally being audited by the European Court of 
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Human Rights, on the grounds that it still does not 
have an official legislation for civil partnership: 21 
same-sex families, represented by the ACCEPT 
Association, are officially demanding a change in 
legislation – a change that has been systematically 
refused for over 13 years - and we hope that by the 
next festival edition, in 2021, we will have good news 
to celebrate.

 This year we will meet with 3 men, filmed 
by two other men and a woman. Pedro Lemebel, 
a Chilean gay activist performer who pushed the 
boundaries of the system to such an extent that his 
entire life became living proof that art can indeed be 
a powerful weapon against totalitarianism. Then, the 
Brazilian Marcelo Diorio will walk us through his own 
self-exploration of homosexuality. And eventually 
Kojin, an openly gay Kurdish man, will become our 
guide on a tour of the world he inhabits, which he 
is desperately trying to understand and to not cast 
off completely, even though its parameters are so 
unforgiving and inflexible.

POLITICAL 
BODIES
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Regizorul kurd Diako Yazdani, emigrat în Europa, se 
întoarce acasă și îi propune lui Kojin, un tânăr care își 
asumă sexualitatea într-o societate gata să îl execute 
pentru asta, să fie protagonist în filmul pe care l-ar 
face împreună. Trecând prin întâlniri individuale sau 
discuții de grup, de exemplu cu familia regizorului, 
cu un preot, cu câțiva prieteni sau cu un grup de 
bărbați tradiționaliști, Kojin reia cu răbdare și umor 
lămuriri la întrebări și idei de multe ori absurde, ce 
sunt când amuzante, când tulburătoare într-un timp 
foarte scurt. Protagonistul, care în unele momente 
poate înspăimânta prin curajul lui, devine, prin acest 
film, ghidul unui scurt tur al lumii în care trăiește, pe 
care încearcă din răsputeri să o înțeleagă și să nu se 
dezică de ea complet, deși parametrii ei sunt atât de 
neiertători și inflexibili.

Kurdish director Diako Yazdani, having emigrated to 
Europe, returns home and asks Kojin, a young man 

who is open with his sexuality in a society ready to 
execute him for it, to be the protagonist of a film they 

would make together. During one-to-one meetings 
or group discussions, for example with the director’s 

family, with a priest, with several friends or with a 
group of conservative men, Kojin reiterates, patiently 

and in good humour, answers to various — often 
absurd — questions and ideas that are either funny 
or disturbing within a very short time. Through this 

film the protagonist, whose show of courage in some 
scenes may seem frightening, becomes a guide 

on a brief tour of the world he inhabits, which he is 
desperately trying to understand and to not cast off 

completely, even though its parameters 
are so unforgiving and inflexible.

text: Teona Galgoțiu

Regie, Imagine, Sunet: Diako Yazdani /Producție: Raphaël Pillosio /Montaj: Florence Bresson /
Muzica: Wassim Halal /Festivaluri și premii: Entrevues Film Festival 2019 / Chéries-Chéris - Festival 

LGBT de Paris 2019 /Filmografie: Le Deuxième Chemin (2016) / Les ombres prennent 
des couleurs dans les miroirs (2013) 

TOUTES LES VIES DE KOJIN _ [FRANȚA 2019,  85’] 
 V.O.: Kurdă _ ALL THE LIVES OF KOJIN /TOATE VIEȚILE LUI KOJIN

BIO / DIAKO YAZDANI a studiat cinemaul la Institutul Karnameh pentru Artă și Cultură din Teheran. Sub 
tutelajul lui Abbas Kiarostami, a regizat patru scurtmetraje. În 2011, constrâns să părăsească Iranul, Diako 
s-a stabilit în Franța, unde a obținut statut de refugiat politic. A realizat două scurtmetraje: „Les ombres 
prennent des couleurs dans les miroir” (2013) și „Le Deuxième Chemin” (2016). „Toate viețile lui Kojin” 
e primul lui lungmetraj._ BIO / DIAKO YAZDANI studied cinema at the Institute Karnameh of Art and 
Culture in Tehran. Under the direction of Abbas Kiarostami, he directed four short films. In 2011, forced to 
leave Iran, Diako settled in France where he obtained a political refugee status. He has directed two shorts: 
”Les ombres prennent des couleurs dans les miroirs” (2013) and ”Le Deuxième Chemin” (2016). ”All the 
Lives of Kojin” is his first feature film.

24/3, 21.00 | arCub _ 
25/3, 20.30 | Pavilion 32
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26/3, 22.00 | aPollo 111 _ 
28/3, 22.00 | Centrul Ceh

Marcelo Diorio crede că, într-o viață anterioară, a fost 
Novalis, poetul romantic german al cărui ideal era să 
găsească „floarea albastră”, sinonimă cu acel sens 
al vieții spre care aspiri, intuind că nu îl vei atinge 
niciodată. Relația lui cu trecutul este, de altfel, cât se 
poate de relevantă pentru cel care a devenit, în timp: 
a ajuns la concluzia că toate generațiile anterioare 
de femei și de bărbați din familia sa, obișnuite să se 
conformeze normelor sociale și să nu își exploreze 
propriile porniri - mai ales, propria sexualitate -, au 
creat un context karmic ce l-a împins pe el, acum, 
spre desăvârșirea unor astfel de căutări. Din acest 
motiv, principala lui preocupare existențială este 
de a-și accepta acele părți ale corpului considerate 
inferioare de morala creștină, de a le acorda o 
importanță cel puțin egală cu a componentelor 
umane considerate nobile, de a le răsfăța și a medita 
asupra lor. Nu întâmplător, filmul începe prezentând 
de aproape exteriorul anusului și se încheie prin 
pătrunderea în orificiul anal al protagonistului. Este 
o imagine simbolică - precum era „floarea albastră” 
pentru Novalis - a preocupării lui pentru explorarea 
homosexualității, prin tot felul de formule ritualice, 
și a aspirației de a găsi, la acest nivel, sensul vieții și 
chiar pe Dumnezeu.

 Marcelo Diorio believes that in a past life he used to 
be Novalis, the German romantic poet, whose ideal 
was to find the “blue flower,” synonymous with that 

aspirational meaning of life, knowing at the same 
time one can never attain it. In fact, his relationship 

with the past is extremely relevant for the person 
he has become over time: he has come to the 

conclusion that all past generations of women and 
men in his family, accustomed to conform to social 

norms without exploring their own inclinations — 
especially when it comes to sexuality — have created 

the karmic circumstances that have now enabled 
him to carry out such probes. For this reason, his 

main existential pursuit is to accept those parts of the 
body deemed inferior in Christian moral tradition, 

to endow them with as much importance as certain 
aspects of humanity deemed noble, to indulge and 
contemplate them. Fittingly, the film opens with an 

extreme close up around the anus and ends with 
a foray inside the protagonist’s anal orifice. It is a 
symbolic image — much like the “blue flower” for 

Novalis — of his interest, through all sorts of ritualistic 
devices, in the exploration of homosexuality, and with 
the aspiration, on this level, to find the meaning of life 

and even God.
text: Andrei Rus

Regie, Producție: Gustavo Vinagre, Rodrigo Carneiro / Scenariu: Marcelo Diorio, Gustavo Vinagre / Imagine: 
Bruno Risas / Montaj: Rodrigo Carneiro / Sunet: Rubén Valdes /Muzica: Dominico Scarlatti - Fandango /
Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival 2019 / Indielisboa 2019 / Cinéma du réel 2019 / 
Rio de Janeiro International Film Festival -  Honorable Mention / Tel Aviv International LGBT Film 
Festival 2019 - Honorable Mention 

BIO / GUSTAVO VINAGRE a studiat Literatură în cadrul Universității din São Paulo și scenaristică în cadrul 
EICTV (Cuba). „Lembro mais dos corvos” („I remember the crows”), primul său lungmetraj documentar, 

a câștigat Premiul pentru Cel Mai Bun Film la Cinéma du Réel 2018 și IndieLisboa 2018; RODRIGO 
CARNEIRO a studiat Istorie la Universitatea Ouro Preto și montaj în cadrul EICTV (Cuba). A scris și regizat 

scurtmetrajele „Marília” (2011), „Microsieverts” (2012) și „Copyleft” (2014). De asemenea, a montat și 
produs mai multe scurtmetraje și lungmetraje._  BIO / GUSTAVO VINAGRE studied Literature at the São 

Paulo University and scriptwriting at the EICTV (Cuba). His shorts have been screened at festivals such as 
Rotterdam IFF, IndieLisboa and Queer Lisboa. “Lembro mais dos corvos” (“I remember the crows”), 

his first documentary feature, won the Best Film Prize at both Cinéma du Réel 2018 
and IndieLisboa 2018; RODRIGO CARNEIRO studied History at Ouro Preto University 
and editing at the EICTV (Cuba). He wrote and directed the shortfilms “Marília” (2011), 

“Microsieverts” (2012) and “Copyleft” (2014). Also, he has edited and producer 
several shorts and feature films.
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A ROSA AZUL DE NOVALIS _ [BRAZILIA 2019, 70’]  V.O.: Portugheză _THE BLUE FLOWER OF NOVALIS /FLOAREA ALBASTRĂ A LUI NOVALIS
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În timpul dictaturii lui Pinochet, din Chile, care a 
condus țara aproape douăzeci de ani, începând cu 
1973, un performer activist gay a împins limitările 
contextului în care trăia până când parcursul întregii 
lui vieți a devenit dovada clară că arta poate fi, într-
adevăr, o armă puternică în lupta cu totalitarismul. 
Numele lui este Pedro Lemebel și este unul dintre 
cei mai importanți activiști pentru drepturile 
comunității LGBTQ+ și un scriitor cu numeroase 
premii și nominalizări, a cărui operă autobiografică a 
funcționat constant ca un declanșator de dezbateri 
și proteste. Regizoarea și prietena apropiată a lui 
Lemebel, Joanna Reposi, adună filmări de arhivă, 
fragmente din emisiuni, fotografii și interviuri, 
construind un portret emoționant și revoltător 
deopotrivă, în care pasiunea și perseverența 
protagonistului îi ghidează călătoria dinăuntrul 
sistemului opresiv chilean. 

In Chile, during the dictatorial regime of Pinochet, 
who, beginning with 1973, ruled the country for 

almost twenty years, a gay activist performer pushed 
the boundaries of the system to such an extent that 

his entire life became living proof that art can indeed 
be a powerful weapon against totalitarianism. The 
performer is Pedro Lemebel and he his one of the 

most important activists for LGBTQ+ rights and a 
widely acclaimed writer, whose autobiographical 
works have always sparked debates and protests 

alike. Lemebel’s close friend, director Joana Reposi, 
compiles archival footage, TV excerpts, photographs 

and interviews, creating a riveting and at the same 
time revolting portrait, where the protagonist’s 

passion and perseverance light his journey through 
the oppressive Chilean regime.

text: Teona Galgoțiu

Regie, Scenariu: Joanna Reposi Garibaldi /Producție: Paula Sáenz-Laguna, Señal Colombia, Joanna 
Reposi Garibaldi /Imagine: Niles Atallah /Montaj: Titi Viera-Gallo Chadwick /Design de sunet: Roberto 

Espinoza /Muzica: Camilo Salinas /Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival 2019 - Teddy Award 
- Best Documentary/Essay Film / Lima Latin American Film Festival 2019 - Best Documentary / Santiago 

International Film Festival 2019 - Grand Jury Prize / Rio de Janeiro International Film Festival 2019 - 
Felix Award  /Filmografie: Matriz (2017) / Locos del alma (2003) / Sam & Dave (2002)

LEMEBEL _ [CHILE / COLUMBIA 2019,  97’] V.O.: Spaniolă _ LEMEBEL / LEMEBEL

BIO / Cineasta și artista vizuală JOANNA REPOSI GARIBALDI (1971, Santiago de Chile) a studiat arta 
la Universitatea Goldsmiths din Londra. Lungmetrajul său de debut, „Locos del Alma”, a fost proiectat 
la numeroase festivaluri internaționale. În 2017 a realizat scurtmetrajul „Matriz”, care a fost prezentat la 
Muzeul de Artă Contemporană din Santiago de Chile și în cadrul Biennale de l’Image en Mouvement 
Buenos Aires._ BIO / Filmmaker and visual artist JOANNA REPOSI GARIBALDI (1971, Santiago de Chile) 
studied art at Goldsmiths, University of London. Her debut feature film, ”Locos del Alma” was screened at 
numerous international festivals. In 2017 she made the short film ”Matriz”, which was shown at the Museo de 
Arte Contemporáneo in Santiago de Chile and at the Biennale de l’Image en Mouvement in Buenos Aires.

25/3, 18.00 | CinemateCa eforie _ 
26/3, 20.30 | CinemateCa eforie
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SECTIUNI /
RETROSPECTIVA

* proiecții în prezența monteuzei / 
screenings in the presence 
of the editor CLAIRE ATHERTON



CHANTAL
AKERMAN

 Chantal Akerman e una din figurile 
esențiale ale cinemaului modernist. Și-a negat mereu 
apartenența la feminism, refuzând să gândească 
cinemaul și femeia în termeni de categorii și mișcări 
teoretice, însă filmele ei poartă fără niciun dubiu 
amprenta unui interes arzător pentru geografiile 
feminine în toate formele lor. Feminismul său e 
radical tocmai prin absența politicilor feministe, prin 
simplitatea de a fi doar o femeie care face filme. 
 Retrospectiva noastră acoperă toate marile 
etape și marile filme ale cineastei: fie că vorbim de 
primele scurtmetraje, despre debut și filmele care au 
consacrat-o sau despre documentarele din anii mai 
târzii. În „Saute ma ville”, Akerman se închide într-o 
bucătărie pentru ca apoi să distrugă sistematic tot 
mitul ordinii domestice, făcând praf vesela și niște tigăi, 
un joc adolescentin care conține atât candoare, cât și 

 Chantal Akerman is one of the seminal figures 
of modernist cinema. She has also denied a feminist 
affiliation, refusing to consider cinema and women in 
terms of theoretic categories and movements, but her 
films are doubtlessly distinctly marked by an ardent 
preoccupation with female geographies in all their 
forms. Her feminism is radical precisely due to the 
absence of feminist politics, to the sheer simplicity of 
being no more than a woman making films. 
 Our retrospective only covers this filmmaker’s 
major phases and films: whether it’s her first short-films, 
her debut feature and her most known films, or her 
later documentaries. In “Blow Up My Town,” Akerman 
shuts herself off in a kitchen, to then systematically 
dismantle the entire myth of domestic order, breaking 
some dishes and pans to smithereens, a teenager’s 
game that is both candid and rebellious against so-
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răzvrătire împotriva așa-zisei „normalități”. În același 
siaj, „Je, tu, il, elle” este una din cele mai izbutite 
cronici de vârstă a explorărilor, în care tribulațiile 
plictisului sunt ambalate minuțios în structura lejeră 
a minimalismului din mizanscenă, în fragmentele de 
locuințe și singurătăți prin care se perindă regizoarea. 
„Jeanne Dielman...” este o capodoperă care le 
conține pe toate acestea, o denudare plină de 
răbdare a celor mai crude mecanisme domestice în 
care poate fi prinsă femeia. O femeie a cărei matrice 
este chiar figura maternă, întâlnită și reîntâlnită peste 
ani, cu nesfârșită candoare, în „No Home Movie”.
 Dar, dincolo de nucleele feminității, 
remarcabilă e și reflexia lor în mediul dimprejur, 
în felul cum cineasta dezvoltă, de la film la film, o 
apetență pentru radiografierea lentă a spațiilor. 
Ceea ce face și atunci când se avântă în afara zonei 
de confort a interioarelor cunoscute. De pildă, în 
„News from Home”, scrisorile de acasă, citite pe 
nerăsuflate, se melanjează cu gălăgia infernală a 
New York-ului și cu peisajul urban al anilor `70, în 
timp ce în „La-bas”, regizoarea pornește un joc 
de-a v-ați ascunselea cu ea însăși și cu exteriorul, 
în gestul simplu de a filma lumea de la fereastra 
unui apartament din Tel Aviv. Totul fiind dublat de 
întoarcerea spre sine în meditația despre origini și 
despre demonul depresiei și al sinuciderii. Totuși, cel 
mai pregnant plonjeu în organicitatea spațiilor are loc 
în călătoria lui Akerman spre „Est”, de-a lungul fostei 
Cortine de Fier, de-a lungul scheletului fantomatic al 
tranziției și printre locuitorii acestui schelet, care fac 
cu mâna spectatorilor din viitor. „De l›autre côté” și 
„Sud” descriu terenuri încă și mai minate, spații unde 
dramele personale sunt înecate în noianul istoric al 
nedreptății sociale (intoleranță, ură, rasism etc.); fie 
că ajungem în sudul Statelor Unite sau la granița 
americano-mexicană, diverse conflicte etnice ies 
la suprafață, vechi de când lumea, dar încă arzând 
mocnit în cenușă. Unele peste altele, cert e că merită 
din plin explorate lumile din filmele cineastei. Și, nu 
mai puțin important, merită explorate în prezența 
lui Claire Atherton, monteuza și cea mai apropiată 
colaboratoare a sa din ultimele decenii. Filmele ei nu 
ar fi fost aceleași fără contribuția lui Claire Atherton, 
iar venirea acesteia la București ne-o va aduce mai 
aproape, în ipostaza sa de imensă cineastă a ultimei 
jumătăți de secol, pe Chantal Akerman. 

called “normality.” By the same token, “Je, tu, il, elle” is 
one of the most accomplished chronicles of the age 
of explorations, in which the tribulations of boredom 
are minutely wrapped inside the effortless minimalist 
structure of the mise en scène, in glimpses of abodes 
and of loneliness the director ambles through. “Jeanne 
Dielman…” is a masterpiece encompassing all these 
elements, laying bare, with painstaking patience, the 
cruelest domestic mechanisms in which a woman can 
be trapped. A woman whose matrix is no other than the 
mother figure, whom we meet with again, through the 
years, with undying candour in “No Home Movie.”
 However, aside from these cores of 
femininity, just as remarkable is their reflection in the 
world around, in the way that, with each of her films, the 
filmmaker develops a penchant for the slow scanning of 
spaces, even when she ventures out of her comfort zone 
of familiar interiors. For example, in “News From Home,” 
the letters from home, read in one breath, meld with the 
uproarious hustle and bustle of New York and with the 
urban ‘70s landscape, while in “Down There” the director 
plays a game of Hide and Seek between herself and the 
outside world, in a simple gesture of filming it from the 
window of a flat in Tel Aviv. All this is shadowed by her 
turning her gaze inwards, in a rumination on her origins 
and the demon of depression and suicide. Still, the 
most compelling act of immersion into the organicity 
of spaces takes place in Akerman’s journey “East,” along 
the former Iron Curtain, along the ghostly skeleton of 
transitions and among its inhabitants, who are waving 
to the viewers of the future. “From the Other Side” and 
“South” describe even deeper minefields, spaces where 
personal troubles are drowned in the historical deluge 
of social injustices (intolerance, hatred, racism, etc.); 
whether we reach the South of the United States or the 
Mexican-American border, various ethnic conflicts come 
to surface, which, though age-old, smoulder still in the 
cinders.
 All in all, the worlds of her films are well worth 
exploring. And, to boot, they are worth exploring in 
the presence of Claire Atherton, Akerman’s editor and 
closest collaborator from the last decades. Her films 
wouldn’t have been the same without the contribution 
of Claire Atherton, whose coming to Bucharest will bring 
us closer to Chantal Akerman, as a colossal figure of 
cinema in the latter half of the 20th century. 
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La numai optsprezece ani, Chantal Akerman începea 
să-și clădească opera cu acest scurtmetraj burlesc 
care poate fi cel mai bine apreciat atunci când 
este pus în paralel cu filmul care avea s-o consacre 
câțiva ani mai târziu: „Jeanne Dielman, 23, Quai 
du Commerce, 1080, Bruxelles”. Cineasta belgiană 
a numit „Saute ma ville” „imaginea în oglindă a 
lui Jeanne Dielman”. Dar, chiar și în lipsa acestei 
referințe, debutul ei este o farsă anarhică ce denunță 
cu umor și cu imaginație absurditatea ritualului 
treburilor casnice. Filmul este o mărturie culturală 
a vremurilor sale, dar poartă deja amprenta vocii 
inconfundabile a lui Akerman și revelează calitățile 
sale de actriță - când jovială, când îmbufnată, 
protagonista are prospețimea adolescenței, 
indocilitatea studenților din mai ‘68 și ceva din grația 
împleticită a lui Chaplin sau Tati.

At only 18, Chantal Akerman would lay the foundation 
of her oeuvre with this burlesque short, which is 

better appreciated when considered side-by-side 
with the film that, a few years later, would bring 
her recognition: “Jeanne Dielman, 23, Quai du 

Commerce, 1080, Bruxelles.” The Belgian director 
called “Saute ma ville” “the mirror image of Jeanne 
Dielman.” Still, even without this point of reference, 

her debut is an anarchical farce, humorously and 
imaginatively denouncing the absurd ritual of 

housework chores. The film is a cultural testament of 
its era, while already bearing the imprint of Akerman’s 

unmistakeable voice and the revelation of her talent 
as an actress – gleeful at times and sulky at others, the 

protagonist has the freshness of an adolescent, the 
defiance of the students of May ’68 and something of 

the wobbly grace of Chaplin or Tati.

text: Liri Alienor Chapelan

Regie, Scenariu, Producție: Chantal Akerman /Imagine: René Fruchter  /Montaj: Geneviève Luciani  /
Filmografie: No Home Movie (2015) / La Folie Almayer (2011) / Là-bas (2006) / De l’autre côté (2002) / 

La Captive (2000) / Sud (1999) / Un divan à New York (1996) / D’Est (1993) / Histoires d’Amérique (1989) / 
Toute une nuit (1982) / Les Rendez-vous d’Anna (1978) / News from Home (1976) /

Jeanne Dielman, 23 Commerce Quay, 1080 Brussels (1975) / 
I, You, He, She (1974)  / Saute ma ville (1968) 

SAUTE MA VILLE _ [BELGIA 1968,  13’] 
 V.O.: Franceză _ BLOW UP MY TOWN /ÎMI ARUNC ORAȘUL ÎN AER

BIO / O pionieră a cinemaului feminist și de avangardă, cineasta și artista de origine belgiană CHANTAL 
AKERMAN s-a născut pe 6 iunie 1950 în Bruxelles. A studiat la INSAS (Institutul Superior al Artelor, 
Spectacolului și Tehnicilor de Difuziune). E cunoscută în special pentru influentul „Jeanne Dielman, 23 
quai du Commerce, 1080 Bruxelles” (1975) și a realizat atât filme documentare, cât și filme de ficțiune, 
deseori chestionând sau dizolvând granițele dintre cele două. Pentru câțiva ani, Akerman a locuit și a 
lucrat în New York. A predat film în cadrul City College New York, iar în 1991 a fost membră a juriului 
Festivalului Internațional de Film de la Berlin. A murit în 2015 în Paris. _ BIO / A pioneer in feminist and 
avant-garde filmmaking, Belgian filmmaker and artist CHANTAL AKERMAN was born on June 6, 1950 in 
Brussels. She studied at the INSAS (Institut supérieur des Arts, du Spectacle et des Techniques de Diffusion). 
She is best known for the highly influential ”Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles” (1975) 
and made both documentary and fiction films, often questioning or dissolving the boundaries between the 
two. For a few years Akerman lived and worked in New York. Also, she was a film professor at the City College 
of New York and, in 1991, she was a member of the jury at the 41st Berlin International Film Festival. She died 
in 2015 in Paris.

22/3, 13.00 | Cinema elvire PoPesCo _ 
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29/3, 13.00 | Cinema elvire PoPesCo _ 

„E greu să scapi din închisoare, mai ales din propria 
ta închisoare”, spune un bărbat pe care Chantal 
Akerman îl citează spre finalul filmului, realizat pe 
parcursul unei luni petrecute de cineastă în Tel 
Aviv, singură în apartamentul situat pe malul mării 
al unui prieten, aproape fără a ieși deloc din casă. 
Filmează ce vede pe fereastră, de multe ori din 
spatele perdelelor, fără a-și fi făcut vreun plan în 
prealabil - înainte de a ajunge aici, nu bănuise că 
va simți acest impuls de a filma. Apoi, și-a dorit să 
se deschidă cât mai mult, așa încât să poată ieși la 
suprafață ceva despre care nu știuse că poate deveni 
vizibil, încercând să asigure cursul firesc al lucrurilor, 
fără a-și implica propria subiectivitate într-o prea 
mare măsură.  Autoarea ne invită în spațiul ei închis, 
să privim alături de ea viețile de zi cu zi ale vecinilor 
din balcoanele și terasele clădirii de vizavi. Deși nu 
o vedem niciodată, o putem auzi roind de colo-
colo, gătind, spălându-se pe dinți. Claire Atherton 
și Chantal Akerman i-au suprapus voiceover-ul la 
montaj, astfel că îi auzim gândurile despre exil, 
sinucidere, copilăria ei la Bruxelles, petrecută între 
patru pereți cu o mamă prea îngrijorată pentru 
a-i da voie afară, despre identitatea ei evreiască, 
sau despre depresie. I ne alăturăm în această 
călătorie în prezent și în trecut, printr-o lume a 
amintirilor, realizând, în final, că ceea ce vedem este 
autoportretul unic al unei femei care ne face martori 
la tumultul ei interior, la propria ei închisoare.

