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ZECE.

The 10th Year.

La sfârșitul iernii, One World Romania ajunge la a 10-a ediție. Sunt nouă ani de când festivalul deschide tot mai larg ferestrele acestei
lumi, nouă ani pentru care suntem recunoscători spectatorilor, invitaților și colaboratorilor noștri. Și totuși, niciodată nu ne-a fost mai frică
decât în ultimul an.
Ce se vede prin ferestre? Lumea s-a zgribulit, năpădită de frig și întuneric. Bucureștiul e capitala țâfnei. Europa tremură din toate
încheieturile. Peste oceane, s-a dat tonul fricii. Frica naște violență. Violența naște ură. Ura mustește frustrare. Frustrarea se împotmolește
în țâfnă și scoate pe nas tot ce-i mai urât din noi.

At the end of winter, One World Romania arrives at its 10th edition. It’s been nine years since the festival has been throwing open the windows
of the world, nine years for which we are grateful to our viewers, guests and collaborators. And yet, we’ve never been more afraid than over
the past year.
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Ce zic fabricanții fricii? Să ne închidem în case, în cochiliile noastre, pentru că suntem sub asediu: emigranții și teroriștii, musulmanii
sau esticii, homosexualii și ong-iștii atacă, chipurile, din toate părțile. Frica de celălalt, de schimbare, de sărăcie, de boli și războaie
funcționează. Iarna spaimei noastre e în toi. Și noi aniversăm a zecea ediție. Așa că vă vorbim despre frică.
Prima temă a festivalului: frica câștigă voturi. A creat staruri. Populiști din toate țările prosperă pe seama ei. Votați de cei cărora le e
frică, de cei care nu mai au nimic de pierdut pentru că au pierdut aproape totul. Speranța, iluziile, poate și banii. Filmele acestei secțiuni
sunt portrete de câștigători și perdanți. A doua temă vorbește despre cei care merg împotriva curentului, pentru că unora chiar nu le e
frică. Peste tot în lume sunt oameni și comunități, mai mici sau mai mari, care se încăpățânează să iasă din cochilii, să întindă o mână, să
dărâme un zid. A treia temă: frica de supraveghere. Statele își spionează supușii, corporațiile ne controlează mințile și buzunarele. Totul
e minciună sau, cum i se spune azi, post-adevăr. A patra: dreptate fără frică. Din cele patru zări, vă aducem filme care vorbesc despre
nedreptăți, despre oameni care au toate motivele să își fi pierdut încrederea în justiție. A cincea secțiune strânge filme despre hărțuire și
abuz: pentru că frica naște violență. Violența celor mai puternici față de cei slabi, a celor majoritari față de minorități, a bărbaților față de
femei, a statului față de propriii cetățeni. În fine, a șasea tratează frica de spitale. Sistemele medicale – la noi și aiurea – sunt mai bolnave
decât pacienții lor, pe care îi lasă să moară. După Colectiv, le datorăm celorlalți mai mult decât un exercițiu de compasiune publică.
Documentarele marca One World Romania sunt doctorii pentru minte și suflet. Oameni buni, luați niște antidoturi contra fricii și priviți un pic
lumea. Nu vă fie frică. Nouă ani de chinuri s-au soldat cu mult mai multe bucurii. Și vor mai fi.

We’ll Get Over Our Fear. | Alexandru Solomon
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What can we see through the windows? The world seems overcome by cold and darkness. Bucharest is the capital of quarrelsomeness. Europe
is quaking in her boots. Over the ocean, they have set the tone for fear. Fear engenders violence. Violence breeds hatred. Hatred festers in
frustration. Frustration fuels our bad temper and brings out the worst in us.
What are the fearmongers telling us? To shut ourselves in our homes, because we are under siege: migrants and terrorists, muslims or
easterners, homosexuals and NGO workers are supposedly attacking from all sides. Fear – of the other, of change, of poverty, of disease and
wars – works. The winter of our fear is in full swing. And we are celebrating our 10th edition. So we are talking to you about fear.
The festival’s first theme: fear wins votes. It has created celebrities. Populists from everywhere are thriving from it. Voted for by those who
are afraid, by those who have nothing left to lose because they have lost almost everything. Hope, illusions, often their money. The films in
this section are portraits of winners and losers. The second theme is about those who go against the tide, because some people are truly
not afraid. Everywhere in the world there are people and communities, large and small, who persist in coming out of their shells, in lending a
helping hand, in tearing down a wall. The third theme: fear of surveillance. States spy on their subjects, corporations control our minds and
pockets. Everything is a lie or, as they call it these days, post-truth. The fourth: justice without fear. From the four corners of the earth we
bring you films that speak about injustice, about people who have every reason to lose their faith in justice. The fifth section brings together
films about harassment and abuse: because fear engenders violence. The violence of the strong against the weak, of the majority against the
minorities, of men against women, of the state against its own citizens. Finally, the sixth theme deals with fear of hospitals. Medical systems
– in our country and elsewhere – are sicker than their patients, whom they leave to die. After Colectiv, we owe others more than an exercise
in public compassion.
One World Romania documentaries are medicine for the mind and soul. Here, take these antidotes against fear and have a look at the world
around you. Don’t be afraid. Nine years of struggle have also brought us much more joy. And there is always more of it to come.
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Peste frică noi vom trece. | Alexandru Solomon

ce-am făcut până la ediția a 10-a

Starting One World Romania in 2008 | Monika Štěpánová
In 2008, the One World Human Rights Film Festival in Prague was organizing an international tour to celebrate its 10th anniversary.
As the director of the Czech Centre Bucharest at that time, I decided to take this opportunity to create our own human rights film festival
– One World Romania.
After a year and half of Documentary Mondays in Bucharest, we had a decent audience base and knew about the growing interest for human
rights topics. Our four-people Czech-centre team invited a big bunch of volunteers and, after a wild organisatorical phase, we finally presented
our first festival from 27th of May till 1st of June 2008. We had a great opening with a concert of KUMM in Arcub; over the course of 6 days
we presented 46 films from 20 countries in 5 different venues and counted 2.300 visitors. No cinema was ever completely full that first year,
but we still finished with a feeling of big success and a relief. We made it.

| 2008 - 2017

My biggest wish after the first edition was to turn the festival from a Czech project into a local initiative and substantially increase the numbers
of visitors. Following the festival now makes me incredibly proud. The teams led by Alexandru Solomon made such a great event out of our
baby-festival, reaching a dimension that I would not have dreamt of: highly professionally organised, socially and politically relevant, widely
visited by mostly young public, reflected by the media and - besides all of that - fun and trendy. A big compliment to all of you guys on festival
teams from 1 to 10, and CONGRATULATIONS to have made it till here!
At our first edition, we screened films and debated about globalisation, women’s rights issues, dictatorships and religion, knowing that there
is a long way to go for human rights. We couldn’t imagine then how the world would look 10 years later, with an increasing religious clash and
women’s rights disrespected even by presidents. If in 2008 we felt strong hope, encouraged by the new situation of Romania joining the EU, in
2017 it makes sense that One World Romania wants to talk about fear. Many people around the world share this feeling. But fortunately we are
prepared: through films and discussions we are able to recognize patterns, to deal even with scary issues, to gain hope and strength through
examples of courage, compassion, solidarity and acts of humanity. And most importantly, we come together: in Bucharest, in a cinema or in
some other non-virtual place. Again: thank you for the 10th edition, One World Romania; I am keeping my fingers crossed for the next festival
editions. They are much needed.

FESTIVAL | perioada 2008 - 2016
| număr de filme: 402
| număr de spectatori: 68.225
| 627 de proiecții si 77 de evenimente

conexe
| număr de invitați: 472
| vizualizări de pagini pe website-ul

festivalului: 807.090

One World Romania la Școală |
perioada 2014 - 2016
| număr de evenimente: peste 302
| număr de spectatori: 20.542
| număr de locații:

94 de licee în 30 de orașe din țară
| număr de publicații:

10 broșuri educaționale și 8 dvd-uri

KINEDOK | perioada 2015 - 2016
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| număr de filme: 28 documentare
| număr de spectatori: 13.091
| număr de proiecții: 492 proiecții
| număr de locații:

37 de locații în 27 de orașe din țară
| număr de invitați: 168 invitați români

și străini

| articole în presă: 3.595

DVD-URI | perioada 2012-2015

SAHIA VINTAGE | perioada 2014 - 2016

| 15 dvd-uri cu filme din selecția

| 3 dvd-uri tematice și broșuri
| 20 de proiecții în licee și universități
| ateliere cu artiști, profesori de liceu

festivalului

și studenți

și bunicul lui, ONE WORLD ROMANIA
ON TOUR, predecesorul KineDok
| perioada 2008 - 2014
| număr de proiecții: 282
| număr de spectatori: 10.280
| număr de locații: 58 de orașe

| 2008 - 2017
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ÎN MEMORIA | IN MEMORY | VÁCLAV HAVEL

In memory of

„

Václav Havel

Frica de istorie nu reprezintă doar frica de viitor, ci și frica de trecut. Aș spune chiar că aceste
două frici sunt condiționate una de cealaltă. Cineva căruia îi este frică de ceea ce va veni de obicei
evită să privească drept în față ceea ce s-a petrecut. Și acela căruia îi este frică să își privească
trecutul ar trebui să se teamă de ceea ce va veni.

„

Discurs cu ocazia celei de-a 70-a ediții a Festivalului de Muzică de la Salzburg, 1990
photo credit | Alan Pajer

Fear of history is not just fear of the future but also fear of the past. I would even say that these two fears
are conditional, one on the other. A person who is afraid of what is yet to come is generally also reluctant
to look in the face of what has been. And a person afraid to look at his own past must fear what is
to come.
Speech on the occasion of the 70th edition of the Salzburg Music Festival, June 26, 1990

„

“One World Romania is one of
the brightest points on the map
of human rights film festivals throbbing with genuine energy,
real creativity and love for
documentary cinema.”
| Maciej Nowicki, director of
Watch Docs Festival, Warsaw
„Păi, nu că vreau să dau vina pe
OWR, dar cu siguranța și din cauza
festivalului avem acum peste
500.000 de oameni în stradă.
Drepturile oamenului, cum ar zice
copilul meu. Într-un fel, pot să spun
că am crescut cu OWR; ca și cum
aștepți martie să mai bei niște apă.”
| Vava Ștefănescu,
coregraf/director CNDB

„One World Romania
- cel mai spirit civic. Exact ce-a
lipsit până acum 10 ani României.”
| Eugen Istodor, scriitor / jurnalist

dOcs
Will
pRevail
| Mikael Opstrup, Head of Studies
European Documentary Network

“Meeting Romanian people at the
discussions after my screenings
and experiencing their joy of
expressing themselves freely and
intelligently made my retrospective
at One World Romania a true
inspiration.”
| Jon Bang Carlsen, filmmaker

“As a doc lover you feel at home at
One World Romania!”
| Heino Deckert, producer/distributor

„OWR e festivalul pe care îl
aștept cel mai mult în fiecare an,
care mă face să îmi doresc să
nu am nimic altceva de făcut în
săptămâna aia, decât să am timp
pentru filme și discuții.”
| Vlad Petri, cineast

„Iubirea asta de festival este o
desfășurare continuă de umanitate
brută, copleșitoare. Pe care cred că
cel mai bine o poți simți ca jurat,
căci poveștile tuturor chipurilor de
pe ecran rămân înscrise în tine și
responsabilitatea lumii de a-i ajuta
devine brusc și minunat, și a ta.”
| Diana Smeu, elevă, fost jurat OWR

“One World Many Documents”
| Dan Perjovschi, artist
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| PRIN OCHII CELORLALȚI

gânduri
din partea
prietenilor noștri:

„Sunt un fan al festivalului
One World Romania din mai multe
motive: excelenta selecție de
filme, publicul său, juriul format
din adolescenți, componenta
educațională, atmosfera degajată,
momentele oferite pentru a reflecta
asupra tabloului social și politic
global.” | Gianina Cărbunariu,
regizor și dramaturg

| PROGRAMUL STATUL DE DREPT EUROPA DE SUD-EST
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For us human rights are universal and
inalienable, indivisible, interdependent and interrelated. Therefore
we believe in open and inclusive societies in which everybody is
respected and where there is no discrimination and no fear of basic
rights infringements.
However, in many countries the 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.
It is true that the internet and social media provide the opportunity
to gain information in a way that was not considered possible until
a few years ago and make it more and more difficult for dictators
and authoritarian rulers to remain in full control of the information
flow that reaches their peoples. But it is also a fact that the internet
and social media have expanded the radius of demagogues and
populists. They spread fake news and incite hatred against minorities
with the objective of making people furious so that they are driven
by emotions. But irrational decision - making processes are a big

risk for democracy. And the consequences of irrational decisions
could be disastrous.
So liberal democracy has become increasingly contested. According
to Freedom House, 2015 was „the tenth consecutive year of decline
in global freedom”, i.e., for a decade, there were more countries with
net declines than those with net gains each year. This is alarming.
For us as Christian Democrats mankind was made in the image of
God. Therefore every human person possesses a God-Given dignity
which must be respected by others. We are all different but we are
also all equal. Therefore Chancellor Angela Merkel recently affirmed:
„We are bound by common values - democracy, freedom as well
as respect for the rule of law and the dignity of each and every
person, regardless of their origin, skin color, creed, gender, sexual
orientation, or political views.”
So let us fight for and protect liberal democracy and the values it
stands for. What makes me optimistic for this country is that Romania
meanwhile has as a strong civil society that is determined to defend
democracy, freedom and the rule of law. Our values must and will
prevail.

Thorsten Geissler | Director

Konrad-Adenauer-Stiftung
Rule of Law Program South East Europe

Rule of Law Program South East Europe
Str. Franzelarilor nr.5, 020785 Bucureşti, România
| office.rspsoe@kas.de
| www.kas.de/rspsoe
| www.facebook.com/kas.rlpsee

Rule of Law Program
South East Europe

Freedom, justice and solidarity are the basic principles underlying the work
of the Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). The KAS is a political foundation
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 a social market economy.
The Konrad-Adenauer-Stiftung inaugurated the Rule of Law Program South
East Europe (RLP SEE) in 2005 as one of five regional rule of law Programs
which the foundation manages worldwide.
The Rule of Law Program South East Europe concentrates on the following
six subject areas, in which there is substantial need for reform and
consultation within and amont the countries of the region: constitutiona
law, procedural law, protection of human and minority rights, fight against
corruption, coping with the past by legal means and european legal order.
RLP SEE works together with local partners and through this it seeks to
ensure that it responds to the most urgent needs and developments both in
each country and in the region as a whole. Together with our partners we
make a contribution to the creation of an international order that enables
every country to develop in freedom and under its own responsibility.
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| RULE OF LAW PROGRAM SOUTH EAST EUROPE

The promotion and protection of
human rights has always been one
of the core missions of the KonradAdenauer-Stiftung,
a
German
Christian Democratic Foundation.
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Oana DUMITRU | Cărturești
Olguța ANGHEL | UNDP România
Radu BOANȚĂ | S.C.P. Boanță, Gîdei și Asociații
Sergiu GÎDEI | S.C.P. Boanță, Gîdei și Asociații
Teodora AGAFIȚEI | Bergenbier S.A.
Thorsten GEISSLER | Konrad-Adenauer-Stiftung
Vava ȘTEFĂNESCU | CNDB
Valentina VESLER | Valvis Holding
Vincent LAMBOTTE | Comisia Europeană - Reprezentanța în România
Yvonne IRIMESCU | NexT, pentru sprijin colegial

THANK YOU LIST

There is a person
behind each logo and behind
every decision taken
to help us make this festival
happen again.

13

MULȚUMIRI | THANK YOU

MULȚUMIRI | THANK YOU

12

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.
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ANIMALE POLITICE

ANIMALE POLITICE | POLITICAL ANIMALS

De mult politica nu a inspirat așa de multă frică ca în ultimii ani — și nu s-a hrănit atât de mult din frică. În mâinile unor lideri care își văd
cu îngustime doar interesele imediate, politica devine o conduită pentru spiritul provincial, izolaționist, adeseori agresiv față de tot ceea ce
pare străin, nou sau necunoscut. Din păcate senzația de déjà vu este pregnantă: cu toții avem impresia că am mai fost aici, fie în anul 2000,
când pentru prima dată după terminarea Războiului Rece mișcări naționaliste și xenofobe au început să câștige teren; fie în anii 1930, când
mare parte a Europei a fost prinsă în capcana fascismului și nazismului. Filmele selectate aici radiografiază ce înseamnă să fii politician, să
fii simplu alegător sau să fii victimă sau complice al schimbărilor politice — de la psihanaliza naționalismului austriac al anilor 2000, prin
parada de personaje care concurează pentru președenția Slovaciei în era populismului, la comedia narcisismului în campanie la New York, și
terminând cu tragedia victimelor și complicilor fascismului și nazismului.

POLITICAL ANIMALS
It has been a while since politics has inspired as much fear as recently — or fed as much on fear. In the hands of leaders who can only
see their narrow immediate interests, politics becomes a conduit for a provincial and isolationist spirit, and sometimes for the aggressive
exclusion of everything that seems new, foreign, or unknown. Alas, the déjà vu is inescapable: we all feel that we have been here before,
either in 2000, when for the first time since the end of the Cold War nationalist and xenophobic politics started to take hold again, or in the
1930s, when much of Europe fell into the grip of fascism and nazism. The films selected here dissect politics, politicians, simple voters,
victims and accomplices of political change — from the psychoanalysis of Austrian nationalism, through the parade of characters competing
for Slovakia’s presidency in a new populist era, to the comedy of narcissism campaigning through the streets of New York, and ending with
the tragedy of victims and accomplices of fascism and nazism.

17
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Zuzana Piussi
Lucrează ca scenograf și designer de costume pentru Teatrul Stoka din Bratislava, printre altele. A scris piese
de teatru, a fondat o asociație pentru opera contemporană, a scris librete și, din 2002, studiază la Academia
de Muzică și Arte din Bratislava.

ANIMALE POLITICE | POLITICAL ANIMALS
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Alegeri grele
Dacă mergi în spatele campaniilor electorale din Europa Centrală
și de Est, găsești de cele mai multe ori un amestec confuz de
umanitate fragilă și uneori incompetentă, ideologie parțial digerată
și campanie publicitară deșănțată. Chiar și cei mai buni candidați
se pierd în mașinăria propriilor campanii, ceea ce rezultă întrun câmp plat de opțiuni pentru alegători. Acest documentar
urmărește candidații la președinția Slovaciei în 2014, având un
acces impresionant, o atenție pentru detaliu și o înțelegere deplină
a factorului uman din mașinăriile politice de astăzi. Amestecul
melancolic de amuzament și îngrijorare va fi, din păcate, familiar
publicului românesc.