 “It is difficult to get out of prison, especially out of 
your own prison,” says a man whom Chantal Akerman 

quotes towards the end of “Down There,” a film in 
which she spends a month on her own in Tel Aviv, in 

a friend’s apartment by the sea, without almost going 
out at all. She films what she sees from the apartment 
window, often through the curtains, with no intentions 

defined in advance - before arriving here, she did 
not know she would feel this urge to film. Then, she 
wanted to open herself up as much as possible, so 

that something she had not known before could 
become visible, and she tried to ensure that things 
would take their own course, without involving too 

much of her own subjectivity. She invites us into her 
confined space, to watch alongside her the everyday 
lives of her neighbours on the balconies and terraces 

of the opposite building. We never see her, but we 
can hear her moving around, cooking, brushing her 

teeth. Claire Atherthon and Chantal Akerman edited 
her voice-over, and we hear her reflections on exile, on 

suicide, on her childhood in Brussels, spent indoors 
with a mother too scared to let her out, on her Jewish 

identity, on depression. We travel with her on this 
journey into the present and the past, through a world 

of memories, realising, in the end, that what we are 
seeing is a unique self-portrait of a woman, who is 
sharing with us the inner turmoil imprisoning her.

text: Vanina Vignal

Regie, Scenariu: Chantal Akerman /Producție: Xavier Carniaux, Marilyn Watelet /Imagine: Chantal Akerman, 
Robert Fenz /Montaj: Claire Atherton /Design de sunet: Thomas Gauder /Festivaluri și premii: International 
Film Festival Rotterdam 2019 / Mar del Plata International Film Festival 2007 / Berlin International Film 
Festival 2006 - World Premiere / Marseille Festival of Documentary Film 2006 - Grand Prix 
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LÀ-BAS _ [ITALIA / FRANȚA 2019, 78’]  
V.O.: Italiană _ DOWN THERE /ACOLO JOS

* Credit foto / Credits: CINEMATEK
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La câțiva ani după căderea Cortinei de Fier, Chantal 
Akerman începea un traseu de-a lungul țărilor ex-
comuniste, pornind din fosta Republică Democrată 
Germană și ajungând la final în Moscova. Demersul 
ei conține ceva exploratoriu și, simultan, demitizator: 
observația răbdătoare lasă spațiu suficient pentru 
contemplare, dar nu transformă în stereotipuri nici 
oamenii, nici obiceiurile arhicunoscute, intrate în 
legendă (statul la coadă, tăierea meticuloasă a 
salamului, cântecele rusești pline de melancolie etc.). 
Peisajele și portretele se înșiră unele după altele, 
fluide sau fixe, compunând din mici frânturi cotidiene 
un tablou al culturilor aflate pe muchia tranziției: 
grupuri mari de călători așteaptă într-o gară, câteva 
femei muncesc pământul, niște copii se bat cu 
zăpadă și, altundeva, lumea așteaptă autobuzul 
într-o dimineață albăstruie de iarnă. Garantându-
le anonimatul, Akerman nu răpește nimic din 
farmecul figurilor; chiar dacă-i zărim vreme de numai 
câteva secunde, oamenii și mirarea lor, plictisul sau 
indignarea devin obiecte ale fascinației, ferestre 
către privitor.
Efectul hipnotic al filmului vine atât din curgerea 
lentă a cadrelor, cât și dintr-o serie de momente-
oglindă, în care oamenii filmați privesc în cameră, 
direct în ochii spectatorului. În aceste momente, 
pare că istoria încremenește, iar privirile lor devin o 
ocheadă aruncată peste timp.

text: Andreea Chiper

A few years after the fall of the Iron Curtain, Chantal 
Akerman would embark on a journey through 

ex-communist countries, from the former German 
Democratic Republic all the way to Moscow. 

Her project is somewhat exploratory, but also 
demystifying: her patient observations leave plenty 

of room for contemplation, without stereotyping 
either the people, nor the widely known, now 

turned legendary habits of the former Eastern Bloc 
(queuing for supplies, the fastidious slicing of salami, 

the sorrowful Russian songs, etc.). Fluid or static, 
landscapes and portraits succeed one another and, 
from tiny fragments of the everyday, piece together 

an overview of cultures at a turning point: large 
crowds of passengers waiting in a train station, a few 

women working the land, children playing in the snow 
and, somewhere else, people waiting for the bus on 

a bluish winter morning. Akerman, protecting their 
anonymity, strips nothing of their charm; though we 

can only see them for several seconds, the people 
and their bewilderment, boredom or indignation 

become objects of fascination, windows for the 
viewer.

The hypnotic effect of the film is given both by the 
languid succession of shots, and by a series of mirror-

moments, in which the people look directly into the 
camera, into the viewers’ eyes. It is at times like this 

that history seems to be freezed still, and the look in 
their eyes becomes a glimpse beyond time.

Regie, Scenariu: Chantal Akerman /Producție: Helena van Dantzig /Imagine: Raymond Fromont, Bernard 
Delville /Montaj: Claire Atherton, Agnès Bruckert /Sunet: Thomas Gauder, Pierre Mertens, 

Didier Pêcheur /Festivaluri și premii: Locarno Film Festival 2019 

D’EST _ [FRANȚA / BELGIA / PORTUGALIA 1993,  110’] 
 V.O.: Fără dialog _ FROM THE EAST /DIN EST

23/3, 18.00 | Cinema elvire PoPesCo _ 
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27/3, 21.00 | Centrul Ceh _ 

Este o poveste tristă, prin care trec milioane de 
oameni de pretutindeni, de-alungul a din ce în ce 
mai multe frontiere. În cazul de față, ne aflăm la 
granița dintre Statele Unite și Mexic. California a 
devenit imposibil de atins și unii oameni, suficient 
de disperați încât să își încerce norocul, au luat calea 
estului, traversând deșerturi și munți, în speranța că 
vor găsi „porțile” către neprimitorul stat al Arizonei.
Akerman filmează în Agua Prieta (Sonora, Mexic) 
și de cealaltă parte a graniței, în Douglas, SUA. 
Filmează de-alungul frontierei. Filmează deșertul. 
Cadre largi, lente. Nu ne rămâne decât să ne 
cufundăm în imagini. Facem cunoștință cu diverși 
oameni ce fie intenționează să străbată deșertul 
înspre Statele Unite, fie au încercat deja acest 
traseu, cu familiile unor emigranți mexicani care 
și-au pierdut viața astfel, dar și cu șerifi americani 
și localnici albi paranoici. Datorită timpului pe care 
Chantal Akerman ni-l pune la dispoziție, în curând 
începem să simțim ca și cum noi înșine am trăi 
călătoria acestor migranți ilegali despre - sau cu - 
care vorbește. Acest lucru ne permite să medităm 
îndelung la situația lor, să le înțelegem dorința unui 
trai mai bun, pe care majoritatea îl cred posibil 
odată cu sosirea și stabilirea lor în America. Vedem 
ipocrizia inerentă a politicilor americane de imigrare 
și încăpățânarea de a nu recunoaște dependența de 
țară a persoanele sosite aici pe căi ilegale. Suntem 
prinși în mijlocul unei capcane perverse. 

 This story is sad and is happening to millions of 
people all around the globe, along more and 

more borders. Here, we find ourselves between the 
United States and Mexico. California has become 

unreachable and some people, desperate enough 
to try their luck, are heading east, crossing deserts 
and mountains, hoping to find “the gates” to the 
inhospitable Arizona. Akerman films in the city of 

Agua Prieta (Sonora, Mexico) and on the other side of 
it, in Douglas (USA). She films along the border. She 
films the desert. Slow long-shots. We have no choice 
but to dive in the image. We meet people who plan 

to cross the desert to the US or have attempted to 
do so, families of Mexican migrants who have lost 
their lives on that road, but also American Sheriffs 

and paranoid white locals. As Chantal Akerman 
gives us time, we soon start to feel as though we are 

experiencing the journey of the illegal people she 
speaks of or with. This enables us to fully consider 

them, to understand their desire for a better life, 
which most of them believe will be facilitated by 

relocating and settling in America. We can see the 
hypocrisy inherent to the US immigration policy and 

its stubborn inability to recognize the economic 
dependence of the undocumented people on the 
US. We are caught in the middle of a perverse trap.

text: Vanina Vignal

Regie, Scenariu: Chantal Akerman /Imagine: Chantal Akerman, Robert Fenz, Rémon Fromont  
/Montaj: Claire Atherton /Sunet: Pierre Mertens /Festivaluri și premii: Vienna International Film 
Festival 2011 / International Film Festival Rotterdam 2003 / Wisconsin Film Festival 2003 / 
Terra di Siena Film Festival 2002 
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DE L’AUTRE CÔTÉ _ [FRANȚA / BELGIA / AUSTRALIA / FINLANDA 2002, 99’]  
V.O.: Franceză, Engleză, Spaniolă _ FROM THE OTHER SIDE /DE CEALALTĂ PARTE
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Primul lungmetraj al lui Chantal Akerman, „Eu, tu, 
el, ea” dejoacă orice interpretare normativă, fără să 
facă însă apel la o narațiune labirintică sau la situații 
cu caracter vădit simbolic. Dimpotrivă, toate acțiunile 
protagonistei - interpretată chiar de cineastă - sunt 
de o concretețe absolută, am putea spune chiar 
primitivă: doarme, mănâncă, se dezbracă, se 
privește, are un contact uman minimal cu un șofer 
de camion și cu o fostă iubită, face sex. Luate 
separat, aceste micro-evenimente se remarcă 
mai ales datorită tratării temporalității: timpul 
cinematografic se confundă cu timpul vizionării, 
ceea ce instalează o monotonie elegiacă care 
devine nucleul sensibil al filmului. Luate împreună, 
ele creează un soi de fir narativ și oferă minimum 
necesar de repere emoționale pentru a-i permite 
spectatorului să-și elaboreze propria interpretare. 

text: Liri Alienor Chapelan

Chantal Akerman’s first feature, “Je, tu, il, elle” shuns 
any normative reading, though without resorting 

to a convoluted narrative or to situations clearly 
symbolically charged. On the contrary, all the actions 
of the protagonist – played by the filmmaker herself 
– have absolute, if not even primitive, specificity: she 
sleeps, she eats, she undresses, she gazes at herself, 

she has minimal human contact with a lorry driver and 
with a former lover, she has sex. Individually, these 

micro-events stand out especially due to their timing: 
cinematic duration overlaps with viewing duration, 
thus creating a sense of doleful melancholy which 

becomes the core of the film’s sensitivity. Together, 
they forge a sort of narrative thread and provide the 

bare minimum of emotional reference points to allow 
for the viewer’s own interpretation.

Regie, Producție: Chantal Akerman /Scenariu: Chantal Akerman, Eric de Kuyper /Imagine: Bénédicte 
Delesalle, Renelde Dupont, Charlotte Szlovak /Montaj: Luc Freche, Geneviève Luciani /Sunet: Samy 

Szlingerbaum, Gérard Rousseau /Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival 2016 - 30th 
anniversary of the Teddy Awards screening /Filmografie: No Home Movie (2015) / La Folie Almayer 
(2011) /Là-bas (2006) / De l’autre côté (2002) / La Captive (2000) / Sud (1999) / Un divan à New York 

(1996) / D’Est (1993) / Histoires d’Amérique (1989) / Toute une nuit (1982) / Les Rendez-vous 
d’Anna (1978) / News from Home (1976) / Jeanne Dielman, 23 Commerce Quay, 

1080 Brussels (1975) / I, You, He, She (1974)  / Saute ma ville (1968)

JE, TU, IL, ELLE _ [BELGIA 1974,  90’] 
 V.O.: Franceză _ I, YOU, HE, SHE /EU, TU, EL, EA

22/3, 13.00 | Cinema elvire PoPesCo _ 
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21/3, 13.00 | Cinema elvire PoPesCo _ 

Rezumat, filmul lui Chantal Akerman ar putea părea 
o demonstrație de cinema cât se poate de banală: 
câteva zile din viața unei femei care-și împarte 
timpul între îndeletniciri de casnică și episoade de 
prostituție clandestină. Încet-încet însă, cele 200 
de minute sunt mobilate cu prezența protagonistei, 
iar mediul din jur își dezvăluie toate straturile și 
pricepem că regizoarea a pus la bătaie mult mai 
mult. „Jeanne Dielman” este un studiu despre 
ritmicitate, despre o existență calculată la sânge și 
despre felul cum feminitatea, strâmtorată între niște 
parametri ficși, poate exploda în cele mai nebănuite 
moduri. Și, nu mai puțin de atât, despre viața care nu 
poate fi pusă în ecuația unor cadențe perfect egale. 
Filmul e dirijat magistral, iar momente aparent 
anodine – ca pregătirea șnițelului sau împăturirea 
așternuturilor – devin mostre de minuție regizorală și 
dezvăluire răbdătoare a cotidianului. Personajul jucat 
de Delphine Seyrig e o reluare a tuturor modelelor 
feminine din lumea filmului: tăcute bombe cu ceas, 
ascunse sub pojghița subțire a gestului mecanic.

 When summed up, Chantal Akerman’s film may 
sound like an extremely banal lesson in cinema: 
a few days in the life of a woman who splits her 

time between housewife chores and episodes of 
clandestine prostitution. However, bit-by-bit, the 

200 minutes of film-play become inhabited by the 
protagonist’s presence, while her surroundings 
begin to unsheath all their layers, and we come 

to understand that what the director puts at steak 
is much greater. “Jeanne Dielman” is a study on 

rhythmicity, on a painstakingly calculated life and on 
how femininity, confined within fixed parameters, can 

burst in the most unexpected ways. And, not in the 
least, on life which cannot be added into the equation 

of absolutely equal cadences.  
The film is masterfully orchestrated, where seemingly 
idle scenes — such as preparing a schnitzel or folding 
bedsheets — become examples of directorial finesse, 
patiently revealing aspects of the everyday. Delphine 

Seyrig’s character is a reiteration of all cinematic 
feminine figures: silent ticking time bombs, hidden 
under the thin membrane of mechanical gestures.

text: Andreea Chiper

Regie, Scenariu: Chantal Akerman /Producție: Alain Dahan, Evelyne Paul /Imagine: Babette Mangolte, 
Bénédicte Delesalle /Montaj: Patricia Canino /Sunet: Bénie Deswarte, Françoise Van Thienen 
/Festivaluri și premii: Cannes Film Festival 1975 - World Premiere 
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JEANNE DIELMAN, 23 QUAI DU COMMERCE, 
1080 BRUXELLES _ [FRANȚA / BELGIA 1975, 202’]  V.O.: Franceză _ 

JEANNE DIELMAN, 23 QUAI DU COMMERCE, 1080 BRUXELLES 
/JEANNE DIELMAN, 23 QUAI DU COMMERCE, 1080 BRUXELLES



140

SE
CȚ

IU
N

I 

O serie de filmări din New York-ul anilor ’70, din 
spații deloc pitorești și turistice, ci mai curând dintre 
cele pe care un localnic le-ar traversa zilnic, fără a 
le mai acorda o atenție deosebită, sunt punctate, 
în „Vești de acasă”, de citirea, de către realizatoare, 
a unor scrisori primite de la mama sa, rămasă în 
Bruxelles-ul îndepărtat. Noutățile trimise de aceasta 
sunt la fel de cotidiene precum imaginile care le 
acompaniază: o informează pe fiică despre starea ei 
(fluctuantă) de sănătate, despre căderile emoționale 
constante ale tatălui, despre stadiile creșterii surorii 
mai mici, sau exprimă diverse îngrijorări legate de 
bunăstarea lui Chantal printre străini. Hiper-realismul 
lui Akerman, aflat aici în deplinătatea manifestărilor 
sale, face ca imaginile și sunetele străzilor să inunde 
pur și simplu percepția privitorului, de multe ori 
interferând și blocând inteligibilitatea unora dintre 
relatările cuprinse în scrisori. Punând bazele multora 
dintre filmele-eseu mai târzii ale realizatoarei, „Vești 
de acasă” trebuie să se afle pe lista de vizionare a 
oricărui cinefil interesat de evoluția modernismului 
cinematografic din ultima jumătate de secol.

text: Andrei Rus

In “News from Home,” various pieces of footage 
from 1970s’ New York, filmed in locations that, far 

from being scenic tourist attractions, are rather just 
part of the locals’ daily commute and largely go 
unnoticed, are marked by the filmmaker’s voice 
over, reading out loud letters received from her 

mother, living faraway in Brussels. Her news are just 
as mundane as the accompanying images: she 

tells her daughter of her (fluctuating) health, of her 
father’s constant nervous breakdowns, of her younger 

sister’s development, or expresses concern about 
Chantal’s own wellbeing among strangers. Akerman’s 

hyperrealism reaches its peak with “News from 
Home,” where the images and sounds of the streets 

suffuse the viewer’s perception, often hindering 
and blocking off the intelligibility of some of the 

reports in the letters. “News from Home,” a stepping 
stone for many of the filmmaker’s later film-essays, 

should be on the watchlist of any cinephile who 
is interested in the evolution of modernism in 

cinema in the second half of the previous century.

Regie, Scenariu: Chantal Akerman /Producție: Paradise Films (Brussels), Unité trois (Paris), 
INA (Paris), ZDF (Mainz) /Imagine: Babette Mangolte /Montaj: Francine Sandberg 

/Sunet: Larry Haas, Dominique Dalmasso 

NEWS FROM HOME  _ [FRANȚA / BELGIA 1976 ,  90’] 
 V.O.: Franceză _ NEWS FROM HOME /VEȘTI DE ACASĂ

29/3, 18.00 | Cinema elvire PoPesCo _ 
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24/3, 19.00 | Cinema elvire PoPesCo _ 

Ultimul film realizat de Chantal Akerman înaintea 
dispariției sale, „No Home Movie” revine la o 
serie de teme și de motive importante pentru 
întreaga operă a cineastei. Caracterul autobiografic 
al documentarului e cel mai vizibil aici, în centrul 
narațiunii aflându-se relația ei cu mama, Natalia, 
prezentă indirect în multe alte filme de-ale fiicei - 
cel mai memorabil, ca prototip al protagonistei din 
„Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 
Bruxelles” sau prin scrisorile citite de Chantal, în 
„Vești de acasă”. La o primă vedere, am fi tentați 
să înțelegem filmul drept un tribut adus mamei, 
a cărei sănătate se deteriorează pe măsură ce 
narațiunea avansează. Și, cu siguranță, că insistența 
și curiozitatea cu care Akerman o filmează - fie pe 
ascuns, în timpul rutinei ei zilnice, fie la vedere, în 
timpul dialogurilor la distanță, purtate pe Skype - 
stau mărturie pentru aspirația acesteia de a conserva 
cât mai mult din persoana cuiva care se apropie 
vizibil de momentul extincției. Însă, dincolo de 
fascinația cu care privim interacțiunile candide, 
pline de sincope cotidiene, ale celor două, devenim 
conștienți, treptat, de o a doua prezență, aceea a 
golului, tot mai accentuată pe măsură ce vitalitatea 
protagonistei se estompează.

 Chantal Akerman’s last film before her death in 
2015, “No Home Movie,” marks a return to a number 

of themes and motifs important throughout her 
entire oeuvre. The autobiographical aspect of the 

documentary is at its most visible here, with the 
narrative centering on her relationship with her 

mother, Natalia, who is indirectly present in many 
other of her daughter’s films — the most memorable 

being “Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 
1080 Bruxelles,”  where she serves as a prototype for 
the protagonist, or “News From Home,” through the 
letters read out by Chantal. At first glance, we might 

be inclined to read the film as a tribute to her mother, 
whose health deteriorates as the story progresses. 

And, of course, that Akerman’s insistence and curiosity 
with which she films her — either in secret, during her 

daily routine, or openly, during their long-distance 
Skype chats — are proof of her desire to preserve as 

much as possible the person of someone who is 
visibly drawing close to extinction. But, beyond our 

fascination with watching their candid interactions, full 
of everyday syncopes, we gradually become aware 

of another presence, that of absence itself, more 
and more distinct as the protagonist’s life force fades 

away.

text: Andrei Rus

Regie, Scenariu, Imagine: Chantal Akerman /Producție: Chantal Akerman, Patrick Quinet, Serge Zeitoun /
Montaj: Claire Atherton /Sunet: Chantal Akerman, Eric Lesachet /Festivaluri și premii: Locarno Film 
Festival 2015 - World Premiere 
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NO HOME MOVIE _ [FRANȚA / BELGIA 2015, 115’]  
V.O.: Franceză, Engleză, Spaniolă _ NO HOME MOVIE /NO HOME MOVIE
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Mai întâi, un eveniment tragic are loc în America. 
James Byrd Junior, un bărbat afro-american, a fost 
linșat și târât prin suburbiile afro-americane din 
Jasper - un orășel sărac din Texas -, legat de mașina 
unor bărbați rasiști, adepți ai supremației albe.
Departe de a transforma acest eveniment într-
un reportaj senzaționalist, Chantal Akerman are 
răbdarea - acordându-ne și nouă timpul necesar - de 
a privi dincolo de faptele cunoscute. Odată cu ea, 
facem cunoștință cu diferiți locuitori ai acestui oraș 
îndepărtat. Străbătându-i drumurile și chipurile, 
cineasta lasă ca narațiunea să se desfășoare ușor-
ușor. Personajele vorbesc despre întâmplările recente 
și despre viețile lor în această societate fracturată, 
post-sclavagistă în care trăiesc. Montajul face ca 
prezentul să evoce viitorul și, în curând, activându-
ni-se imaginația, îi putem „vedea” pe cei spânzurați 
în trecut atârnând sub ramurile copacilor din zilele 
noastre. Acest peisaj, marcat de vechi tensiuni 
rasiale, devine bântuit de fantome. Pas cu pas pe 
urmele sale, putem simți, acum, fiecare moment al 
linșajului lui James Byrd Junior, trăim chiar momentul 
ororii.
Fără să ne dăm seama, Chantal Akerman ne pune la 
dispoziție instrumentele necesare pentru a vedea și 
a simți invizibilul. Ne acordă încredere și un rol activ. 
Acesta e unul dintre motivele pentru care filmul de 
față constituie o capodoperă în istoria cinemaului.

First, a tragic event takes place in America. James Byrd 
Junior, an African-American man, has been lynched 

and dragged along a road through the black outskirts 
of Jasper - a poor Texan town - chained to a pickup 

van driven by three racist white-supremacist men.
Chantal Akerman, far from turning it into a 

sensationalist media report, takes the time - and gives 
us the time - to go beyond the cold facts. With her, we 

meet different inhabitants of this remote city. Driving 
along its roads and its souls, she allows the story to 

slowly unfold. They speak about what happened 
recently and about their lives in this fractured post-

slavery society they live in. The editing makes the 
present call up the past, and soon, our imagination 
awakened, we can “see” yesterday’s hanged people 

on today’s tree-branches. This landscape, defined by 
longstanding racial tensions, becomes full of ghosts. 

Retracing its steps, we are now able to feel every 
single moment of the lynching of James Byrd Junior, 

we are living the very moment of the horror.
Without us noticing it, Chantal Akerman gives us 

the necessary tools enabling us to see and feel the 
invisible. She trusts us and offers us an active role. This 

is one of the reasons why this film is a masterpiece in 
the history of cinema. 

text: Vanina Vignal

Regie, Scenariu: Chantal Akerman /Producție: Xavier Carniaux /Imagine: Raymond Fromont 
/Montaj: Claire Atherton /Festivaluri și premii: Nuremberg International Human 

Rights Film Festival 2001 – Special Mention / International Film Festival Rotterdam 2000 
/ Cannes Film Festival 1999 - World Premiere 

SUD _ [FRANȚA / BELGIA 1999 ,  71’] 
 V.O.: Engleză _ SOUTH /SUD

24/3, 17.30 | Cinema elvire PoPesCo _ 
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SECTIONS/
RETROSPECTIVE

 Ross McElwee a studiat cinematografia 
în Statele Unite la începutul anilor 1970, avându-l 
ca profesor, printre alții, pe Richard Leacock. În 
acea perioadă, începuseră să fie din ce în ce mai 
accesibile aparate de filmat mai mici și mai ușoare, 
iar în domeniul înregistrării sunetului sincron se 
făcuseră progrese majore: pe scurt, nu mai era 
nevoie de o echipă de filmare numeroasă. Acest tip 
de echipă formată dintr-o singură persoană (Ross 
McElwee realizând și montajul propriilor filme) avea 
să devină prima dintre caracteristicile (marque de 
fabrique) stilului său cinematografic, cu totul și cu 
totul unic.
 Cea de-a doua constă în conștientizarea 
faptului, încă de la începutul carierei, că atât el, cât și 
familia lui - dar și pământurile natale din Sudul Statelor 
Unite - aveau să devină parte din filmele sale, ca figuri 
emblematice și universale. Filmele, însă, nu sunt doar 
despre ei (deși, ancorându-ne în viețile acestora, putem 
personifica problemele ridicate de filmele lui McElwee): 
fiecare reprezintă o oglindă pe care autorul ne-o așează 
în față și fiecare vorbește și despre noi.

 Ross McElwee studied cinema in the 
United States in the early seventies, with Richard 
Leacock among others. It was a time when lighter 
and smaller cameras were more readily available, but 
also for major sync-sound improvements: there was 
no longer a need for a big film crew. This “one-man-
crew” approach (with Ross McElwee even doubling 
as an editor) will become the first characteristic 
(marque de fabrique) of his completely unique 
cinematic style.

 The second one lies in his understanding, 
very early on, of the fact that he and his family - as 
well as their native South - would become part of 
his films as emblematic and universal figures. They 
are not only about them (even though anchoring 
to their lives helps embody what is questioned in 
all McElwee’s films): each film is a mirror that he is 
placing in front of us, and it talks about us as well.

 His own character’s self-irony is certainly 
the third characteristic: McElwee makes us laugh with 
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 Autoironia personajului său este, cu 
siguranță, cea de-a treia caracteristică: McElwee 
ne face să râdem, alături de el, de persona lui de 
pe ecran - este extrem de amuzant! -, care, pe 
parcursul întregii sale opere, ne dă posibilitatea 
de a sonda o serie de probleme sociale și rasiale 
foarte profunde: moștenirea tradiției sudiste, 
masculinitatea bărbatului alb, dar și chestiuni ce țin 
de familie, de maturitate, de condiția de părinte, de 
căutarea propriei identități, de căutarea de iubire 
și de proiecte de lucru. Făcându-ne să râdem, 
cineastul reușește să deschidă ceva înăuntrul nostru: 
fără măcar să ne dăm seama, ne gândim, reflectăm 
și problematizăm, în mod activ, tot ceea ce McElwee 
ne așează în dreptul ochilor - căutarea lui devine și a 
noastră.

 Chiar dacă fiecare din filmele lui Ross 
McElwee este o operă de artă de sine stătătoare, 
între toate există puternice conexiuni, fiind realizate 
pe parcursul a mai bine de 35 de ani. A avea ocazia 
de a le viziona rând pe rând, în ordine cronologică, 
trebuie să reprezinte una dintre cele mai mari plăceri 
ale unui cinefil. Vă recomandăm cu drag această 
experiență!

him at his filmic persona - he is extremely funny! - and 
throughout his entire oeuvre, his character enables 
us to explore very deep social questions, racial issues, 
the Southern heritage, white masculinity, but also 
family, adulthood, parenthood, the search for one’s 
identity, for love or for work. By making us laugh, he 
manages to open a space within ourselves: without 
even realising it, we are actively thinking, reflecting 
and problematizing everything McElwee puts in front 
of us - his quest becomes our quest.