If you lift the curtain to take a peek backstage, Central and Eastern
European political campaigns often look like a confused mixture of
fragile and at times incompetent humanity, half-digested ideology,
and unabashed marketing pushes. Even the best candidates are
swallowed up by their own campaign machinery, a phenomenon
which leaves behind it a flattened field of choices for voters.
With impressive access, attention to salient details, and a full
understanding of the role the human element plays in today’s
political mechanisms, this film documents the 2014 candidates for
Slovakia’s presidency. Its tone, a melancholy mix of amusement
and alarm, will be sadly familiar to the Romanian public.

Regia: Zuzana Piussi
Republica Cehă, Republica Slovacă 2016

Durată 70’
V.O. slovacă | cehă

Producție: D1film

19
FESTIVALURI & PREMII
2016 - One World, Praga

Alte filme:
Wipe out (2003), Angels Cry (2005), Grandmother (2008) Koliba (2009), A
Hero of Our Time (2009), From Fico to Fico (2012), Fragile Identity (2012),
Transference (2014)

15 martie 20:30 cinema Elvire Popesco
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Difficult Choice

Josh Kriegman – A fost consilier de campanie pentru mai mulţi candidați în alegeri localeşi naţionale, inclusiv
pentru Anthony Weiner, înainte de scandalul care a dus la demisia lui. A lucrat ca regizor pentru PBS şi MTV.
Elyse Steinberg – A regizat şi produs documentarul The Trial of Saddam Hussein (PBS). Filmografia ei
mai include programe pentru MTV, A&E și seria Need to Know (PBS), despre justiţie juvenilă şi reforma închisorilor.
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Weiner
„Ce nu e în regulă cu dumneavoastră?“, îl întreabă un reporter de
televiziune pe candidatul la primăria New Yorkului, Anthony Weiner,
într-un moment-cheie al filmului. Weiner, filmat singur în platoul
din New York de unde îi răspunde reporterului aflat în Washington,
gesticulează virulent în aer și zâmbește în timp ce ultima lui
speranță politică este mistuită sordid de tabloide. Unul dintre
cele mai captivante documentare de campanie făcute vreodată,
Weiner documentează – grație unui acces incredibil – o fascinantă
conflagrație creată de interacțiunea dintre ambiția nestăvilită,
narcisismul, compulsivitatea sexuală și încrederea oarbă a
aristocrației politice în puterea ei de a manipula mass-media,
desfășurate pe fundalul fascinant al New Yorkului.

“What is wrong with you?” a TV host asks Anthony Weiner in a key
moment of his campaign to become the Mayor of New York City. At
this turning point, Weiner, shot all by himself in a New York studio
from where he appears in a Washington, DC-hosted show, gestures
wildly towards empty air and smiles as his last political hope
goes down in sordid tabloid flames. One of the most captivating
campaign documentaries ever made, Weiner has incredible access
to a fascinating conflagration created by unbridled ambition,
narcissism, sexual compulsion, and the misguided faith of political
aristocracy in their ability to manipulate the media – all against the
fascinating, friendly yet unforgiving backdrop of the Big Apple.

Regia: Josh Kriegman, Elyse Steinberg
SUA 2016

Durată 96’
V.O. engleză

Producție: Edgeline Films, Motto Pictures

21
FESTIVALURI & PREMII
2016 - Sundance Film Festival, US Grand Jury Prize: Documentary
2016 - Montclair Film Festival, David Carr Award for Truth in
Non-Ficton Filmmaking
2016 - Hot Docs, Toronto
2016 - Sydney Film Festival

Alte filme:
Elyse Steinberg
The Trial of Saddam Hussein (2008)

13 martie 18:00 cinema Eforie
19 martie 16:00 cinema Muzeul Țăranului
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Weiner

Du Haibin
Du Haibin a absolvit facultatea de fotografie a Academiei de Film din Beijing în 2000. Documentarul său,
Umbrella, a câștigat o mențiune onorabilă la Cinéma du réel în 2007, iar următorul său documentar, 1428,
a câștigat premiul Orizzonti pentru cel mai bun documentar la Festivalul Internațional de Film de la Veneția.
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Tânărul patriot
Născut la un an după masacrul din Piaţa Tiananmen din 1989,
Xiao Zhao e un tânăr idealist animat de un profund patriotism şi de
o la fel de profundă pasiune pentru memoria lui Mao Zedong, care
are aceeaşi zi de naştere cu el. Regizorul Du Haibin îl urmăreşte
pe Zhao vreme de cinci ani, începând cu perioada petrecută
ca elev într-un sat îndepărtat din provincia Shanxi, continuând
cu studenţia la universitatea Chengdu şi până la experiența de
voluntariat într-una dintre cele mai sărace regiuni ale Chinei, lângă
graniţa cu Tibetul. Amărăciunea şi dezamăgirea lui Zhao, care
începe să vadă realitatea chineză dincolo de avântul naţionalist
inițial, servesc drept filtru pentru o imagine vibrantă, dar
neliniştitoare, a Chinei moderne – o ţară în plină dezvoltare în care
noua prosperitate maschează corupţia şi îndoctrinarea. Spre ce să
priveşti şi cât să treci cu vederea, pentru a rămâne patriot?

Born just one year after the crackdown on Tiananmen Square in
1989, Xiao Zhao is an idealistic young man who considers himself
a patriot and has a special connection with Mao Zedong: they share
a birthday. Documentary filmmaker Du Haibin follows him closely
for five years, starting from his days as a pupil in a small northern
village in Shanxi province, going through his days as a student at
Chengdu University, and further into his experiences as a volunteer
teacher in one of China’s poorest regions, near the Tibetan border.
Through Zhao’s increasing bitterness and disenchantment with
China’s one party capitalism, he begins to see his country more
clearly through the haze of nationalistic fervour. We bear witness to
the life of a rapidly changing China, where new prosperity overlaps
with corruption and indoctrination. Which way to look, and what to
overlook, to remain a patriot?

Regia: Du Haibin
China, Franța 2015

Durată 106’
V.O. chineză

Producție: 24 IMAGES, CNEX

FESTIVALURI & PREMII
2015 - Hong Kong International Film Festival, Jury Prize
2015 - Sheffield Doc/Fest
2015 - Moscow International Film Festival
2015 - Yamagata International Documentary Film Festival
2015 - Toronto International Film Festival
2015 - IDFA Amsterdam

Alte filme:
Along the Railway (2000), Under the
Skyscraper (2002), Little Red Flowers (2004),
Beautiful Men (2005), Stone Mountain (2006)

23

13 martie 20:30 cinema Eforie
19 martie 20:30 cinema Union
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A Young Patriot
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Poștașul cel cumsecade
Golyam Dervent, un sat pe jumătate părăsit de la graniţa Bulgariei
cu Turcia, a rezistat invadatorilor încă din vremea Imperiului
Roman. În prezent, populaţia minusculă a satului ezită între
generozitate şi prejudecată, confruntată cu o criză europeană
de proporţii: refugiaţi sirieni încearcă să treacă noaptea dinspre
Turcia spre Europa pe uliţele Derventului. Pentru că satul se află
în pragul alegerilor, refugiaţii devin parte a agendei electorale:
cei 38 de săteni pensionari au de ales între poştaşul satului, care
intenţionează să îi invite pe refugiaţi să se stabilească acolo ca
să-l repopuleze; oponentul său şomer, care doreşte întoarcerea
comunismului şi crede că Bulgaria e numai pentru bulgari, şi
actuala primăriţă care admite că nu prea-i pasă de nimic. Atent
coregrafiat, într-un ritm ce respectă viaţa locului, acesta e un film
urgent ce aduce în prim-plan anxietăţi majore care au determinat
deja decizii drastice în alte contexte electorale.

Great Dervent, a half-deserted rural settlement near Bulgaria’s
Turkish border, struggles between prejudice and generosity. The
village has resisted foreign invaders since the Roman Empire. Now
its tiny population has found itself in the middle of an European
crisis, as asylum seekers sneak through it at night on their way to
Europe. On top of that, the village is preparing for local elections:
an electorate of 38 elderly Bulgarians must choose between the
local postman, who plans to welcome refugees and bring life to
the dying village, his vocal opponent, who wishes for the return
of Communism and believes that “Bulgaria is for Bulgarians”, and
the actual Mayor, who admits that she does not really care about
anything. Beautifully crafted cinematically, The Good Postman is
also timely, as it reveals larger anxieties which have already played
their role in electoral decision-making elsewhere in the world.

Regia: Tonislav Hristov
Finlanda, Bulgaria 2016

Durată 82’
V.O bulgară

Producție: Making Movies Oy

FESTIVALURI & PREMII
2017 - Sundance Film Festival
2016 - IDFA Amsterdam
2016 - Trieste Film Festival

Alte filme:
Once Upon a Dream - A Journey to the Last Spaghetti Western (2015)
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17 martie 16:00 cinema Muzeul Țăranului
18 martie 18:00 cinema Union
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The Good Postman

Tonislav Hristov
S-a stabilit în Finlanda în 2001 şi a realizat primul documentar de televiziune – Family Fortune – în 2009.
A debutat în lungmetrajul documentar în 2001 cu filmul Rules of Single Life. Şi-a câştigat notorietatea
internaţională cu următoarele două documentare: Soul Food Stories (2013), selectat în competiţia de
mediu-metraj la IDFA, şi Love and Engineering (2014), prezentat la Tribeca, Hot Docs şi Visions du Réel, Nyon.

Nathalie Borgers
Născută în 1964 în Bruxelles, Nathalie Borgers a lucrat ca jurnalist de televiziune, a studiat regie și producție
la San Francisco State University și locuiește în prezent în Belgia, Franța și Austria. Filmele ei includ Truth Under
Siege (1994), Greyhound, Aller Simple (1998), Kronenzeitung, Tag für Tag ein Vouevardstück (2002).
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Maladia Haider
Regizoarea Nathalie Borgers nu și-a dorit niciodată să facă un
documentar despre Joerg Haider, fostul conducător al partidului
de extremă dreaptă care a devenit parte din guvernul austriac
în 2000, declanșând valuri de panică anti-extremistă în întreaga
Europă. Dar, după moartea lui Haider într-un accident de mașină
în 2008 și resurgescența populismului de dreapta în întreaga
lume, Nathalie Borgers a căutat să găsească sursele emoționale și
psihologice pe care s-a bazat ascensiunea lui Haider în Carinthia,
provincia lui de origine, și, simultan, să dezlege formula politică și
strategică care stă în spatele ascensiunii mișcărilor populiste și de
extremă dreapta în țări democratice occidentale. Un documentar
surprinzător de intim și de personal despre felul în care cu
toții putem cădea pradă iluziilor identitare care bântuie postglobalizarea.

Director Nathalie Borgers did not want to make a film about Joerg
Haider before he died. Haider was the leader of an extreme right
wing party that came to be part of the Austrian government in 2000,
triggering a Europe-wide anti-extremist panic. But after Haider
died in a car crash in 2008, just as right-wing populism was being
revived across the globe, Borgers went searching for the emotional
and psychological sources of Haider’s support in his fiefdom,
Carinthia, hoping to unlock the political and strategic formula that
allows for right-wing populism to take hold in established Western
democracies. A surprisingly intimate and personal documentary
about the perils of identitarian illusions haunting our post-globalized
world.

Regia: Nathalie Borgers
Austria, Germania 2015

Durată 91’
V.O germană | franceză

Producție: kurt mayer film

FESTIVALURI & PREMII
2016 - Docpoint Helsinki
2016 - Watch Docs Human Rights Film Festival
2015 - DOK.fest Munich, Honorable Mention
2015 - Zurich International Film Festival

Alte filme:
Truth Under Siege (1994), Citizen Krone (2002),
The Arrangement (2005), Où sont les femmes? Les Françaises
et la politique (2006), Winds of Sand, Women of Rock (2009),
Bons baisers de la Colonie (2011)
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16 martie 18:00 cinema Eforie
19 martie 18:00 cinema Union
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Catching Haider

Patriotic Lesson
Lecția de patriotism

ANIMALE POLITICE | POLITICAL ANIMALS

La o școală primară din Polonia se desfășoară un concurs de
cântece patriotice. Pe scenă, copiii se întrec în preamărirea eroilor
și luptelor sângeroase. În jurul lor, părinții și profesorii duc propriile
lor bătălii tensionate. Un scurtmetraj filmat cu eleganță despre ce
înseamnă patriotismul pentru diferite generații.

A primary school in Poland holds a patriotic song contest. While
the children compete in their praise of heroism and bloody battles,
parents and teachers around them build up their own embattled
tensions. An elegantly shot short film about the meaning of
patriotism over generations.

Regia: Filip Jacobson
Polonia, Germania 2016
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13 martie 20:00 Cinema PRO
14 martie 10:00 cinema Eforie
15 martie 20:30 cinema Elvire Popesco

Durată 20’
V.O polonă

Producție: Kunsthochschule für Medien Köln
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Filip Jacobson
După ce a absolvit studii de film la Universitatea Lodz şi regie la Şcoala de Film din Gdynia, Filip Jacobson
şi-a continuat studiile la Academia de Arte Media din Köln. Implicat în numeroase proiecte sociale de film
documentar, a participat la workshopuri precum EsoDoc, Goshort Talent Campus, Polska Doc şi a organizat
ateliere pentru copii şi tineri în Turcia, România și Polonia. A încheiat de curând filmarea la debutul său
în lungmetrajul de ficţiune.
Alte filme:
FESTIVALURI & PREMII
Walk (2012), Das Is Polen (2014), Und Jetzt Bobkowski (2015),
2016 - Visions du Réel, Elveția
Home (2016)
2016 - Krakow Film Festival
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Anarhistul american
Pentru că la nouăsprezece ani William Powell visa să construiască
o lume nouă, a început prin a-şi învăţa concetăţenii cum să o
distrugă pe cea veche, publicând Manualul Anarhistului – un
volum care combină retorica revoluţionară cu sfaturi practice
de construire a bombelor. Descrisă de FBI la momentul apariţiei
ca „una dintre cele mai crude, abjecte şi paranoice volume
publicate vreodată“, cartea s-a vândut în peste două milioane de
exemplare. Și în prezent ea rămâne asociată cu decenii de acte
de violenţă, de la terorism, incidente armate în şcoli, la bombe
puse în clinici în care se fac avorturi. După publicarea cărţii,
Powell a părăsit America, dedicându-se activităţii educaţionale și
oferind consultanţă şcolilor cu privire la gestionarea elevilor cu
nevoi speciale. Regizorul Charlie Siskel îl invită să reflecteze la
consecinţele dramatice ale gestului lui de rebeliune extremă. Dar
cum poate cineva să se împace cu un asemenea trecut?

At nineteen, William Powell wanted to build a new society, so he
started by teaching the world how to blow up the old one: he wrote
The Anarchist Cookbook, an epoch-defining text which combined
revolutionary rhetoric with practical advice about how to make
bombs. Described by a FBI memo as “one of the crudest, low-brow,
paranoiac writing efforts ever attempted”, the book sold over two
million copies and remains associated with decades of violent antigovernment attacks, abortion clinic bombings, school shootings,
and homegrown domestic terrorism. After writing the book, Powell
left the U.S. and has led an itinerant life, mostly teaching emotional
intelligence and advising schools on how to deal with special
needs children. Filmmaker Charlie Siskel tracks down the author
of The Anarchist Cookbook and asks him to reflect on the dramatic
consequences of his youthful rebellion. How does one come to
terms with this kind of past?

Regia: Charlie Siskel
SUA 2016

Durată 80’
V.O engleză

Producție: Charlie Siskel, Patna
Pictures Bow, Arrow Entertainment

FESTIVALURI & PREMII
2016 - Festivalul de Film de la Veneția
2016 - DOC NYC
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Alte filme:
Finding Vivian Maier (2013)

14 martie 18:30 cinema Muzeul Țăranului
19 martie 16:00 cinema Elvire Popesco
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American Anarchist

Charlie Siskel
Charlie Siskel este scenarist, regizor și producător. A lucrat la Finding Vivian Maier, care a fost nominalizat
la Oscar și a fost unul dintre producătorii filmului Bowling For Columbine, care a câștigat un Oscar. În televiziune,
Siskel lucrează acum la două emisiuni ale canalului Comedy Central. Fost avocat, Siskel lucrează la comedii
și documentare de peste 18 ani – adeseori în combinație.
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O viață germană
Nu poți privi fața centenarei Brunhilde Pomsel, brăzdată de
riduri filmate într-un alb-negru neiertător, fără să te privești pe
tine însuți: „Ce aș fi făcut eu în aceleași circumstanțe?“ este
întrebarea care plutește peste acest film pe cât de auster formal,
pe atât de fascinant. Stilata doamnă Pomsel a ajuns secretara lui
Joseph Goebbels, ministrul nazist al propagandei, printr-o serie
de împrejurări care ilustrează ceea ce Hannah Arendt numea
„banalitatea răului“: o combinație de pasivitate, ignoranță,
lașitate și simplă nevoie de confort material. Acest interviu lucid,
intersectat de materiale de arhivă tratate cu un respect nefiltrat,
vorbește mai puțin despre trecutul Europei cât despre un viitor
politic din ce în ce mai posibil.

You cannot see the face of Brunhilde Pomsel, a centenarian scarred
by deep wrinkles filmed in unforgiving black-and-white, without
asking yourself: “What would I have done in similar circumstances?”
This is the fundamental question around which this formally austere
yet fascinating film revolves. The elegant Brunhilde Pomsel came to
be the secretary of Joseph Goebbels, the Nazi propaganda minister,
in a series of events that illustrate what Hannah Arendt called “the
banality of evil”: a combination of passivity, ignorance, cowardice,
and concern for material comfort. This lucid interview punctuated by
respectfully unfiltered archival footage is now less about Europe’s
past than about its increasingly likely political future.