 Each of Ross McElwee’s films stands alone 
as a separate work of art, but they are all strongly 
linked to one another, spanning over a period of 
more than 35 years. To have the opportunity to watch 
them chronologically, in a row, is one of the greatest 
pleasures a cinephile could indulge in. We warmly 
recommend this experience to you!
’

BIO /ROSS MCELWEE a crescut în Carolina de Nord. A absolvit Universitatea Brown și, mai târziu, Institutul 
Tehnologic din Massachusetts, unde a primit diploma de Masterat în cinema în cadrul unui program condus 

de documentariștii Richard Leacock și Ed Pincus. A realizat șapte documentare de lungmetraj, precum și 
mai multe scurtmetraje. Majoritatea filmelor sale au fost turnate în regiunea sa natală, Sudul American, 

printre ele aflându-se mult apreciatul „Sherman’s March”, „Time Indefinite”, „Six O’Clock News” și 
„Bright Leaves”.Filmele lui McElwee au participat la festivaluri de film ca cele de la Berlin, Londra, Viena, 

Rotterdam, Florența, Sydney și Wellington și au avut parte de numeroase retrospective. Din 1986 Ross 
McElwee predă film la Universitatea Harvard, unde e profesor al Departamentului de Studii Vizuale și de 

Mediu. _ BIO / ROSS MCELWEE grew up in North Carolina. He graduated from Brown University and later 
from Massachusetts Institute of Technology where he received a MS in filmmaking in a program headed by 
documentarians Richard Leacock and Ed Pincus. He has made seven feature-length documentaries as well 

as several shorter films. Most of his films were shot in his homeland of the American South, among them the 
critically acclaimed ”Sherman’s March”, ”Time Indefinite”, ”Six O’Clock News”, and ”Bright Leaves”.McElwee’s 

films have been included in the festivals of Berlin, London, Vienna, Rotterdam, Florence, Sydney, and 
Wellington and also in numerous retrospectives. Ross McElwee has been teaching filmmaking at Harvard 

University since 1986 where he is a professor in the Department of Visual and Environmental Studies.
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25/3, 20.30 | Cinema elvire PoPesCo _ 

Uneori căutările autobiografice ne pot conduce pe 
căi nebănuite. Cum ar fi să descoperi, precum Ross 
McElwee, că viața străbunicului tău, unul dintre 
magnații decăzuți ai tutunului din romanticul secol al 
XIX-lea american, ar fi inspirat un personaj interpretat 
de Gary Cooper într-un film hollywoodian clasic, 
intitulat „Bright Leaves” și regizat de Michael Curtiz, 
realizatorul legendarului „Casablanca”? Și cum ar 
fi să te obsedeze atât de tare această idee, încât să 
începi un întreg parcurs detectivistic, de multe ori 
soldat cu eșecuri, dar să nu-ți pese și să mergi mai 
departe, în speranța că vei reuși să-ți revelezi ceva 
cât se poate de important pentru tine? Acestea ar 
fi premisa și structura documentarului, intitulat tot 
„Bright Leaves”, ce reconstituie nu doar traseul 
urmat de cineast pentru a elucida misterul, ci, mai 
ales, prezintă supozițiile și conexiunile pe care le 
face între tot felul de evenimente pentru a ajunge 
la un rezultat cât mai precis. Printre întâlniri cu 
Patricia Neal, partenera lui Gary Cooper din filmul 
hollywoodian, printre cercetări în arhive și printre 
discuții emoționale despre efectele nocive ale 
tutunului asupra sănătății nu doar a populației largi, 
ci și a familiilor marilor producători din regiunea 
Carolinei de Nord, la un moment dat nici nu mai 
pare o miză aceea de a afla dacă e sau nu adevărată 
legătura dintre filmul clasic hollywoodian și realitate. 
Parcursul e atât de incitant, încât ai vrea să nu se 
ajungă niciodată la o elucidare, iar căutările lui 
McElwee să continue, la nesfârșit.

 Sometimes, an autobiographical quest can lead 
to unexpected revelations. What if you learned, 

like Ross McElwee did, that the life of your great-
grandfather, one of the ruined tobacco magnates 
of the romantic 19th century, is supposed to have 

inspired a character played by Gary Cooper in 
Michael Curtiz’s (the director of the legendary 

“Casablanca”) classic Hollywood film “Bright Leaves”? 
And what if you became so obsessed with this idea, 

that you embarked on a detective quest, often met in 
failure, which you wouldn’t mind and you’d just carry 

on, in the hope that you would eventually discover 
something of utmost importance to yourself? This 

represents the premise and the structure of the 
documentary, also titled “Bright Leaves,” which 

not only traces the filmmaker’s quest to solve the 
mystery, but, most of all, lays out the hypotheses and 

connections he makes between all sorts of events 
in order to reach as much of a specific outcome as 

possible. At some point between meetings with 
Patricia Neal, Gary Cooper’s partner in the Hollywood 

film, between searches through archives and 
emotional conversations about the harmful effects 
of tobacco not only on the public, but also on the 
families of the large producers in North Carolina, 
finding the truth about the relationship between 

the classic movie and reality stops being essential. 
The journey is so captivating, that you wish it never 

reached a resolution, and for McElwee’s 
quest to continue on forever.

text: Andrei Rus

Regie, Scenariu, Imagine: Ross McElwee /Producție: Ross McElwee, Linda Morgenstern /Montaj: Ross 
McElwee, Mark Meatto /Sunet: Ross McElwee, Rick Beck /Festivaluri și premii: News & Documentary Emmy 
Awards 2006 / Directors Guild of America, USA 2005 / National Society of Film Critics Awards, USA 2005 / 
Cannes Film Festival 2003 /Filmografie: Photographic Memory (2011) / In Paraguay (2008) / Bright Leaves 
(2003) / Frontline (TV Series, one episode - Six O’Clock News (1996) / Time Indefinite (1993) / Past 
Imperfect (1991) / Something to Do with the Wall (1991) / Sherman’s March (1985) / Backyard (1984) / 
Resident Exile (1981) / Space Coast (1979) / Charleen (1977) / 68 Albany Street (1976) /
 20,000 Missing Persons (1974)
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BRIGHT LEAVES _ [SUA / MAREA BRITANIE 2003, 105’]  
V.O.: Engleză _ BRIGHT LEAVES /BRIGHT LEAVES
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Primul film al lui Ross McElwee, care a fost și lucrarea 
lui de diplomă de la MIT, se construiește în jurul 
personalității explozive a lui Charleen Swansea, 
prietena și fosta lui profesoară de liceu. Ea trăiește și 
lucrează în Charlotte, orașul de baștină al cineastului, 
crescându-și singură cei doi copii și punându-și 
talentul artistic, pe care și l-a cultivat alături de nume 
precum E.E. Cummings și Ezra Pound, în slujba 
elevilor săi proveniți din clase sociale defavorizate. 
Cu toate că influența lui Richard Leacock, unul dintre 
principalele figuri ale cinema-ului direct și care i-a 
fost profesor la MIT, se face resimțită de-a lungul 
filmului, Ross McElwee afișează o atitudine polemică 
față de conceptul de fly on the wall: cu toate că 
unele secvențe sunt pur observaționale, multe altele 
își datorează impactul emoțional tocmai încrederii 
și amiciției care iradiază între persoana din fața 
camerei și cea din spatele ei. Departe de a căuta 
să fie invizibil, McElwee mizează pe tendința de a 
performa pe care o manifestă subiecții săi sub ochiul 
camerei de filmat, demonstrând astfel o înțelegere 
mai nuanțată a ideii de adevăr uman - adevăr care 
poate fi intuit tocmai în funcție de măștile în spatele 
cărora fiecare alege să se ascundă. Actul de a o 
filma pe Charleen - lucru pe care are să-l mai facă 
de nenumărate ori în filmele lui ulterioare - pare 
de asemenea să-l fi convins că a se concentra pe 
subiectivitatea unui individ este un mod privilegiat 
de a descoperi comunitatea în care acesta trăiește, 
iar filmografia lui la persoana întâi nu este altceva 
decât o șlefuire a acestei formule testate aici pentru 
întâia oară.

Ross McElwee’s first film, which was also his 
graduation film at MIT, is built around the fiery 

personality of Charleen Swansea, his friend and 
former high-school teacher. She lives and works 
in Charlotte, the filmmaker’s hometown, raising 

her two kids and putting her artistic talent, which 
she nourished alongside such personalities as E.E. 

Cummings and Ezra Pound, to the service of her 
underprivileged students. Although the influence 

of Richard Leacock, one of the central figures 
of direct cinema and her professor at MIT, is felt 

throughout the film, Ross McElwee takes a polemic 
stand to the “fly on the wall” concept: whilst some 
scenes are purely observational, many others owe 

their emotional impact precisely to the trust and 
friendship shining through between the person in 
front of the camera and the person behind it. Far 
from seeking to make himself invisible, McElwee 

relies on the impulse to perform manifested by his 
subjects under the camera’s eye, thus displaying a 

more granular understanding of the idea of human 
truth - a truth that can only be intuited based on the 
masks behind which everyone chooses to hide. The 

act of filming Charleen - which he would do again 
countless times in his later films - also seems to have 

convinced him that focusing on one individual’s 
subjectivity is a privileged way of discovering the 

person’s community, and his first person filmography 
is nothing but a honing of this formula, tested here 

for the first time.

text: Liri Alienor Chapelan

CHARLEEN _ [SUA 1977 ,  60’] 
 V.O.: Engleză _ CHARLEEN /CHARLEEN

22/3, 20.30 | arCub _ 

Regie, ScenaRiu: Ross McElwee 
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Cel mai recent film al lui Ross McElwee este o 
minunată poveste de maturizare și, în același timp, 
un periplu cinematografic formidabil. McElwee 
începe prin a ne destăinui cum intră constant în 
conflict cu fiul lui, Adrian, care nu mai e băiețelul 
drăgălaș crescut sub ochii noștri în filmele tatălui 
său - un puști dispus, de obicei, să apară în cadru 
și să interacționeze cu tatăl lui -, ci a devenit, între 
timp, un tânăr adult, dependent de tehnologie, 
talentat și extrem de creativ, însă tăcut și inaccesibil 
pentru părinții lui. McElwee ne mărturisește că atât 
el, cât și soția lui au fost foarte derutați, neștiind 
cum să reacționeze, când Adrian a renunțat la școală 
sau în legătură cu consumul său de alcool și droguri. 
McElwee își dă seama că se află, acum, în același rol 
ca al propriului său tată: membru al unei generații 
mai în vârstă, alarmat de aparenta debusolare a 
fiului lui. În încercarea de a-l înțelege mai bine pe 
Adrian și sperând să retrezească unele senzații trăite 
de el însuși la acea vârstă, McElwee se întoarce într-
un sat din Britania pentru a-și rememora propriii pași 
înspre maturizare, când avea încă o viață întreagă 
înaintea lui și habar nu avea ce să facă. Primul sat 
unde a poposit, la întâmplare, a devenit și primul 
loc unde și-a găsit de lucru, ca asistent al unui 
fotograf de nunți, Maurice, și unde a avut o idilă 
cu Maud, o tânără de vârsta lui.

 Ross McElwee’s most recent film is a magnificent 
coming-of-age story and a cinematographic journey. 
McElwee starts by sharing with us how he constantly 
finds himself at odds with his son Adrian, who is no 

longer the cute little boy we have seen growing up in 
all his father’s films - a kid usually willing to be in the 
frame, interacting with his father - but a young adult 

already, addicted to technology, gifted and extremely 
creative, but silent and unreachable to his parents. 
McElwee confesses to us that both himself and his 
wife were very confused and did not know how to 

react after Adrian dropped out of school, or to his use 
of alcohol and drugs. Now, McElwee finds himself 

cast in a role like that of his father’s: a member of an 
older generation, alarmed by his son’s apparent lack 
of direction. In an attempt to understand Adrian and 

hoping to call back some of the feelings he himself 
had experienced at that age, McElwee travels back 

to a village in Brittany to retrace his own journey into 
adulthood, when his whole life was still ahead of him 
and had no idea what to do with it. The first random 

village where he stopped became the place where he 
got his first job working as an assistant to a wedding 
photographer, Maurice, and where he had an affair 

with Maud, a young woman of his age.

text: Vanina Vignal

Regie: Ross McElwee /Producție, Scenariu: Marie Emmanuelle Hartness, Ross McElwee /Imagine: Ross 
McElwee /Montaj: Sabrina Zanella-Foresi /Sunet: Lionel Guenoun /Festivaluri și premii: Sheffield 
International Documentary Festival 2012 - Sheffield Youth Jury Award / Venice Film Festival 2011 
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Într-un cântec intonat în film de bunica lui McElwee, 
unul dintre versuri spune povestea unui „picanniny” 
(un copil afro-american) care, jucându-se afară, se 
simte foarte necăjit când e respins de un grup de 
copii albi. Până la urmă, mama lui îi dă voie afară 
să se joace după bunul plac, avertizându-l să aibă 
însă grijă să „rămână în ograda” lui. Bunica lui 
McElwee cântă aceste versuri ale Sudului fără să 
acorde prea multă atenție conținutului, iar Ross 
înțelege brusc că această „ogradă”, aici în Sudul 
Americii, este un loc simbolic unde, când e vorba 
de familia lui, persoanele albe și cele afro-americane 
interacționează unii cu alții, în schimb la locul de 
muncă sau în spațiile publice aceste interacțiuni 
sunt foarte diferite. Chiar și așa, până și în familia 
lui, curtea e un loc unde albii se destind, iar afro-
americanii muncesc. 
În acest film formidabil, realizat în vara anului 1978, 
pe vremea când era încă student, McElwee începe să 
se folosească de aspecte „autobiografice” pentru a 
spune - cu un pronunțat simț al umorului - o poveste 
ce nu se rezumă doar la el: o poveste despre 
masculinitatea bărbaților albi, despre o istorie socială 
comună traumatică, despre probleme rasiale, despre 
o moștenire a Sudului des întâlnită și complexă. 
În filmul de față, unde facem cunoștință cu aceste 
preocupări ale lui, cât și cu stilul său unic și cu multe 
personaje recurente, McElwee sădește germenii 
pentru proiectele sale viitoare.

In a song sung by McElwee’s grandmother in the 
film, one of the lyrics tells the story of a “piccaninny” 

(a black child) who, while playing outside, feels 
extremely hurt when he is rejected by a group of 

white children. His mother eventually allows him to 
go out and play as much as he wishes but warns 

him to be careful and to “stay in your own backyard.” 
McElwee’s grandmother sings this Southern song 
without giving too much thought to the lyrics, and 

Ross suddenly understands that his “Backyard,” here in 
the American South, is a symbolic place where in his 
own family black and white people interact, whereas 
in the workplace or in public spaces, interactions are 

very different. Still, even in his family, the backyard 
is a place for white people to unwind, and for black 

people to work in.
In this magnificent film, shot in the summer of 1978 

when he was still a film student, McElwee starts to use 
his own “autobiography” to tell – with a keen sense of 
humour - a story about much more than just himself: 

a story about white masculinity, about a shared 
traumatic social history, about racial issues, about a 

common and complex Southern heritage. McElwee 
plants the seeds for his later works in this film where 
we meet with these preoccupations, with his unique 

style, and with many recurrent characters.

text: Vanina Vignal

BACKYARD _ [SUA 1984 ,  40’] 
 V.O.: Engleză _ BACKYARD /CURTEA DIN SPATE

22/3, 20.30 | arCub _ 

Regie, Producție, Imagine, Montaj: Ross McElwee 
/Festivaluri și premii: International Film Festival Rotterdam1994
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22/3, 13.30 | arCub _ 

La începutul filmului, ni se dă de înțeles că McElwee 
intenționase, inițial, să facă un film despre urmările 
- resimțite și în ziua de azi în Sudul Americii - 
„războiului total” dus de generalul Sherman, 
reprezentând forțele Statelor Confederate ale 
Americii, în timpul Războiului de Secesiune. Dar, 
chiar înainte să înceapă filmările, iubita lui McElwee 
pune capăt relației dintre ei. Are 33 de ani, e încă 
necăsătorit și într-o situație incertă. Sora lui mai 
mare îi critică intens aspectul uscățiv și stilul de 
viață boem. Se întreabă dacă fratele său va reuși 
vreodată să se adune. Simțindu-se presat de ea și 
de părinții lor, McElwee își canalizează energia în 
încercarea de a-și găsi „o fată cumsecade din Sud”. 
Atenția acordată de femeile pe care le cunoaște îi 
alimentează îndoielile de sine, izbindu-l cu o doză 
de anxietate egalată doar de amenințarea unui 
război nuclear. Între timp, explorările aparent lipsite 
de direcție ale cineastului prin Sudul Statelor Unite 
ne revelează detalii despre relația sa complexă 
cu aceste locuri - un tip de dinamică pe care o 
aseamănă cu cea dintre Sherman și Sud, dragostea 
generalului față de această regiune a Americii 
nereușind să îi câștige afecțiunea populației, fiind 
profund disprețuit de localnici.

 At the beginning of “Sherman’s March,” we are made 
to understand that McElwee had originally planned 

to make a film about the aftermath, still felt in the 
American South, of the ‘’total warfare’’ waged by the 
Confederate General Sherman during the American 

Civil War. But just before filming is about to start, 
McElwee’s girlfriend ends their relationship. He is 

33, still not married, and in limbo. His older sister is 
very critical about his scraggy appearance and laid-

back lifestyle. She wonders if he will ever get himself 
together. Feeling pressured by both her and by their 

parents, McElwee shifts his focus to finding a “nice 
Southern girl.” The attention of the women he meets 
feeds his own self-doubt and strikes him with a level 

of anxiety that is equaled only by the threat of nuclear 
war. All the while, McElwee’s apparently aimless 

exploration of the South delivers insights into his 
complex relationship with his native land - a dynamic 

he compares to that of Sherman’s with his own home, 
whose love for the Southern States did nothing to 

prevent him from being deeply hated there.

text: Vanina Vignal

Regie, Producție, Scenariu, Imagine, Montaj: Ross McElwee /Sunet: Richard Bock, Ross McElwee /
Festivaluri și premii: Cinema Eye Honors Awards 2010 - Legacy Award / National Film Preservation 
Board, USA 2000 - Selected for Preservation in the U.S. National Film Registry / Sundance Film 
Festival 1987 - Grand Jury Prize 
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După ce devine tată, McElwee ajunge să își petreacă 
din ce în ce mai mult timp acasă, îngrijindu-se de fiul 
lui. Zi de zi, uitându-se la televizor, e expus unui val 
constant de atrocități difuzate la emisiunile de știri. 
Privită prin această fereastră, planeta pare un loc al 
groazei (cutremure, boli, incendii, crime), primejdios 
și suprarealist. În ce fel de lume va crești fiul lui? 
Un uragan a devastat o insulă din South Caroline, 
unde locuiește Charleen, o veche prietenă de-ale 
lui McElwee și personaj recurent în filmele sale, așa 
că cineastul se decide să meargă la fața locului și 
să vadă cu ochii lui cum stau lucrurile dincolo de 
fereastra mass-mediei. Se trezește înconjurat de 
echipe de televiziune, chiar în mijlocul evenimentelor 
văzute la televizor, pe podul către insula afectată. 
Chiar dacă privesc cu toții la același prăpăd, nu văd 
aceleași lucruri. Filmând membri echipelor TV, 
scoate la iveală cât sunt de artificiali și de orbi și 
cum înscenează diverse situații. Spre deosebire 
de ei, McElwee își acordă timpul necesar pentru a 
străbate țara și a scoate la suprafață întregile povești 
ale victimelor catastrofelor, văzute în prealabil la 
televizor. Își face timp să îi cunoască și să observe 
cum interacționează cu dezastrul suferit. Se plasează 
- plasându-ne, astfel, și pe noi - în temporalitatea 
lor, nu cea stabilită de știrile de la ora 5. Nu suntem 
țintuiți sub vraja televizorului și, mulțumită lui 
McElwee, devenim spectatori activi.

After becoming a father, McElwee finds himself 
spending much more time at home than usual, taking 

care of his son. He is facing a constant stream of 
atrocities broadcasted daily on TV, on the news. The 

world seen through this specific window looks horrific 
(earthquakes, disease, fire, murders), threatening and 
surreal. What kind of world will his son grow up in? A 

hurricane destroyed a South Carolina island, home to 
Charleen, McElwee’s long-time friend and recurrent 
character in his films, and he decides to go and see 

for himself what is happening beyond the window of 
the media. He finds himself in the middle of several 
television crews, at the very scene he had witnessed 

on TV, namely the bridge leading to the island. 
Although they are all looking at the same damage, 
they are not seeing the same things. While filming 

them, he reveals their artifice, their blindness, and how 
they stage scenarios.Unlike them, McElwee takes the 
time to cross the country and unearth the full stories 
of the victims of disasters, people he had previously 

seen on TV. He takes the time to meet them and 
to see them interact with the damages they have 

suffered. He places himself - and thus places us as 
well - in their own timeframe, not in the 6 o’clock news 

timeframe. We are not in thrall to the TV and, thanks 
to McElwee, we become active spectators.

text: Vanina Vignal

SIX O’CLOCK NEWS _ [SUA 1996 ,  103’] 
 V.O.: Engleză _ SIX O’CLOCK NEWS /ȘTIRILE DE LA ORA ȘASE

24/3, 20.00 | Pavilion 32 _ 

Regie, Scenariu, Imagine, Montaj: Ross McElwee /Producție: David Fanning , Ross McElwee, Robin 
Parmelee, Michael Sullivan /Sunet: Richard Bock, Victor Buhler, Thouly Dosios, Victoria Garvin Davis, 

Miguel Kohan, George Reyes /Festivaluri și premii: Hawaii International 
Film Festival 1996 - Golden Maile Award
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Unul dintre cele mai filosofice și mai dense episoade 
ale seriei, „Timp nedefinit” prezintă o perioadă 
complicată și plină de evenimente a vieții lui Ross 
McElwee, marcată inițial de căsătoria cu Marilyn 
Levine, moment ce reprezintă și startul filmului, iar 
apoi, de dispariția bruscă a tatălui, de pierderea, 
de către Marilyn, a primei sarcini și de nașterea, 
în final, a lui Adrien, primul copil al cuplului. Din 
multe puncte de vedere, e unul dintre cele mai 
autoreferențiale documentare de-ale cineastului, 
paralelele cu alte contexte relevante din punct de 
vedere social și politic fiind limitate aici la unele 
reflecții și nefiind integrate în structura narativă 
principală. Încercarea lui McElwee de a se înțelege 
pe sine și de a-și accepta noul rol de soț și de 
tată, prin analizarea relației lui cu familia - atât cu 
cei rămași în viață, cât și cu generațiile tatălui și a 
bunicilor - creează un context în care tonul elegiac 
se combină adeseori cu observațiile candide și cu 
revelarea unor epifanii cotidiene. Frumusețea filmului 
e o rezultantă a tuturor acestor factori și, mai ales, a 
modului în care își lasă locul unii, altora, de fiecare 
dată adăugând un element în plus la încercarea 
realizatorului de a înțelege, sau, măcar, de a intui 
sensul și semnificația propriei existențe.

 One of the densest and most philosophical episodes 
of the series, “Time Indefinite” depicts a complicated 

and eventful time in Ross McElwee’s life, initially 
marked by his marriage to Marilyn Levine, shown in 

the beginning of the film, then by the sudden passing 
of his father, followed by Marylin’s miscarriage of her 
first pregnancy and, finally, by the birth of Adrien, the 

couple’s first child. In many ways, the film is one of 
the filmmaker’s most self-referential works, and the 
analogies with other socially and politically relevant 

contexts are limited here to a few reflections, without 
being integrated in the main narrative structure. 

McElwee’s attempt to better understand himself 
and accept his new role as husband and father by 
analyzing his relationship with his family — not only 
those alive, but also his grandparents’ and father’s 

generations — creates a setting where a melancholic 
tone is often mixed with candid observations and with 

the revelation of everyday epiphanies. The beauty of 
the film is the result of all these factors and, above 

all, of the way in which they leave room for one other, 
each time adding one more piece to the filmmaker’s 

attempt to understand, or at least to intuit the 
meaning and significance of his own existence. 

text: Andrei Rus

Regie, Producție, Scenariu, Imagine, Montaj: Ross McElwee /Sunet: Richard Bock 
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TIME INDEFINITE _ [SUA 1993, 114’]  V.O.: Engleză
 _ TIME INDEFINITE /TIMP NEDEFINIT
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 Într-o societate a spectacolului precum 
cea în care trăim, maeștrii nu sunt întotdeauna 
cei mai cunoscuți de marele public, ci aceia care 
mânuiesc cu cea mai mare îndemânare limbajul artei 
pe care o exersează și cei care o împing neîncetat 
spre noi teritorii.

 La One World Romania #13 prezentăm 
cinci filme realizate de cinci dintre cineaștii cei mai 
importanți ai lumii. Știm, poate de unii dintre ei nu 
ați auzit vorbindu-se prea mult în România - pentru 
că au realizat exclusiv documentare, nu au ajuns 
poate în Competiția de la Cannes și pentru că azi 
prea mulți critici de cinema se ghidează exclusiv 
după selecțiile principale (mainstream) ale marilor 
festivaluri și ale ceremoniilor majore de premiere, 
nu au ajuns - decât rar - nici în topurile colective de 
final de an ale breslei. 

 Cu toate astea, sunt cinci dintre cineaștii 
cei mai respectați în rândul profesioniștilor interesați 
de filmul documentar/experimental și, pentru noi, la 
One World Romania, înseamnă mult că au acceptat 
să își prezinte filmele în cadrul festivalului și - cu 
excepția lui Loznitsa - să și participe personal la 
proiecțiile din București.

 THOMAS HEISE este un documentarist 
german născut în Germania de Est și ale cărui 
filme au fost sistematic interzise până la căderea 
zidului Berlinului - ulterior, el și-a concentrat atenția 
asupra repercusiunilor reunificării Germaniei la nivel 
individual, familial și regional. Anul acesta, el vine la 
One World Romania cu cel mai recent film al său, 
intitulat „Heimat e un spațiu în timp”, un amplu 
eseu în care meditează, prin prisma propriei sale 
genealogii, asupra devenirii Germaniei în ultimul 

 In a society of spectacle like the one we live 
in, the masters aren’t always those most known to the 
general public, but rather those who wield with the 
greatest of skill the language of the art they practise, 
as well as those who constantly push its boundaries 
into new territories. 

 One World Romania #13 presents five 
films made by five of the world’s most important 
filmmakers. Granted, you may not have even heard 
too much said about some of them in Romania — 
having only made documentaries, neither have they 
been invited, perhaps, into the Cannes Competition, 
and since too many film critics today exclusively follow 
the main(stream) selections of the major festivals and 
premiere ceremonies, nor have they been included — 
more often than not — in their collective end-of-year 
lists of favourites.

 And yet they are five of the most respected 
filmmakers among industry professionals interested 
in documentary/experimental film, and for us — at 
One World Romania — it means the world that 
they’ve agreed to show their films here and also, with 
the exception of Loznitsa, to personally attend the 
screenings in Bucharest.