Regia: Christian Krönes, Olaf S. Müller,
Roland Schrotthofer, Florian Weigensamer
Austria, Germania 2016

Durată 113’
V.O germană

Producție: Blackbox Film
Medienproduktion GmbH
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A German Life

Christian Krönes – a lucrat în televiziune în Germania și Austria, precum și cu Sir Peter Ustinov – și pe platou,
dar și în cadrul fundației lui personale. Toți cei patru regizori sunt membri ai Blackbox Collective.
Olaf S. Müller – a studiat istoria filozofiei la Göttingen și Berlin și lucrează ca autor, regizor și producător
independent din 1997 – pentru Deutsche Welle, MDR și 3SAT.
Roland Schrotthofer – a studiat teatru, film și media, precum și psihologie și management la Universitatea Viena.
Florian Weigensamer – a lucrat întâi în presa scrisă, după care în televiziune. Împreună cu Christian Krönes,
face reportaje politice și sociale, instalații și conținut multimedia pentru galerii și muzee.
Alte filme:
FESTIVALURI & PREMII
I Always Got Away With It... (2014), Time Journey - 50 Years
2017 - DocPoint, Helsinki
Turkish Foreign, Workers in Germany (2011),
2016 - Doclisboa, Portugalia
Gola Zareen - The World in a Ball (2010)
2016 - Jerusalem Film Festival
2016 - Visions du Réel, Nyon
16 martie 20:30 cinema Eforie
17 martie 21:00 cinema Muzeul Țăranului

Bântuită de violenţă, rasism, populism, superficialitate şi incompetență — frecvent traduse în decizii politice maligne — lumea contemporană
are nevoie urgentă de îmbunătăţiri. În vreme ce majoritatea populaţiei, constrânsă de valul anti-democratic recent, riscă să normalizeze
această lume tot mai orwelliană, unii găsesc curajul să iasă din rând pentru drepturi pe cale de a fi pierdute. Înconjuraţi de frica, tăcerea,
pasivitatea şi resemnarea noastră, ei declanşează lupta singuri sau se coalizează pentru a transmite un mesaj esențial: depăşiţi-vă defetismul,
acţionaţi pentru o lume mai bună.
Ceea ce e personal e într-adevăr politic. Acţiunile mărunte, cotidiene, ale unor oameni obişnuiţi pot schimba lumea. Cel mai mărunt gest
subversiv poate inspira altele. Această secţiune a programului e menită să ne amintească de urgenţa actelor de rezistenţă, de importanţa
momentelor când cineva care trăiește cu sentimentul acut că e parte din ceva dincolo de el decide să acţioneze spre binele majorităţii — fie
că face asta luând arma în mână, intrând în politică, compunând muzică techno sau plantând copaci.

AGAINST THE TIDE
Marred by racism, violence, populism, and shallowness, which often translate into malignant political decisions, our world is in desperate
need of improvement. While, pressured by today’s illiberal waves, we risk normalizing a world whose scripts look increasingly Orwellian, a
few of us find the courage to leave their comfort zone and to start fighting for freedoms about to be lost. Surrounded by fear, silence, inaction,
and complacency, they start alone or come together to convey a powerful message for the rest of us: do not stand back, overcome defeatism,
act for a better world.
The personal is indeed political. Small, everyday actions made by ordinary individuals can be truly world-changing. Even the smallest acts of
subversion have the potential to inspire others and bring about positive change. This section of the program is meant to remind us how crucial
are those moments when individuals who live with the awareness that they are part of something bigger than themselves decide to act on
our behalf — whether by joining the battlefield, going into politics, DJ-ing techno music or planting trees.
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Vrabia golancă
„Activistele full-time nu au gen“, crede activista Ye Haiyan,
supranumită „Vrabia golancă“. Şi totuşi, filmul care-i poartă
numele documentează în primul rând activismul feminin în China
contemporană. Când află că directorul unei şcoli, acuzat de
violarea mai multor eleve, va scăpa cu o sentinţă uşoară, un grup
de activiste, printre care Ye Haiyan şi avocata Wang Yi, începe un
protest de durată care, de fapt, vizează o situaţie generalizată în
China: pentru a mitui diverşi oficiali, administratorii şcolilor le oferă
adesea posibilitatea unor partide sexuale cu minore care sunt
intimidate să nu depună plângere ulterior. Protestul activistelor
atrage atenţia autorităţilor, atenţie care se materializează curând
în supraveghere, hărţuire și închisoare. Printr-un stil de filmare
energică, adesea cu camera ascunsă, documentarul surprinde nu
numai acţiunile activistelor aflate în faţa camerei, ci şi fermitatea
şi devotamentul regizoarei aflate în spatele camerei.

Regia: Nanfu Wang
China, SUA 2016

“Full-time activists have no gender,” says activist Ye Haiyan, aka
Hooligan Sparrow. Yet the film that bears her name offers a raw look
at women’s activism in China. When a Chinese elementary school
principal who raped six of his students seems poised to receive a
light sentence, a group of activists, including Haiyan and humanrights lawyer Wang Yi, start protesting a crime that, we learn, is
only the tip of the iceberg, as school administrators routinely
bribe officials by supplying them with underage girls. Marked as
enemies of the state, the activists are under constant government
surveillance and face harassment and imprisonment. Through raw,
gripping, guerrilla-style footage which includes shots taken with
secret recording devices and hidden-camera glasses, this film
documents not only the courage and fiery activism of the woman
in front of the camera, but also the dedication and confrontational
style of the woman behind it.

Durată 84’
V.O engleză | mandarină | chineză

Producție: Nanfu Wang,
Little Horse Crossing the River
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FESTIVALURI & PREMII
2016 - Sundance Film Festival
2016 - Human Rights Watch Film Festival
2016 - Thessaloniki Documentary Festival
2016 - Greenwich International Film Festival, Best Social Impact Film
18 martie 20:00 cinema Union
19 martie 14:00 cinema Muzeul Țăranului
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Hooligan Sparrow

Nanfu Wang
Născută la sat, într-o familie săracă, Nanfu Wang nu a putut să urmeze un curs normal al educației, dar a reușit
în cele din urmă să studieze literatura în Shangai, unde a descoperit valoarea poveștilor. A studiat mai apoi
la școala de jurnalism a Universității Ohio și la școala de film a New York University. Acesta este debutul ei
în documentarul de lungmetraj.

Ada la Primărie
În 2009, când Spania a fost devastată de criza locuinţelor ca
urmare a crizei financiare, Ada Colau a contribuit la crearea unei
organizaţii care i-a susţinut pe cei ameninţaţi cu evacuarea pentru
că nu își puteau plăti ratele la bancă. Câţiva ani mai târziu, în mai
2015, Colau a devenit prima femeie primar a Barcelonei, aleasă
ca reprezentantă a platformei „Barcelona pentru toţi“, lansată cu
doar un an în urmă şi sprijinită de mai multe partide de stânga.
Ada la Primărie documentează traseul Adei Colau de la începutul
candidaturii până la victoria ei electorală. Într-o abordare în
acelaşi timp caldă şi alertă, filmul prinde combinaţia de hotărâre
şi carismă mobilizată de Colau, dar şi lupta interioară a unei
femei care încearcă să rămână ea însăşi şi să nu-şi înstrăineze
suporterii de bază, deși candidează pentru o poziţie de putere pe
care a pus-o de multe ori sub semnul întrebării în trecut.

In 2009, when the housing crisis devastated Spain in the aftermath
of the financial crisis, Ada Colau helped set up a grassroots
organization which championed the rights of citizens unable to pay
their mortgages and threatened with eviction. Several years later, in
May 2015, Colau was elected the first female Mayor of Barcelona on
behalf of “Barcelona en Comú”, a new citizens’ platform launched
only the previous year and backed by several left-wing parties.
Ada for Mayor is an intimate chronicle of Colau’s career from the
beginning of her candidature and up to her election as mayor of the
Catalan capital. The film captures Colau’s combination of charisma
and determination, while documenting the inner struggle of a
woman who tries to remain herself and to avoid alienating her core
supporters while attempting to obtain a position of power that she
has often questioned before.

Regia: Pau Faus
Spania 2016

Durată 86’
V.O catalană | spaniolă

Producție: Nanouk Films

FESTIVALURI & PREMII
2017 - International Festival of
Audiovisual Programs, Biarritz
2016 - Málaga Film Festival, Best
Documentary Film Direction
2016 - Docs Barcelona
2016 - Dok Leipzig

Alte filme:
The retired city (2010), Offstage (2011), Pedagogy (2012),
Sí se puede. Seven days at the PAH Barcelona (2014)
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17 martie 20:30 cinema Eforie
18 martie 12:00 cinema Muzeul Țăranului

| AGAINST THE TIDE

ÎMPOTRIVA CURENTULUI | AGAINST THE TIDE

38

ÎMPOTRIVA CURENTULUI

Ada for Mayor

Pau Faus
Născut în Barcelona în 1974, arhitectul, artistul vizual și regizorul de film documentar Pau Faus a realizat câteva
scurtmetraje, precum The Retired City (2010), Offstage (2011) sau Pedagogy (2012). În 2013, a fondat Comado
Video, un serviciu prin care activiștii sociali își pot documenta activitatea zilnică; primul lui mediumetraj,
Sí se puede, își are originea în acest proiect. Acesta este primul lui film de lungmetraj.

Raving Iran
Anoosh and Arash sunt doi DJ din Iran. Îşi spun „Lamă şi Barbă“
şi împreună se află în centrul scenei underground techno din
Teheran. Într-o ţară condusă de un sistem care interzice aproape
orice formă de expresie muzicală – în special dacă e asociată
cu Occidentul și prin urmare „satanică“ – cei doi fac eforturi
să găsească un printer unde să-și poată tipări coperta CD-ului
neaprobat oficial şi să convingă o angajată a Ministerului Culturii
şi Identităţii Islamice că nu e nici o problemă că solista are
piercing-uri. În încercarea de a evita raidurile şi aresturile poliţiei
moralităţii, cei doi organizează petreceri techno rave în deşert – cu
mare success, dar în condiţii extrem de periculoase. Când primesc
o invitaţie la cel mai mare festival techno din lume, Anoosh şi
Arash au în sfârşit ocazia să ia o decizie majoră cu privire la
destinul lor de muzicieni.

Anoosh and Arash are two DJs who live in Iran. They call themselves
“Blade and Beard” and are at the heart of Tehran’s underground
techno scene. In a country ruled by a system that forbids almost
all musical expression, especially if it is deemed “Western” and
therefore Satanic, they struggle to find a printer for their unapproved
CD cover and to convince the staff at the Ministry of Culture and
Islamic Guidance that there is nothing wrong about a female lead
singer with piercings. Occasionally, the duo perform at techno
rave parties organized in the desert under extremely dangerous
circumstances, trying to avoid getting raided and arrested. When
they receive an invitation from the biggest techno festival in the
world, the two young men find themselves in the situation of finally
being able to take decisions about their future as musicians.

Regia: Susanne Regina Meures
Elveția 2016

Durată 84’
V.O farsi | engleză Producție: Frei Filmproduction

FESTIVALURI & PREMII
2016 - Visions Du Réel, Nyon, Mențiune specială
2016 - Krakow International Film Festival
2016 - Guanajuato International Film Festival, Mexic, Cel mai bun documentar
2016 - Festival del Film Locarno
2016 - IDFA Amsterdam
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17 martie 22:00 cinema Eforie
18 martie 16:00 cinema Muzeul Țăranului
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Raving Iran

Susanne Regina Meures
A studiat fotografie și istoria artei la Institutul Courtauld din Londra şi cinema la University of the Arts în Zürich.
A lucrat pentru mai multe publicaţii înainte de a decide să facă pasul spre cinema. Raving Iran este primul ei
documentar de lung metraj.

Gulîstan
În deșertul muntos din Kurdistan, o brigadă de femei se pregătește
să lupte împotriva ISIS. Pentru ISIS, a fi ucis de o femeie însemnă
a fi surghiunit din Paradis. Femeile din acest film sunt gata să
îndeplinească această misiune, însă fără bucurie sau sete de
sânge. Sunt mai degrabă pline de compasiune, filozofice și poate
doar puțin ideologice. Imagini compuse ca niște picturi trec de la
portret la portret, în gros-planuri intime care evocă vulnerabilitatea
și tinerețea viitoarelor luptătoare. Atât vedem. Bătălia în sine
nu o vedem niciodată: inteligent și discret, filmul se oprește
în acel moment de tăcere și tensiune care precedă haosul și
dezumanizarea. S-au făcut atâtea filme despre ororile războiului
— acesta este un film despre umanitatea lui.

In Kurdistan’s mountainous dessert, a band of women prepares
to fight against ISIS. Being killed by a woman means that you
are banished from Paradise in the understanding of ISIS fighters.
The women in this film gladly carry out their mission — but
none of them look blood-thirsty. Rather, they come across as
compassionate, philosophical, and only a little ideological. Carefully
composed, painterly images present us with portrait after portrait
in intimate close-ups that evoke the youth and the vulnerability of
these soldiers in training. And that is all we are allowed to see.
We never see them in battle: intelligently, discreetly, the film stops
at the precise moment of silence and tension that precedes the
dehumanizing chaos of battle. So many films were made about the
horrors of war. This is a film about the humanity of war.

Regia: Zaynê Akyol
Canada, Germania 2016

Durată 86’
V.O kurdă | turcă | franceză Producție: PÉRIPHÉRIA

FESTIVALURI & PREMII
Alte filme:
2016 - EBS International Documentary Festival,
Isminaz (2009), Under Two Skies (2010)
Special Jury Award
2016 - Valladolid International Film Festival, Primer Premio
2016 - RIDM Montréal, Best New Talent From Québec
2016 - Milano Film Festival, Best Feature Film

43

14 martie 18:00 cinema Eforie
18 martie 20:00 cinema Elvire Popesco
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Gulîstan, Land of Roses

Zaynê Akyol
De origine kurdă, Zaynê Akyol s-a născut în Turcia și a crescut în Quebec. A studiat comunicațiile și filmul
la Universitatea Quebec din Montreal. Din 2009, de când își face propriile filme, a primit numeroase premii
în Canada și în străinătate.

Plante sălbatice
Printr-un colaj de portrete, filmul schiţează contururile unei
noi mişcări sociale alcătuite din oameni care, precum plantele
sălbatice care se înmulţesc în condiţii neprielnice, creează noi
habitaturi și abandonează confortul facil al unei lumi consumiste
pentru a experimenta noi moduri de a fi în lume. În diverse colţuri
ale planetei, ei sunt avangarda unui nou tip de activism discret
pentru care plantele sunt un fel de camarazi de arme, aşa cum
explică unul dintre ei. Aceşti fermieri revoluţionari încearcă să
creeze schimbarea de pe poziţii de nişă. Produsul efortului lor
este o micro-revoluţie care are în centru planeta Pământ, ca
resursă fundamentală pentru viaţă. Rezistenţa neostentativă,
aproape imperceptibilă, a personajelor filmului constă, de fapt,
în abandonarea modelului urban consumist şi redescoperirea
frumuseţii lucrurilor mici.

Through a series of interconnected portraits, Wild Plants paints the
picture of a new movement: like the “wild plants” that give the title
of the film, which seed themselves in abandoned land and create
new habitats, the people in this film are abandoning the comforts
of consumer society to create new ways of being together in the
world. Whether based in Detroit, Geneva, Zurich, or elsewhere in the
world, they are the vanguard of a new breed of discrete activists for
whom plants are “politically affiliated comrades,” as one of them
explains. These revolutionary farmers try to effect change from
niche positions. The outcome of their efforts is a micro-revolution at
the heart of which is a vision of the Earth as a fundamental resource
for life. Their subdued form of resistance is a long process through
which they take distance from a consumerist world and relearn to
appreciate the beauty of little things.

Regia: Nicolas Humbert
Elveția, Germania 2016

Durată 108’
V.O engleză | franceză | germană

Producție: Close Up Films

FESTIVALURI & PREMII
2016 - Festival International du Film d’Amiens
2016 - DOK.fest München
2016 - Visions du Réel, Nyon

Alte filme:
Isminaz (2009), Under Two Skies (2010), Step Across the
Border (1988), Middle of the Moment (1992), Null sonne
no point (1996), Shanghai-Wolfsgrub via Siberia (1997)
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18 martie 21:00 cinema Muzeul Țăranului
19 martie 18:00 cinema Elvire Popesco
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Wild Plants

Nicolas Humbert
A absolvit Şcoala de Film din München în 1987, după care a lucrat ca autor şi regizor de film. A fondat compania
independentă Cine Nomad împreună cu Werner Penzel. Filmografia sa include ficţiunea de lungmetraj Nebel Jagen
(1985), documentarul Wolfsgrub (1986), filmul experimental Vagabonding Images (1998, cu Simone Fürbringer),
precum şi mai recentele Lucie & Maintenant (2007) şi Wanted! Hanns Eisler (2012, colaborare cu Martin Otter).

Damjan Kozole
Născut în 1964, Damjan Kozole este un distins regizor sloven ale cărui filme includ Spare Parts (2003), nominalizat
la Ursul de Aur la Berlin și cotat de publicația Sight & Sound ca unul dintre cele mai importante filme din noua
Europă, și Slovenian Girl (2009), printre altele. Ultimul lui film, Nightlife, a avut premiera la Karlovy Vary anul trecut.

Borders
24 octombrie 2015. Zi frumoasă de toamnă. O lungă coloană
de refugiaţi, escortaţi de soldaţi şi ofiţeri de poliţie înarmaţi,
înaintează încet dinspre graniţa Schengen dintre Croația şi
Slovenia către un Centru de primire a refugiaţilor din Brežice. Pe
întreaga durată a filmului, poziţia fixă a camerei ne obligă să ne
confruntăm cu prezenţa – şi cu numărul – celor dezrădăcinați.
În 2002, regizorul Damjan Kozole a realizat, pe aceeaşi graniţă,
un film de ficţiune despre doi cărăuși care ajută oamenii să
treacă ilegal graniţa în Uniunea Europeană. Între timp situaţia s-a
schimbat.

24 October 2015. A beautiful autumn day. A long line of refugees,
escorted by armed soldiers and police officers, make their way
from the Schengen border between Croatia and Slovenia towards
a reception centre in Brežice. For the entire duration of the film,
the fixed position of the camera forces us to confront them – and
their number. In 2002, film-maker Damjan Kozole shot a fiction film
on the exact same border, about two traffickers smuggling people
into the European Union. The circumstances have changed in the
meantime.

FESTIVALURI & PREMII
2016 - DOK.fest München
2016 - Visions du Réel, Nyon
2016 - Sarajevo Film Festival, Human Rights Award – Special Mention
2016 - Watch Docs Film Festival, Warsaw
2016 - Festival of Slovenian Films,
Vesna Award for the Best Documentary Film

Alte filme:
Labour Equals Freedom (2005),
Forever (2008), Long Vacation (2012),
Ulay: Project Cancer (2013)
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18 martie 16:00 cinema Elvire Popesco
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Graniţe

Regia: Damjan Kozole
Slovenia 2016

Durată 10’
V.O fără dialog

Producție: Vertigo
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Tal Amiran
Tal Amiran lucrează ca regizor și editor în Londra. Absolvent al Chelsea College of Art, a debutat cu documentarul
de scurt metraj Seven Days a Week, care a fost selectat în peste 25 de festivaluri internaționale și a câștigat –
printre altele – premiul pentru cel mai bun film de scurt metraj la London Short Film Festival 2016.

PREMIERĂ MONDIALĂ

Sand Men

ÎMPOTRIVA CURENTULUI | AGAINST THE TIDE

Trei bărbați ajunși din România la Londra își povestesc viețile.
Au plecat din țară cu speranța unei vieți mai bune. Au lăsat în
urmă familii care așteaptă banii trimiși de ei, necesari pentru
supraviețuire. Unul a încercat o vreme să cânte la acordeon pe
străzile Londrei, altul doarme într-o mașină împreună cu alți câțiva
români, al treilea a depășit o perioadă atât de grea încât și-a dorit
să moară. „Astea sunt căile vieții: unora le e mai ușor, altora le e
mai greu.”

Three men who left their homes in Romania for London talk about
their lives. They left their country to seek a better life: now their
loved ones depend on the money sent by them. One of them tried
to play the accordion on the streets of London, another still sleeps
in a car alongside several others, while the third one went through
a time of hardship so difficult that he prayed for his own death.
“These are the paths of life. Some have it easy and some have it
hard.”

Alte filme:
Seven Days a Week (2015)
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14 martie 10:00 cinema Eforie
16 martie 20:30 cinema Elvire Popesco
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Regia: Tal Amiran
Marea Britanie 2016

Durată 14’
V.O română

Producție: Tal Amiran

ÎMPOTRIVA CURENTULUI

48

MINISTERUL GROAZEI | MINISTRY OF FEAR

Nu mai e 1984, nici în România și nici în literatură. Într-un fel, e mai rău: la scară globală, suntem urmăriți constant. Suntem mințiti tot timpul.
Și suntem buzunăriți mereu. Totul se petrece fără voia noastră și fără consimțământul nostru informat. Anxietatea curge în ambele direcții:
nouă ne e frică de cei care conduc lumea, dar și lor le e frică de noi. Singura pârghie de acțiune pentru noi este transparența. Pentru ei,
controlul opac. Documentarul a devenit în ultimii ani un instrument din ce în ce mai ascuțit de disecție a acestei realități — și, simultan, de
educare a maselor despre mijloace de control și supraveghere din ce în ce mai sofisticate tehnologic. Cele trei filme incluse aici au toate
această calitate: sunt argumente solid construite, demonstrații făcute cu răbdare, lecții de luciditate civică atunci când vine vorba de ceea ce
ni se întâmplă fără voia noastră — de la o comedie melancolică despre supraveghere, la un thriller politic despre profiturile pe care le aduce
războiul perpetuu, la un film detectiv despre ce a mai rămas din jurnalismul independent de investigație din Statele Unite.

MINISTRY OF FEAR
t is no longer 1984 — not in Romania, not in literature. Yet, in a way, it is much worse: on a global scale, we are all under constant surveillance.
We are lied to all the time. And we are frequently defrauded. All this happens without our consent, without us knowing. Anxiety is a river that
runs both ways: we are afraid of those who lead the world, but they are clearly also afraid of us. Our only leverage is transparency. Theirs
is opaque control. Documentaries have become an increasingly sharp instrument for dissecting and shedding light on these new forms of
power — and, at the same time, for educating the masses about increasingly sophisticated means of surveillance and control. The three
films included here share this quality: they are solidly constructed arguments, patient demonstration, and lessons in civic lucidity about what
happens to us without our will or consent, from a comic road-movie about surveillance to a political thriller on the profits brought by perpetual
war to a detective story about what is left of independent investigative journalism in the United States.
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Totul e sub control
Austriacul Werner Boote a plecat cu un telefon mobil prin lume
să caute din Hong Kong până în deșerturile din Utah răspunsul
la o simplă întrebare: Cine știe cine suntem în această lume
inter-conectată digital și de ce? Conexiunile dintre entități aparent
inocente ca Facebook, folositoare ca Google, sau amenințătoare
ca serviciile de securitate sunt explorate cu candoare și umor,
revelând o complexitate neașteptată și umanitate în cele mai
metalice structuri tehnologice. Boote îi intervievează pe fondatorul
platformei de anonimizare TOR, un gangster din Chicago, un
paznic al serverelor NSA și un filozof, și eșuează triumfal într-o
închisoare din Cuba construită după modelul descris de filozoful
Michel Foucault: panopticul supravegheat dintr-un punct central a
cărui vizibilitate redusă de la periferie le creează tuturor deținuților
iluzia controlului permanent.

Austrian director Werner Boote took his “smart” phone on his Hong
Kong-to-Utah search for the answer to a simple question: Who
knows who we are in this vast, digitally inter-connected world
– and why do they know that? Connections between apparently
innocent social networks, useful search engines, or threatening
security services are explored with the kind of candor and humor
that makes room for unexpected insight into the complexity and
humanity of even the most rigid and impersonal of technologies.
Boote interviews the founder of TOR, an anonymizing web browser,
but also Chicago street gang leaders, watchmen of NSA server
facilities, and a philosopher – and triumphantly beaches his search
in a Cuban prison built as a Foucault-ian panopticon where all
inmates can see each other and also feel watched from a central
tower, even when the guardians’ tower may be empty.

Regia: Werner Boote
Austria 2015

Durată 93’
V.O germană | engleză Producție: Nikolaus Geyrhalter

FESTIVALURI & PREMII
2016 - Visioni dal Mondo, Italia

53

Alte filme:
Plastic Planet (2009), Population Boom (2013)

17 martie 16:00 cinema Eforie
18 martie 22:00 cinema Elvire Popesco
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Everything’s Under Control

Werner Boote
Și-a început cariera ca muncitor pe platou, apoi a studiat sociologia, comunicațiile și teatrul la Universitatea
Viena, iar filmul la Academia Vieneză de Film. A lucrat ca regizor secund pentru Robert Dornhelm și Ulrich Seidl
până când, în 1993, a început să își regizeze propriile filme, multe dintre ele pe teme muzicale sau artistice.
Primul lui documentar politic, Suedtirol-Alto Adige, a fost lansat în 1996.

Toate guvernele mint
Michael Moore povestește că I.F. („Izzy“) Stone i-a spus că dacă
vrea să știe care sunt adevăratele știri, trebuie să meargă direct la
pagina 17 a ziarului. Prima pagină, în viziunea lui, este întotdeauna
controlată de putere: de guverne, de sponsori corporatiști și de
propagandă. Prea puțin cunoscut, Stone este un jurnalist care între
anii 1950–70 a păstrat o distanță sănătoasă și față de puterea
politică și față de mass-media mainstream din Statele Unite. Stone
este punctul de referință pentru cei care practică astăzi, cu din ce
în ce mai mari dificultăți financiare, un jurnalism de investigație
independent, pe cât de necesar, pe atât de incomod. Puțin
cunoscuți, acești oameni de presă se află permanent în prima
linie a luptei dintre interesele puterii și interesul public: Glenn
Greenwald, fostul jurnalist de la The Guardian care, împreună cu
regizoarea Laura Poitras, a fost primul contact al avertizorului de
integritate Edward Snowden; Jeremy Scahill, autorul principalelor
dezvăluri privind asasinatele cu drone; Matt Taibbi, reporterul
de război al revistei de muzică Rolling Stone; și Amy Goodman,
principala figură a canalului de știri online Democracy Now!

Michael Moore recalls that I.F. (“Izzy”) Stone once told him that if he
wants to find out the real news, he needs to go to page 17 of any
newspaper. The first page, he knew, is always controlled by power:
governments, corporate advertisers, and propagandists. Between
the 1950s and the 1970s, Stone kept a healthy distance from
both political power and mainstream media in the United States.
Consequently, he has become a reference point for those who
practice today the kind of independent investigative journalism that
is both necessary, uncomfortable, and financially perilous. Lesser
known than mainstream TV and print stars, these people are always
on the front lines of the battle between the public interest and the
interests of the power: Glenn Greenwald, the former Guardian
journalist who, together with Laura Poitras, was the first contact for
whistleblower Edward Snowden; Jeremy Scahill, who broke open
the story on drone killings; Matt Taibbi, music magazine Rolling
Stone’s war reporter; and Amy Goodman, the main engine of the
online startup channel Democracy Now!

Regia: Alfred Peabody
Canada, SUA 2016

Durată 92’
V.O engleză

Producție: White Pine Pictures
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Alte filme:
FESTIVALURI & PREMII
Route 66: Main Street America (2000)
2017 - DocPoint Helsinki
2016 - Toronto International Film Festival

17 martie 18:00 cinema Elvire Popesco
18 martie 16:00 cinema Eforie
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All Governments Lie

Alfred Peabody
Câștigător la premiile Emmy, Alfred Peabody este jurnalist și regizor de film documentar. A produs o emisiune
de investigație la televiziunea publică canadiană și un documentar pentru televiziunea publică americană.
Filmul lui despre exploatarea unui set de quintupleți a fost nominalizat pentru un Emmy în 1998, iar în 1989
a câștigat un alt Emmy pentru un film despre cai sălbatici salvați de la abuz și foamete.

Lumea din umbră
Un tur de forță jurnalistică și intelectuală superb montat, alarmant
și trepidant, acest film bazat pe cartea cu același nume a sudafricanului Andrew Feinstein prezintă, pornind de la materiale
emoționante din arhiva Marelui Război (Primul Război Mondial),
sursele și mecanismele financiare și politice ale stării de război
constant, interminabil, în care se găsește lumea contemporană.
Argumentația filmului relevă în fascinantă amănunțime conexiunile
dintre entități aparent disparate: familia regală a Arabiei Saudite,
fiul lui Margaret Thatcher, Tony Blair, administrația Obama și
opoziția anti-sandinistă din El Salvador, și trasează contururile
traumei globale cauzate de violența armată întreținută de marile
economii.

A superbly edited journalistic and intellectual tour-de-force, this
thrilling and alarming film based on the book by the same title
written by South African author Andrew Feinstein, starts from
emotional archival moments of the Great War (World War I) and
lays out the sources financial and political mechanisms behind
the state of perpetual war in which our world has found itself in
recent decades. The film marshals its argument from detailed and
beguiling connections between apparently disparate entities: the
Saudi royal family, Margaret Thatcher’s son, Tony Blair, the Obama
administration and the Salvadoran Contras, tracing the contours of
the global trauma caused by armed violence supported by the great
economic powers.

Regia: Johan Grimonprez
SUA, Belgia, Danemarca, Marea Britanie 2016

Durată 90’
V.O engleză

Producție: Dillywood, Louverture Films

FESTIVALURI & PREMII
2016 - Edinburgh Film Festival, Best
Feature Documentary
2016 - Guanajuato International Film
Festival, Special Mention from the Jury
2016 - Tribeca International Film Festival
2016 - Durban International Film Festival

Alte filme:
Kobarweng or Where is Your Helicopter? (1992),
Double Take (2009), I May Have Lost Forever my Umbrella
(2011), Because Superglue is Forever! (2012)
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17 martie 16:00 cinema Elvire Popesco
18 martie 14:00 cinema Muzeul Țăranului
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Shadow World

Johan Grimonprez
Artistul şi regizorul belgian Johan Grimonprez lucrează între Bruxelles şi New York, unde conferenţiază la School
of Visual Arts. Şi-a câştigat notorietatea cu documentarul dial H-I-S-T-O-R-Y (1997), care examinează modul în
care deturnările aeriene au afectat practica jurnalistică. Proiectele sale de film sau curatoriale au fost expuse la
MoMA (New York) şi se află în colecţiile permanente ale unor instituţii precum Centre Pompidou sau Tate Modern.

DREPTATE FĂRĂ FRICĂ
La momentul pregătirii acestui program, un nou act al dramei — sau farsei — politice americane este în plină desfăşurare: pe mai multe
aeroporturi se protestează împotriva deciziei luate de administraţia Trump de a bloca intrarea în SUA a cetăţenilor din şapte state musulmane.
La doar câteva ore după anunţarea deciziei, Uniunea Americană pentru Libertăţi Civile (ACLU) a reuşit să blocheze parțial efectele ei
printr-o decizie judecătorească. Simultan, în România, zeci de mii de cetăţeni au manifestat împotriva unei Ordonanţe de Urgenţă menite să
dezincrimineze mai multe tipuri de infracţiuni şi să asigure graţierea sau amnistierea unui număr semnificativ de politicieni condamnaţi cu
suspendare. Viaţa cotidiană a democraţiilor e marcată de discordie cu privire la ce e bine și ce e rău, corect sau incorect, legal sau ilegal.
Când o ţară riscă să se îndepărteze de comportamentul democratic, justiţia trebuie să aibă capacitatea de a menţine statul de drept şi de
a preveni încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, atât ca indivizi cât şi ca membri ai unor grupuri şi comunităţi
specifice. Secţiunea aceasta cuprinde mai multe cazuri în care cetăţeni din Rusia, Ciad, Peru şi Mexic îşi caută dreptatea pe cale legală sau
se coalizează pentru a răspunde agresiunii statului.

JUSTICE WITHOUT FEAR
As of writing this, a new act from America’s recent political drama, or perhaps farce, is being written at several airports in the United States,
where people are protesting the decision of the Trump Administration to ban the citizens of seven Muslim countries from entering the country.
In a matter of hours since the enforcement of the ban, the American Civil Liberties Union (ACLU) successfully challenged it in court. At the
same time, in Romania, tens of thousands rallied in freezing weather against a planned emergency decree meant to decriminalize certain
offenses and to pardon or amnesty corrupt politicians from the government party. Life in democracy is rife with disagreements and conflicts
over right and wrong, justice and injustice. When a country risks to slide from democracy into tyranny, justice must be there to uphold the
rule of law and to hear those who are mistreated, whether as individuals or as members of specific groups or communities. This section is
about citizens seeking justice in court or coming together to protest and fight for their values and for equal protection under the law, whether
in Russia, Chad, Peru or Mexico.
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Două lumi în conflict
Când președintele Alan Garcia și guvernul peruan încearcă să
modifice legislația pentru a permite extracția de petrol, minerale
și gaze naturale din jungla Amazonului, liderul indigen Alberto
Pizango intervine pledând pentru oprirea distrugerii pădurilor
tropicale: zonele în care se încearcă extracția aparțin triburilor
indigene și sunt protejate de lege. Conflictul care izbucnește
escaladează până la greve și acte de violență intens mediatizate,
care se soldează cu morți și răniți în ambele tabere. Filmat pe
parcursul a mai mulți ani, acest documentar tensionat asamblează
elocvent o mare varietate de materiale vizuale: de la fragmente
de programe de televiziune din perioada conflictului, la material
brut filmat de autori aflați de ambele părți ale baricadei, la
imagini lirice, contemplative ale junglei amazoniene care revin pe
parcursul filmului – posibil, ca un simbol al îndelungatului proces
de vindecare necesar ca urmare a violențelor din Bagua.

When president Alan Garcia and the Peruvian government attempt
to pass new legislation to extract oil, minerals, and gas from
untouched Amazonian land, indigenous leader Alberto Pizango
makes an impassioned plea to stop the destruction of the rainforest:
the extraction involves constitutionally protected lands which belong
to the native minorities. The conflict escalates into highly publicized
strikes and violence, which result in injuries and fatal casualties
on both sides. Shot over several years, this tense, eloquent, and
immersive documentary collates a wide variety of material to
construct a gripping unitary narrative: from local news footage and
interviews conducted by the filmmakers with Peruvian officials and
citizens, through raw footage shot by people on both sides of the
conflict, to contemplative, lyrical images of the rainforest which
recur throughout the film as a sign of the long process of healing
that follows the violences in Bagua.

Regia: Heidi Brandenburg, Mathew Orzel
Peru, SUA, Marea Britanie 2016

Durată 103’
V.O spaniolă

Producție:
Yachaywasi Films
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When Two Worlds Collide

Heidi Brandenburg – Născută în Paraguay, Heidi Brandenburg a crescut în Peru şi Germania; în momentul
de faţă locuieşte la Washington. Interesată de natura umană şi de problemele de mediu, este cofondatoarea
Yachaywasi Films, specializată în explorarea problemelor de mediu.
Mathew Orzel – Artistul şi documentaristul Mathew Orzel a lucrat ca editor, sound designer şi regizor de
scurtmetraj. În calitate de cofondator al Yachaywasi Films, e interesat de probleme de mediu şi justiţie socială.
Două lumi în conflict este primul său documentar.
Alte filme:
FESTIVALURI & PREMII
Don Silva (2006), Sonneman (2006)
2016 - Sundance Film Festival, Special Jury Award:
Best Debut Feature
2016 - DocumentaMadrid, Grand Jury Prize
2016 - Cinemambiente, Italia, Best International Documentary
2016 - Shanghai International Film Festival, Best Documentary Film
13 martie 20:30 cinema Elvire Popesco
19 martie 18:00 cinema Eforie
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Orașul 40
Orașul 40 este numele de cod pentru Ozersk, o enclavă aparent
idilică în peisajul sovietic: un spațiu închis, care nu poate fi găsit
pe majoritatea hărților, în care chiar și în perioada socialismului
sovietic locuitorii au beneficiat de un standard de viață ridicat.
Motivul e simplu: Ozersk e locul de naștere al programului de
dezvoltare a armelor nucleare al Uniunii Sovietice și cel mai
mare depozit de bombe atomice. Realizatorii filmului au intrat
pe ascuns în acest loc în care nu au acces decât cei care trăiesc
acolo, pentru a aduce la cunoștința publicului gravele încălcări
ale drepturilor omului care se petrec acolo, pentru recunoașterea
cărora s-au mobilizat localnicii, conduși de o avocată curajoasă.
Un documentar alert, structurat ca un palpitant film științificofantastic.

City 40 is the code name for Ozyorsk, an apparently idyllic enclave
that sprung in the flat Soviet landscape: an enclosed space that
does not appear on standard maps, and where even during leaner
Soviet times offered an unusually high living standard. The reason
for all this is as simple as it is sinister: Ozyorsk is the birthplace of
the Soviet Union’s atom bomb program and is now home to Russia’s
largest stockpile of nuclear weapons. The filmmakers entered
the place illicitly to bring out the story of the grave human rights
violations taking place there as well as of the brave inhabitants
who mobilized to fight them in court. A fast-paced documentary
structured almost like a sci-fi movie.