 THOMAS HEISE is a German filmmaker 
who was born in East Germany and whose films 
were systematically banned until the fall of the 
Berlin Wall — later on, he would direct his attention 
to the repercussions of Germany’s reunification 
on an individual, familial and regional level. This 
year, One World Romania will be showing his latest 
film, “Heimat Is a Space in Time,” a complex essay 
in which the director, peering through the lens of 
his very own genealogy, meditates on Germany’s 
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secol. Prin acest film monumental, care îmbină 
fragmente din jurnale, scrisori de familie, fotografii 
de epocă și filmări actuale, Heise explorează 
cu subtilitate tematici precum trauma, trecerea 
timpului și modul în care trecutul se moștenește din 
generație în generație.

 MARIANA OTERO se remarcă prin 
coerența angajamentului social, fiecare film al său 
abordând o nouă fațetă a inegalităților constitutive 
ale societăților contemporane și propunând 
invariabil empatia și solidaritatea ca remedii. La 
One World Romania, va fi parte din juriul format din 
profesioniști care va evalua filmele din Competiția 
Internațională și va prezenta, de asemenea, 
filmul „Căutându-l pe Gilles Caron”, o biografie 
a fotografului Gilles Caron. Mariana Otero se 
apleacă asupra muncii lui, formată din câteva mii de 
fotografii, serii de negative ce recompun evenimente 
esențiale din istoria secolului al XX-lea: Războiul de 
Șase Zile, ardentul mai ’68, conflictele din Irlanda de 
Nord sau războiul din Vietnam. Analizând imaginile, 
descoperim odată cu ea omul din spatele figurii de 
fotograf-vedetă al celor mai mari reviste.

 CLAIRE SIMON este deja o figură familiară 
pentru publicul OWR, care a avut oportunitatea 
să-i descopere filmele la Cineclubul de anul trecut. 
Simon revine la festival cu un film-fluviu, „Satul”, 
cu o durată de peste opt ore și împărțit în zece 
episoade. Satul din titlu este Lussas, care ar fi rămas 
doar unul dintre cătunele pitorești ale Franței, dacă 
Jean-Marie Barbe, originar din localitate, nu ar fi avut 
ideea de a-l transforma într-un centru de reflecție al 
documentariștilor din întreaga țară. În timp, avea să 
devină tot mai important pentru cineaști și pentru 
cinefili deopotrivă, atrăgând mii de spectatori în 

evolution throughout the past century. Through this 
monumental film weaving together diary excerpts, 
family letters, vintage photographs and current 
footage, Heise carries out a subtle exploration of 
themes such as trauma, the passing of time and how 
the past is passed down generation to generation.

 MARIANA OTERO has gained prominence 
thanks to the consistent social engagement of her 
films, each dealing with a different facet of constitutive 
societal inequalities and unfailingly advocating for 
empathy and solidarity as remedies. During this 
year’s edition of One World Romania, Mariana Otero 
will be a member of the jury of professionals in the 
International Competition and will also be presenting 
her film, “Looking for Gilles Caron,” documenting the 
life of photographer Gilles Caron. The filmmaker 
turns her eyes on his work, amassing thousands of 
photos, rolls of film retracing the most important 
events in the history of the twentieth century: the 
Six-Day War, the incendiary May ’68, the Northern 
Ireland Troubles, or the War in Vietnam. By examining 
the images, we share with her the discovery of the 
man behind the famous photographer for the most 
renowned magazines.

 CLAIRE SIMON is, by now, a familiar figure 
to OWR audiences, who had the chance to discover 
her films at last year’s Cineclub. Simon returns to 
Bucharest with a marathon-film, “The Village,” with a 
duration of eight hours and split into ten episodes. 

TRENDSETTERS
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timpul festivalului anual care se desfășoară aici. 
Cineasta ne invită să intrăm în intimitatea echipei 
coordonate de Barbe, să asistăm la succesele de 
etapă, dar și la deziluziile și eșecurile traversate în 
demersul lor temerar.

 Filmografia lui ABBAS FAHDEL, membru 
al Juriului OWR în acest an, se află sub semnul 
rădăcinilor irakiene ale regizorului, care și-a 
părăsit țara de origine la 18 ani pentru a studia 
cinematografia la Sorbona. De atunci, fiecare 
documentar pe care l-a regizat este un omagiu 
închinat celor care, precum conaționalii săi, fac 
față zi de zi adversității, războiului și sărăciei. În 
filmul său cel mai recent, „Pâine amară”, Fahdel 
alege să prezinte viața cotidiană dintr-o tabără 
de refugiați din Liban și ne amintește că violența 
insidioasă a privațiunilor, a umilințelor, a lipsei de 
speranță depășește granițele unei țări în conflict și 
se răspândește oriunde aceștia își poartă pașii. 

 Numele lui SERGEI LOZNITSA este 
asociat atât cu genul ficțional, cât și cu cel 
documentar, în care regizorul ucrainean analizează 
impactul moștenirii regimului sovietic asupra 
națiunilor și indivizilor care s-au aflat sub dominația 
lui. În noul său film, „Funeralii de stat”, acesta 
disecă aspectul ritualistic și spectacular al istoriei 
care reiese din imaginile oficiale ale înmormântării 
lui Stalin. Evenimentul a rămas în istorie nu numai 
datorită grandorii, ci și pentru că, în esență, 
vorbește despre mecanismul fricii, despre felul cum 
fantoma stalinismului a stăruit în lume multă vreme 
după dispariția celui care l-a instaurat.

The village in the title is that of Lussas, which, had it 
not been for Jean-Marie Barbe’s (its native son) idea 
to turn it into a centre for reflection for documentary 
filmmakers around the country, would be just another 
of France’s picturesque villages. It was to become, in 
time, more and more important for filmmakers and 
film lovers alike, drawing audiences in their thousands 
to the yearly film festival that takes place here. The 
filmmaker grants us access into the intimacy of 
Barbe’s team, a chance to witness their step-by-step 
accomplishments, but also the disillusionment and 
failures experienced along their intrepid endeavour.

 The filmography of ABBAS FAHDEL, one 
of this year’s OWR jury members, is marked by his 
Iraqi roots, having left his native country at the age 
of 18 in order to study cinema at the Sorbonne. 
Since then, each of his documentaries has been a 
tribute paid to those who, much like his countrymen, 
are faced with daily adversities, war and poverty. 
In his latest film, “Bitter Bread,” Fahdel chooses to 
depict the day-to-day life of a Lebanese refugee 
camp, reminding us that the insidious violence of 
deprivation, humiliations, hopelessness transcends 
the boundaries of a warring country and spreads 
wherever they may step foot.
  
 SERGEI LOZNITSA’s name is linked both 
with fiction and with documentary films, where 
the Ukrainian director examines the impact of the 
Soviet regime on the nations and individuals who 
have found themselves under its boot. In his new 
film, “State Funeral,” he dissects the ritualistic and 
spectacular aspect of the history that emerges from 
the official images of Stalin’s funeral. The event lives 
on in history not only because of its grandeur, but 
also because, in essence, it says something about the 
mechanism of fear, about how the ghost of Stalinism 
lingered in the world long after the demise of the 
man who had ordained it.
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Situația dramatică a refugiaților sirieni a devenit o 
prezență obișnuită pe ecranele europenilor și s-a 
ajuns în punctul regretabil în care numai tragediile 
de proporții, cu victime numeroase, mai stârnesc 
o vâlvă mediatică. Ca în fața oricăror orori de care 
o desparte o distanță sigură, opinia publică se 
desensibilizează treptat. Filmul lui Abbas Fahdel 
nu își propune să retrezească empatia amorțită a 
marelui public bombardându-l cu imagini șocante 
din conflictul sirian. Abordarea lui este cu mult mai 
simplă și cu mult mai eficientă: alegând să prezinte 
viața cotidiană dintr-o tabără de refugiați din Liban, 
ne amintește că violența insidioasă a privațiunilor, a 
umilințelor, a lipsei de speranță depășește granițele 
unei țări în conflict și se răspândește oriunde aceștia 
își poartă pașii. Protagoniștii din „Pâine amară” 
își înfruntă cu demnitate soarta, copiii jucându-se, 
tinerii imaginându-și un viitor de cele mai multe 
ori departe de Siria, bătrânii amintindu-și. Fahdel 
colectează toate aceste nuanțe subtile, care reies 
din convorbirile din jurul sobelor nefuncționale 
sau din timpul unor munci fizice epuizante, și 
compune cu ele un portret sensibil al unei comunități 
dezrădăcinate, maltratate, resemnate, dar și solidare 
și care dă dovadă de o impresionantă capacitate de 
a se regenera.

The dramatic situation of Syrian refugees has become 
a regular presence on the screens of Europeans, 
reaching a regrettable point where only sizeable 

tragedies, claiming many victims, can still cause a 
media stir. Just as in the face of any other horror 

unravelling at a safe enough distance, public opinion 
has grown desensitised. Abbas Fahdel does not 
mean for his film to reawaken the world’s dulled 

empathy by bombarding it with shocking images 
of the Syrian conflict. His approach is simpler and 

more efficient: by choosing to portray the daily life 
of a Lebanese refugee camp, he reminds us that 

the insidious violence of deprivation, humiliations, 
hopelessness transcends the boundaries of a warring 

country and spreads wherever they may step foot. The 
protagonists of “Bitter Bread” confront their fate with 

dignity: children play, the young envisage a future 
— in most cases — far away from Syria, the elderly 

reminisce. Fahdel gathers all these subtle nuances 
which emerge from conversations around broken 
stoves or during exhausting physical chores, and 

uses them to paint a tender portrait of a community 
that has been uprooted and mistreated, that is now 

resigned, but also empathetic, and that shows an 
overwhelming ability to regenerate.

text: Liri Alienor Chapelan

 [’LIBAN / IRAK / FRANȚA 2019 ,  86] _ تازبُخلا ّقح
V.O.: Arabă _ BITTER BREAD /PÂINE AMARĂ
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Regie, Imagine, Montaj, Sunet: Abbas Fahdel /Producție: Abbas Fahdel, Nour Ballouk /Festivaluri și premii: 
Mar del Plata International Film Festival 2019 / The New York Film Festival 2019 / Valdivia International Film 

Festival 2019 /Filmografie: Yara (2018) / Homeland (Iraq Year Zero) (2015) / L’aube du monde 
(2008) / Nous les Irakiens (2004) / Retour à Babylone (2002)

27/3, 18.00 | CinemateCa eforie _ 
28/3, 13.00 | Cinema elvire PoPesCo

BIO / ABBAS FAHDEL e un regizor franco-irakian, născut în Babilon, Irak. A studiat cinemaul în Franța, 
la Sorbona. Printre filmele sale importante se numără:„Back to Babylon” (realizat în Irak în 2002), „We 
Iraqis” (2003) și drama de război „Dawn of the World” (2008). În 2015, documentarul său monumental, 
„Homeland (Iraq Year Zero)”, a fost premiat la cele mai importante festivaluri de film din lume. _ BIO / 
ABBAS FAHDEL is an Iraqi-French film director, born in Babylon, Iraq. He studied cinema in France 
at the Sorbonne University. Some of his most important films are “Back to Babylon” (shot in Iraq 
in 2002), “We Iraqis” (2003) and the war-drama “Dawn of the World” (2008). In 2015, his 
monumental documentary, “Homeland (Iraq Year Zero)”, was awarded at some of 
the most important film festivals in the world.
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Cum ar arăta, în imagini, evoluția identității naționale 
și a ideii de patrie în Germania secolului trecut? 
Thomas Heise ne oferă șansa de a o explora, punând 
în scenă mai multe povești trăite de oameni din 
patru generații ale familiei sale, care devin astfel o 
reflexie a unor evenimente contradictorii și, de multe 
ori, violente din istoria Germaniei. Întâmplările sunt 
repovestite din perspectiva cuiva aflat în interiorul 
Republicii Democrate Germane, țara de baștină a 
cineastului, o țară ce nu mai există. Regizorul citește, 
din voice-over, jurnalele, scrisorile de dragoste ale 
familiei sale, chiar și un eseu de școală despre război, 
vedem imagini cu desenele unor copii, cu fotografii, 
dar și imagini filmate în Germania zilelor noastre. 
Această îmbinare a imaginilor de arhivă cu diferite 
peisaje, neînsoțite de niciun comentariu, ne îngăduie 
să găsim noi înșine relațiile dintre trecut și prezent 
și să reflectăm la raporturile de cauzalitate dintre 
evenimente istorice. Acest minunat film de Thomas 
Heise este o analiză subtilă, atât la nivel personal, cât 
și politic, a traumei și a suferinței, a modalităților prin 
care noile generații moștenesc memoria trecutului.

 How does one picture the evolution of national 
identity and of the homeland in Germany in the past 

century? Thomas Heise allows us to explore this by 
staging stories of four generations of people in his 

family, who thus become a reflection of the conflicting 
and often violent events in Germany’s history. The 

events are being retold from the perspective of 
someone within the GDR, the filmmaker’s native 

country, a country that no longer exists. The director 
reads - in voiceover - diaries, family love letters, even 

a school essay about war, we see images of children’s 
drawings or photographs, but also filmed images 
of today’s Germany. This entwinement of archival 

footage with various landscapes, unaccompanied 
by any commentary, enables us to draw our own 
parallels between the past and the present, and 

to reflect on what led from one historical event to 
another. This great film by Thomas Heise is a very 

subtle exploration, both on a personal, as well as on 
a political level, of trauma, grief and of the ways in 
which new generations inherit the memory of the 

past. 

text: Vanina Vignal

Regie, Scenariu, Narațiune: Thomas Heise /Producție: Heino Deckert /Imagine: Stefan Neuberger /
Montaj: Chris Wright /Sunet: Johannes Schmelzer-Ziringer /Design de Sunet: Markus Krohn /Festivaluri 
și premii: Visions du Réel 2019 - Grand Prix / Montreal International Documentary Festival (RIDM) 2019 - 
Student Jury Prize / Jerusalem Film Festival 2019 - Chantal Akerman Award, The Jewish Experience Award /
Filmografie: Städtebewohner (2014) / Gegenwart (2012)/ Sonnensystem (2011) / Material (2009) / Kinder. 
Wie die Zeit vergeht (2008) / Im Glück. Neger (2006) / Mein Bruder. We’ll Meet Again (2005) / Vaterland 
(2002) / Neustadt Stau - Stand der Dinge (2000) / Barluschke (1997) / Stau - Jetzt geht’s los (1993) / 
Eisenzeit (1992) / Volkspolizei 1985 / Das Haus (1984)
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HEIMAT IST EIN RAUM AUS ZEIT _ [GERMANIA / AUSTRIA 2018, 218’]  
V.O.: Germană _ HEIMAT IS A SPACE IN TIME /HEIMAT E UN SPAȚIU ÎN TIMP

BIO / THOMAS HEISE s-a născut în 1955 în Berlinul de Est. A realizat peste 20 de documentare de lung 
și scurtmetraj, printre care multipremiata trilogie „Halle-Neustadt.” Din 2013 predă Artă și Film în cadrul 

Academiei de Arte Plastice din Viena, iar din 2018 este directorul secțiunii de Film și Media al Academiei 
de Arte Berlin-Brandenburg din Germania. _ BIO / THOMAS HEISE was born in 1955, in East Berlin. He 

made over 20 documentary features and shorts, including his award-winning “Halle-Neustadt” trilogy. Since 
2013 he teaches Art and Film at the Academy of Fine Arts Vienna and since 2018 he is the director of the 

Film and Media Arts section at the Academy of Arts Berlin-Brandenburg, Germany.

21/3, 15.00 | arCub _ 
22/3,15.00 | Cinema elvire PoPesCo



172

SE
CȚ

IU
N

I 

La începutul anilor ’70, fotograful francez Gilles 
Caron dispare brusc în timpul unei misiuni jurnalistice 
în Cambodgia, lăsând în urmă doar niște obiecte 
din camera de hotel, câteva negative și un mister 
care nu va fi elucidat niciodată. Mariana Otéro se 
apleacă asupra muncii lui, câteva mii de fotografii, 
serii de negative ce recompun evenimente esențiale 
din istoria secolului al XX-lea: Războiul de Șase 
Zile, ardentul mai ’68, conflictele din Irlanda de 
Nord sau războiul din Vietnam. Analizând imaginile, 
descoperim odată cu ea omul din spatele figurii 
de fotograf-vedetă al celor mai mari reviste (printre 
altele, Paris Match și France-Soir). Fascinat de 
prezența umană în toată gestica ei, Caron a surprins 
detaliile duios-umane chiar și în mijlocul haosului 
și al atrocităților, iar fotografiile sale trădează mai 
degrabă un antropocentrism îngrijorat, decât un 
interes pur estetic sau jurnalistic. În fond, filmul e 
și un demers intim, un traseu de-a lungul căruia 
regizoarea întreține în permanență un dialog cu 
fotograful dispărut, care îi evocă figura maternă, 
smulsă din sânul familiei la fel de brutal cum a fost 
smuls Gilles Caron din istoria lui personală.

text: Andreea Chiper

In the early ‘70s, French photographer Gilles Caron 
suddenly goes missing during a reporting assignment 
in Cambodia, leaving behind a few of his belongings 

in his hotel room, several undeveloped film rolls 
and a mystery that will never be solved. Mariana 
Otéro zooms in on his work, consisting of a few 

thousand photographs, rolls of film retracing the 
most important events in the history of the twentieth 
century: the Six-Day War, the incendiary May ’68, the 

Northern Ireland Troubles, or the War in Vietnam. 
By examining the images, we share with her the 

discovery of the man behind the image of famous 
photographer for the most renowned magazines 
(such as Paris Match and France-Soir). Fascinated 

by the entire repertoire of human gestures, Caron 
captured details of tender humanity even in the 

midst of chaos and atrocities, and his photographs 
reveal a concerned anthropocentrism, rather than a 

purely esthetic or journalistic interest. The film is also, 
essentially, an intimate project, a line of permanent 

dialogue between the director and the missing 
photographer, conjuring up images of her maternal 
figure, having been torn away from her family, just as 

Giles Caron was from his personal history.
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Regie: Mariana Otero /Producție: Denis Freyd /Scenariu: Mariana Otéro, Jérôme Tonnerre /Imagine: 
Hélène Louvart, Karine Aulnette /Montaj: Agnès Bruckert /Sunet: Martin Sadoux /Editare Sunet: 

Raphaël Girardot /Mixaj Sunet: Nathalie Vidal /Muzica: Dominique Massa /Festivaluri și premii: Festival 
international du film d’Histoire, Pessac (France) 2019 / Aux Écrans du Réel, Le Mans (France) 2019 / États 

généraux du film documentaire, Lussas (France) 2019 /Filmografie: L’Assemblée (2017) / À ciel 
ouvert (2013) / Entre nos mains (2010) / Histoire d’un secret (2003) / Cette Télévision Est La Vôtre

 (1997) / La loi du collège (1994) / Non-Lieux (en co-réalisation avec Alejandra Rojo) (1991)

28/3, 16.00 | Cinema elvire PoPesCo _ 
29/3, 18.30 | CinemateCa eforie

BIO / MARIANA OTÉRO s-a născut în Rennes, Franța, în 1963. Între 1995 și 2002 a trăit în Portugalia, 
unde a realizat controversatul „Cette télévision est la vôtre” (1997). Filmele sale au participat la festivaluri 
de film importante din toată lumea. Otéro predă în cadrul Atelierelor Varan și al La Femis și este membră 
a Asociației pentru Cinema Independent și Difuzarea sa (ACID). _ BIO / MARIANA OTÉRO was born in 
Rennes, France in 1963. Between 1995 and 2002 she lived in Portugal, where she made the controversial 
”Cette télévision est la vôtre” (1997). Her movies have been presented at prestigious film festivals around 
the world. Otéro is a teacher at Ateliers Varan and at La Femis, and a member of Acid 
(Association for Independent Cinema and its Diffusion). 

HISTOIRE D’UN REGARD  _ [FRANȚA 2019, 93’] V.O.: Franceză _ LOOKING FOR GILLES CARON /CĂUTÂNDU-L PE GILLES CARON
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Moscova, martie 1953. Coloane întregi de oameni 
așteaptă la rând pentru a aduce un ultim omagiu 
defunctului conducător sovietic. O voce tandră de 
bărbat răsună din difuzoare, învăluind mulțimea cu 
vorbe de dor și regret pentru cel dispărut. Niște 
muncitori cocoțați pe o schelă privesc la portretul 
imens al dictatorului, levitând deasupra lor decorat 
cu stegulețe roșii. Acestea sunt doar câteva episoade 
din marele spectacol al funeraliilor lui Iosif V. Stalin, o 
imensă mașinărie menită să amplifice ecoul terorii și 
al minciunii și să continue cultul personalității, chiar 
și dincolo de moarte. Serghei Loznitsa recompune 
abil tabloul absurd al înmormântării, un eveniment 
rămas în istorie nu numai datorită grandorii, ci și 
pentru că, în fond, vorbește despre mecanismul 
fricii, despre felul cum fantoma stalinismului a stăruit 
în lume multă vreme după dispariția celui care l-a 
instaurat. Imaginile redescoperite de regizor în arhive 
funcționează și ca un memento: oricât de adânc 
îngropat, trecutul lucrează în permanență la fundația 
prezentului.

text: Andreea Chiper

 Moscow, March 1953. People are waiting in endless 
queues to pay their final respects to their defunct 

Soviet leader. A gentle male voice resounds from the 
speakers, enveloping the crowds in words of sorrowful 
longing and regret for the departed. Perched up on a 
scaffold, a few workers look on the enormous portrait 

of the dictator which levitates above them, adorned 
with little red flags. These are just some of the scenes 

from the great spectacle that was Joseph V. Stalin’s 
funeral ceremony, a gigantic machinery meant to 

amplify the echo of terror and lies, and to perpetuate 
his personality cult even beyond his death.  

Sergei Losnitza skilfully recomposes the absurd 
tableaux of his burial, an event that history remembers 

not only because of its grandeur, but also because, 
in essence, it says something about the mechanism 
of fear, about how the ghost of Stalinism lingered in 
the world long after the demise of the man who had 

ordained it. At the same time, the archival images 
discovered by the director work as a memento: 

however deep it may be buried, the past constantly 
shapes the foundation of the present

Regie, Scenariu: Sergei Loznitsa /Producție: Sergei Loznitsa, Maria Choustova /Montaj: Danielius 
Kokanauskis /Sunet: Vladimir Golovnitski /Festivaluri și premii: Toronto International Film Festival 2019 / 
La Biennale di Venezia 2019 / International Documentary Film Festival Amsterdam 2019 / Astra Film 
Festival Sibiu 2019 /Filmografie: The Trial (2018) / Donbass (2018) / Creature (2017) / Austerlitz 
(2016) / The Event (2015) / Maidan (2014) / In the Fog (2012) / My Joy (2010) / Blockade (2006)
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОХОРОНЫ _ 
[OLANDA / LITUANIA 2019, 135’]  V.O.: Rusă _ STATE FUNERAL  /FUNERALII DE STAT

BIO / Regizor, scenarist și producător, SERGEI LOZNITSA s-a născut la 5 septembrie 1964, în Baranovici, 
Uniunea Sovietică. În 1997 Loznitsa a absolvit Institutul Rus de Cinematografie (VGIK) din Moscova. A 

regizat 19 documentare recunoscute internațional și patru lungmetraje de ficțiune, toate având premiera 
în cadrul Selecției oficiale a Festivalului de Film de la Cannes. În 2013 și-a lansat propria companie de 

producție, ATOMS & VOID. _ BIO / Director, script writer and producer, SERGEI LOZSNITSA was born 
on 5 September 1964 in Baranovici (USSR). In 1997 Loznitsa graduated from the Russian State Institute of 

Cinematography (VGIK) in Moscow. He has directed 19 internationally acclaimed documentary films and 4 
feature films, all of which were premiered in the Official Selection of Cannes Film Festival. 

In 2013, Loznitsa launched a film production company ATOMS & VOID.

23/3, 20.00 | CinemateCa eforie _ 
28/3,21.00 | Cinema elvire PoPesCo
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Lussas ar fi rămas doar unul dintre numeroasele 
sate pitorești ale Franței, dacă Jean-Marie 
Barbe, originar din localitate, nu ar fi avut ideea 
de a-l transforma într-un centru de reflecție al 
documentariștilor din întreaga țară. În timp, avea să 
devină tot mai important pentru cineaști și pentru 
cinefili, deopotrivă, atrăgând mii de spectatori 
în timpul festivalului anual care se desfășoară 
aici. Mai mult, echipa din jurul lui a reușit, recent, 
câteva performanțe fantastice, printre care cele mai 
importante sunt crearea și dezvoltarea unei platforme 
online (Tënk), ai cărei abonați pot viziona zilnic câte 
un documentar de autor, și construirea unei școli de 
film moderne, avându-i ca profesori pe unii dintre 
cei mai incitanți cineaști ai momentului. Procesul 
acesta, în egală măsură dificil de finalizat și fascinant 
de privit, este subiectul principal al seriei de zece 
episoade pe care cineasta Claire Simon îl dedică 
fenomenului Lussas. Prin intermediul său, suntem 
invitați să intrăm în intimitatea echipei coordonate 
de Barbe, să asistăm la succesele de etapă, dar și 
la deziluziile și eșecurile traversate în demersul lor 
temerar. Dacă ne-am fi imaginat că în Franța sunt 
mai ușor de înfăptuit proiectele îndrăznețe, precum 
acesta, „Satul” ne readuce la o realitate nu foarte 
diferită de cea în care supraviețuiesc organizațiile 
mici în România.