Regia: Samira Goetschel
SUA, Rusia 2016

Durată 73’
V.O engleză | rusă

Producție: D.I.G. Films

FESTIVALURI & PREMII
2016 - Sheffield Doc Fest
2016 - Hot Docs, Canada
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Alte filme:
Our Own Private Bin Laden (2006)

18 martie 16:00 cinema Union
19 martie 14:00 cinema Elvire Popesco
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City 40

Samira Goetschel
S-a născut în Iran, dar locuiește la Los Angeles. Tatăl ei a fost executat de guvernul Ayatollahului Khomeini. Filmul ei
de absolvire de la New York University, Clown de la Vie, a fost nominalizat la Oscarurile pentru filmul studențesc.
După un masterat la Universitatea Columbia din New York, a făcut un scurtmetraj despre Muzeul Holocaustului din
Washington și o serie de documentare și filme de ficțiune și a scris pentru The Guardian și Huffington Post.
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Hissein Habré, Tragedia Ciadului
Ferm ancorat în prezent, acest documentar prezentat la Cannes
chiar înaintea verdictului final împotriva lui Hissein Habré, a
șocat publicul cu revizitarea frontală a uneia dintre cele mai dure
dictaturi din trecutul apropiat: campania de arestări, tortură și
execuții condusă de Habré în perioada în care a fost președintele
Ciadului între 1982 și 1990. În timp ce majoritatea planetei era
preocupată de Războiul Rece din emisfera nordică, Habré a ucis
circa 40.000 de oameni, cu sprijinul Statelor Unite, care l-au
considerat aliat, și al Franței, care a finanțat până și poliția politică
din Ciad. În timp ce Habré este judecat în Senegal, unde se află în
exil, Clément Abaifouta, un activist care reprezintă supraviețuitorii
regimului Habré, revizitează frontal, dar fără patetism ororile
trecutului în conversații cu victimele, dar și cu călăii.

Firmly anchored in the present, this extraordinary film premiered
at Cannes days before the final verdict against Hissein Habré was
given. It shocks by taking an unflinching frontal look at one of the
cruelest regimes in recent history: the campaign of arrests, torture,
and executions conducted by Habré while he was President of Chad
between 1982 and 1990. While the rest of the world concerned
itself with the Cold War between two Northern hemisphere rivals,
Habré killed about 40,000 victims with support from his United
States allies and from France, which even financed the country’s
political police. While Habré stands trial in neighboring Senegal,
where he fled, Clément Abaifouta, an activist representing survivors
of the regime, revisits the horrors of the past in direct conversations
with victims and perpetrators alike.

Regia: Mahamat-Saleh Haroun
Chiad, Franța 2016

Durată 82’
V.O franceză

Producție: Pili Films

FESTIVALURI & PREMII
2016 - Cannes Film Festival, Séance spéciale
2016 - Toronto International Film Festival
2016 - New York Film Festival
2016 - Festival International de Namur, Belgia

Alte filme:
Maral tanié (1994), Goï-Goï (1995), B 400 (1997), Un thé au sahel
(1998), Letter from New York (2001), Scénarios d’Afrique: Autour
de notre fils (2004), L’arbre et le vent (2004), Sexe, gombo et
beurre salé (2008), Expectations (2008).

65

13 martie 18:00 cinema Union
14 martie 18:00 cinema Elvire Popesco
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Hissein Habré, A Chadian Tragedy

Mahamat-Saleh Haroun
Scurtmetrajele lui Mahamat-Saleh Haroun au fost apreciate de critici și au fost natural urmate de lungmetrajul
Bye-Bye Africa, care a primit premiul pentru cel mai bun debut la Veneția în 1990. Haroun a mai regizat și
Our Father, Daratt, Dry Season (2006), A Screaming Man (2010), Grigris (2013). În 2010, a primit Premiul
Robert Bresson pentru întreaga operă. Acesta este primul lui documentar.
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Tempestad
Două femei prinse în păienjenișul corupției și fărădelegii își spun
poveștile, pe cât de diferite, pe atât de simptomatice: într-o țară
în care autoritățile sunt neputincioase în cel mai bun caz sau
complice în cel mai rău caz, una și-a pierdut libertatea, alta —
fiica. Una este condamnată pe nedrept pentru trafic și aruncată
într-o închisoare dantescă dominată de frică, violență și legea
cartelului din Matamoros. Cealaltă, un clovn într-un circ ambulant,
își caută fiica, o studentă răpită probabil de fiul unui polițist corupt.
Acestea sunt însă tragedii terifiante pe care nu le vedem. Ceea ce
vedem în acest film poetic și original este doar prezentul: drumul
de la închisoare acasă, un road movie printr-o țară înnegurată,
și rutina de zi cu zi într-un circ de provincie plin de căldura unei
familii care încă speră să iasă din coșmar.

Two women caught in a web of corruption and lawlessness tell their
stories. They are as different as they are symptomatic: in a country
where authorities are at best powerless and at worst accomplices,
one woman lost her freedom, while the other — her only child.
One is thrown without real cause into a Dantesque jail dominated
by fear, violence, and the law of the cartels. The other, a clown
in a family circus, is looking for her daughter who was probably
abducted by the son of a corrupt policeman. But we see neither
of these two tragedies. What we do see in this poetic and formally
original film is only the present: the trip back from prison, a road
movie through a turbulent, cloudy country, on the one hand, and the
daily routine in a provincial circus kept together by a family’s hope
that one day the nightmare will end.

Regia: Tatiana Huezo
Mexic 2015

Durată 105’
V.O spaniolă

Producție: Pimienta Films,
Cactus Films, Terminal

FESTIVALURI & PREMII
2016 - Berlin Film Festival, Caligari Special Mention
2016 - Documenta Madrid, Jury’s Special Mention
2016 - Morelia International Film Festival,
Special Mention, Audience Award
2016 - Karlovy Vary International Film Festival

Alte filme:
1997 Tiempo caustico (1997), El ombligo del mundo
(2001), El lugar más pequeño (2011),
Ausencias (2015)

67

13 martie 20:30 cinema Union
19 martie 20:30 cinema Elvire Popesco
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Tempestad

Tatiana Huezo
Născută în 1972 în El Salvador, Tatiana Huezo a absolvit prestigiosul Centro de Capacitación Cinematográfica
din Ciudad de México. Huezo a predat documentar la Universitatea Pompeu Fabra, din Barcelona, şi a primit
fellowshipul Gucci/Ambulante, iniţiat în 2007 cu scopul de a sprijini activitatea regizorilor mexicani semnificativi.
A debutat în documentarul de lungmetraj cu filmul The Tiniest Place.

JOCURILE FRICII

JOCURILE FRICII | GAMES OF FEAR

Există o dinamică primitivă care ne marchează de multe ori copilăria: unii cădem pradă bătăușilor, micilor tartori care inspiră frică pe terenul
de joacă sau de fotbal; alții ne transformăm în mici torționari ca să mascăm vulnerabilități și slăbiciuni care ne sapă adânc în suflet. Din
păcate, ambele roluri dăinuie dincolo de copilărie, impregnând viața de zi cu zi, politica și până și sportul cu o violență uneori mocnită dar
alteori acută, chiar terminală. Într-un liceu din Quebec această dinamică se joacă în mic, dar în toată trista ei claritate. Pe stadioanele din
Republica Cehă sau Israel, adulții reproduc și ei virulente excluderi ale celor care sunt percepuți ca străini sau inferiori. Iar în mintea și
sufletul unui tânăr finlandez vedem întreaga evoluție de la spaima de violența altora la dorința de a comite violență la rândul tău. Aceste filme
argumentează fiecare în felul lui că ignorarea sau relegarea acestei dinamici ca simplă joacă de copii ar fi iresponsabilă și ne-ar priva de
înțelegerea rasimului, xenofobiei sau altor forme de discriminare printre adulți.

GAMES OF FEAR
As of writing this, a new act from America’s recent political drama, or perhaps farce, is being written at several airports in the United States,
where people are protesting the decision of the Trump Administration to ban the citizens of seven Muslim countries from entering the country.
In a matter of hours since the enforcement of the ban, the American Civil Liberties Union (ACLU) successfully challenged it in court. At the
same time, in Romania, tens of thousands rallied in freezing weather against a planned emergency decree meant to decriminalize certain
offenses and to pardon or amnesty corrupt politicians from the government party. Life in democracy is rife with disagreements and conflicts
over right and wrong, justice and injustice. When a country risks to slide from democracy into tyranny, justice must be there to uphold the
rule of law and to hear those who are mistreated, whether as individuals or as members of specific groups or communities. This section is
about citizens seeking justice in court or coming together to protest and fight for their values and for equal protection under the law, whether
in Russia, Chad, Peru or Mexico.
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White Rage
Furia albă

JOCURILE FRICII | GAMES OF FEAR

Ce se petrece în mintea unui tânăr care plănuiește o ucidere în
masă? Lauri, un puști care, după moartea tatălui lui, a devenit
ținta agresiunilor în școală, se izolează în furie. Și în timpul
liceului, și la facultate, Lauri visează să își ucidă colegii. Ca adult,
Lauri a devenit expert în agresivitatea umană și în violența în
masă și reflectează asupra propriei traiectorii și a modului în
care agresiunea își face loc în societate. Vocea din off a lui Lauri
plutește peste materiale de arhivă și înscenări pe cât de discrete,
pe atât de sugestive în acest film hibrid, de o inventivitate formală
asumată cu încrederea unui regizor experimentat.

What is going on in the mind of a young man who plans mass
killings? Lauri, a kid who, after his father’s death, became the target
of severe bullying in school, isolates himself in rage. At two points
in his life, during high school and during college, Lauri fantasizes
about committing mass murder. As an adult, Lauri has turned into
an expert in human aggression and mass killings, and can now
reflect on his own trajectory and on the origins of violence in the
world. His voiceover floats over archival footage and understated yet
suggestive reenactments in this hybrid film whose assured formal
ingeniousness betrays the sure hand of an experienced director.

FESTIVALURI & PREMII
2016 - One World, Praga
2016 - Sheffield Doc/Fest
2016 - DocsDF Film Festival, Mexic
2016 - Millennium Docs Against
Gravity Film Festival,
Jury’s special mention

Alte filme:
Kehitys (1986), Kahdet kasvot (1987), Arina (1987), Turisti (1990),
Ringside (1992), Veren perintö (1993), Koti (1995), Taivasta vasten
(2000), Tynnyrimies (2004), Legenda (2005), Magneettimies (2009),
Prinsessa (2010), Sinivalkoinen valhe (2012), Isänmaallinen mies (2013)
16 martie 14:30 cinema Eforie
16 martie 18:30 cinema Muzeul Țăranului
17 martie 18:00 cinema Union
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Arto Halonen
Este unul dintre cei mai cunoscuţi regizori contemporani, multipremiat la nivel internaţional pentru filme precum
The Shadow of the Holy Book, The Tank Man sau Pavlov’s Dog. Halonen a fost distins cu Humanitarian Award
al Uniunii Europene, Finland Prize, City of Helsinki Culture Prize şi premiul pentru întreaga activitate oferit
de Thessaloniki Documentary Film Festival. Este fondatorul festivalului DocPoint din Helsinki.

Regia: Arto Halonen
Finlanda 2016

Durată 73’
V.O finlandeză

Producție: Art Films production

Maya Zinshtein
Maya Zinshtein locuiește în Israel, dar este de origine rusă și a studiat diplomație și securitate la Universitatea
Tel Aviv. A lucrat ca producător de documentar și ca jurnalist de investigație pentru publicația Haaretz.
Acesta este primul ei documentar.
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Puritate pentru eternitate
Mai mult ca orice alt sport, fotbalul a fost întotdeauna exploatat de
politicieni. De la fondarea ei în 1936, echipa Beitar din Ierusalim
s-a mândrit cu puritatea etnică, iar galeria ei, auto-intitulată
„La Familia“, este celebră pentru sloganuri împotriva arabilor.
Dar Beitar are acum un nou proprietar: oligarhul rus Arcadi
Gaydamak, ale cărui ambiții politice includ primăria Ierusalimului.
În 2012, Gaydamak aduce în echipă doi jucători ceceni, care
devin ținta unui conflict masiv dintre conducerea clubului de
fotbal și suporterii de dreapta naționalist-extremă ai Beitar-ului.
Prin intermediul acestei povești, jurnalista de investigație Maya
Zinshtein, născută în Rusia, face un portret pe cât de echilibrat,
pe atât de șocant al rolului pe care identitatea și discriminarea îl
joacă în Israelul de azi.

More than any other sport, football has always been exploited
by politicians. Since its founding in 1936, the Beitar football club
in Jerusalem has prided itself on being ethnically pure, while
its supporters, who call themselves “La Familia,” have become
famous and infamous for their anti-Arab chants. Enter the new
owner of Beitar: Russian oligarch Arcadi Gaydamak, whose
political ambitions include running for Mayor of Jerusalem. But
in 2012, Gaydamak brings in two Chechen players who become
the flashpoint of a massive conflict between the leadership of the
club and its nationalist extreme-right supporters. Russian-born
investigative journalist Maya Zinshtein paints a balanced but still
alarming portrait of the role identity and discrimination play in Israel
today.

Regia: Maya Zinshtein
Israel, Marea Britanie, Irlanda, Norvegia 2016

Durată 87’
V.O ebraică

Producție: Yes Docu, Duckin’ & Divin’
Films, Maya Films
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FESTIVALURI & PREMII
2016 - Toronto International Film Festival
2016 - Jerusalem Film Festival, Best Director, Best Editing

17 martie 22:00 cinema Union
19 martie 14:00 cinema Eforie
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Forever Pure

PREMIERĂ EUROPEANĂ

Welcome to F.L.
Bine ați venit la liceul nostru
Regizoarea Geneviève Dulude-De Celles s-a întors în liceul pe care
l-a absolvit: școala Fernand-Lefebvre din Sorel-Tracy, Quebec.
Decizia ei a fost determinată de o grevă inițiată de elevii de la F.L.
împotriva hărțuirii și bullying-ului — un lucru surprinzător pentru
un mic loc de provincie în care de obicei nu se întâmplă nimic.
Filmul este structurat în jurul unor portrete candide prilejuite de
un proiect fotografic care angrenează întreg liceul. Elevii sunt
intervievați separat, într-o serie de confesiuni stilizate intime și
meditative, care le creează spațiul pentru a-și expune temerile,
dorințele și viziunea asupra societății, așa cum se vede dintr-un
mic orășel din Quebec.

Director Geneviève Dulude-De Celles went back to her high school:
the Fernand-Lefebvre high school in Sorel-Tracy, Quebec. The initial
impulse came from a strike the students of F.L. organized against
harassment and bullying — a surprising occurrence in a small town
where nothing happens most of the time. The film is structured
around candid portraits occasioned by a photo project that involves
the whole high school. Students are interviewed alone, separately,
in a series of stylized, intimate and meditative confessionals that
allow them to share their fears, their wishes, and their vision of the
world as seen from a small Quebec town.

Regia: Geneviève Dulude-De Celles
Canada 2015

Durată 74’
V.O franceză

FESTIVALURI & PREMII
Alte filme:
2016 - Rendez-vous du cinéma québécois, Canada Dear Friends (2010), The Cut (2014)
2016 - Canadian Screen Award
2015 - Toronto International Film Festival
2015 - Rencontres Internationales du Documentaire
de Montréal, Best Hope Québec/Canada
15 martie 10:00 cinema Eforie
17 martie 20:00 cinema Elvire Popesco
18 martie 14:00 cinema Eforie
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Geneviève Dulude-De Celles
A studiat fotografia la Universitatea Concordia și cinematografia la Universitatea Quebec din Montreal.
Scurtmetrajul ei, La Coupe, a câștigat premiul pentru cel mai bun film scurt internațional la Sundance în 2014.
Geneviève Dulude-De Celles lucreză actualmente la două lungmetraje de ficțiune și dezvoltă filme în cadrul
propriei companii de producție, Colonelle Films.

Producție: Colonelle Films
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FC Roma
În ultima ligă din Republica Cehă, o echipă de fotbaliști romi
încearcă nu atât să câștige cât pur și simplu să joace. Multe dintre
celelalte echipe preferă să piardă prin neprezentare decât să fie
pe teren cu un grup de romi. Când FC Roma joacă finalmente
împotriva altora, primește ca bonus insulte și mențiuni repetate
despre Hitler. Acesta este dimensiunea rasismului în Republica
Cehă, explorată în acest film nu doar pe terenul de fotbal, ci și în
cluburi și în viața de zi cu zi a jucătorilor. Un cinéma vérité elegant,
urmărește jucătorii romi în toată umanitatea lor, iar perspectiva
echipei devine perspectiva privitorului. Iar tristețea, umorul și
absurditatea situației în care se găsește FC Roma sunt, din păcate,
poate prea familiare nouă în România.

In the Czech Republic, an all-Roma soccer team from the bottom
league works hard — not to win, but simply to play. Many teams
choose to forfeit the game rather than play on the same field as
Roma. And when they do get to play others, they receive insults and
repeated mentions of Hitler from players and spectators alike. This
is the depth and breath of racism in the Czech Republic, explored in
this film not only on the soccer field, but also in clubs and in daily life
of the players. Elegant vérité scenes show the Roma players in all
their humanity. Gradually the team’s perspective is empathetically
transferred to the viewers. The sadness, absurdity, and even hilarity
of the situation this soccer club finds itself in are all too familiar to
the Romanian public.

Regia: Rozálie Kohoutová, Tomáš Bojar
Republica Cehă 2016

Durată 76’
V.O cehă

Producție:
Nutprodukce

FESTIVALURI & PREMII
2016 - Karlovy Vary International Film Festival
2016 - DocsDF, Mexic
2016 - This Human World Film Festival, Viena
2016 - Minsk International Film Festival „Listapad“
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Alte filme:
Tomáš Bojar: Cinematerapie (2010),
Rozálie Kohoutová: Kytlice Zimmer Fre (2012),
Jenica&Perla (2015)
14 martie 20:30 cinema Eforie
(lansare Kinedok)
15 martie 18:00 cinema Elvire Popesco
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FC Roma

Rozálie Kohoutová – a studiat în departamentul de film documentar al școlii de film pragheze FAMU.
Filmul ei de debut, Roma Boys, a primit o serie de premii în 2009, iar în 2014 a participat într-o serie
de eseuri documentare numită Gottland.
Tomáš Bojar – a studiat filozofia politică la Universitatea Charles, din Praga. De peste o decadă lucrează
însă, în film, ca scenarist, regizor și producător. Împreună cu Pavel Abrahám a realizat documentarele
Czech Rap-ublic (2008) și Two Nil (2012).

Insult
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Insultă
Thomas a fost chemat de șeful lui să bea șampanie cu colegii —
fără să știe că de fapt își sărbătorea propria concediere. Alice a
fost luată în batjocură pentru greutatea ei de alți copii. Gabi a fost
insultată de mama ei în timpul divorțului său. Helga s-a căsătorit
cu un bărbat cu care a reprodus de fapt familia emoțional abuzivă
din care venea ea. Toate aceste povești despre rănile adânci pe
care cruzimea altora le lasă în psihicul nostru construiesc un
peisaj complex al traumelor invizibile din care este țesută firava
noastră societate contemporană. De multe ori, preferăm să trecem
pe lângă ele. Dar acest film direct le prezintă frontal, la persoana
întâi, fără niciun fel de artificii — și, prin aceasta, sugerează
că dacă decidem să ne oprim asupra acestor traume, dacă le
ascultăm, poate avem o șansă nu neapărat să le vindecăm dar,
poate și mai importat, să oprim spirala lor vicioasă peste generații.

Thomas was called in by his boss to have a glass of champagne
— to celebrate, as it later became apparent, Thomas’s own
sacking. Alice was bullied because of her weight by other children.
Gabi was profoundly hurt by her own mother during her divorce
proceedings. Helga married a man with whom she recreated the
emotionally abusive family she herself grew up in. All these stories
about the deep wounds inflicted on our psyche by the cruelty of
others weave together the complex landscape of invisible traumas
that lie beneath our contemporary society. We often prefer to ignore
these traumas. But in this film they are presented frontally, in the
first person, with no artifice, in a way that suggests that if we can
stop to listen to them, to look at them, we may have a chance not
necessarily to heal the past but at least to avoid repeating it.

Regia: Gertraud Schwarz
Austria 2016

Durată 76’
V.O germană

Producție: Gertraud Schwarz

Gertraud Schwarz
După absolvirea – în 1997 – a Colegiului de Fotografie al Şcolii de Design Grafic din Viena, Gertraud Schwarz
a studiat Visual Media la Universitatea de Arte Aplicate din Viena şi ulterior la Guildhall University. A realizat mai
multe instalaţii video prezentate în expoziţii de artă din Austria şi Marea Britanie. În momentul de faţă lucrează
ca artist, regizor şi designer media independent.
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Alte filme:
Borinboresi (2003), Womenfolk (2009)

16 martie 20:30 cinema Muzeul Țăranului
17 martie 16:00 cinema Union
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Conversația mea cu Florence
O femeie stă într-un fotoliu, cu o păpușă în brațe, vorbind către o
cameră de filmat ce rămâne fixă pe tot parcursul filmului. Numele
femeii este Florence Burnier-Bauer. Conversația ei îndelungată
cu regizorul Paul Poet este o mostră devastatoare de istorie
orală despre abuz, rezistență și, într-un final, emancipare. Când
își părăsește casa și familia burgheză pentru o viață în libertate,
Florence nu știe ce va presupune libertatea găsită la Friedrichshof
– o comună constituită de artistul austriac Otto Mühl (19252013), co-fondator și participant în mișcarea acționistă vieneză.
Pentru Florence, abuzul continuă și se amplifică în inima comunei
ale cărei valori includ abolirea proprietății private, sexualitatea
liberă, educarea în comun a copiilor. Ca urmare a experienței
Friedrichshof, Florence va avea nevoie de decenii pentru a se
recupera, înainte de a juca un rol crucial în condamnarea lui Mühl
la închisoare după disoluția comunei.

A woman sits in an armchair, with a ragged doll in her arms, and
talks to a fixed camera. The woman is artist Florence BurnierBauer. Her lengthy conversation with film-maker Paul Poet is a
gut-wrenching sample of oral history about abuse, resistance and,
ultimately, emancipation. When she fled from her bourgeois home
into a life of freedom, Florence did not know what that freedom
would entail: she ended up in the Austrian counterculture community
Friedrichshof, led by Austrian artist Otto Mühl, (1925-2013), a cofounder and participant of Viennese Actionism, where the cycle of
violence and mistreatment escalated. Among the declared aims of
the commune were free ownership, free sexuality, the destruction
of bourgeois marriage and private property, and the collective
education of the children. Following her experience at Friedrichshof,
Florence needed decades to recover, before playing a crucial part in
the court case which sentenced Otto Mühl to seven years in prison.

Regia: Paul Poet
Austria 2015

Durată 129’
V.O germană

Producție: Paul Poet

FESTIVALURI & PREMII
Alte filme:
2016 - Sydney World Film Festival, Best Cinema Doc Award Hoch Zeit (1996), Empire Me - New
2015 - Diagonale Graz, Austria
Worlds are Happening (2011)
2015 - Hot Docs, Toonto
2015 - DocLisboa
2015 - FID Marseille
15 martie 19:30 Centrul Național al Dansului
16 martie 19:00 cinema Galeria Posibilă
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My Talk with Florence

Paul Poet – A lucrat ca regizor, jurnalist cultural şi curator de programe de film cu un interes special pentru
cultură pop şi activism politic. Debutul lui în cinema – Străinii afară! Containerul lui Schlingensief (2002) –
documentează un moment memorabil de artă politică, semnalând alunecarea Europei către extrema dreaptă:
în centrul Vienei, un număr de azilanţi au fost plasaţi într-un container sub supravegherea mai multor camere;
parodiind modelul Big Brother, azilanţii au putut fi urmăriți live și votaţi zilnic, pe web, pentru a fi alungaţi din Austria.

BOLILE SĂNĂTĂȚII
„Sănătate, că-i mai bună decât toate” e o urare desuetă pe care o înţelegem abia atunci când corpurile noastre devin vulnerabile. Iar dacă
corpurile individuale au nevoie de asistenţă medicală regulată sau de intervenţie urgentă, corpul social are nevoie de un sistem de sănătate
funcţional. În ultima vreme ne-am confruntat repetat cu vulnerabilitățile acestuia: de la momentul Colectiv la blocarea recentă a unui început
de reformă în sistemul de sănătate. „Depolitizare în şcoli şi spitale” s-a strigat pe străzile Bucureştiului în ianuarie 2017, în vreme ce, peste
ocean, Donald Trump, semna o decizie prin care limita impactul sistemului „Obamacare”. Însă problemele din zona sistemului de sănătate
nu ţin numai de decizia politică ci și de prejudecățile noastre: să ne amintim de protestul elevilor (şi părinţilor) dintr-o şcoală din România în
favoarea transferului unui elev diagnosticat cu ADHD, considerat periculos. Secţiunea „Bolile Sănătăţii” ne invită să reflectăm asupra unor
probleme diverse tangente sistemelor de sănătate: de la uzura asociată cu interacţiunea personal medical / management într-un spital din
Franţa, la cercetările menite să răspundă nevoilor de îngrijire ale bătrânilor în viitor, la asistenţa medicală mobilă din Nordul Siberiei şi la lupta
cotidiană a unor copii diagnosticaţi cu sindromul Asperger cu etichetele puse de o societate inflexibilă.

DISEASES OF THE HEALTH SYSTEMS
“Health is better than everything else,” goes the Romanian saying, but we only remember it when our bodies become vulnerable. While our
individual bodies may need regular assistance or urgent medical intervention, the wider social body needs a functional healthcare system
able to respond to the needs of the population for which it was designed. Recently we have been confronted with the vulnerabilities of this
system, from the Colectiv nightclub fire, through various instances of corruption inside medical institutions, to attempts to block the reform
of the national healthcare system. “Take politics out of hospitals,” the protesters chanted in Bucharest in January, while in the United States,
Donald Trump began to gut a law meant to expand access to healthcare (The Affordable Care Act). Sometimes, these crises are not the
product of politics, but of our own prejudices: take last year’s protest at a school in Romania against a pupil diagnosed with ADHD, who was
seen as dangerous simply because he had a diagnosis. This section of our program invites us to reflect on the afflictions of various healthcare
systems: from burn-out inside a major hospital in Paris, through “care-botics” research in the Netherlands and mobile medical assistance in
Northern Siberia, to the daily struggles of a bunch of kids diagnosed with Asperger syndrome.
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Uzură
Vreme de doi ani, regizorul Jérôme le Maire a urmărit viaţa
cotidiană a unei secţii de chirurgie din spitalul Saint Louis din
Paris. Rezultatul a fost această devastatoare cronică a colapsului
interior al unui mare spital parizian – un film care prezintă
cu empatie conflictul crescând dintre personalul medical şi
managementul spitalului. În vreme ce managerii organizează şi
evaluează funcţionarea fiecărei secţii conform mantrei eficiențăproductivitate-performanţă, doctorii preferă să vorbească despre
deontologie, umanism şi propria extenuare. Confruntaţi cu reduceri
de buget, funcționând cu un deficit constant de personal şi în
condiţii de stres extrem, medicii luptă continuu pentru resurse şi
pentru accesul în sala de operaţie. Din când în când, unul sau altul
decide să ia o pauză pentru a preveni propriul colaps. Ce trebuie
făcut pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii personalului medical şi
calitatea serviciilor oferite pacienţilor?

For two years, Jérôme le Maire follows the everyday life of a surgical
unit in the Saint Louis Hospital in Paris. The result is a devastating
account of the internal collapse of a major hospital, which exposes
frankly and yet empathetically the intensifying clash between
administration and medical staff: while the former aim to constantly
optimize things according to a mantra of efficiency, productivity,
and performance, doctors prefer to think – and occasionally to
speak out – about ethics, humanity, and burnout. Under constant
and severe stress, bearing heavy workloads and severe budget
cuts, employees fight over resources and time inside the operating
room. Occasionally, some decide to take time out from the hospital
to avoid a full collapse. What could be done to improve the quality
of life for the medical staff as well as the quality of the services
offered to patients?

Regia: Jérôme le Maire
Belgia, Elveția, Franța 2016

Durată 85’
V.O franceză

Producție: AT Doc, Zadig Productions,
Louise Productions

FESTIVALURI & PREMII
2016 - IDFA Amsterdam

Alte filme:
Best Wishes (1994), Belgian Summer (2001), Under the Mask
(2002), One Day One Life (2003)

15 martie 20:30 cinema Eforie
16 martie 20:30 cinema Union
FESTIVALURI & PREMII
2016 - IDFA Amsterdam, Olanda
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Burning Out

Jérôme le Maire – Absolvent de jurnalism al Universității Bruxelles și de film al IAD, tot în Belgia,
Jerôme le Maire a făcut o serie de scurtmetraje de ficțiune începând cu 1995. În 2003 a realizat documentarul
de lungmetraj Volter ne m’intéresse pas, iar în 2006 Where Is Love in the Palm Grove?, nominalizat la Premiile
de Film Europene. Tea or Electricity (2012) a câștigat 30 de premii și a fost nominalizat la Premiile de Film
Europene, iar The Big Trip (2013) a avut un circuit festivalier redutabil.
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Un film autist normal
„Pentru societate, eu am o dizabilitate. Pentru mine, societatea
are o dizabilitate“, spune unul dintre protagoniştii filmului, cu
toţii etichetați ca „autiști“. Regizorul Miroslav Janek decide să-și
abordeze subiecții nu în calitatea lor de copii diagnosticaţi cu
sindromul Asperger, ci ca personaje complexe şi neuro-diverse
rătăcite într-o majoritate de neuro-tipici. Într-o asemenea
perspectivă, autismul încetează a mai fi un diagnostic şi devine
un mod neobişnuit de a gândi, care necesită efort pentru a fi
descifrat. Filmat pe parcursul a doi ani, acest documentar este
un portret intim și afectuos a cinci adolescenţi originali care, în
afara pasiunilor pentru Tarantino şi Micul Prinţ, pentru muzică
clasică sau scriitură creativă, pot explica foarte clar modul în
care viaţa le este afectată de construcția diferită a creierelor lor.
Energia şi imersivitatea filmului sunt parte a strategiei regizorului
de a repoziționa perspectiva acestei majorităţi care decide ce e
„normal“.

“To society, I’m disabled. To me, society is disabled,” says one of
the protagonists of this film, reductively seen only as “autistic.”
Filmmaker Miroslav Janek decides to approach his subjects not
as children with Asperger, but as complex human characters who
are neurodiverse in a world set up for neurotypicals. Thus, autism
stops being a medical diagnosis and becomes a fascinating way
of thinking that takes effort to decipher. Shot over two years, the
film is a beautifully crafted, intimate observational portrait of five
youngsters who, apart from loving Tarantino or The Little Prince,
playing classical music or writing long stories in English, can explain
clearly how their brains are differently wired and how that affects
them. The unique aesthetic of the film adds to its immersive power,
aiming to slowly shift the perspective of a majority who determines
what is “normal.”

Regia: Miroslav Janek
Republica Cehă 2016

Durată 87’
V.O cehă

Producție: Mimesis Film

FESTIVALURI & PREMII
2016 - IDFA Amsterdam
2016 - Karlovy Vary IFF
2016 - Jihlava IDFF
Cel mai bun documentar ceh
2016 - Dok Leipzig

Alte filme:
Bratrovražda (1977), Heroes (1983),Visitor (1984), The Unseen (1996), Barokní
opera (1997), Hamsa, já jsem (1998), Battle for Life (2000), Chaos (2001),
Purple Sails (2001), Kha-Chii-Pae (2005), For Semafor (2010), Burning (2012),
Olga (2014), The Gospel According to Brabenec (2014), Film Spa (2015).
14 martie 20:30 cinema Elvire Popesco
15 martie 14:30 cinema Eforie
15 martie 18:00 cinema Eforie
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Normal Autistic Film

Miroslav Janek – a emigrat în Germania în 1979 şi a lucrat ca editor şi cameraman în Minneapolis până
în 1995, când a revenit în Republica Cehă. Din 1998, este Conferenţiar la departamentul de documentar al
FAMU. A colaborat cu Godfrey Reggio la trilogia Quatsi, la scurtmetrajul Anima Mundi şi la proiectul multimedia
Fabrica. În 2007, a finalizat proiectul Citizen Havel, după dispariţia regizorului Pavel Koutecký. Soţia lui Janek,
Tonička Janková, colaborează frecvent ca editor al filmelor lui.

Sander Burger
Născut în 1975, Sander Burger a absolvit Academia Olandeză de Film și Televiziune în 2001.
A câștigat NPS Short! Prize Koen! în 2004. Panman, Rhythm of the Palms (2007) este primul lui lungmetraj.
Următorul lui film, Hunting & Zn. a primit două nominalizări la Vițelul de Aur, premiile naționale de film din Olanda.
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Alice are grijă
Cercetarea de specialitate sugerează că în 2024 vor fi de două ori
mai multe persoane peste 80 de ani decât sunt astăzi. În jur de
75 la sută dintre acestea vor avea nevoie de o formă de îngrijire
la domiciliu; unii vor suferi de forme severe de izolare socială.
Alice este un robot inteligent de numai 60 de centimetri înălţime,
dezvoltat de un laborator olandez de cercetare pentru a răspunde
nevoilor de îngrijire ale bătrânilor în viitor. Aflată deocamdată
în perioada de testare, Alice părăseşte laboratorul la intervaluri
regulate de timp, împreună cu unul dintre designeri, pentru a
le ține companie unor doamne vârstnice. Cercetătorii care au
creat-o pe Alice au nevoie să vadă cum relaţionează pentru a o
putea îmbunătăţi. Documentarul lui Sander Burger urmăreşte
îndeaproape relaţia lui Alice cu cele trei gazde ale sale, fără a oferi
soluţii imediate, ci doar speranţa că, poate, cândva, soluția Alice
va funcționa.

Researchers warn that by 2024 there will be twice as many 80-year
olds as there are today. Of these, 75 percent will need some sort of
in-home health care; others might suffer from severe loneliness or
could develop dementia. Alice is a 60 centimeter tall, emotionally
intelligent Caredroid designed by a research lab in Holland to meet
the future care needs of the elderly. During its trial stage, in the
company of one of the engineers who designed her, Alice leaves
the lab to pay regular visits to three retired ladies who usually
spend their days on their own. While Alice’s hosts need company,
the researchers who designed Alice need to understand more
about what needs to be improved in her behavior. In a touching
and poignant film, Sander Burger follows the budding relationship
between the three women and a robot, offering no easy answers,
but surely some hope for the future.

Regia: Sander Burger
Olanda 2015

Durată 75’
V.O olandeză

Producție: KeyDocs

FESTIVALURI & PREMII
2016 - One World, Cehia
2015 - International Film
Festival Rotterdam
2015 - New Zealand
International Film Festival

Alte filme:
Ons Waterloo (2003), Piska Fresku (2003), Olivier etc. (2006),
Roes (2008), Wil (2012), Een tweede kans (2013), Geraakt (2014)

18 martie 12:00 cinema Union
19 martie 18:30 cinema Muzeul Țăranului
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Un spital plutitor în Siberia
În fiecare an, când se îndulceşte iarna siberiană, douăzeci de
cadre medicale se îmbarcă pe o clinică plutitoare. Vreme de şase
luni, vasul străbate Nordul Siberiei, oferind asistenţă medicală
celor mai îndepărtate aşezăminte umane. În această perioadă,
clinica străbate 12.000 de kilometri pe apă, oprindu-se în 47
de localităţi unde personalul medical se confruntă cu diverse
probleme medicale. Majoritatea cadrelor medicale de pe vas sunt
femei. Pentru că plata pe spitalul plutitor e mai bună decât cea
oferită de o clinică normală, ele îşi părăsesc familiile şi lucrează ca
personal medical mobil. Pacienţii le aşteaptă cu nerăbdare: clinica
plutitoare e şansa lor anuală de a fi consultaţi de un specialist,
întrucât spitalele rămase din perioada sovietică sunt închise, iar
medicii au plecat. La încheierea celor şase luni, vasul se întoarce
la Khanty-Mansiysk. Călătoarele se întorc la viaţa normală. În
primăvara următoare, cele mai multe vor fi din nou gata de
îmbarcare.

For six months of every year, a ship crisscrosses the Siberian North,
bringing medical care to the remotest rural outposts. As the Siberian
winter releases its grip, twenty doctors board a floating hospital.
During those months, they cover 12,000 kilometers by water and
visit 47 townships where they are confronted with a wide range of
medical issues. The majority of the medical personnel are women.
As the floating clinic pays better than normal clinics, they are willing
to leave their families behind for half a year. Their patients wait
eagerly for them. The floating clinic is their only chance to be seen
by healthcare professionals: the hospitals left from Soviet times
are closed and the doctors are gone. When the six months are up,
the ship returns to the town of Khanty-Mansiysk. The doctors rush
back to normal life. By next spring many will return to the floating
hospital.

Regia: Tatyana Soboleva
Rusia 2015

Durată 65’
V.O rusă

Producție:
Ethnofund

FESTIVALURI & PREMII
Alte filme:
2016 - Moscow International Film Festival
Two Sides of One Horse (2013)
2015 - IDFA Amsterdam
2015 - International Documentary Film Festival „Flahertiana”, Rusia
2015 - “Message to Man”, Rusia, Best film about working people
17 martie 18:00 cinema Eforie
18 martie 14:00 cinema Union
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Siberian Floating Hospital

Tatyana Soboleva – A absolvit Russian State University of Cinematography (VGIK) în 2004. Este cofondator
al casei de producţie No-Yes, specializată în coproducţii documentare internaţionale. Proiectul Un spital plutitor
în Siberia a fost beneficiarul unei finanţări prin programul PUMA.Creative Catalyst Awards al Channel 4 BritDoc
Foundation şi a fost dezvoltat prin participarea la numeroase evenimente de industrie, printre care Baltic Sea
Forum, East European Forum, Dragon Forum, Ex-Oriente.