Had it not been for Jean-Marie Barbe’s, a native son 
of Lussas, idea to turn this place into a centre for 

reflection for documentary filmmakers all over the 
country, Lussas would be no more than just another 

of France’s picturesque villages. It was to become, in 
time, more and more important for filmmakers and 

film lovers alike, drawing audiences in their thousands 
to the yearly film festival taking place here. What is 

more, the festival team has recently achieved some 
fantastic results, among which the most important are 

the creation and development of an online platform 
(Tënk), whose subscribers can watch a daily auteur 

documentary, and the establishment of a modern film 
school whose teachers are some of the most exciting 
filmmakers of our times. This process, equally difficult 

to finalise and fascinating to watch, makes the main 
focus of Claire Simon’s ten-episode series, dedicated 
to the Lussas phenomenon. We are thus given access 
into the intimacy of Barbe’s team, a chance to witness 

their step-by-step accomplishments, but also the 
disillusionment and failures experienced along their 
intrepid endeavour. If we were ever inclined to think 

that such daring projects are easier to achieve in 
France, “The Village” brings us back to a reality not 

too different from that in which small organizations in 
Romania struggle to keep their heads above water.

text: Andrei Rus
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Regie, Scenariu, Imagine: Claire Simon /Producție: Petit à Petit Production /Montaj: Luc Forveille /Sunet: 
Virgile Van Ginneken, Arnaud Marten, Vincent Brunier, Daniel Capeille /Festivaluri și premii: Cinéma du réel 

2019 / États généraux du film documentaire, Lussas (France) 2019 / Visions du Réel 2018 /Filmografie: 
Premières solitudes (2018) / Rabbi Shaolin (2017) / Le concours (2016) / Le bois dont les rêves sont faits 

(2015) / Gare du Nord (2013) / Géographie humaine (2013) / Mimi (2003) / 800 km de différence -
Romance (2002) / Sinon, oui (1997) 

26/3, 11.00 | unatC (eP. 1-5) _ 
27/3, 11.00 | unatC (eP. 6-10)

BIO / Născută în Londra, CLAIRE SIMON a descoperit practica cinemaului direct în cadrul Atelierelor 
Varan și a realizat mai multe documentare, precum „Coûte que coûte” (1995) și „Récréations” (1998). 
A scris și a regizat trei lungmetraje de ficțiune, care au fost prezentate în programul Directors’ Fortnight 
(Quinzaine des Réalisateurs), Cannes: „Sinon oui” (1997), „Ça brûle” (2005), „Les Bureaux de dieu” 
(2008).  _ BIO / Born in London, CLAIRE SIMON discovered the practice of direct cinema 
with the Ateliers Varan and made several documentaries such as ”Coûte que coûte” 
(1995) and ”Récréations” (1998). She wrote and directed three feature fiction films 
which were presented in the Director’s Fortnight in Cannes: ”Sinon oui” (1997), 
”Ça brûle” (2005), ”Les Bureaux de dieu” (2008). 

LE VILLAGE  _ [FRANȚA 2019, 510’] V.O.: Franceză _ THE VILLAGE /SATUL 
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Credit foto: Eric Baudelaire și LUX, Londra / 
Photo credit: Courtesy of Eric Baudelaire and LUX, London
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Ce înseamnă actul de a filma pentru generațiile 
crescute cu camerele foto ale telefoanelor și cu 
canalele online? 
Pe parcursul a patru ani, Éric Baudelaire a ținut un 
curs de film cu elevii unei școli gimnaziale din Saint-
Denis, o suburbie a Parisului, de când copiii aveau 
11 ani și până au împlinit 15, lăsându-le libertatea de 
a-și exprima individualitățile. Li s-au pus la dispoziție 
camere de filmat și, lucrând împreună, au realizat 
în cele din urmă un film colectiv ai cărui autori și 
subiecți sunt chiar ei. S-au filmat în mediile lor - atât 
la școală, cât și acasă -, chestionând intuitiv și foarte 
deschis nu doar actul de a filma, ci și probleme ca 
rasismul, imigrația, propriul loc în lume sau orice 
altă temă care le-ar fi stârnit interesul în timpul 
adolescenței.

text: Vanina Vignal

 What does the act of filming mean for the 
generations raised with phone cameras and online 

channels? Over a period of four years, Éric Baudelaire 
held a film class with the pupils of a secondary school 
in the Paris suburb of Saint-Denis, from the age of 11 
and until they turned 15, allowing them the space to 

express themselves freely. The children were given 
access to cameras, and, working together, they ended 
up making a collective film in which they are as much 

the authors as the subjects. They filmed themselves in 
their own environment – both at school and at home 
- intuitively and very openly questioning not only the 

act of filming, but also racism, immigration, their place 
in this world, or whatever else may have constituted a 

trigger for them in their adolescence. 

Regie: Éric Baudelaire /Producție: Éric Baudelaire, Alexandra Delage, Hélène Maes, Camille Laemlé /
Imagine: Claire Mathon, Raphaël Vandenbussche, Alan Guichaoua /Montaj: Claire Atherton /Sunet: Erwan 
Kerzanet, Philippe Welsh, Jean-Barthélémy Velay, Mikaël Kandelman, Jean-Philippe Marin /Festivaluri și 
premii: Rotterdam International Film Festival 2020 / Locarno International Film Festival 2019 / Prix Marcel 
Duchamp 2019 /Filmografie: Walked the Way Home (2018) / Also Known as Jihadi (2017) / Letters 
to Max (2014) / The Ugly One (2013) / L’anabase de May et Fusako Shigenobu, Masao Adachi et 
27 années sans images (2011) / Sic (2010) / The Makes (2009)
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UN FILM DRAMATIQUE _ [FRANȚA 2018, 114’]  
V.O.: Franceză  _ A DRAMATIC FILM  /UN FILM DRAMATIC

24/3, 18.00 | arCub _ 
25/3,18.30 | arCub

RO / ÉRIC BAUDELAIRE este artist vizual și cineast. Lungmetrajele sale „Letters to Max” (2014), „The 
Ugly One” (2013) și „The Anabasis of May and Fusako Shigenobu, Masao Adachi, and 27 Years Without 

Images” (2011) au fost selectate la festivalurile de film FID Marseille, Locarno, Toronto, New York și 
Rotterdam. _ ENG / ÉRIC BAUDELAIRE is a visual artist and filmmaker. His feature films ”Letters to Max” 
(2014), ”The Ugly One” (2013) and ” The Anabasis of May and Fusako Shigenobu, Masao Adachi, and 27 

Years Without Images” (2011) were selected at the FID Marseille, Locarno, Toronto, New York and Rotterdam 
film festivals. 

* Pe data de 25 martie, după proiecția filmului vom organiza un master-class 
de montaj cu ERIC BAUDELAIRE, CLAIRE ATHERTON și DAVID POP. / A special 
editing master-class with ERIC BEAUDELAIRE, CLAIRE ATHERTHON and DAVID 

POP, will take place on the 25th of March, after the screening of the film. 
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 VINTAGE SAHIA is the archival strand of 
One World Romania, part of a long-term digitisation
and outreach project designed to make heritage 
audio-visual material of non-fiction produced at the 
“Alexandru Sahia” Studio (communist Romania’s only 
documentary film studio) accessible to contemporary 
scholars and audiences.

 Since 2013, the festival has included Sahia 
curated programmes. From 2014, we produced 
the VINTAGE SAHIA DVD series, which consists 
of five broadly-themed DVDs ranging from work, 
to childhood, to the political commissioning of 
documentaries, and including a special issue 
dedicated to the so-called “ephemeral cinema” 
produced by the studio – films commissioned by 
various state institutions such as ministries, plants 
and factories. In 2016, we started taking some of 
these films into high schools and neighbourhoods of 
Bucharest, where we screened them with introductory 
presentations and follow-up conversations.

 Having been produced on film stock, and 
later transferred and circulated on VHS tapes and 
DVDs, these films are about to enter a new stage 
in their lifetime. At the end of 2019, the VINTAGE 
SAHIA project was relocated to a bilingual online 
platform, which makes some of these films more 
widely accessible and will serve as the central hub for 
future digitisation and outreach programmes.

WWW.SAHIAVINTAGE.RO is a digital history 
platform for documentary film produced at the 
Alexandru Sahia studio between 1950-1990, 
conceived as an archeology test of the studio’s 
production culture during the four decades of 
cohabitation with the communist regime. The entire 
strand is curated by Adina Brădeanu.

 The program is co-funded by the 
Administration of the National Cultural Fund, National 
Center of Cinematography, Romanian Filmmakers 
Union, DACIN-SARA and supported by the National 
Film Archive.

 SAHIA VINTAGE este segmentul de 
cinema de arhivă al One World Romania, parte a 
unui proiect mai larg de digitizare și deschidere 
către public a patrimoniului cinematografic asociat 
studioului de film documentar al României socialiste, 
“Alexandru Sahia.”

 Începând cu 2013 am prezentat programe 
Sahia la festival. Din 2014 producem seria de DVD-
uri SAHIA VINTAGE, care cuprinde cinci DVD-uri 
tematice, structurate în jurul unor teme precum viața, 
munca sau copilăria trăită în România socialistă, 
mandatul politic al filmului documentar, sau așa-
numita producție „efemeră” a studioului (filmele 
utilitare, educaționale sau promoționale comandate 
studioului de diverse instituții ale statului). Din 2016 
ducem aceste filme în licee și cartiere din București 
- și, mai recent, în provincie.

 Produse pe peliculă, circulate inițial 
pe casete VHS și ulterior pe DVD, filmele SAHIA 
sunt gata pentru tranziția către online. La sfârșitul 
anului 2019, proiectul s-a reorganizat în jurul unei 
platforme online bilingve menită să facă disponibilă 
o parte din producția studioului în România și în 
străinătate, dincolo de limitele fizice ale formatului 
DVD.

WWW.SAHIAVINTAGE.RO este o platforma de 
istorie digitală a filmului documentar produs la 
studioul Alexandru Sahia în perioada 1950-1990, 
concepută ca o încercare de arheologie a culturii 
de producției a studioului pe parcursul celor patru 
decenii de coabitare cu regimul comunist. Întregul 
program este curatoriat de Adina Brădeanu.

 Programul este co-finanțat de 

Administrația Fondului Cultural Național, Centrul 

Național al Cinematografiei, Uniunea Cineaștilor din 

România, DACIN-SARA și realizat cu sprijinul Arhivei

Naționale de Filme.

Contact: sahiavintage@oneworld.ro
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CIVIL 
SOCIETY

PITCH

cadre din Acasă-My Home _ Regie: Radu Ciorniciuc _ 
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 CIVIL SOCIETY PITCH is a unique initiative 
at East-European level, which aims to bring in contact 
filmmakers willing to expose a facet of the regional 
social, economic or political situation through art 
and activists immersed in this same reality. The goal 
of our program is to join these different experiences 
and sensibilities in view of long-term collaborations
between professionals from Romania, Republic of 
Moldova, Bulgaria and Hungary.

 The 4th edition of the international 
program includes five phases and it will be held 
between March 2020 and March 2021 according 
to the following agenda: • pitching session, 
match-making and acceleration phase (March 
2020) • research and development (April-October 
2020) • follow-up workshop (November 2020) 
• development and production (December 
2020-February 2021) • public pitching session and 
development award (March 2021).

 We will select a maximum of 15 NGOs 
and 20 filmmakers from the four aforementioned 
countries. They will be matched into mixed teams 
(filmmaker + NGO) that will research and develop 
film ideas for several months with mentorship from 
One World Romania. In March 2021 we will invite 
the best 3 teams to take part at the final Pitching 
Session. The 4000 euro prize for development will be 
awarded to one of the filmmakers, in order to support 
the production of the project that was developed 
with the help of the partner NGO. The selection of 
participants was carried out by the organizing teams 
from all four partner countries, based on a open call 
for submissions.

 The first pitching session, match-making 
and acceleration phase will be held during the 
13th edition of One World Romania – International 
Human Rights and Documentary Film Festival, 
between March 20th – 22nd, in Bucharest. During 
the three days of work, the participants will have 
the opportunity to learn the secrets of a convincing 
scripted pitch, adapted to the target audience. 
Afterwards, the civil society members will present 

 CIVIL SOCIETY PITCH este un demers 
unic în regiunea est-europeană, care își propune să
pună în contact cineaști dornici să expună prin 
intermediul artei o fațetă a situației sociale, 
economice sau politice a regiunii, și activiști 
preocupați de această realitate. Scopul programului 
este reunirea acestor experiențe și sensibilități 
diferite în vederea unor colaborări pe termen lung 
a specialiștilor din România, Republica Moldova, 
Bulgaria și Ungaria.

 Cea de-a 4 ediție a programului 
internațional cuprinde cinci etape și se va derula în 
perioada martie 2020 – martie 2021 după următorul 
program: • atelier de pitching, matchmaking 
și accelerare (martie 2020) • documentare și 
dezvoltare (aprilie-octombrie 2020) • atelier de 
follow-up (noiembrie 2020) •  dezvoltare și producție 
(decembrie 2020-februarie 2021) • sesiune publică 
de pitching și premiul de dezvoltare (martie 2021).

 Vor fi selectați să participe maximum 
15 ONG-uri și 20 de cineaști din cele patru țări 
partenere. Aceștia vor forma echipe mixte de lucru 
(cineast + ONG), care își vor documenta și dezvolta 
ideile de filme pe parcursul mai multor luni cu tutorat 
din partea One World Romania, iar în martie 2021 va 
avea loc sesiunea finală de pitching unde vom invita 
cele mai bune 3 echipe care au lucrat pe parcursul 
anului în jurul unui subiect de documentar. La final 
vom acorda un premiu de dezvoltare în valoare 
de 4000 de euro unuia dintre cineaști, pentru a 
facilita dezvoltarea proiectului de film documentar 
aprofundat în cadrul echipei. Selecția participanților 
ESTE realizată de echipa organizatorică din cele 
patru țări partenere, pe baza unui call public.

 Primul atelier de pitching, matchmaking 
și accelerare, se va desfășura în cadrul celei de-a 
13-a ediții a Festivalului Internațional de Film 
Documentar și Drepturile Omului – One World 
Romania, în perioada 20-22 martie, la București. Pe 
durata celor trei zile de lucru, participanții vor avea 
ocazia să învețe secretele unui pitch convingător, 
adaptat publicului căruia i se adresează. Urmează 
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ideas and topics for documentary films to local and 
foreign directors, producers, artists and experts. The 
filmmaker-activist teams thus formed will receive the 
first pieces of advice on how to approach the desired 
projects.

 

PREVIOUS EDITIONS’ AWARDS:
 51 filmmakers and 36 NGOs participated 
in the three previous editions and the Civil Society 
Awards went to the following teams: director Iulia 
Stoian &amp; Centrul FILIA and Funky Citizens for 
the film THE INVISIBLE (2016), director Eliza Zdru 
&amp; Teach for Romania for the film LEARNING 
TEACHING (2017), director Laurențiu Garofeanu 
&amp; Center for Legal Resources for the film LOST 
AND FOUND (2019).

.

TUTORII ATELIERULUI DIN MARTIE 2020 SUNT:                                         
 THE TUTORS FOR THE WORKSHOP IN MARCH 2020 ARE:                                    

ca apoi membrii societății civile să prezinte în fața 
regizorilor, producătorilor, artiștilor și experților locali 
și străini, idei și subiecte ce pot deveni materiale de 
filme documentare. Echipele de cineaști și activiști 
astfel formate vor primi primele îndrumări pentru a 
crește proiectele schițate.

  

PREMIILE EDIȚIILOR ANTERIOARE:
 La cele trei edițiii anterioare au participat 
51 de cineaști și 36 de ONG-uri iar cele 3 premii 
Civil Society Pitch le-au revenit următoarelor 
echipe: regizoarea Iulia Stoian, Centrul FILIA și 
Funky Citizens, pentru filmul documentar INVIZIBILII 
(2016), regizoarea Eliza Zdru și Asociația Teach for 
Romania, pentru filmul LEARNING TEACHING 
(2017), regizorul Laurențiu Garofeanu și Centrul 
pentru Resurse Juridice pentru filmul documentar 
LOST AND FOUND (2019).

ANDY 
GLYNNE

GUILLAUME 
MASSART

MONA
NICOARĂ

Contact: Tudorița Șoldănescu / atelier@oneworld.ro
The CIVIL SOCIETY PITCH program is initiated and coordinated by One World Romania Association, in 

partnerships with Balkan Documentary Center (Bulgaria), Verzio International Human Rights Documentary 
Film Festival (Hungary) and MOLDOX Community Association (Republic of Moldova). The program 

is part of a cultural project co-funded by the National Cultural Fund Administration

Civil Society Pitch este inițiat și coordonat de 
Asociația One World Romania, iar partenerii 
programului sunt Balkan Documentary Center 
(Bulgaria), Festivalul Internațional de Film 
Documentar de Drepturile Omului VERZIO din 
Budapesta (Ungaria) și Asociația Obștească 
MOLDOX (Republica Moldova). Programul 
este parte a unui proiect cultural co-finanțat de 
Administrația Fondului Cultural Național.
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cadru din Cséplö Gyuri _ Regie: Pál Schiffer _ 
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cadru din Meddö _ Regie: Tamás Almási _ 



189

O
W

R 
 P

RO
G

RA
M

M
ES

 _
 C

IN
EC

LU
B

 Asociația One World Romania a lansat în 
luna ianuarie 2019 un nou proiect pentru publicul 
bucureștean – Cineclubul One World Romania. 
De două ori pe lună, duminica, ne vom întâlni în 
spațiul prietenilor noștri de la POINT cu unele dintre 
cele mai importante filme documentare din istoria 
cinematografiei.

 În perioada ianuarie 2019 - februarie 2020 
am strâns un public de peste 1500 de persoane la 
30 de proiecții cu filme semnate de cineaști renumiți 
precum: 

 
 Am avut onoarea să îi aducem la București 
și să organizăm 6 mastercclassuri cu 

 One World Romania launched in January 
2019 a new project for the Bucharest public - Cineclub 
One World Romania. Twice a month, on Sundays, we 
will meet in the space of our friends at POINT with 
some of the most important documentary films in 
the history of cinema.

 Between January 2019 - February 2020 we 
gathered an audience of over 1500 people at 30
screenings with films by renowned filmmakers such 
as: 

 We had the honor to bring to Bucharest 
and organize 6 masterclasses with 

Andrei Ujică / Peter Forgacs / claire simon / Helke misselwitz 
/ tamas almasi / sibylle scHonemann / Volker koePP / 
Jonas mekas / Harun Farocki / ross mcelwee / Herz Frank / 
Vladimir eisner / andrzeJ zaJaczkowski / andrzeJ cHodakowski 
/ Juris Podnieks / Pal scHiFFer / karl gass / Frans buyens / 
Jurgen bottcHer / marilyn leVine / Petra tscHortner 
/ kurt tetzlaFF.

Peter Forgacs / Andrei Ujică / claire simon / 
Helke misselwitz / tamas almasi / sibylle scHonemann 
/ Volker koePP.

Mai multe informații pe pagina de Facebook CINECLUB ONE WORLD ROMANIA. 
Proiectul este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și a fost 
realizat cu sprijinul punctual pentru evenimente speciale al Kaufland, Goethe-Institut 
București, Institutul Balassi - Institutul Maghiar din București, Institutul Francez din 
București, Asociația Accept. /The project is co-funded by the Administration of the 
National Cultural Fund and was realized with punctual support for special events from 
Kaufland, Goethe-Institut Bucharest, Balassi Institute - Hungarian Institute in Bucharest, 
French Institute of Bucharest, Accept Association.

Mulțumim POINT pentru găzduire! / Thank you POINT for hosting the events!
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 KINEDOK este un program internațional de distribuție alternativă pentru filmul documentar, care 
se desfășoară în șapte țări partenere: Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Croația, Norvegia, Bulgaria și 
România. One World Romania este partenerul din România. Fiecare țară contribuie la catalogul comun cu 
unele dintre cele mai interesante documentare produse în ultimii ani, care rulează apoi în sute de locații din 
toate cele șapte teritorii, generând astfel o comunitate culturală impresionantă. Un obiectiv important al
proiectului este acela de a diversifica și extinde lanțul de distribuție dincolo de sălile de cinema, organizând 
proiecții în orice spațiu unde vizionarea unui film are potențialul de a deveni o experiență comunitară 
(galerii, muzee, baruri, biblioteci, case de cultură etc.). Un alt scop al proiectului este acela de a prelungi 
și îmbogăți experiența cinematică prin discuții cu regizori, producători, protagoniști sau alți invitați care au 
legătură cu tema filmelor, încurajând astfel dialogul social și dezvoltarea unui public activ.
 Ediția KINEDOK din 2020 aduce în atenția spectatorilor o nouă selecție de filme documentare de 
impact, precum și un catalog online cu documentare din edițiile trecute, care va fi disponibil pe platforma 
internațională DAFILMS. Anul acesta vom completa proiecțiile-eveniment cu distribuția online, pentru a 
face față cerințelor tot mai ridicate ale iubitorilor de film documentar.
 Între 2015 și 2019 am reușit să organizăm peste 900 de proiecții KineDok în 61 de spații 
alternative din peste 30 de orașe din România, dezvoltând astfel comunități de cinefili amatori de film 
documentar în întreaga țară. Cu un public total de peste 25.000 de spectatori în ultimii cinci ani, KineDok a 
devenit o platformă solidă de distribuție alternativă de film documentar, care completeză distribuția clasică 
și aduce filmul documentar mai aproape de public. În 2020 lansăm cel de-al 6-lea sezon KineDok.
 Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Creative Europe – Media, Centrul Național 
al Cinematografiei și UNHCR – Agenția ONU pentru Refugiați
 

KINEDOK is an international programme for alternative distribution of creative documentary films, organized 
in seven European countries: Czech Republic, Slovakia, Hungary, Croatia, Norway, Bulgaria and Romania. 

One World Romania is the local partner. A common catalogue of films is created, where each partner country 
contributes with some of the most interesting documentaries produced in recent years, which end up being

screened throughout the year in hundreds of locations in all seven territories, generating an impressive 
viewer community. An important objective of the project is to diversify and extend the distribution chain 

beyond traditional cinemas, by organizing screenings in any space that has the potential of turning a film 
into a community experience (galleries, museums, bars, public libraries, cultural centers etc.). The cinematic 

experience is enhanced through discussions with filmmakers, producers, protagonists and experts on issues
generated by the films, consequently encouraging social dialogue and developing an active viewer community.
 The 6th edition of KINEDOK offers a new selection of relevant documentaries as well as an online 
catalogue with films from previous editions that will be available through DAFilms.com VOD platform. KineDok 

2020 combines the event-based distribution with online distribution in order to satisfy people’s growing 
demand for high-quality documentaries.

Between 2015 and 2019 we managed to organize over 900 KineDok screenings in 61alternative venues 
from over 30 cities in Romania, developing communities of cinephiles interested in documentary film, all 

over the country. With a total audience of over 25.000 people so far, KineDok has become a strong platform 
for alternative documentary film distribution, completing the classical distribution, bringing documentaries 

closer to the public. In 2020 we will launch the 6th KineDok season. 

The project is co-funded by the European Union throught Creative Europe – Media, National Center of 
Cinematography and UNHCR – UN Refugee Agency

Contact: Cristiana Mitea / cristiana.mitea@oneworld.ro
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	 One	World	Romania	la	Școală este programul educațional al Asociației One World Romania, 
care reunește o serie de inițiative adresate profesorilor și elevilor și care are ca scop încurajarea folosirii la 
scara largă a filmului documentar ca instrument educațional și introducerea discuțiilor despre drepturile 
omului în școlile din România, pornind de la subiectele prezentate în filmele pe care le punem la 
dispoziție. Prin seria noastră de proiecte extra-curriculare, ne concentrăm atenția pe comunități locale din 
jurul României, multe dintre acestea având loc în spații neconvenționale - un mod de a reactiva cultural 
anumite comunități care nu dispun de o infrastructură culturală formală, trăgând de asemenea și un semnal 
de alarmă față de aceste lipsuri. Activitățile One World Romania la Școală pentru PROFESORI sunt: • 
ATELIERE DE FORMARE - sesiuni de formare în care încurajăm folosirea documentarului la ora de curte • 
LUNA.DOC - o lună de proiecții de film documentar pe o tematică dată organizate în licee din toată țară 
• MATINEE - proiecții de film speciale pentru liceeni, organizate în cadrul Festivalului Internațional de 
Documentar și Drepturile Omului One World Romania Activitățile One World Romania la Școală pentru 
ELEVI sunt: • CLUBURILE DE FILM One World Romania la Școală - cluburi de film organizate de către 
liceeni, cu filme puse la dispoziție de OWR la Școală • ADDOC - festival de filme documentare în licee, 
organizat de adolescenți • ATELIERE DE DOCUMENTARE CREATIVĂ - zece zile de workshopuri intensive 
de cercetare prin mijloace artistice, organizate în comunități restrânse Activitățile One World Romania la 
Școală pentru COMUNITĂȚI LOCALE sunt: • DOCUMENTARE LA CURTE - proiecții în aer liber pe timp de 
vară, organizate în spații neconvenționale, private și publice • PROIECȚII SPECIALE - în afara programelor 
noastre obișnuite, parteneriat cu alte ONG-uri • ARHITECȚII ȘI DOCUMENTARELE - proiecții la biroul pe 
care îl împărțim cu Latitude53 de Manasc Isaac, cu filme aflate la intersecția între cinema și arhitectură. 
 Programul este parțial co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Începând din 
2015, programul One World Romania la Școală este desfășurat în parteneriat cu Romanian-American 
Foundation și susținut de CEZ Group. 

 One World Romania At School is the educational program of the One World Romania 
Association, working on several initiatives aimed at teachers and students. We work towards promoting 

the usage of documentary films as educational instruments, as well as encouraging discussions on human 
rights topics in Romanian high schools, starting from the subject matter of the films that we screen. Through 

our series of extra-curricular events, we turn our attention towards various local communities and organize 
events all across the country, many of them in private or unconventional spaces - which is also a way of (re)

activating some communities which lack formal cultural infrastructure, while also signaling the broader issue 
of non-existant or improper cultural institutions across the country. Our projects dedicated to TEACHERS: 

• TRAININGS for teachers - guidance sessions which encourage professors to use documentaries in class • 
LUNA.DOC - a month-long program of thematic screenings in high schools around the country • MATINEES 
- special screenings for high school students, organised during the One World Romania International Human 

Rights Documentary Festival. Our projects dedicated to STUDENTS: • DOCUMENTARY FILM CLUBS - cine 
clubs in high schools organised by students, using films from the OWR at School collection • ADDOC 
- a documentary film festival in high schools, organised by teenagers • CREATIVE DOCUMENTATION 

WORKSHOP - ten days of trainings centered around creative methods of research, based in small local 
communities. Our projects dedicated to LOCAL COMUNITIES: • DOCUMENTARIES IN THE BACKYARD 
- open-air screening during summertime, organised in unconventional, both private and public spaces • 

SPECIAL SCREENINGS - outside of our regular programs, in partnership with various NGOs • ARCHITECTS 
AND DOCUMENTARIES - screenings of films about urban areas and architecture, in our shared office space 

at Latitudine53 by Manasc Isaac.
The program is partially co-funded by the Administration of the National Cultural Fund.