FOCUS: CAUCAZ

FOCUS: CAUCAZ | FOCUS: CAUCASUS

Așa cum am făcut și în alți ani cu Africa sau Orientul Mijlociu, și în acest an încercăm să facem un portret al unei regiuni — din filme
documentare. Anul acesta am ales Caucazul, care are o istorie lungă și importantă în filmul de ficțiune. Dar documentarele din Caucaz sunt
mai puțin cunoscute publicului, cu toate că nu sunt mai puțin bogate ca temă sau inventive la nivel formal. Complexitatea relațiilor dintre
universul personal, cel politic și cel istoric marchează deopotrivă filmele de ficțiune și documentarul din Caucaz. Cele cinci filme selectate, de
la o comedie despre un gard la un film despre ororile războiului, toate adresează natura interstițială, de tranziție a realității din regiune: granițe
în continuă mișcare în prezent, ca simptom al unui trecut recent tumuluos. Dacă există o temă comună, ea este dezrădăcinarea: două dintre
filme au de-a face cu consecințele plecării din regiune; unul urmărește dramele pe care le creează o graniță comic plasată; altul ne amintește
că războiul nu știe limite geografice sau psihologice; iar un alt film încercă să fixeze identitatea într-un peisaj istoric în zbuciumată mișcare.

FOCUS: CAUCASUS
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As we did in the past years with Africa and the Middle East, we will try to portray a region through films. This year’s choice, the Caucasus
has had a long and celebrated history in fiction film. But its documentary film output has been less prominent in international festivals, even
though it is no less rich in formal approaches — and it brings to the table the same kind of complexity in terms of the links between the
personal, the political, and the historical for which the region’s fiction films are known. The five films selected, though each very different,
ranging from the comedic register to war horror, are all interstitial, transitional in some way, reflecting the shifting borders and configurations
of the present as a result of a tumultuous recent past. If there is one overarching theme, it is displacement: two of the selected films deal
with the consequences of leaving the region; one unpacks the dramas that follow a comically misplaced border; another looks at the moving
borders of war, both in the outside world and within ourselves; and a final one tries to fix identity in a shifting historical landscape.
FOCUS: CAUCAZ | FOCUS: CAUCASUS
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Nu am trecut eu granița,
a trecut ea prin mine
Războaiele aduc după ele nu doar tragedii, ci și comedii. Astfel, la
granița creată artificial de trupele rusești între Oseția și Georgia
după războiul din 2008, sătenii din Churvaleti s-au trezit peste
noapte separați în două țări diferite. Gardul de sârmă ghimpată
poate fi traversat doar cu riscul arestării, așa că familiile despărțite
de acest gard recurg la diverse tertipuri ca să se vadă unii pe alții,
să facă cumpărături sau să meargă la doctor, sau pur și simplu săși caute nevastă. Cu răbdare, umor și un ochi fin pentru fragilitatea
umanității noastre, documentarul se concentrează pe doi prieteni
din copilările, Malchaz și Gocha, care nu se lasă despărțiți de o
simplă sârmă ghimpată.

Wars bring along not just tragedies, but also comedies. Case in
point: the artificial border strung overnight between Ossetia and
Georgia in the aftermath of the 2008 war suddenly divided the
villagers of Churvaleti into two different countries. Those crossing
the barbed wire fence risk being arrested and fined, which makes
families stretching on both sides of the fence resort to inventive
tricks to see each other, to do their shopping or go to the doctor, or
even to find a spouse for themselves. Patiently and with a keen eye
for the fragility of human experience, this documentary centers on
two childhood friends, Malchaz and Gocha, who will not let a simple
piece of metal wire divide them.

Regia: Toma Chagelishvili
Georgia, Germania 2016

Durată 70’
V.O georgiană | rusă | engleză

Producție: Kloos & Co. Medien

FESTIVALURI & PREMII
2016 - One World, Praga
2016 - Odessa Film Festival
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Alte filme:
The Traces of the War (2012)

18 martie 18:00 cinema Eforie
19 martie 14:00 cinema Union

FOCUS: CAUCAZ | FOCUS: CAUCASUS
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I Didn’t Cross the Border,
the Border Crossed Me

Toma Chagelishvili
Este originar din Telavi, în Georgia. A studiat istoria la Universitatea Ivan Javakhishvili din Tbilisi și a lucrat
ca jurnalist și realizator de documentar, la peste 50 de filme.

FOCUS: CAUCAZ | FOCUS: CAUCASUS
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Ne vedem în Cecenia
În 1999, un tânăr fotograf georgian se îndrăgostește de o
jurnalistă franceză care trece prin Tbilisi în drum către Cecenia
învecinată, unde războiul abia a izbucnit pentru a doua oară în
aceeași decadă. Ceea ce urmează este o poveste foarte personală
despre ceea ce înseamnă războiul nu doar pentru jurnaliști, ci
și pentru cei care ne credem la adăpostul păcii, pentru cei din
regiunea Caucazului, pentru artiști și pentru relațiile de cuplu. Un
film despre ororile universale și fascinația absurdă a războiului,
construit cu onestitate emoțională, curiozitate reală și totodată
multă tristețe, dar niciodată cinism, Ne vedem în Cecenia este
simultan un bildungsroman și un argument pentru pace.

Regia: Alexander Kvatashidze
Georgia, Estonia, Franța, Germania 2016

In 1990, a young Georgian photographer falls in love with a French
journalist who comes through Tbilisi on her way to neighboring
Chechnya, where war had just broken out for the second time in a
decade. What follows is a very personal story about what war means
not only to journalists but for all of us who feel sheltered in peace,
as well as for everyone in the Caucasus, for artists in general, and
for relationships and families. A film about the universal horrors and
the absurd fascination of war, constructed with emotional honesty,
real curiosity, much sadness, but never cynicism, this is a coming of
age story and an argument for peace at the same time.

Durată 68’
Producție: Lokokina Studio, Kepler 22
V.O georgiană | rusă |
Production, Kinoport, Made In Germany
engleză | franceză | italiană Filmproduktion, Petit A Petit Productions

FESTIVALURI & PREMII
2017 - Trieste Film Festival
2016 - Festival del Film Locarno
2016 - Tbilisi International Film Festival
2016 - IDFA Amsterdam
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Alte filme:
Dancing With Georgia (2008)

17 martie 20:00 cinema Union
18 martie 12:00 cinema Eforie

FOCUS: CAUCAZ | FOCUS: CAUCASUS

See You in Chechnya

Alexander Kvatashidze
Născut în Tbilisi în 1977, Alexander Kvatashidze a absolvit facultatea de arte vizuale în 1996, după care a continuat
studiile în pictură la Universitatea de Stat din Tbilisi. Din 2001 lucrează în televiziune ca monteur și cameraman,
iar între 2005-2006 a studiat regia de film la California State University în San Jose. Până acum a regizat două
scurtmetraje și un lungmetraj documentar și a lucrat ca regizor de imagine și/sau monteur la peste zece alte filme.

Malin Andersson
Malin Andersson este un regizor și producător de film documentar suedez, din Malmö. Filmul ei de debut a fost
Belfast Girls (2006). Andersson a fost nominalizată la Prix Europa și pentru acest film, și pentru Surori de sânge, și
a primit premiul Boundless acordat de UE și UNESCO tinerilor cineaști.

Blood Sisters
Surori de sânge
Gemenele Julia și Johanna au ajuns la Malmö în Suedia din
Azerbaidjan. Inseparabile și pline de energia tinereții, cele două
par la prima vedere doar simple emigrante dintr-o lume foarte
diferită de țara-gazdă. De fapt, Julia și Johanna cară cu ele un
bagaj inimaginabil de greu: ambele au fost abuzate în copilărie.
Noaptea, se folosesc una pe alta ca pavăză împotriva coșmarurilor.
Ziua sunt legate cu fire simbiotice invizibile. Dar conexiunea
lor este testată atunci când Julia decide să se căsătorească,
deschizând întrebări neașteptate: cine sunt ele când sunt una fără
cealaltă? Ce mai rămâne dintr-o identitate traumatizată de abuz și
dezrădăcinare? Suntem mai puternici singuri sau împreună?

Twins Julia and Johanna arrived in Malmö, Sweden, from
Azerbaijan. Inseparable and filled with youthful energy, the two at
first appear to be mere immigrants from a motherland that is very
different from their host country. But Julia and Johanna carry with
them unspeakable emotional baggage: they were both abused as
children. At night, they hold each other tight to shield themselves
from nightmares. During the daytime, they walk around connected
by invisible symbiotic threads. But their connection is tested when
Julia decides to get married, opening up unforeseen questions:
who are they without each other? What is left when your identity is
traumatized by both abuse and uprooting? Are we stronger together
or on our own?

Regia: Malin Andersson
Suedia, Irlanda, Danemarca,
Finlanda, Norvegia, Franța 2016

Durată 86’
V.O suedeză

FESTIVALURI & PREMII
2015 - Hot Docs, Canada
2015 - Nordic Panorama, Suedia
2015 - DMZ Docs, Coreea de Sud

Alte filme:
The Truth Teller (2009), Triur Ban Og (2010),
Og is Aerach (2015)
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18 martie 18:00 cinema Elvire Popesco
19 martie 16:00 cinema Union
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Producție: Malin Andersson Film

Deadlock
Blocaj
De cele mai multe ori emigrarea este un nou început. Dar pentru
o familie armeană plecată în Statele Unite după ce a câștigat
un permis de ședere la loteria vizelor, este o capcană. De la
distanță, visul american așa cum este construit el în filme și la
televizor, pare mult mai ușor de împlinit decât în realitate. Bogate
arhive video personale dezvăluie treptat trecerea de la speranță
la dezamăgire, pe măsură ce familia de emigranți înțelege că
este blocată într-un exil perpetuu. Această meditație melancolică
despre identitate, cultură și ideologie face parte dintr-o serie de
cinci filme despre diaspora armeană ale regizorului Harutyun
Khachatryan.

Settling in a new country is often a new beginning. A positive
thing. But for an Armenian family who won the right to move to the
United States in a visa lottery, moving to a new country is just a
trap. From a distance, the American dream as it appears in movies
and on television seems closer within reach than it is in reality.
Rich home video archives reveal the gradual transition from hope
to disappointment, as the Armenian family realizes it is blocked in
perpetual exile. This melancholy meditation on identity, culture, and
ideology is part of a five-film series on the Armenian diaspora by
Director Harutyun Khachatryan.

Regia: Harutyun Khachatryan
Armenia 2016

Durată 94’
V.O armeană

FESTIVALURI & PREMII
2016 - Visions du Réel, Elveția
2016 - Tbilisi International Film Festival
2016 - Apricot Tree International Ethno Film
Festival, Armenia

Alte filme:
The Voices of the Neighbourhood (1981), Chronicles of an
Event (1985), Kond (1987), White Town (1988), Wind of
Oblivion (1990), Verjin kayan (1994), Documentarist (2003),
Return of the Poet (2005), Border (2009), Endless Escape,
Eternal Return (2014)
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18 martie 22:00 cinema Union
19 martie 16:00 cinema Eforie
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Harutyun Khachatryan
Harutyun Khachatryan a studiat regia la Erevan la clasa profesorului Yuri Yerznkyan. A fondat întâi festivalul
de film Debut și apoi binecunoscutul festival Golden Apricot, pe care îl conduce și în prezent. În 2006 a primit
Ordinul de Merit Artistic al Armeniei, în 2007 a primit Premiul Prințul Claus al Olandei, iar în 2008 a devenit
Cavaler (Chevalier) al Ordinului Artelor. Este membru al Academiei Europene de Film.

Producție: Harutyun Khachatryan

Martín Solá
Născut în Argentina, Martín Solá a studiat regie de film la CIEVYC (Buenos Aires), teologie ortodoxă la Şcoala
de Teologie „St. Gregory Palamas“, din Barcelona, şi un Master în Creative Documentary la Barcelona. A regizat
mai multe scurtmetraje documentare şi de ficţiune, printre care Apat a casa de familia, Caja cerrada, Mensajero.

The Chechen Family
Familia cecenă
Filmul argentinianului Martín Solá nu este despre ce se întâmplă
în Cecenia, ci despre ce înseamnă să fii cecen. Încăpățânarea
formală îl împinge pe privitor să adopte o poziție de participant și
s-o abandoneze pe aceea de simplu martor. În acest documentar
poetic, Abubakar, un bărbat de 46 de ani, practică dansuri rituale
Sufi până ajunge la extaz. Fără ca tranzițiile să fie explicite,
privitorul înțelege din alăturarea acestor momente mistice cu
povești din familia lui Abubakar că această formă de hipnoză este
necesară, poate chiar inevitabilă, pentru a procesa și, de fapt, a
supraviețui unui trecut zbuciumat și unui prezent nu mult mai
liniștitor. Filmul face parte dintr-o trilogie de portrete de țări cărora
nu le este recunoscută suveranitatea.

Argentinian director Martín Solá made a film not about what
happens in Chechnya, but about the experience of being Chechen.
A shockingly beautifully shot and formally stubborn film, it makes
it impossible for the viewer not to take the position of a participant,
rather than of mere witness. In this poetic documentary, Abubakar,
a 46-year-old man, takes part in Sufi ritual dances that whip men
into ecstasy. There are no explanatory transitions, but the mere
joining of these mystic moments with family stories suggests that
some kind of hypnosis is necessary, and perhaps even unavoidable,
in order to process and simply survive a violent past and a not much
more peaceful present. This is part of a trilogy on countries whose
sovereignty has yet to be recognized.

Regia: Martín Solá
Argentina 2015

Durată 64’
V.O cecenă | engleză
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FESTIVALURI & PREMII
Alte filme:
2015 - Visions du Réel, Nyon, Best Film
Hamdan (2013)
2016 - DocsBarcelona, Best Film
2016 - IDFF of Mexico City, Special Mention
2016 - Festival Internacional de Cine Independiente
de La Plata, Argentina, Special Mention
18 martie 16:00 cinema Elvire Popesco
19 martie 12:00 Centrul Național al Dansului
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Producție: Insomnia Films

ROMÂNIA ÎN MIȘCARE
Cum se simte România? Prost, mersi – am fi tentați să răspundem, judecând după numărul de protestatari ieșiți în stradă în iarna asta. Sau
poate că, de fapt, tocmai numărul lor e semn de sănătate și speranță: oamenii au învățat că prezența și privirea ațintită asupra guvernanților
sunt parte a rețetei democrației.
Numărul mare de documentare românești cu care am dat piept în cursul selecției de față spune că documentariștii stau și ei cu camerele fixate
pe această Românie care, chiar și-atunci când nu se simte bine, merge mai departe, schimbându-se la față în fiecare zi. Încă nu reuseste să-i
protejeze pe cei mai vulnerabili cetățeni ai săi: unii sunt evacuați din casele în care au locuit vreme de decenii; alții se încăpățânează să facă
agricultură, dar nu reușesc să trăiască din ea. Însă undeva, la marginea orașului, niște prieteni joacă fotbal, hotărâți să stea cu ochii pe ceea
ce-i unește și nu pe ce îi desparte: câțiva sunt romi; unul vine din Congo; altuia îi lipsește o mână – însă cu toții iubesc fotbalul.
Până la urmă, cetățean sau documentarist, important e să știi încotro să privești.

ROMANIA ON THE MOVE
How is Romania doing? Not fine, thank you very much – we would be tempted to answer, judging by the number of protesters who took to the
streets this past winter. Or perhaps their very number is a sign of hope: people have learnt that keeping an eye on those who govern them is
part of the recipe for democracy. The high number of Romanian documentaries submitted to our festival this year tells us that documentarists
also keep their cameras focused on this lively Romania on the move which, even in times of crisis, keeps on going and changing. This is a
country which still often fails to protect its most vulnerable citizens: some are evicted from the houses in which they have lived for years, even
decades; others struggle in vain to make a living from farming. However, somewhere, at the outskirts of a city, several friends get together
to play football. They are committed to focus on what they have in common rather than on what makes them different: some of them are
Roma; one is Congolese; another is missing a limb; but they all love the game. In the end, for filmmakers and citizens alike, what matters is
to know where to look.
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The Brotherhood
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Frăția
„Frăţia nu e despre fotbal, e despre viaţă“, spune jurnalistul
care a scris în New York Times despre Frăţia, o echipă din divizia
a cincea. Pentru el, oamenii care fac parte din clubul Frăţia
reprezintă tot ce e mai bun în societatea românească. Au început
de la zero, fără echipament, cu şorturi legate cu sârmă. Încă
funcţionează precar: uneori, mâncarea e un lux, motiv pentru care
cresc găini şi capre ca să fie siguri că au ceva de pus pe masă la
finalul jocului. În ciuda dificultăţilor, Frăţia rămâne singurul club din
ligă care îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului egalităţii
şi nediscriminării: rasa, etnia, dizabilitatea sau vârsta sunt detalii
irelevante pentru selecţia în club. Cu un antrenor de culoare, un
portar născut cu o singură mână, mai mulţi jucători de etnie romă,
Frăţia dovedeşte că în România divizată de azi e posibil să te
asociezi pentru o pasiune comună.

“It’s not a story about football, it’s a story about life,” says the
journalist who covered them in the New York Times. To him, the
members of the Brotherhood club, a team in Romania’s fifth division,
show the very best of Romanian society. They started low, with
cardboard shields and shorts tied with string. They still have little
money, and sometimes even food is a luxury – they keep chickens
and goats to make sure they have something to eat at the end of the
game. Yet the Brotherhood remains the only club in the league run
on the principles of equality and non-discrimination: race, ethnicity,
disability, and age do not matter. The Congolese coach, the first and
only black coach in Romanian soccer, the goalkeeper, born with
only one hand, and the players, some of them Roma, prove that it is
possible to live together guided by their shared passion.