Beginning with 2015, One World Romania at School has been organised in partnership with the 
Romanian-American Foundation and was supported by CEZ  Group.
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cadru(1) din Latcho drom _ Regie: Tony Gatlif_ 

cadru(2) din Searching for the 4th Nail _ Regie:  George Eli _ 
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 Anumite filme merită să le ai acasă și să le 
poți revedea oricând. Din 2012, One World Romania 
a început să editeze periodic pe DVD câteva 
din documentarele programate la festival. S-au 
adunat până acum 15 titluri, filme controversate, 
nominalizate la Oscar, pe care nu le veţi găsi foarte 
uşor în altă parte și care, credem noi, merită să stea 
pe raftul oamenilor de care ne leagă dragostea 
pentru cinema-ul documentar și credința că un film
bun poate schimba o lume. Cinci dintre ele sunt filme 
românești, pentru că susținerea documentarului 
autohton face parte din misiunea One World 
Romania.
 Apoi, în 2014, Asociația noastră a demarat 
un proiect de redescoperire a producției Studioului 
«Alexandru Sahia». DVD-urile Sahia Vintage 
oferă, alături de titluri clasice ale documentarului 
românesc, un număr de producții mai puțin 
cunoscute ale studioului, capabile să deschidă o 
perspectivă nouă asupra practicii documentare 
în România comunistă, precum și asupra realității 
trăite de cetățeni dincolo de cortina de fier. Cele 
cinci DVD-uri publicate până acum sunt însoțite de 
câte o broșură bilingvă consistentă (ro-eng), care le 
transformă în instrumente prețioase pentru activități 
educaționale în licee și universități.
 

Titlurile colecției:

DVD-urile pot fi cumpărate din locațiile festivalului, 
din librăriile CĂRTUREȘTI, HUMANITAS,
LIBRARIUM și LA DOUĂ BUFNIȚE sau online de pe 
site-ul EVENTBOOK.

 Certain films are worth having at home, on 
your shelf, to be able to re-watch them at anytime. 
In 2012, One World Romania started publishing 
DVDs with some of the best films from the festival - 
this collection now has 15 titles. Because supporting 
local filmmakers is part of our mission, five of them 
are Romanian films.
 Then, in 2014, our association started a 
project of rediscovery of the productions made by 
the “Alexandru Sahia” Studio. The Sahia Vintage 
DVDs offer, besides classic Romanian documentaries, 
a number of less known films. These films open up 
a new perspective on documentary production in 
communist Romania and, at the same time, offer a 
window to the life lived by people behind the iron 
curtain. The five DVDs published so far come with a
detailed brochure in Romanian and English, making 
them valuable educational tools for high schools and 
even universities.
 

Titles from the collection:

The DVDs can be purchased from festival venues, 
from selected bookstores at CĂRTUREȘTI,
HUMANITAS, LIBRARIUM and LA DOUĂ BUFNIȚE 
or online through EVENTBOOK.

tHe englisH surgeon  /  testimony  / Videocracy  / 
all tHat glitters  / aFter  tHe reVolution  / autumn gold  /  
my Perestroika  / our scHool  /  Fortress  / anatomy oF a 
deParture  / tHe act oF killing  / ai wei wei: neVer sorry  / 
Here be dragons  /  HigHway wanting For august  / 
saHia Vintage i: documentaRy film  / saHia Vintage ii: woRk  
/ saHia Vintage iii: childRen  / saHia Vintage iV: political 
commissioning  / saHia Vintage V: ephemeRal film
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One World Romania a dezvoltat în ultimii 10 ani 
mai multe tipuri de proiecte dedicate educației prin 
film documentar. În perioada septembrie 2019 - 
septembrie 2020, în parteneriat cu UNHCR - Agenția 
ONU pentru Refugiați, UNATC - Universitatea 
Națională de Artă Teatrală și Film “I.L. Caragiale” și 
PERIPHERIE - centre de création cinématographique 
din Franța, implementăm un proiect educațional 
ambițios și unic, care vizează apropierea tinerilor 
cineaști de subiectele despre refugiați. Proiectul 
educațional include 14 studenți de film de la UNATC 
(împărțiți în cinci echipe) și vizează îmbunătățirea 
abilităților lor practice de realizare a filmelor, 
precum și creșterea gradului de conștientizare a 
publicului cu privire la provocările refugiaților din 
regiune. Până la sfârșitul programului, studenții vor 
realiza cinci documentare despre refugiați, care vor 
fi proiectate în cadrul Zilei Mondiale a Refugiatului 
(20 iunie) în toată rețeaua UNHCR, la festivaluri de 
film documentar și vor fi incluse în diferite proiecte 
și evenimente marca One World Romania în 2020 și 
2021. Tutorii care îi ghidează pe studenți de-a lungul 
procesului creativ sunt cineastele Adina Pintilie, 
Ivana Mladenovic și Vanina Vignal.

UNHCR are o dublă implicare: aduce expertiză 
în domeniul refugiaților pentru cercetarea și 
dezvoltarea filmelor și oferă contribuția financiară 
principală la proiect.

UNATC oferă suport logistic pentru ateliere și întâlniri 
și, de asemenea, pune la dispoziție echipamente de 
filmare pentru studenți.

PERIPHERIE oferă studenților tutorat în editare/ 
montaj și o reședință de post-producție pentru una 
dintre echipe în iulie 2020, la Paris (Montreuil). De 
asemenea, proiecția în avanpremieră, în toamna 
anului 2020, la Paris, a celor 5 filme realizate de 
studenți în cadrul unui eveniment special dedicat 
filmului românesc organizat în parteneriat cu „La
Cinémathèque du documentaire”. 

One World Romania asigură managementul 
general a programului și asistență în producția 
documentarelor.

One World Romania developed for the past 10 years 
several types of projects dedicated to education 
through documentaries. Between September 2019 
– September 2020, in partnership with UNHCR – UN 
Refugee Agency, UNATC – National University of 
Theatre and Film and PERIPHERIE - centre de création 
cinématographique in France, we are implementing 
an ambitious and unique educational project aiming 
at bringing together future filmmakers and refugees.
The project is targeting 14 film students from UNATC 
(divided into five groups) and aiming at improving 
their practical film-making skills as well as raising 
public awareness regarding refugees’ challenges 
in the region. By the end of the program, the 
students will have produced five refugee-related-
documentaries that will be screened during World 
Refugee Day (June 20th) throughout the UNHCR 
network, at documentary film festivals and will be 
included in various projects and events powered 
by One World Romania in 2020 and 2021. The 
tutors guiding the students all along the process 
are filmmakers Adina Pintilie, Ivana Mladenovic and 
Vanina Vignal.

UNHCR acknowledges a two-fold involvement: 
brings expertise in the field of refugees for
research and films development and offers the main 
financial contribution to the project.

UNATC provides logistical support for trainings and 
meetings and also full access to filming equipment 
for the students.

PERIPHERIE, as the second educational body, 
provides editing tutoring to the students and an 
editing residency for one of the teams in July 2020, 
in Paris (Montreuil). Also, avant- première, during the 
fall of 2020, in Paris, of the 5 films during a special 
Romanian event organised in partnership with “La 
Cinémathèque du documentaire”. 

One World Romania provides overall management 
of the program and ensures the production of the 
documentaries.

Contact: Laura Orlescu / laura@oneworld.ro
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DEZVOLTARE 
DE FILME 
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VISUAL EDUCATION PROGRAM 
FOR HIGH-SCHOOL STUDENTS

	 As	 in	 previous	 years,	 the	 films	 of	 the	
competition	will	also	be	viewed	by	a	 jury	made	up	
of	 high-school	 students.	 What	 makes	 this	 edition	
different,	 however,	 is	 the	 new	partnership	between	
One	 World	 Romania	 and	 Super,	 a	 film	 festival	
organised	by	teenagers,	who	will	collaborate	in	order	
to	offer	the	selected	group	of	young	people	a	more	
profound	and	enduring	journey.
	 The	jurying	system	at	One	World	Romania	
is	only	the	first	phase	of	a	truly	immersive	experience	
into	 a	 different	 way	 of	making	 and	 watching	 films.	
This	 is	only	accessible	to	those	endowed	with	both	
a	healthy	dose	of	 intellectual	curiosity	and	with	 the	
acumen	to	discern	the	particularities	of	the	cinematic	
art	-	the	former	is	the	quality	we	seek	in	the	members	
of	the	students’	jury,	while	the	latter	is	what	we	wish	to	
develop	in	them,	through	a	4-day	long	documentary	
film	workshop	that	will	take	place	during	the	festival.
	 Led	 by	 three	 tutors	 with	 a	 background	
in	 filmmaking,	 Cristina	 Haneș,	 Tudor	 Jurgiu	 and	
Dragoș	 Apetri,	 the	 participants	 will	 practise	 taking	
photos	and	videos,	allowing	them	to	discover	what	is	
involved	in	the	representation	of	reality	through	the	
camera.	Later,	the	students	will	be	called	on	to	curate	
the	film	selection	and	to	organise	the	artistic	aspect	
of	the	Super	2020	festival	screenings.

PROGRAM DE EDUCAȚIE VIZUALĂ 
PENTRU LICEENI

 Precum în anii precedenți, filmele din 
competiție vor fi vizionate și de un juriu alcătuit 
din elevi de liceu. Noutatea acestei ediții constă în 
parteneriatul dintre One World Romania și Super, 
festivalul de filme făcute de adolescenți, care vor 
colabora pentru a le oferi tinerilor selectați un 
parcurs mai aprofundat și de durată. 
 Jurizarea din cadrul festivalul One World 
Romania nu va reprezenta decât prima etapă a unei 
adevărate imersiuni într-un mod diferit de a face și de 
a vedea filme. Acesta nu este accesibil decât celor 
care au atât o doză bună de curiozitate intelectuală, 
cât și acuitate în perceperea particularităților artei 
filmice - prima este calitatea pe care o căutăm în 
membrii juriului liceenilor, iar cea de-a doua este ce 
ne propunem să dezvoltăm la ei, prin intermediul 
unui atelier de film documentar de patru zile, care 
se va derula în timpul festivalului. 
 Îndrumați de trei tutori din cinematografia 
românească, Cristina Haneș, Tudor Jurgiu și 
Dragoș Apetri, participanții vor realiza exerciții 
practice (fotografii și filmări) prin prisma cărora vor 
descoperi ce presupune reprezentarea realității prin 
aparatul de filmat. Ulterior, liceenii vor fi chemați 
să alcătuiască selecția și să organizeze din punct 
de vedere artistic proiecțiile din cadrul festivalului 
Super 2020.

20/3 _ 23/3

ZERO LA 
PURTARE

ZERO FOR 
CONDUCT

POWERED BY SAMSUNG
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PHOTO EXHIBITION

“urban_roma”	is	a	collection	of	more	than	300	family	
photographs,	selected	by	roma	feminist	Crina	Marina	
Mureșanu	 from	 the	 personal	 archives	 of	 her	 family	
and	 friends,	 mostly	 in	 Bucharest’s	 neighbourhood	
Ferentari.	 The	 photographs	 show	 Roma	 people	
in	 urban	 environment,	 in	 their	 familiar	 setting	 and	
through	different	moments	of	their	lives,	throughout	
a	few	generations,	from	the	1950s	to	the	late	1980s.	
They	 reveal	 an	 unexpected	 image	 of	 families	 and	
individuals	belonging	to	the	Roma	ethnicity,	devoid	
of	stereotypes	and	exoticism,	strikingly	recognizable	
as	poses,	environment	or	attitude	for	anyone	who	has	
lived	through	this	epoch.	A	selection	of	the	original	
photographs	 is	presented	 in	 the	exhibition	at	One	
World	 Romania,	 while	 the	 entire	 collection	 can	 be	
browsed	 through,	 together	 with	 accompanying	
stories	and	texts	on	the	blog	dedicated	to	the	project	
by	Crina	Marina	Mureșanu:	
www.urbanroma.wordpress.com

EXPOZIȚIE FOTO

„urban_roma” este o colecție de peste 300 de 
fotografii de familie, selectate de feminista romă 
Crina Marina Mureșanu din arhivele personale ale 
familiei și prietenilor săi, majoritatea din cartierul 
Ferentari. Fotografiile prezintă romi din mediul 
urban, în cadre familiare și suprinși în diferite 
momente din viața lor, de-a lungul mai multor 
generații, din anii 1950 până la sfârșitul anilor 
1980. Ne întâlnim astfel cu o imagine neașteptată a 
familiilor și persoanelor aparținând etniei rome, fără 
stereotipuri și exotism, recognoscibilă prin posturi, 
decor sau atitudine de către oricine a trăit în această 
epocă. În expoziția de la One World Romania este 
prezentată o selecție de fotografii, iar întreaga 
colecție poate fi răsfoită, împreună cu textele și 
poveștile însoțitoare, pe blogul dedicat proiectului 
de către Crina Marina Mureșanu: 
www.urbanroma.wordpress.com

21/3, 10.00 _ 22.00 | Mezanin

URBAN
ROMA
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AVENTURI CU ZURALO ȘI ZURALI 
ÎN ȚINUTUL CASELOR VERZI-ALBASTRE
[Ateliere pentru copii 6-10 ani]
 În ultimii ani, Fundația Agenția Împreună 
a realizat o serie de materiale educaționale menite 
să promoveze educația incluzivă de calitate, printre 
care și două cărți pentru copii, ai căror eroi sunt 
două personaje de etnie romă, Zurali și Zuralo. 
Poveștile, scrise de Victoria Pătrașcu și ilustrate 
de Cristiana Radu, sunt inspirate din realitate și 
urmăresc aventurile a doi copii romi în săracul Ținut 
al Caselor Verzi-Albastre.
 Dacă veți păși în povești, cu inima curată, 
și vă veți alătura căluțului Trifoi, bunicului Baromi și 
bunicii Oma, veți afla că și copiii romi pot schimba în 
bine lumea. Și atunci veți înțelege că poveștile sunt 
despre noi toți și că putem fi eroi în propria poveste, 
indiferent de circumstanțele particulare ale nașterii 
noastre.
 Zuralo și Zurali abia așteaptă să pășiți 
în Ținutul Caselor Verzi-Albastre și să porniți 
#împreună rotița minții și pe cea a inimii! Vrei să 
faci parte din povestea plină de aventuri a celor doi 
SuperEroi romi? Vino să îi povestim Micului tău Erou 
că atunci „când cele două rotițe se învârt, lucruri 
bune se întâmplă”!
 Fiecare atelier durează 45 de minute și se 
adresează copiilor cu vârste între 6-10 ani. Locurile 
sunt limitate la maximum 15 copii/ atelier.

* Eveniment realizat în parteneriat cu /
The	event	is	organized	in	partnership	with	
AGENȚIA ÎMPREUNĂ

ADVENTURES	WITH	ZURALO	AND	ZURALI	
IN THE LAND OF BLUISH-GREEN HOUSES
[Workshops	for	children	aged	6-10]
	 In	 recent	 years,	 the	 Foundation	 Agenția	
Împreună	 has	 created	 a	 series	 of	 educational	
materials	 aimed	 at	 promoting	 quality	 inclusive	
education,	 such	 as	 two	 children’s	 books	 whose	
heroes	are	 two	Roma	characters,	Zurali	 and	Zuralo.	
The	stories,	written	by	Victoria	Pătrașcu	and	illustrated	
by	 Cristiana	 Radu,	 take	 inspiration	 from	 reality	 and	
follow	the	adventures	of	two	Roma	children	from	the	
poor	Land	of	Bluish-Green	Houses.
	 If	 you	 allow	 yourself	 to	 enter	 the	 story-
world	with	a	true	heart	and	join	Trifoi,	the	little	horse,	
grandfather	Baromi	and	grandmother	Oma,	you	will	
discover	 that	 Roma	 children	 can	 also	 change	 the	
world	for	the	better.	And	you	will	understand,	then,	
that	 stories	 are	 about	 all	 of	 us	 and	 that	we	 can	be	
the	heroes	of	our	own	story,	regardless	of	the	specific	
circumstances	of	our	birth.
	 Zuralo	and	Zurali	are	just	waiting	for	you	to	
step	into	the	Land	of	Bluish-Green	Houses	to	put	in	
motion	the	wheels	of	mind	and	heart	together!	Do	
you	want	to	be	a	part	of	their	adventure?	Bring	your	
Little	Hero	to	hear	about	the	fact	that	“when	the	two	
wheels	spin,	good	things	happen”!
	 Each	 workshop	 lasts	 45	 minutes	 and	 is	
aimed	at	children	aged	6-10	years.	Places	are	limited	
to	a	maximum	of	15	children	/	workshop.

ZURALO 
ZURALI
21/3, 11.00 & 12.00 | Mezanin
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Panel:
• MAGDA MATACHE (intervenție prin Skype) – 
Directoarea Programului de Studii Rome și instructor 
pentru drepturile omului în cadrul Universității 
Harvard • Prof. univ. dr. COSIMA RUGHINIȘ – 
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială și 
autoare a studiului „Vino mai aproape: incluziunea 
și excluziunea romilor în societatea românească» • 
Prof. dr. ENIKŐ VINCZE - Universitatea Babeș-Bolyai 
• CARMEN GHEORGHE – Președintă a Asociației 
E-Romnja și editor al colecției de eseuri și cercetări 
„Problema românească - o analiză a rasismului» • 
VASILE IONESCU - Scriitor • Prof. univ. dr. VASILE 
DÂNCU – Președinte al Institutului Român pentru 
Evaluare și Strategie • GELU DUMINICĂ – Profesor 
asociat al Facultății de Sociologie și Asistență 
Socială și directorul Fundației Agenția de Dezvoltare 
Împreună
 România a traversat, anul trecut, un prag 
sensibil: barometrul relațiilor interetnice a anunțat 
că românii care și-au eliberat mintea de stigma față 
de romi i-au depășit ca pondere pe românii care 
nu văd romii de „țigani”. Deși a fost una dintre 
rarele victorii în care stima bate ura din aceste trei 
decenii de democrație, vestea a trecut aproape 
neobservată. Încercăm să reparăm această neatenție 
cu ajutorul dumneavoastră. Credem că e necesară o 
evaluare a acestui moment atât dintr-o perspectivă 
istorică cât și în contextul raporturilor majorității 
cu diferitele minorități expuse discriminării. Noi ne 
propunem să găsim, cu ajutorul dumneavoastră, 
răspunsuri pentru câteva întrebări: „E, oare, sănătos 
să ne bucurăm?”, „Ignorarea victoriilor mobilizează 
sau descurajează?”, „Victoria umbrește crizele 
existente?” sau, generic,: „Ce ne facem când 

Panel:
• MAGDA MATACHE	 (via	 Skype)	 –	 Roma	 Studies	
Program	 director	 and	 human	 rights	 counsellor	 at	
Harvard	University	•	Prof.	univ.	dr.	COSIMA	RUGHINIȘ 
-	 Faculty	 of	 Sociology	 and	 Social	 Assistance	 and	
author	of	the	study	“Come	closer:	the	inclusion	and	
exclusion	 of	 the	 Roma	 in	 the	 Romanian	 society”	 •	
Prof.	 dr.	 ENIKŐ	 VINCZE	 -	 Babeș-Bolyai	 University	
• CARMEN GHEORGHE	 –	 President	 of	 E-Romnja	
Association	 and	 editor	 of	 the	 essays	 and	 research	
collection	 “The	 Romanian	 problem	 -	 an	 analysis	 of	
racism”	 •	 VASILE IONESCU	 Writer	 •	 Prof.	 univ.	 dr.	
VASILE DÂNCU	-	President	of	The	Romanian	Institute	
for	 Evaluation	 and	 Strategy	 •	 GELU	 DUMINICĂ 
-	 Associate	 Professor	 at	 the	 Faculty	 of	 Sociology	
and	 Social	 Assistance	 and	 director	 of	 “Împreună”	
Development	Agency
	 Last	year,	Romania	made	important	strides	
on	 a	 sensitive	 issue:	 the	 barometer	 of	 interethnic	
relationships	 announced	 that	 the	 Romanian	 who	
have	 freed	 their	 minds	 of	 the	 stigma	 against	 the	
Roma	have	exceeded	in	numbers	those	who	only	see	
Roma	people	as	‘gypsies.’	Although	the	news	came	
as	a	rare	victory	of	respect	over	hatred	in	these	three	
decades	of	democracy,	it	has	mostly	gone	unnoticed.	
We	would	like,	with	your	help,	to	try	and	remedy	this	
oversight.	We	believe	 it	 is	 necessary	 to	discuss	 this	
moment	both	from	a	historical	standpoint,	and	in	the	
context	of	 the	 relationship	between	 the	majority	of	
the	 population	 and	 the	 different	minorities	 subject	
to	 discrimination.	 Our	 intention	 is	 to	 try	 and	 find,	

21/3 _ 15.00 | Mezanin

DEZBATERE
DEBATE

CE NE FACEM CÂND REUȘIM? /
WHAT	DO	WE	DO	WHEN	WE	SUCCEED?
[Moderator: MIRCEA TOMA - Președinte/
President	 ActiveWatch]
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reușim?”. Răspunsurile pot fi utile în proiectarea 
politicilor publice și a intervențiilor sociale viitoare. 
Vă propunem să vă alăturați unui astfel de exercițiu 
la care sperăm să participe cei mai experimentați 
cercetători din mediul academic, autori de politici 
publice și activiști din sectorul civic.

CURS SUSȚINUT DE GELU DUMINICĂ 
ȘI TARAFUL MARIAN MEXICANU

 În cadrul acestui eveniment inedit, 
profesorul universitar și activistul rom, Gelu 
Duminică ne provoacă să analizăm contribuția 
minorității rome la dezvoltarea folclorului românesc. 
Cursul va îmbina informațiile despre istoria și cultura 
romilor cu muzica unui taraf care va cânta live pe 
scenă, timp de 90 de minute. Taraful prezent va fi 
condus de marele acordeonist Marian Mexicanu.
 Evenimentul din cadrul festivalului One 
World România face parte din cursul academic pe 
care Gelu Duminică îl predă la UNIBUC – Facultatea 
de Sociologie și Asistență Socială, a fost prezentat 
în ultimii ani în toate marile centre universitare din 
România și se bucură de un real succes în rândul 
studenților.

*Eveniment realizat în parteneriat cu Agenția 
Împreună

with	 your	 help,	 answers	 to	 some	 of	 the	 questions:	
“Is	it	healthy	to	celebrate	this	news?”,	“Does	ignoring	
victories	 mobilise	 or	 discourage	 people?”,	 “Does	
victory	 overshadow	 current	 crises?”	 or,	 generically:	
“What	 do	 we	 do	 when	 we	 succeed?”	 The	 answers	
may	prove	useful	when	it	comes	to	drawing	up	future	
public	 policies	 and	 organising	 social	 interventions.	
We	 invite	 you	 to	 join	 us	 in	 this	 exercise,	 which	 we	
hope	 will	 be	 attended	 by	 the	 most	 experienced	
scholars,	creators	of	public	policies	and	civic	activists.

A	LECTURE	BY	GELU	DUMINICĂ	
AND THE MARIAN MEXICANU BAND

	 In	this	unique	event,	professor	and	Roma	
activist	 Gelu	 Duminică	 invites	 us	 to	 consider	 the	
contribution	of	 the	Roma	minority	 to	 the	evolution	
of	Romanian	folklore.	The	lecture	will	combine	facts	
about	 the	 history	 and	 culture	 of	 the	 Roma	 people	
with	 the	music	of	a	band	performing	 live	on	stage,	
for	 90	minutes.	 The	 band	 will	 be	 led	 by	 the	 great	
accordion	player,	Marian	Mexicanu.
	 This	 event	 organised	 by	 One	 World	
Romania	 is	 part	 of	Gelu	Duminică’s	 university	 class	
held	 at	 UNIBUC	 -	 School	 of	 Sociology	 and	 Social	
Work;	 in	 recent	 years,	 it	 has	 been	 hosted	 by	 all	
major	universities	in	Romania	and	has	enjoyed	great	
success	among	students.

*This	 event	 will	 be	 organized	 in	 partnership	 with	
Agency	Together

IN SEARCH 
OF DIGNITY
ÎNCĂUTAREA
DEMNITĂȚII

21/3 _ 18.30 | apollo 111
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Spectacol de Teatru
„Aleea” este un cartier tipic bucureştean. Gelu B, 
Cerasela şi Valerică Silicon sunt trei adolescenți 
din Alee care participă la un game-show televizat, 
numit „Aleea Stereotipurilor”. Focusul emisiunii 
este stereotipul care se transformă, se transmite, se 
ignoră, naşte drame, dar şi comedii, este respins, 
îmbrăţişat, normalizat sau blamat. Concurenţii 
jocului televizat folosesc elemente din poetry-slam, 
hip-hop și dans contemporan, pentru a descrie 
diferite forme de discriminare ca rasismul, sexismul 
sau homofobia. „Aleea Stereotipurilor” este un 
spectacol de teatru marca PlayHood. Durata:  50 min. 
Text şi coordonare scenică: Mădălina Dorobanţu şi 
Ionuţ Oprea • Distribuţie: Andreea Ioniţă • Vlad 
Roşianu • Alina Burilă • Marian Costache • Nicoleta 
Ghiţă • Alex Cristea • Anca Văleanu • Andrei Muraru 
•  Robert Ronea •
*Toate veniturile din vânzarea de bilete vor fi donate 

trupei Playhood.

Ce este PlayHood?
PlayHood este un proiect educațional destinat 
copiilor și adolescenților care trăiesc în zona 
cartierului bucureștean Ferentari. Tinerii beneficiază 
de cursuri gratuite de teatru, ateliere de montaj 
video, producție audio, scriere creativă sau 
storytelling și activități personalizate de mentorat.
Toate activitățile grupului sunt coordonate și 
susținute zilnic de către Mădălina Dorobanțu și 
Ionuț Oprea, doi actori profesioniști care își propun 
ca PlayHood să devină un nod conectat la viața 
culturală și educațională a Bucureștiului.

Theatre Play
“The	 Alley”	 is	 a	 typical	 Bucharest	 neighbourhood.	
Gelu	 B.,	 Cerasela	 and	 Valerică	 Silicon	 are	 three	
teenagers	from	the	Alley	who	take	part	in	a	televised	
game-show,	 called	 “Stereotype	 Alley.”	 The	 show	 is	
focused	around	stereotypes	 that	 transform,	 spread,	
are	 ignored,	 breed	 tragedy,	 but	 also	 comedy,	 get	
rejected,	 embraced,	 normalised	 or	 blamed.	 The	
contestants	 use	 elements	 of	 slam-poetry,	 hip-hop	
and	 contemporary	 dance	 in	 order	 to	 describe	
different	 forms	 of	 discriminations	 such	 as	 racism,	
sexism	 or	 homophobia.	 “Stereotype	 Alley”	 is	 a	
theatre	play	by	Playhood	Duration:	50	minutes.	Text	
and	 stage	 direction	 by	 Mădălina	 Dorobanţu	 and	
Ionuţ	Oprea	•	Cast:	Andreea	Ioniţă	•	Vlad	Roşianu
Alina	 Burilă	 • Marian Costache •	 Nicoleta	 Ghiţă	
•	 Alex	 Cristea	 •	 Anca	 Văleanu	 • Andrei	 Muraru	 • 
Robert	Ronea
*All	box-office	profits	will	be	donated	to	Playhood

What is Playhood? 
Playhood is an educational project addressed to 
children and adolescents who live in the Bucharest 
neighbourhood of Ferentari. They attend free 
drama classes, video-editing and sound production 
workshops, creative writing or storytelling sessions 
and personalised mentorship activities.
All group activities are coordinated and held daily 
by Mădălina Dorobanţu and Ionuţ Oprea, two 
professional actors whose intention is for PlayHood 
to become a hub attuned to the cultural and 
educational life of Bucharest.

21/3 _ 21.00 | apollo 111

TEATRU
THEATRE PLAY

ALEEA STEREOTIPURILOR /
STEREOTYPE ALLEY
[PlayHood /Educational	Project]
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ALEEA STEREOTIPURILOR /
STEREOTYPE ALLEY
[PlayHood /Educational	Project]

 Pentru întâia oară, în 30 de ani, numărul 
cetățenilor români care ar primi romi în propriile 
familii l-a depășit pe cel al românilor care nu ar 
accepta o asemenea alianță. E adevărat că această 
modificare de atitudine nu înseamnă dispariția 
rasismului în România, dar înseamnă ceva imens 
de important: intoleranța față de romi a pierdut 
guvernarea mentalității poporului român. O 
asemenea răsturnare se cerea a fi salutată. Drept care 
ne-am gândit să organizăm „Parastasul Rasismului”. 
Se vor cânta cântece vesele de înmormântare, se 
va consuma coliva bucuriei iar băuturile vor inspira 
câteva bocete culte, toate la căpătâiul intoleranței.
 Vor participa Mircea Toma (MC) și o serie 
de invitați speciali acompaniați de Daniel Mărgean 
& Trio Band
 
Lăutari:
Mădălin Manșon / clape
Dănuț Spaniolu / acordeon
Cătălin Spaniolu / vioară
Daniel Mărgean / percuție
 
DJ Rădescu va pune muzică după miezul nopții.

	 For	 the	first	 time	 in	30	years,	 the	number	
of	 Romanian	 citizens	 who	 would	 welcome	 Roma	
people	into	their	own	families	has	exceeded	that	of	
Romanians	who	would	not	accept	such	an	alliance.	
While	 it’s	 true	 that	 this	 shift	 in	 attitudes	 does	 not	
mean	 the	 disappearance	 of	 racism	 in	 Romania,	 it	
does	 mean	 something	 monumentally	 important:	
the	 intolerance	 towards	 the	 Roma	 has	 lost	 the	
battle	 to	 dominate	 the	mentality	 of	 the	 Romanian	
people.	Such	turn	of	events	ought	to	be	celebrated.	
Therefore,	 we	 decided	 to	 organise	 “A	 Wake	 for	
Racism.”	 There	 will	 be	merry	 funeral	 songs,	 we	 will	
heartily	share	a	koliva,	and	the	drinks	will	inspire	some	
cultured	laments,	all	to	mark	the	burial	of	intolerance.
With	 the	participation	 of	Mircea	Toma	 (MC)	 and	 a	
number	of	special	guests	who	will	be	accompanied	
by	Daniel	Mărgean	&	the	Trio	Band
 
Musicians:
Mădălin	Manșon	/ piano
Dănuț	Spaniolu	/	accordeon
Cătălin	Spaniolu	/	violin
Daniel	Mărgean	/ percussion
 
DJ	Rădescu	will	be	playing	music	after	midnight.

21/3 _ 22.00 | apollo 111

PARASTASUL
RASISMULUI

PETRECERE CU LĂUTARI ȘI COLIVĂ
A	PARTY	WITH	TRADITIONAL	MUSIC	AND	KOLIVA

A	WAKE	FOR	
RACISM
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 În 2018, întreaga lume a sărbătorit 
cea de-a 70-a aniversare a Declarației Universale 
a Drepturilor Omului. Întocmită în siajul Celui 
de-al Doilea Război Mondial, acest document 
fundamental este la fel de relevant în ziua de azi ca 
în 1948. Cu ocazia campaniei aniversare lansată de 
Oficiul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, 
Revista SPIROU s-a alăturat inițiativei prin publicarea 
unui număr în care o serie de desenatori extrem de 
talentați din lumea comic-book-urilor au ilustrat 
articolele Declarației Universale.
 Lăsându-vă ghidați de micul hamal 
Spirou, vă invităm să descoperiți cele 30 de articole 
ale Declarației cu ajutorul celorlalte personaje din 
lumea revistei Spirou.
 Spirou este un personaj de benzi desenate 
creat în 1938, în Belgia. Acest micuț hamal celebru 
a luptat dintotdeauna împotriva inegalităților și i-a 
apărat pe cei vulnerabili, dând dovadă de curaj și 
generozitate. Drept urmare, a devenit simbolul 
revistei Spirou.
 Expoziția va fi deschisă publicului la 
ARCUB, în cadrul festivalului One World Romania, 
în perioada 21-29 martie.
 Expoziția este prezentată cu sprijinul 
Delegației Wallonie-Bruxelles la București.

	 In	 2018,	 the	 world	 celebrated	 the	 70th	
anniversary	 of	 the	 Universal	 Declaration	 of	 Human	
Rights.	Drafted	in	the	wake	of	the	Second	World	War,	
this	founding	document	is	as	relevant	today	as	it	was	
in	 1948.	 SPIROU	 Magazine	 joined	 efforts	 for	 the	
anniversary	 campaign	 launched	by	 the	UN	Human	
Rights	Office	with	a	special	issue	in	which	some	great	
talents	of	comics	illustrate	the	articles	of	the	Universal	
Declaration.
	 With	 the	 little	 bellhop	 Spirou	 as	 guide,	
discover	the	30	articles	of	the	Declaration	with	a	little	
help	from	other	characters	from	the	world	of	Spirou	
magazine.
	 Spirou	 is	 a	 cartoon	 character	 who	 was	
created	 in	 1938,	 in	 Belgium.	 This	 famous	 bellboy	
has	 always	 fought	 against	 inequalities,	 protected	
the	 weak	 and	 showed	 courage	 and	 generosity.	 As	
a	 result,	 he	 has	 become	 the	 symbol	 of	 the	 Spirou	
magazine.
	 The	exhibition	 can	be	 visited	within	One	
World	Romania	 festival,	 at	ARCUB,	between	March	
21st	–	29th.
	 The	 exhibition	 is	 presented	 with	 the	
support	 of	 Wallonie-Bruxelles	 Delegation	 in	
Bucharest.

21/3 _ 29/3 | arcub

SPIROU
4RIGHTS

EXPOZIȚIE DE BANDĂ 
DESENATĂ /CARTOON 
EXHIBITION

 MASTERCLASS
ROSS	MCELWEE
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MASTERCLASS. DESPRE DOCUMENTARUL 
LA PERSOANA 1 CU ROSS MCELWEE

 Unul dintre cei mai incitanți și apreciați 
cineaști contemporani, Ross McElwee este, 
totodată, și unul dintre pionierii documentarului 
autobiografic, în care reflecția asupra propriei vieți 
se îmbină cu discuția unor diverse aspecte sociale, 
politice și, nu de puține ori, filosofice. Urmând 
proiecției celui mai cunoscut film al său, „Marșul 
lui Sherman”, vă propunem un masterclass cu 
McElwee, în cadrul căruia vom avea afla cum și de 
ce și-a construit o filmografie atât de particulară și 
vom încerca să găsim inspirație pentru construirea 
unei noi direcții în cinematografia documentară de 
la noi din țară.

DIALOG KINEDOK. IDENTIFICAREA DE 
NOI AUDIENȚE PENTRU FILMUL DOCUMENTAR

 Dezbaterea Kinedok din acest an va 
viza mai ales creșterea impactului proiecțiilor în 
comunitățile din întreaga țară și va porni de la 
experiența și practicile invitaților Zuzana Rubešová, 
coordonatorul echipei KineDok de la Institute of 
Documentary Film, din Cehia, Ondřej Kamenický, 
directorul Festivalului International de Film 
Documentar si Drepturile Omului One World Praga 
și Mehelli Modi, fondatorul companiei de distribuție 
Second Run, care promovează filme clasice și 
contemporane din întreaga lume.

MASTERCLASS.	ON	THE	1ST	PERSON	
DOCUMENTARY	WITH	ROSS	MCELWEE

	 Ross	McElwee	is	not	only	one	of	the	most	
captivating	and	esteemed	filmmakers	of	our	 times,	
but	also	one	of	the	pioneers	of	the	autobiographical	
documentary,	 where	 the	 contemplation	 of	 one’s	
own	 life	 is	mixed	with	 reflections	 on	 various	 social,	
political,	and	-	more	ofthen	than	not	-	philosophical	
issues.	Following	the	screening	of	his	most	renowned	
film,	“Sherman’s	March,”	we	would	like	to	invite	you	
to	a	masterclass	with	McElwee,	during	which	we	will	
discover	how	and	why	he	has	created	such	a	unique	
body	 of	 work	 and	 we	 will	 try	 to	 find	 inspiration	 to	
steer	Romanian	documentary	into	a	new	direction.

KINEDOK	TALK.	IDENTIFYING	
NEW	AUDIENCES	FOR	DOCUMENTARY	FILM

	 This	 year’s	 Kinedok	 Talk	 will	 centre	 on	
increasing	the	impact	of	screenings	in	communities	
across	 the	 country	 and	 will	 be	 based	 on	 the	
experience	 and	 practice	 of	 our	 guests:	 Zuzana	
Rubešová,	coordinator	of	the	KineDok	team	within	the	
Institute	of	Documentary	Film	in	the	Czech	Republic,	
Ondřej	Kamenický,	director	of	the	Prague	One	World	
International	 Human	 Rights	 Documentary	 Film	
Festival	 and	Mehelli	Modi,	 founder	 of	 the	 Second	
Run	film	distribution	company	promoting	classic	and	
contemporary	movies	from	around	the	world.

 MASTERCLASS
ROSS	MCELWEE

KINE
DOK

22/3 _ 13.30 | arcub

23/3 _ 18.00 | pavilion 32
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 De luni, 23 martie, și până sâmbătă, 28 
martie, oferim ocazia spectatorilor noștri de a se 
întâlni, într-un cadru informal, la un ceai sau la o 
cafea cu invitații festivalului. În fiecare din aceste 
zile, de la ora 12, la Modul Cărturești stăm de vorbă 
despre filme documentare și despre lumea în care 
trăim și răsfoim cărțile legate de temele principale 
ale festivalului aflate în standul tematic special 
realizat cu această ocazie.

CLAIRE ATHERTON  DESPRE COLABORAREA 
CU CHANTAL AKERMAN

 Vă propunem o întâlnire de două ore 
cu monteuza Claire Atherton, cea mai apropiată 
colaboratoare din ultimele trei decenii de activitate 
a cineastei Chantal Akerman, căreia îi dedicăm o 
retrospectivă amplă în actuala ediție a festivalului. 
Claire Atherton a crescut la New York, cu tatăl ei 
american și mama ei de origine română, și a plecat 
în Franța să studieze civilizațiile orientale, ca ulterior 
să urmeze cursurile prestigioasei Ecole Nationale 
Supérieure „Louis Lumière”. A întâlnit-o pe Chantal 
Akerman cu ocazia unui spectacol de teatru, pe care 

 
	 Between	 Monday,	 March	 23rd,	 and	
Saturday,	March	 28th	 28,	we	 are	 delighted	 to	 give	
the	public	the	opportunity	to	meet	our	festival	guests	
in	an	informal	setting,	over	tea	or	coffee.	At	12:00	PM	
on	each	of	these	days,	at	Modul	Cărturești,	we	will	be	
talking	about	documentary	 films	and	 the	world	we	
live	 in,	while	browsing	 through	the	pages	of	books	
relevant	 to	 the	 issues	 central	 to	 our	 festival,	 which	
will	be	displayed	on	the	thematic	bookshelf	specially	
created	for	this	event.

CLAIRE ATHERTON ON COLLABORATING 
WITH	CHANTAL	AKERMAN

	 We	 are	 pleased	 to	 invite	 you	 to	 a	 2-hour	
long	masterclass	with	editor	Claire	Atherton,	the	closest	
collaborator	from	the	past	three	decades	of	filmmaker	
Chantal	Akerman,	 to	whom	we	are	dedicating,	 in	 this	
edition	of	the	festival,	an	extensive	retrospective.	Claire	
Atherton	was	born	in	1963	in	San	Francisco,	and	grew	
up	 in	 New	 York,	 with	 her	 American	 father	 and	 her	
Romanian	mother.	Attracted	by	 taoist	philosophy	and	
visual	 ideograms,	 she	 turned	 to	 studies	 of	 Chinese	
language	and	civilization,	before	enrolling	in	the	cinema	
studies.	 In	 1986,	 she	 started	 working	 with	 Chantal	
Akerman	on	„Letters	Home”,	which	triggered	a	30-year	
collaboration	on	Akerman’s	fiction	films,	documentaries	

                 GET 
TOGETHER

MODUL
CĂRTUREȘTI

MASTERCLASS

23/3 _ 28/3, 12.00 | Modul Cărturești

24/3 _ 19.00 | cineMa elvire popesco
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MASTERCLASS

actrița Delphine Seyrig le rugase să-l filmeze. Acesta 
a fost începutul unei colaborări fertile, mai întâi ca 
director de imagine și apoi ca monteuză, care a durat 
peste 30 de ani și a cuprins ficțiuni, documentare 
și instalații video. Atherton este deseori invitată să-
și împărtășească din experiență în cadrul a diverse 
ateliere și predă la școli precum La Fémis și HEAD 
Genève.

LECȚIA DE MONTAJ CU 
CLAIRE ATHERTON & ÉRIC BAUDELAIRE

 Pe data de 25 martie după proiecția „Un 
Film Dramatic” va avea loc un masterclass de montaj 
cu Éric Baudelaire, Claire Atherton (realizatoarea 
montajului) și David Pop (unul dintre copiii din film, de 
origine română). Vom încerca să aflăm, împreună cu 
invitații noștri, cum au făcut posibilă realizarea acestui 
proiect colectiv, cum au reușit, pe durata a mai multor 
ani și prin corespondență, să aibă suficientă încredere 
unul în celălalt pentru a le arăta materialul captat lui 
Éric și celorlalți colegi și cum au descoperit împreună, 
pe parcursul filmărilor, subiectul despre care voiau să 
vorbească.

and	 installations.	 Claire	Atherton	works	 as	 editor	 with	
a	wide	range	of	directors,	young	film	makers	and	film	
students.	She	 is	often	 invited	 to	 share	her	experience	
with	students,	in	cinema	or	art	schools.	Atherton’s	work	
has	been	honoured	with	the	Vision	Award	Ticinomoda	
during	the	72nd	Locarno	Film	Festival	in	August	2019.

THE	EDITING	CLASS	WITH	
CLAIRE	ATHERTON	&	ÉRIC	BAUDELAIRE

	 A	 special	 editing	 masterclass	 with	 Éric	
Beaudelaire,	 Claire	 Atherthon	 (the	 editor),	 and	David	
Pop	 (one	 of	 the	 children	 in	 the	 film,	 who	 is,	 in	 fact,	
Romanian),	will	 take	place	on	the	25th	of	March,	after	
the	screening	of	 “A	Dramatic	Film”.	Together	with	our	
guests,	 we	 will	 explore	 how	 they	 were	 able	 to	make	
this	 collective	work	 possible,	 how,	 over	 the	 years	 and	
through	letters,	they	trusted	one	another	enough	to	be	
able	to	share	their	own	filmic	material	with	Éric	and	with	
the	rest	of	the	class,	and	how,	while	filming,	they	found	
what	they	wanted	to	talk	about,	together.

LECTIA DE
MONTAJ
EDITING 
CLASS 25/3 _ 18.30 | arcub

ÉRICBAUDELAIRE
CLAIREATHERTHON DAVIDPOP
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DEZBATERE. REFLECȚII COLECTIVE DESPRE 
DOCUMENTAR ȘI DESPRE ȘCOLI DE FILM 
CONTEMPORANE
 Eforturile lui Jean-Marie Barbe și ale 
colegilor lui din Lussas, care au reușit să construiască 
în acest minuscul sat din Franța un adevărat Paradis 
dedicat creației libere documentare, sunt surprinse, pe 
parcursul mai multor ani, în seria de zece episoade „Le 
Village” („Satul”), a cineastei Claire Simon. Realizarea 
lor e atât de impresionantă și efectele pe atât de 
multe planuri, încât, din momentul în care am văzut 
pentru prima oară filmul, ne-am propus nu doar să îl 
proiectăm în festival, ci să încercăm să organizăm în 
jurul lui un eveniment mai amplu, inspirat de energia 
și de aspirațiile protagoniștilor de a crea un context 
ideal reflecției despre documentar, aflat în afara 
rigorilor industriale. Or, ce loc poate fi mai potrivit 
pentru un astfel de prilej decât o universitate, spațiu 
prin excelență dedicat gândirii și analizării lumii? Timp 
de două zile întregi, joi, 26 martie, și vineri, 27 martie, 
din primele ore ale dimineții și până seara, la UNATC 
vom prezenta episoadele seriei „Le Village” („Satul”), 
iar ulterior vom organiza sesiuni de reflecție la care vor 
participa nu doar Claire Simon și Jean-Marie Barbe și 
mulți alți invitați ai festivalului, ci și profesori, doctoranzi 
și, sperăm, cât mai mulți studenți din cadrul universității. 
Vom discuta despre importanța realizării de filme 
documentare într-o lume artistică ce are tendința să 
le marginalizeze, dar și despre rolul școlilor de film în 
procesul de înnoire a reperelor după care obișnuim să 
ne raportăm la filme și să le estimăm relevanța. 
* Intrarea la film și la discuții va fi liberă, în limita locurilor 
disponibile.

DEBATE.COLLECTIVE	
REFLECTIONS ON DOCUMENTARY AND 

ON CONTEMPORARY FILM SCHOOLS
	 The	 efforts	 of	 Jean-Marie	 Barbe	 and	 his	
colleagues,	 who,	 in	 the	 minuscule	 French	 village	 of	
Lussas,	have	managed	to	build	a	true	Paradise	of	free	
documentary	 filmmaking,	 are	 captured	 over	 several	
years	in	Claire	Simon’s	10	episode	series,	“The	Village.”
Their	 achievement	 is	 so	 impressive	 and	 its	 effects	 so	
extensive,	that	since	the	very	first	moment	we	watched	
the	film	we	not	only	decided	to	screen	it	at	our	festival,	
but	to	also	try	to	organise	a	 larger-scale	event	around	
it,	inspired	by	the	protagonists’	energy	and	aspirations	
to	create	an	ideal	environment	in	which	to	contemplate	
documentary	 filmmaking,	 outside	 the	 bounds	 of	 the	
industry.	 And	 so,	 what	 venue	 could	 be	 better	 suited	
for	such	an	event	than	a	university,	a	place	by	definition	
dedicated	 to	 the	 contemplation	 and	 exploration	 of	
the	 world?	 For	 two	 whole	 days,	 on	 Thursday,	 March	
26th,	 and	Friday,	March	27th,	 from	 the	early	hours	of	
the	 morning	 at	 UNATC,	 we	 will	 be	 showing	 the	 10	
episodes	of	the	series	“The	Village,”	after	which	we	will	
be	organising	reflection	sessions,	with	the	participation	
of	not	only	Claire	Simon	and	Jean-Marie	Barbe,	but	also	
of	many	other	festival	guests,	professors,	PhD	students	
and,	 hopefully,	 many	 students	 of	 the	 university.	 We	
will	be	 talking	about	 the	 importance	of	documentary	
filmmaking	in	an	artistic	world	that	tends	to	marginalise	
them,	 but	 also	 about	 the	 role	 of	 film	 schools	 in	 the	
constant	process	of	renewing	the	references	we	use	to	
consider	films	and	to	assess	their	relevance.	
*Admission	 to	 the	 screenings	 and	 talks	 will	 be	 free,	
within	the	limited	available	seating.

UNIVERSITATEA 
DESCHISA

OPEN 
UNIVERSITY

26/3 & 27/3, 11.00 | unatC
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DEZBATERE. CE NU TE OMOARĂ REPEDE, 
TE OMOARĂ ÎNCET
 De ce este violența împotriva femeii 
tolerată, ignorată și, uneori, chiar părintește promovată 
în România? Ce ne face pe noi să ne purtăm diferit cu 
femeile față de, să spunem, lituanieni sau portughezi? 
Cum protejează statul român victimele violenței 
domestice și în ce fel ultimii 30 de ani au contribuit la 
formularea unei legislații care să le ajute să-și refacă 
viața?
 Vorbim pe 26 martie cu Giulia Crișan de la 
fundația ANAIS, Carolina Marin - protection associate 
UNHCR și sociologul Oana Băluță. Discuția va fi 
moderată de jurnalista Diana Oncioiu.

REGIA: GIANINA CĂRBUNARIU • Distribuția: Cătălina 
Mustaţă • Alexandru Potocean • Gabriel Răuță • Mihai 
Smarandache • Silvian Vâlcu • Scenografia: Andrei 
Dinu • Coregrafia: Florin Fieroiu • Muzica: Bobo 
Burlăcianu • Light design: Andu Dumitrescu

 *Spectacolul va fi supratitrat în limba engleză

 Spectacolul este o coproducţie dramAcum 
şi Festivalul Internaţional de Teatru de la Nitra, 

Slovacia, în parteneriat cu Teatrul Odeon şi face parte    
din proiectul european „Vieţi paralele - 

Secolul 20 văzut prin ochii Poliţiei Secrete”. 

DEBATE.	WHAT	DOESN’T	KILL	YOU	QUICKLY,	
KILLS	YOU	SLOWLY

	 Why	 is	 violence	 against	 women	 tolerated,	
ignored	 and	 sometimes	 even	 paternally	 encouraged	
in	 Romania?	 What	 makes	 us	 act	 so	 differently	
towards	women	compared	 to,	 say,	 Lithuanians	or	 the	
Portuguese?	How	does	the	Romanian	state	protect	the	
victims	of	domestic	violence	and	how	have	the	last	30	
years	contributed	to	drafting	a	legislation	offering	them	
the	support	they	need	to	start	over?
	 On	March	26th,	journalist	Diana	Oncioiu	will	
moderate	a	dicussion	with	Giulia	Crișan	from	the	ANAIS	
Foundation,	 Carolina	 Marin	 -	 Protection	 Associate	
UNHCR	and	sociologist	Oana	Băluță.

A	PERFORMANCE	BY:	GIANINA	CĂRBUNARIU • Cast:	
Cătălina	Mustaţă	• Alexandru	Potocean	• Gabriel	Răuță	
• Mihai	Smarandache	• Silvian	Vâlcu	• Stage	design:	
Andrei	Dinu	• Choreographer:	Florin	Fieroiu	• Music:	
Bobo	Burlăcianu	• Light	design:	Andu	Dumitrescu

*The	show	will	have	English	subtitles

	 The	 show	 is	 a	 co-production	 between	
dramAcum	 and	 the	 International	 Theatre	 Festival	
Divadelna	Nitra,	 in	partnership	with	Odeon	Theatre	 in	
the	framework	of	the	project	“Parallel	Lives	-	20th	Century	
through	the	Eyes	of	Secret	Police”.	Artists	 from	former	

FRONTLINE
26/3 _ 19.30 | pavilion 32

TIPOGRAFIC
MAJUSCUL
UPPERCASE 
PRINT 26/3 _ 19.30 | teatrul odeon
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Artiști din foste țări socialiste au creat șase producții 
de teatru bazate pe studiul materialelor păstrate în 
arhivele poliției secrete.
 Gianina Cărbunariu a ales să lucreze pe 
dosarul minorului Mugur Călinescu (28 mai 1965 – 13 
februarie 1985). Acesta avea doar 17 ani şi era elev la 
Liceul A.T. Laurian din Botoşani când, în septembrie 
1981, a alertat organele de Securitate timp de o lună 
pentru că a scris pe ziduri şi panouri inscripții menite 
să provoace în oameni o reacție față de încălcarea 
flagrantă a tuturor drepturilor și libertăților cetățenești, 
față de situația dezastruoasă a economiei din acea 
perioadă. După ce a fost prins, a fost continuu chemat 
la Securitate. La doi ani după momentul septembrie 
1981, Mugur Călinescu se îmbolnăvește de leucemie și 
moare în anul 1985.

PERFORMANCE COORDONAT DE IRIS SPIRIDON 
/ A PERFORMANCE COORDINATED BY IRIS 
SPIRIDON

Pentru foarte multă lume, viața sexuală și fantasmele 
pot reprezenta o vinovăție chinuitoare. Mulți nu sunt 
acceptati și, mai ales, nu se acceptă pe ei înșiși. Dar toți 
avem fantezii și este firesc să le acceptăm, să încercăm 
să le implinim și, mai ales, să le înțelegem, comunicând 
prin artă sau, pur și simplu, între noi și realizând că lipsa 
discuțiilor și a evenimentelor publice care să abordeze 
în mod direct sexualitatea și modurile diverse de 
explorare a ei conduc adeseori la intoleranță.
La One World Romania #13 propunem un eveniment 
special, coordonat de regizoarea de teatru Iris Spiridon 
(„Psycho”, „Ziua în care a dispărut soarele”), un one-
time performance care va avea loc joi, 26 martie, la 
Apollo 111.
„Phantasm” se va întâmpla imediat după proiecția 
unuia dintre cele mai incitante filme ale secțiunii 
„Corpuri politice”, „Floarea albastră a lui Novalis”, 
al cărui protagonist și atmosferă au inspirat crearea 
acestui eveniment.

socialist	countries	created	six	theatre	productions	based	
on	 the	study	of	materials	preserved	 in	 the	archives	of	
secret	police	organizations	operating	 in	 former	Soviet	
bloc	 countries.	 Authentic	 stories	 intersperse	 with	
interviews	with	the	witnesses	to	that	era,	agents,	victims	
and	other	people	whose	lives	had	been	affected	by	the	
activities	of	 the	 secret	police.	Gianina	Cărbunariu	 has	
chosen	 to	work	 on	 the	 case	 of	Mugur	Călinescu	 (28	
May	1965	–	13	February	1985).	He	was	 just	17	and	a	
pupil	at	A.T.	Laurian	High	School	 in	Botoşani	when,	 in	
September	 1981,	 he	 alerted	 the	 departments	 of	 the	
Securitate	 for	 a	 month	 because	 he	 wrote	 on	 panels	
and	walls	 inscriptions	 intended	 to	arouse	 in	people	a	
reaction	to	the	way	the	rights	and	freedoms	of	citizens	
were	being	flagrantly	disregarded,	and	to	the	disastrous	
state	 of	 the	 Romanian	 economy	 in	 that	 period.	After	
Mugur	was	caught,	he	was	continuously	asked	to	come	
to	the	Securitate.	Two	years	after	the	September	1981	
episode,	 Mugur	 Călinescu	 fell	 ill	 with	 leukaemia.	 He	
died	in	1985.

For	 a	 large	 number	 of	 people,	 one’s	 sex	 life	 and	
phantasies	can	bring	about	an	agonizing	feeling	of	guilt.	
Many	are	not	accepted	by	 society	and,	what	 is	more,	
cannot	accept	 themselves.	But	we	all	have	phantasies	
and	it’s	natural	for	us	to	accept	them,	to	try	to	fulfil	them	
and	 especially	 to	 understand	 them,	 by	 expressing	
ourselves	through	art	or	simply	by	communicating	with	
each	other	and	understanding	that	the	lack	of	dialogue	
and	of	public	events	directly	tackling	sexuality	and	the	
various	ways	to	explore	it	often	lead	to	intolerance.
One	World	Romania	#13	will	be	organizing	a	 special	
event,	 coordinated	 by	 theatre	 director	 Iris	 Spiridon	
(“Psycho,”	“The	Day	the	Sun	Disappeared”),	a	one-time	
only	 performance	 which	 will	 take	 place	 on	 Thursday,	
March	26th,	at	Apollo	111.
“Phantasm”	 will	 happen	 straight	 after	 the	 screening	
of	 one	 of	 the	most	 compelling	 films	 in	 the	 “Political	
Bodies”	 section,	 “The	 Blue	 Flower	 of	 Novalis,”	 whose	
atmosphere	 and	 protagonist	 inspired	 the	 creation	 of	
this	event.

PHANTASM
26/3 _ 23.15 | apollo 111
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PETRE SIRIN: 
UN PIONIER AL CULTURII QUEER ÎN ROMÂNIA

 Două filme documentare realizate de 
regizorul Petre Sirin (1926-2003) - „Cetatea Neamțului” 
(1958) și „Letopisețul de Piatră al Dobrogei” (1962) - 
readuc în discuție personalitatea celui care a produs 
o serie întreagă de scurtmetraje dedicate artelor 
sau istoriei, lăsând în același timp în urmă o serie 
de mărturii fantastice despre o lume foarte puțin 
cunoscută publicului, a culturii queer din perioada 
comunistă. Până acum a fost publicată, la Editura 
Humanitas, o parte a jurnalului său intim, în volumul 
„Castele de nisip. Cronica de familie 1949-1959”. Însă 
o serie întreagă de alte materiale așteaptă să vadă 
lumina tiparului și să reveleze viața de zi cu zi nu doar 
a protagonistului nostru, ci și a unei întregi comunități 
intelectuale gay din România acelei epoci.
 Născut la Chișinău, Petre Sirin se va bucura 
la București de prieteniile semioticianului Roland 
Barthes, criticului literar Ion Negoițescu, criticului de 
artă Radu Ionescu, actorului Ion Omescu, pictorilor 
George Tomaziu și Andrei Cădere. Alături de invitații 
noștri - Alexandru Lupescu (partenerul său de viață), 
Florin Buhuceanu (activist pentru drepturile omului) și 
istoricul de film Bujor Rîpeanu - vom explora momente 
ale istoriei și culturii gay în contrapunct cu represiunea 
polițienească încheiată abia la finele anului 2002.
 Acest eveniment face parte din demersurile 
de constituire la București a Muzeului Istoriei și Culturii 
Queer din România – inițiativă privată a Asociației 
ACCEPT și Fundației ECPI - Centrul Euroregional 
pentru Inițiative Publice.

PETRE	SIRIN:	
A	PIONEER	OF	QUEER	CULTURE	IN	ROMANIA

	 Two	 documentary	 films	 made	 by	 director	
Petre	 Sirin	 (1926-2003)	 -	 “The	Neamț	Citadel”	 (1958)	
and	 “The	 Stone	 Chronicles	 of	 Dobrogea”	 (1962)	 -	
bring	 into	 focus	once	again	 the	personality	of	a	man	
who	produced	an	entire	collection	of	short-films	about	
history	and	 the	arts,	 at	 the	 same	 time	 leaving	behind	
a	 fantastic	 trove	 of	 testimonies	 about	 a	 world	 that	 is	
virtually	 unknown	 to	 the	 public,	 that	 of	 queer	 culture	
during	Communism.	So	far,	the	Humanitas	publishing	
house	 has	 printed	 a	 part	 of	 his	 private	 journal	 in	 the	
book	“Castele	de	nisip.	Cronica	de	familie	1949-1959”	
(“Sand	 Castles.	 A	 Family	 Chronicle:	 1949-1959”).	 But	
a	whole	set	of	various	other	materials	are	waiting	their	
turn	on	 the	printers,	 to	 reveal	not	only	 the	day-to-day	
life	of	our	protagonist,	but	also	an	entire	community	of	
Romanian	gay	intellectuals	of	the	era.
	 Born	in	Chișinău,	Petre	Sirin	would	eventually	
welcome,	 in	 Bucharest,	 the	 friendships	 of	 semiotician	
Roland	 Barthes,	 of	 literary	 critic	 Ion	 Negoițescu,	 of	
art	 critic	 Radu	 Ionescu,	 of	 actor	 Ion	 Omescu	 and	 of	
painters	George	Tomaziu	and	Andrei	Cădere.	Together	
with	our	guests	 -	Alexandru	Lupescu	 (his	 life	partner),	
Florin	 Buhuceanu	 (human	 rights	 activist)	 and	 film	
historian	Bujor	Rîpeanu	-	we	will	be	exploring	different	
milestones	 of	 gay	 history	 and	 culture,	 opposite	 the	
police	repression	that	went	on	until	2002.
	 This	event	is	part	of	a	private	initiative	of	the	
ACCEPT	 Association	 and	 the	 ECPI	 Foundation	 -	 the	
Euroregional	Center	for	Public	Initiatives,	to	establish	in	
Bucharest	a	Museum	of	Queer	History	and	Culture	in	
Romania.

PETRE
SIRIN
28/3 _ 12.00 | Centrul Ceh
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  Taraf de IMPEX este numele orchestrei 
formate din două formații muzicale: Grupul IMPEX, 
împreună cu Taraf de Caliu, formația membrilor 
fondatori ai celebrului grup „Taraf de Haidouks”.
 Scopul principal este colaborarea între 
muzicienii de diferite vârste și, mai ales, din diferite 
etnii. Acest lucru se reflectă în muzică, rezultatul fiind 
unul puternic, pestriț - eclectic, în care se îmbină stiluri 
din lumea vestică-albă cu cele estice, orientale, rome.
 În Taraf de IMPEX colaborează muzicieni 
lăutari cu muzicieni care au studiat muzica clasică, 
rock, electronică și alte stiluri „vestice”. Faptul că nu 
există mai multe proiecte de acest tip arată, din păcate, 
„prăpastia” etnico-culturală dintre diferitele culturi și 
etnii din România, romii și muzica lor fiind ostracizate 
de-a dreptul, fapt ce amintește de vremuri istorice 
din SUA, vremuri în care muzica afro-americană era 
marginalizată pe baze etnice.
 Mesajul acestui proiect este unul pacifist, de 
„anti-discriminare”, și are ca scop revelarea faptului că 
estul, vestul și culturile aferente pot colabora, iar atunci 
când o fac, rezultatul poate fi incitant și evolutiv, cu efect 
de „vindecare” socială. Situația actuală a colaborării și 
a conviețuirii culturilor estice cu cele vestice este una 
dintre problemele principale în Europa, iar România, 
prin istoria ei multi-etnică are multe lucruri valoroase 
de arătat. Taraf de IMPEX este reflecția acestei bogății 
cultural-istorice a spațiului românesc.

 

	 Taraf	de	IMPEX	is	the	name	of	the	orchestra	
made	up	of	two	musical	ensembles: the IMPEX Group 
and	Taraf	de	Caliu,	the	new	band	of	founding	members	
of	Taraf	de	Haidouks.
	 This	 event	 is	 meant,	 mainly,	 to	 promote	
the	 collaboration	 between	musicians	 of	 varying	 ages	
and,	especially,	different	ethnicities.	This	 is	 reflected	 in	
the	music	they	make	together,	resulting	in	a	powerful,	
motley	 sound,	 combining	 White-Western	 styles	 with	
those	of	the	East,	the	Orient	and	the	Roma	tradition.
	 Taraf	 de	 IMPEX	 is	 a	 musical	 collaboration	
between	 ’lăutari’	 (professional	Romani	musicians)	and	
musicians	 with	 classical,	 rock,	 electronic	 backgrounds,	
or	other	‘Western’	styles.	Unfortunately,	the	lack	of	other	
such	projects	 shows	 the	ethnic-cultural	 ‘gap’	between	
the	 different	 cultures	 and	 ethnicities	 of	 Romania,	 the	
Roma	and	their	music	being	outright	shunned,	which	
brings	to	mind	the	history	of	 the	United	States,	when	
African-American	music	was	marginalised	on	 ethnical	
grounds.
	 This	project	aims	to	spread	a	message	that	
is	 pacifist,	 ‘anti-discrimination’	 and	 to	 prove	 that	 the	
collaboration	between	the	East	and	the	West	and	their	
cultures	is	possible,	that	when	they	do	work	together	the	
outcome	can	be	exciting	and	progressive,	with	the	ability	
to	help	heal	society.	The	current	context	of	collaboration	
and	 cohabitation	 between	 Eastern	 and	 Western	
cultures	constitutes	one	of	Europe’s	main	issues,	and	in	
Romania,	thanks	to	its	multi-ethnical	history,	has	a	lot	to	
offer	the	world.	Taraf	de	IMPEX	is	the	reflection	of	this	
cultural-historical	wealth	of	the	Romanian	milieu.

CONCERT
TARAF DE IMPEX

28/3 _ 23.00 | Grădina FloreasCa
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CINEMA ELVIRE POPESCO _ 
INSTITUTUL FRANCEZ
Bd. Dacia, nr. 77
Tel: (+40) 374 125 242

CINEMATECA EFORIE
Str. Eforie, nr. 2
Tel: (+40) 21 313 04 83

ARCUB
Str. Lipscani, nr. 84-90
Tel: (+40) 21 795 36 02

PAVILION 32
GOETHE-INSTITUT BUCUREȘTI
Calea Dorobanți 32, București 030167
+40 21 528 2713

CENTRUL CEH
Str. Ion Ghica 11, București 030045
+4 021 303 9230

CINEMA PRO
Str. Ion Ghica 3, București 030044
+4 031 824 1360

APOLLO 111
Str. Ion Brezoianu, nr. 23-25
Palatul Universul, Corp B, subsol
Tel: (+40) 726 185 812

MEZANIN
Palatul Universul, Corp B, subsol, Str. Ion Brezoia-
nu nr. 23 - 25, București 030167
+4 0742 038 000

UNATC
Str. Matei Voievod 75-77, București 021452
+4 021 252 7457

LOCATII
LOCATIONS

TEATRUL ODEON
Calea Victoriei 40-42, București 010062
+4021 315 5053

CĂRTUREȘTI MODUL
Strada Academiei 18-20, București 030167
+40732 003 003

LONDOHOME
Strada General David Praporgescu 31, București
+40 744 629 499

KRĂNUȚ
Calea Moșilor 91, 030152, București

GRĂDINA FLOREASCA
Bulevardul Mircea Eliade 16, București
+40755 085 967



INFO POINT FESTIVAL: 
Cinemateca EFORIE
21 - 29 martie  
Luni-Vineri - 17:00 - 21:00  
Sâmbătă - Duminică - 12:00 - 22:00

BILET INDIVIDUAL
17 RON / 12 RON (elevi, studenți, pensionari, 
persoane cu dizabilități)

BILETUL PENTRU NEPOȚI ȘI BUNICI
În toate locațiile festivalului, la prima proiecției a 
zilei, vino cu bunicul/bunica la film și primești două 
bilete la preț de unul!

*Biletele pot fi cumpărate de la casele de bilete 
ale cinematografelor pe toată perioada festivalului, 
online de pe EVENTBOOK și din punctele de 
vânzare Eventbook. 
*Biletele reduse se poate cumpăra doar de 
la casele de bilete și din rețeaua partenerilor 
Eventbook,prezentând dovada reducerii.

ABONAMENT FULL FESTIVAL PASS (nominal)
200 RON / 150 RON (elevi, studenți, pensionari, 
persoane cu dizabilități)
Numărul acestor abonamente este limitat la 100.
Pachetul include: acces la toate proiecțiile de filme 
din cadrul ediției / acces la evenimentul
de deschidere al festivalului / intrări la toate 
proiecțiile Cineclubului One World Romania în
timpul anului / sacoșa festivalului și multe alte 
bucurii și surprize cinefile / un DVD la alegere
din colecția noastră (promoția nu include titlurile 
din colecția Sahia Vintage)

ABONAMENT 5 INTRĂRI (nenominal) 65 RON
Abonamentul perfect pentru a merge cu prietenii 
la film. 

*Abonamentele pot fi cumpărate de pe 
EVENTBOOK și din rețeaua partenerilor, iar pe
perioada festivalului, de la casele de bilete ale 
cinematografelor. 
*Abonamentele reduse se pot cumpăra doar 
de la casele de bilete și din rețeaua partenerilor 
EVENTBOOK, prezentând dovada reducerii.
*Posesorii de abonamente de festival și abonamente 
de 5 intrări își pot rezerva locurile în
sală pe eventbook.ro bifând „Am Festival Pass / 
Abonament 5 intrări / Invitație” în dreptul fiecărei 
proiecții alese. Nu se pot rezerva locuri la două sau 
mai multe proiecții programate la aceeași oră, în 
locații diferite. Rezervările nu sunt obligatorii, însă 
sunt recomandate pentru asigurarea locului la toate 
proiecțiile dorite. Rezervările expiră cu 5 minute 
înainte de ora începerii proiecției.
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FESTIVAL INFO POINT: 
EFORIE	Cinemateque
March	21st	-	29th
Monday	to	Friday	-	17:00	-	21:00		
Saturday	and	Sunday	-	12:00	-	22:00

INDIVIDUAL TICKET
17	RON	/	12	RON	(students,	pensioners	and	
people	with	disabilities)

TICKETS FOR GRANDPARENTS 
AND GRANDCHILDREN
In	all	festival	locations,	for	the	first	screening	of	the	
day,	if	you	bring	one	of	your	grandparents	you	will	
receive	2	tickets	for	the	price	of	1!

*All tickets are available at the box office of the 
cinemas during the festival, online at EVENTBOOK, 
or in the Eventbook partner locations. 
*The discounted tickets can only be bought from the 
Eventbook parteners network or at the box offices in 
locations, making proof of the discount.

FULL FESTIVAL PASS (nominal)	200	RON	/	150	
RON	(students,	pensioners	and	people	with	
disabilities)
The	number	of	full	passes	is	limited	to	100.
The	package	includes:	access	to	all	film	screenings	
within	the	festival	/	access	to	the	opening
event	of	the	festival	/	entries	at	all	screenings	in	
2020	within	One	World	Romania	Cineclub	/
festival	goodie	bag	and	many	other	surprises	/	a	
DVD	of	your	choice	from	our	collection	(
the	offer	doesn’t		include	titles	from	the	Vintage	
Sahia	collection).	

5 ENTRIES PASS (not	nominal)	65	RON
The	perfect	solution	if	you	want	to	bring	your	friends	
to	the	festival.	

* You can buy the passes directly from EVENTBOOK 
and the Eventbook parteners network or, during the 
festival, at the box office of the cinemas.
* The discounted passes can only be bought from 
the Eventbook parteners network or at the box 
offices in locations, making proof of the discount.

*Holders of festival passes can book their seats in the 
cinema on Eventbook.ro, clicking the “Am Festival 
Pass / Abonament 5 intrări / Invitație” button for 
each screening you choose to attend. *Bookings 
cannot be made for several screenings scheduled 
at the same time in different locations. Bookings are 
not mandatory, but are recommended in order to 
ensure a seat for every screening. Bookings expire 5 
minutes before the start time of each screening.
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143 Sahara Street	|	Pascale	Ramonda	|	pascale@pascaleramonda.com	|	http://www.pascaleramonda.com
A Comedian in a Syrian Tragedy	|	Final	Cut	for	Real	|	Signe	Byrge	|	byrge@final-cut.dk	|	http://www.finalcutforreal.dk
A Dramatic Film	|	LUX	Distribution	|	Matt	Carter,	Alice	Lea,	Anthony	Gartland	|	distribution@lux.org.uk	|	https://lux.org.uk
A Lua Platz	|	L’image	d’après	|	Damien	Monnier-Lidap	|	damien.lidap@gmail.com	|	http://www.limagedapres.info	/	
Survivance	|	Carine	Chichkowsky	|	contact@survivance.net	|	https://www.survivance.net
A Rifle and a Bag	|	No	Cut	Film	Collective	|	Cristina	Haneș,	Isabella	Rinaldi,	Arya	Rothe	|	nocutcristina@gmail.com,	
nocutisabella@gmail.com,	nocutarya@gmail.com	|	http://nocutfilmcollective.com
Acasă – My Home	|	Monica	Lăzurean-Gorgan	/	HBO	Europe	|	Hanka	Kastelicova	/	HBO	România	|	Alina	David	/	
Autlook	Film	Sales	|	Martina	Droandi	|	martina@autlookfilms.com
Advocate |	Cinephil	|	Shoshi	Korman	|	Shoshi@cinephil.com	|	http://cinephil.com
All The Lives of Kojin	|	Andana	Films	|	Carolina	Honrubia	|	contact@andanafilms.com	|	http://www.andanafilms.com								
Around the World When You Were My Age	|	CRIM	Distribution	|	Sofia	de	Sousa	|	crim.distribution@gmail.com	|	
http://www.crim-productions.com
Aswang |	LevelK	|	Laura	Elizabeth	Ruiz	|	eli@levelk.dk	|	https://www.levelk.dk
Backyard	|	Ross	McElwee	|	mcelwee@fas.harvard.edu	|	http://www.rossmcelwee.com
Barren	|	Tamas	Almasi	|	almasitamas@gmail.com
Before the leaves fall...	|	Wytwórnia	Documentary	and	Feature	Film	Studios	|	Marika	Cieślik	|	marika.cieslik@wfdif.com.pl	
|	http://www.wfdif.pl									
Being Gypsy	|	Deutsche	Kinemathek	-	Museum	für	Film	und	Fernsehen	|	Diana	Kluge	|	disposition@deutsche-
kinemathek.de	|	https://www.deutsche-kinemathek.de
Bitter Bread	|	Stalker	Production	|	Abbas	Fahdel	|	contact.abbas.fahdel@gmail.com	|	https://abbasfahdel.com
Blow Up My Town	|	CINEMATEK	-	Cinémathèque	Royale	de	Belgique	|	Arianna	Turci	|	arianna.turci@cinematek.be,	
access@cinematek.be	|	http://cinematek.be
Bright Leaves	|	Ross	McElwee	|	mcelwee@fas.harvard.edu	|	http://www.rossmcelwee.com
Charleen	|	Ross	McElwee	|	mcelwee@fas.harvard.edu	|	http://www.rossmcelwee.com
Collective	|	Bad	Unicorn	|	https://www.badunicorn.ro
Django Reinhardt	|	Arts	Premiers	|	Charles	Paviot	|	charles.paviot@artspremiers.org
Down There	|	Roches	Noires	Productions	|	Xavier	Marliangeas	|	xavier.marliangeas@rochesnoiresprod.fr							
Fordlandia Malaise	|	Kintop	|	Rui	Ribeiro	|	info@kintop.pt	|	https://www.kintopfilms.com
From the East	|	CINEMATEK	-	Cinémathèque	Royale	de	Belgique	|	Arianna	Turci	|	arianna.turci@cinematek.be,	access@
cinematek.be	|	http://cinematek.be							
From the Other Side	|	Roches	Noires	Productions	|	Xavier	Marliangeas	|	xavier.marliangeas@rochesnoiresprod.fr		
Gypsy	|	Magyar	Nemzeti	Filmarchívum	|	Tamara	Nagy	|	nagy.tamara@filmarchiv.hu	|	https://filmarchiv.hu
Gyuri |	Magyar	Nemzeti	Filmarchívum	|	Tamara	Nagy	|	nagy.tamara@filmarchiv.hu	|	https://filmarchiv.hu
Hail Satan? |	Magnolia	Pictures	|	Jungyoon	Kim	|	international@magpictures.com	|	http://www.magnoliapictures.com																								
Heimat is a Space in Time |	Deckert	Distribution	|	Hanne	Biermann	|	info@deckert-distribution.com	|	https://deckert-
distribution.com				
How Far the Stars	|	Katalin	Bársony	|	katalin.barsony@romediafoundation.org	|	http://romediafoundation.org
I, You, He, She	|	CINEMATEK	-	Cinémathèque	Royale	de	Belgique	|	Arianna	Turci	|	arianna.turci@cinematek.be,	access@
cinematek.be	|	http://cinematek.be
In a Whisper	|	Habanero	|	Alfredo	Calvino	|	acalvino@habanerofilmsales.com
Jeanne Dielman, 23 Commerce Quay, 1080 Brussels |	CINEMATEK	-	Cinémathèque	Royale	de	Belgique	|	Arianna	
Turci	|	arianna.turci@cinematek.be,	access@cinematek.be	|	http://cinematek.be
Just Don’t Think I’ll Scream |	Pascale	Ramonda	|	pascale@pascaleramonda.com	|	http://www.pascaleramonda.com
Latcho Drom |	KG	Productions	|	Léonie	Bégé	|	leonie@kgproductions.fr,	kg@kgproductions.fr	|	https://www.
kgproductions.fr
Lemebel	|	Compañía	de	Cine	|	Paulina	Portela	|	paulina@companiadecine.com	|	www.companiadecine.com	/	Kino	



Rebelde	|	Maria	Vera	|	vera@kinorebelde.com,	distribution@kinorebelde.com	|	http://www.kinorebelde.com
Looking for Gilles Caron |	MK2	distribution	|	Anne-Laure	Barbarit	|	anne-laure.barbarit@mk2.com	|	https://www.mk2.com
Midnight Traveler	|	Doc	&	Film	International	|	Théo	Lionel	|	t.lionel@docandfilm.com	|	http://www.docandfilm.com/en																																																																																									
Mittelmeer |	Baldanders	Films	|	Elisabeth	Pawlowski	|	contact@baldandersfilms.com
Movements of a Nearby Mountain	|	Filmgarten	|	Pierre-Emmanuel	Finzi	|	pefinzi@filmgarten.at	|	http://www.filmgarten.at
News from Home	|	CINEMATEK	-	Cinémathèque	Royale	de	Belgique	|	Arianna	Turci	|	arianna.turci@cinematek.be,	
access@cinematek.be	|	http://cinematek.be							
No Home Movie |	Doc	&	Film	International	|	Théo	Lionel	|	t.lionel@docandfilm.com	|	http://www.docandfilm.com/en					
Oroslan |	Slingshot	Films	|	Manuela	Buono|	manuela@slingshotfilms.it	|	https://www.slingshotfilms.it
Overseas	|	CAT&Docs	|	Maelle	Guenegues	|	maelle@catndocs.com	|	http://catndocs.com/
Photographic Memory	|	Ross	McElwee	|	mcelwee@fas.harvard.edu	|	http://www.rossmcelwee.com
Pomelo	|	Varan	Vietnam	Co	|	Swann	Thao	|	tpthao1977@gmail.com,	nsxprod@gmail.com
Present.Perfect |	Pascale	Ramonda	|	pascale@pascaleramonda.com	|	http://www.pascaleramonda.com
Quicksilver Chronicles |	Misha	MacLaird	|	quicksilver.chronicles@gmail.com	|	http://benguez.com/quicksilver																	
Searching for the 4th Nail |	George	Eli	|	gseli4thnail@gmail.com	|	https://www.georgeeli.com
Selfie |	Deckert	Distribution	|	Hanne	Biermann	|	info@deckert-distribution.com	|	https://deckert-distribution.com					
Seven Years in May |	Camila	Bahia	Braga	|	camilacbbraga@gmail.com									
Sherman’s March	|	Ross	McElwee	|	mcelwee@fas.harvard.edu	|	http://www.rossmcelwee.com
Six O’Clock News	|	Ross	McElwee	|	mcelwee@fas.harvard.edu	|	http://www.rossmcelwee.com
South	|	Roches	Noires	Productions	|	Xavier	Marliangeas	|	xavier.marliangeas@rochesnoiresprod.fr			
State Funeral	|	ATOMS&VOID	|	Maria	Choustova	|	contact@atomsvoid.com
Status and Terrain	|	Ute	Adamczewski	|	ua@uteadamczewski.net	|	http://uteadamczewski.net/
Taikon |	Deep	Sea	Productions	|	Tell	Aulin	|	tell@tellemontage.se	|	https://www.deepsea.se
That Which Does Not Kill	|	Andana	Films	|	Carolina	Honrubia	|	contact@andanafilms.com	|	http://www.andanafilms.com
The Blue Flower of Novalis |	Rodrigo	Carneiro	|	rodrigocarneirocine@gmail.com
The Country |	Garidi	Films	|	Consuelo	Frauenfelder	|	consuelofrauenfelder@yahoo.fr	|	http://garidifilms.ch/
The Exit Of The Trains	|	HI	FILM	Productions	|	Ilinca	Belciu	|	ilinca.belciu@gmail.com
The Future Cries Beneath Our Soil |	Cinema	is	incomplete	|	Jewel	Maranan	|	cinema.is.incomplete@gmail.com,	
jewelmaranan@gmail.com																										
The Village	|	Andana	Films	|	Carolina	Honrubia	|	contact@andanafilms.com	|	http://www.andanafilms.com						
The Visit |	Salamanca	Cine	|	Jorge	Leandro	Colás,	Caro	Fernández	|	jlcol@salamancacine.com.ar,	
produccionsalamancacine@gmail.com	|	http://www.salamancacine.com.ar/web
Time Indefinite	|	Ross	McElwee	|	mcelwee@fas.harvard.edu	|	http://www.rossmcelwee.com
Uppercase Print	|	HI	FILM	Productions	|	Ilinca	Belciu	|	ilinca.belciu@gmail.com								
Yours In Sisterhood	|	Women	Make	Movies	|	Irene	Lusztig,	Colleen	O’Shea	|	ilusztig@ucsc.edu,	coshea@wmm.com	|	
www.wmm.com
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