Regia: Cătălin Farcaș
România 2016

Durată 53’
V.O română

Producție: Molson Media

Cătălin Farcaș
După o carieră in jurnalismul scris, Cătălin Farcaş a lucrat în televiziune (Antena 1 și Realitatea TV). În 2015,
a fondat compania de producție Molson Media. Este co-autorul documentarelor TV Nazis: L’ultime traque
(France3) si Toutes les télés du monde – Roumanie. Frăția a fost selecționat pe lista scurtă în competiția de
documentar a Festivalului Internațional de Film Francofon (FICFA, 2016).
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FESTIVALURI & PREMII
2016 - International Festival of Francophone Film in Acadie, Canada

14 martie 14:30 cinema Eforie
16 martie 20:30 cinema Elvire Popesco
ROMÂNIA ÎN MIȘCARE | ROMANIA ON THE MOVE
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It Started Raining
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A început ploaia
Cercetătorul Michele Lancione combină secvențe filmate în timpul
evacuărilor din strada Vulturilor din București (2014-2016) cu
explicații ale specialiștilor și activiștilor implicați în sprijinirea
celor evacuați, pentru a aduce în discuție problema dreptului
la locuire în contextul unui stat disfuncțional ce refuză să-și
protejeze cei mai vulnerabili cetățeni. O combinație de rasism,
corupție, reminiscențe istorice și contradicții legislative face ca
o comunitate de romi să ajungă în stradă pentru mai bine de un
an de zile fără a li se oferi șansa unor locuințe sociale. Lancione
documentează procesul și urmările evacuărilor și pune în
discuție legislația care a făcut posibilă retrocedarea proprietăților
naționalizate fără a lua în considerare situația unora dintre cei
care locuiau în asemenea clădiri. Un film care devine și mai
necesar după recentele evacuări din strada Sfinților, în perioada
protestelor din ianuarie-februarie 2017.

Researcher Michele Lancione combines footage from the forced
evictions from Vulturilor Street in Bucharest (2014-2016) with
commentary from experts and activists involved in supporting
those evicted, to discuss the issue of the right to housing within
the context of a dysfunctional state that refuses to protect some of
its most vulnerable citizens. A combination of racism, corruption,
historical legacies and legislative contradictions led to a context
where a community of Roma citizens were living in the streets for
more than a year in protest for not being offered social housing.
Having documented the process and the consequences of the
evictions, Lancione brings into question the legislation which
permitted the retrocession of nationalised properties without any
attention paid to those who had lived for years on those properties.
This is a necessary film which aims to develop awareness around
evictions and homelessness, and which has become even more
topical in the aftermath of the recent evictions from Sfinților Street
from February 2017.

Regia: Michele Lancione
România, Italia, Marea Britanie 2016

Durată 70’
V.O română

Producție: Eleonora Mignoli

Michele Lancione
Michele Lancione este un etnolog si geograf urban interesat de marginalitate, diversitate, locuire și activism.
După un doctorat obținut la Universitatea Durham, a lucrat la Torino, Sydney și pentru Departamentul
de Geografie Umană al Universității Cambridge. În momentul de față este titularul cursului de Geografie Umană
de la Universitatea Cardiff.
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17 martie 18:30 cinema Muzeul Țăranului
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Varză, cartofi și alți demoni
După ce cumpăra o tonă de varză pentru echivalentul a 20 de
euro, regizorul Șerban Georgescu decide să exploreze dinamica
paradoxală a agiculturii românești practicate în satul Lungulețu.
Acolo, 1000 de mici fermieri, cu tot atâtea tractoare, produc
anual aproximativ 100 000 de tone de varză și cartofi pe care
nu reușesc să le vândă ulterior: la finele anului, fermierii se
descoperă, unul lânga altul, în piață, înconjurați de grămezi de
produse pentru care scad progresiv prețurile, până ce ies în
pierdere. Aventura documentară a lui Georgescu - care amintește,
ca abordare, de Super Size Me al lui Morgan Spurlock - se
desfășoară timp de un an la Lungulețu, unde regizorul devine
agricultor pentru a întelege rădăcinile crizei. Răspunsul, articulat
creativ pe o combinație de imagine contemporană și de arhivă,
revelează conexiunea dintre criza actuală și experiența trecută
a colectivizărilor forțate, care au creat o suspiciune reziduală a
agricultorilor pentru munca în cooperativă, făcându-i să continue
să lucreze individual în contextul unei piețe în care asocierea este
esențială.

Cabbage, Potatoes and
Other Demons
When film-maker Serban Georgescu buys a ton of cabbage for only
20 Euros, he sets out to explore the absurdist dynamic of Romanian
agriculture in the Lunguletu villlage in Southern Romania. There,
some 1,000 farmers, who own about the same number of tractors,
produce approximately 100,000 tons of cabbage and potatoes per
year – an overproduction which never gets to sell. When they end
up in the local market surrounded by pyramids of their produce,
the farmers underbid each other until they end up losing money.
Georgescu’s adventure, with Super Size Me overtones, takes him
to Lunguleţu for a year, where he starts cultivating cabbage and
potatoes in an attempt to understand why the farmers voluntarily
enter this economic dead end. Drawing creatively on archive
and contemporary footage, Georgescu connects between the
current conundrum and the farmers’ past experiences at the
time of Romania’s communist regime, when the trauma of forced
collectivization has led to a residual suspicion of any kind of
cooperative in the present.

Regia: Şerban Georgescu
România 2016

Durată 60’
V.O română

Producție: Elefant Film

FESTIVALURI & PREMII
2016 - Dok Leipzig

Alte filme:
Everest (2003), Țara Lăpușului - destine încrustate (2010),
Bucătăria hoinară (2011), Rost (2014)
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18 martie 20:00 cinema Eforie
ROMÂNIA ÎN MIȘCARE | ROMANIA ON THE MOVE

ROMÂNIA ÎN MIȘCARE | ROMANIA ON THE MOVE
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Şerban Georgescu
Lucrează de mai bine de 20 de ani în publicitate şi film documentar. Ca proiecte personale, a realizat, în 2003,
în calitate de regizor şi cameraman, filmul primei expediţii integral româneşti pe vârful Everest. Ulterior a semnat
seria TV de aventură şi cultură Călător pe viață (2009-2011). Din 2006, colaborează constant cu companii de
producţie din Norvegia, Danemarca şi Elveţia.

DELICATESSEN

| DELICATESSEN

Într-un deceniu de One World Romania, ne-am convins că documentarul poate deschide minţi şi îmbogăţi vieţi. Filmele documentare
abordează teme care ne privesc, propun perspective originale asupra oamenilor şi evenimentelor, construiesc o imagine mai complexă a lumii
în care trăim, ne dau şansa să reflectăm asupra unor subiecte despre care ştim prea puţin. Documentarele pot fi seducătoare sau persuasive,
imaginative sau provocatoare, cu respiraţie lentă sau urgente, concentrate asupra unor micro-istorii sau acoperind decenii şi continente.
Ne pot face să râdem sau să plângem, menținându-ne atenți la ceea ce contează. „Delicatessen” este secţiunea dedicată documentarelor
remarcabile care combină abilitatea şi claritatea demersului cu inovaţia formală — în cazul de faţă, prin aplicarea la o varietate de teme, de la
o Europa îndrăgostită la o Americă sub teroare, de la nevoia de exorcism în Italia contemporană la intersecția traumatică a credinţei religioase
cu identitatea sexuală – toate plasate sub privirea atentă, de martor privilegiat, a persoanei din spatele camerei.
Documentarul funcţionează. Trăiască documentarul!

DELICATESSEN
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In a decade of One World Romania, we learned how crucial documentaries are to opening up our minds and enriching our lives. Documentary
films illuminate people and events in powerful ways. They address a wide range of issues and concerns. They convey a more complex image
of our world. They give us a better chance to understand things that we knew little or nothing about. They can be persuasive and seductive,
challenging and imaginative, slow burning or politically urgent, focused on micro stories or spanning decades and continents. They can make
us laugh or cry, while keeping us focused on what matters. This section is dedicated to remarkable documentaries which will be remembered
both for their poignancy or urgency and for their formal innovation — whether addressing iconic dark moments in the history of modern
America or a young Europe in love, collating from disparate shots the moving portrait of a cameraperson as a witness to the traumas of the
past, reflecting on the surprising demand for exorcisms in today’s Italy or on the traumatic intersection between religious belief and sexual
identity. Documentary films work. Long live documentaries!

| DELICATESSEN
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Tower
Turn
Frica și inocența se confruntă în America. Dar țara în care
uciderile în masă au devenit rutină nu a fost întotdeauna așa.
A existat un păcat originar: pe 1 august 1966, un student de
25 de ani a început să tragă la întâmplare din turnul central
care domină campusul Universitatea din Texas. La acea vreme,
teroarea celor 96 de minute care au urmat și în care au murit
14 persoane și au fost rănite 31 era nemaiîntâlnită. Povestea
acelor ore este prezentată în acest film de excepție cu ajutorul
animației rotoscopice, a imaginilor de arhivă și a narațiunii directe
a supraviețuitorilor, care apar în carne și oase, într-un mod
emoționant, la mult timp după avatarurile lor animate. Un film
cu o estetică și o expresivitate aparte, în care libertatea creativă
nu intră nicio secundă în conflict cu reprezentarea realistă și a
răului, și a binelui de care sunt capabili oameni altminteri perfect
obișnuiți.

America is a place of innocence and fear. But mass killings haven’t
always been a common occurrence in the United States. The
original sin can be traced back to August 1st, 1966, when a 25year old student began shooting indiscriminately from the central
tower of the University of Texas. Until then, the ensuing terror –
96 minutes in which 14 people were killed and 31 were wounded
– was unknown. The survivors tell their story through rotoscoped
animation, archival footage, and direct interviews whose sources
are movingly revealed only long after the animated characters have
taken full life on screen. The special aesthetics and expressiveness
of the storytelling never distracts from shockingly frank analysis of
both the good and the evil ordinary people can do.

Regia: Keith Maitland
SUA 2016

FESTIVALURI & PREMII
2016 - SXSW Festival, SUA, Audience Award, Grand
Jury Prize, Special Jury
2016 - Hot Docs, Canada
2016 - Karlovy Vary International Film Festival
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17 martie 10:00 cinema Eforie
17 martie 22:00 cinema Elvire Popesco
18 martie 18:30 cinema Muzeul Țăranului
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Keith Maitland
Keith Maitland a auzit pentru prima dată despre incidentul din turnul campusului Universitatea din Texas de la
profesorul său de istorie, care a trăit evenimentul. A început cercetarea pentru film în 2006 – când s-au împlinit
40 de ani de la incident –, iar producţia filmului în 2012. A realizat The Eyes of Me, transmis de PBS Independent Lens
şi nominalizat la un premiu Emmy. A colaborat, ca asistent de regie, la şapte serii Law & Order. A condus mai multe
workshopuri pentru tineri aflați în închisoare.

Durată 82’
V.O engleză

Producție: Keith Maitland,
Susan Thomson, Megan Gilbride

Europe, She Loves
116

Iubirile Europei
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14 martie 20:30 cinema Union
15 martie 20:30 cinema Muzeul Țăranului
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Patru cupluri tinere din cele patru colțuri ale Europei – Tallinn,
Sevilia, Dublin și Salonic – își expun vulnerabilitățile și, pe cale de
consecință, fragilitatea continentului pe care îl locuiesc. Imagini
construite impecabil explorează cu o franchețe uneori șocantă,
alteori reconfortantă, ce înseamnă iubirea sub norii negri care
bântuie continentul: criza economică, criza migrației, nevoia de
protest politic și inerția, diverse alienări și dependențe. Astfel,
din mici momente de o intimitate extremă, se construiește ca un
puzzle portretul unei generații și o imagine mai amplă, lipsită de
tezism: Europa este un amalgam de sentimente care dăinuie în
ciuda sau poate din cauza precarității lumii în care trăim.

Four young couples from four corners of Europe – Tallinn, Seville,
Dublin and Thessaloniki – expose their vulnerabilities and, by
extension, the fragility of the continent they inhabit. Impeccably
constructed images explore with at times shocking, but always
refreshing frankness the meaning of love under the darkened
clouds that lurk over Europe: the economic crisis and the migration
crisis, inertia and the need for political protest, alienation, addiction,
and other contemporary maladies. Small moments of extreme
intimacy accumulate into a composite image of a generation and
a wider picture which should not be mistaken for a thesis: Europe
is a conglomerate of sentiments which stubbornly survive despite
or perhaps because of the precariousness of the world we live in.

Jan Gassmann
Locuiește la Zürich. Primul lui documentar, Chrigu, a câștigat Premiul Juriului Ecumenic la Berlinală. S-a întors
la același festival patru ani mai târziu, cu filmul de ficțiune Off Beat. Următorul lui film, Karma Shadub, făcut
împreună cu Ramon Giger, a fost câștigătorul competiției internaționale din Visions du Réel, Nyon.
Iar Heimatland, un film colaborativ de ficțiune făcut în 2015, a avut premiera la Locarno și a fost nominalizat
pentru cel mai bun film al Academiei Elvețiene de Film.
Alte filme:
FESTIVALURI & PREMII
With 500 Rupies to Heaven (2003)
2016 - Berlin International Film Festival
2016 - Zürich Film Festival, Best Swiss Film
2016 - DocsMX, Mexic, Jury Award

Regia: Jan Gassmann
Elveția, Germania 2016

Durată 100’
V.O engleză | estonă | greacă | spaniolă

Producție: 2:1 Film, Lüthje Schneider Hörl Film,
Hochschule für Fernsehen und Film München

Liberami
Mântuiește-mă
Părintele Cataldo Migliazzo din Palermo este un binecunoscut
exorcist. Zilnic, zeci de oameni vin la el în căutarea mântuirii;
când e nevoie, face și mini-exorcisme prin mobil, încheind, cu
bunăvoință, cu salutări călduroase pentru restul familiei. Părintele
Cataldo este doar un membru al armatei de exorciști pe care o
încurajează Biserica Catolică. Filmul urmărește cu delicatețe,
înțelegere și umor patru oameni care caută în acest fel mântuirea
la Palermo, explorând teme cum ar fi nefericirea și melancolia
vieții contemporane, neîncrederea și nesiguranța în noi și în
societate și, nu în ultimul rând, nevoia noastră, a tuturor, de
sănătate mentală. Stilul observațional, factual al documentarului
evită tentația genului horror și nu judecă, dar nici nu romanțează
relația dintre cerere și ofertă atunci când vine vorba de exorcisme.

Father Cataldo Migliazzo is a well-known exorcist in Palermo.
Dozens of people regularly come to him to be saved from the devil.
When necessary, he also performs mini-exorcisms on his cell phone,
closing jovially with best regards for the rest of the afflicted’s family.
Father Cataldo is only one in an army of exorcists encouraged by
the Catholic Church. Delicately, with understanding, and sometimes
humor, this film follows four people looking for salvation in Palermo,
and explores wider themes including unhappiness, alienation, and
the melancholy of contemporary life, insecurity and uncertainty,
as well as the meaning of mental and spiritual health. The
observational, factual style of the film stays away from the clichés
of the horror genre and neither judges nor romanticizes the demand
and supply dynamic behind the practice of exorcisms.

Regia: Federica Di Giacomo
Italia, Franța 2016

FESTIVALURI & PREMII
2016 - Festivalul de Film de la
Veneția, secțiunea Orizzonti, Best Film
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Alte filme:
Los Colores de la Trance (2000), Close Up (2001),
The Perfect Suicide (2003), Housing (2009)

18 martie 22:00 cinema Eforie
19 martie 11:30 cinema Muzeul Țăranului

| DELICATESSEN

| DELICATESSEN

118

Federica Di Giacomo
A studiat antropologie la Florenţa şi un program de masterat în cinema documentar la Universitatea Pompeu Fabra din
Barcelona. În 2006 a debutat în lungmetrajul documentar cu filmul The Cave Side of Life, pentru care a primit premiile
CIPUTTI şi Avanti la Festivalul de la Torino. A colaborat cu compania lui Nanni Moretti, Sacher Films, la realizarea unui
documentar. A primit premiul Solinas pentru scenariul filmului Liberami, scris în colaborare cu Andrea Sanguini.

Durată 90’
V.O italiană

Producție: Mir Cinematografica
Opéra Films

PREMIERĂ EUROPEANĂ

Memories of a Penitent Heart
Amintirile unui suflet penitent
La două decenii după ce unchiul ei Miguel a murit de SIDA,
regizoarea Cecilia Aldarondo începe să dezgroape un secret de
familie: povestea acestui unchi homosexual, care s-a mutat din
Puerto Rico la New York în anii ’80 pentru a-şi construi o carieră
în teatru. La moartea lui, după ani de încercări nereuşite de a-şi
reconcilia identitatea sexuală cu educația lui catolică şi în special
cu personalitatea rigidă a mamei, nici boala, nici partenerul lui
Miguel nu au încăput în necrologul publicat de familie. Aldarondo
mobilizează un întreg arsenal de fotografii, filme de familie,
interviuri şi scene vérité filmate în prezent pentru a explora
drama acestui om refuzat de ai lui. În acelaşi timp, filmul face
un comentariu indirect pe marginea modului paradoxal în care
credinţa religioasă a funcţionat ca forţă distructivă pentru Miguel
şi totuși ca forţă vitală, regeneratoare pentru fostul său partener.

Twenty-five years after her uncle Miguel died of AIDS, his niece,
filmmaker Cecilia Aldarondo, embarks on a journey to excavate a
family secret. In the 1980s Miguel had moved from Puerto Rico
to New York City to pursue a career in the theatre. When he died,
after years of trying to reconcile his gay identity with his Catholic
upbringing and his disapproving mother, neither his disease nor his
partner were mentioned in his obituary. Through an atmospheric
collage of old photos, letters, home movies, interviews, and
contemporary vérité footage, Aldarondo exposes the trauma
imprinted on Miguel’s life by the secrets and the denial that were
part of his persona during his entire life. At the same time, the film
emerges as an oblique commentary on the paradoxical way in
which religious faith acted as a destructive force for Miguel even as
it served as a vital, redemptive force for his former partner.

Regia: Cecilia Aldarondo
SUA, Puerto Rico 2016

FESTIVALURI & PREMII
2016 - Tribeca Film Festival, SUA
2016 - Guanajuato International
Film Festival, Mexic
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13 martie 18:00 cinema Elvire Popesco
15 martie 18:30 cinema Muzeul Țăranului
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Cecilia Aldarondo
Este Profesor Asistent de Film Studies la Skidmore College, în SUA. Amintirile unui suflet penitent a beneficiat
de sprijin din partea Sundance Institute (Edit and Story Lab) şi al Independent Filmmaker Project (IFP –
Independent Filmmaker Labs). În 2015, Aldarondo a fost primul câștigător al Roberto Guerra Documentary
Award şi a fost desemnată de FILMMAKER Magazine ca unul dintre cele „25 de nume semnificative ale filmului
independent“.

Durată 72’
V.O engleză | spaniolă

Producție: Blackscrackle Films

Samuel in the Clouds
Samuel printre nori
Când, în copilărie, Samuel a văzut un schior coborând pe versantul
muntelui, a ştiut imediat ce vrea să facă în viaţă. Și-a îndeplinit
visul învăţând să schieze şi găsindu-şi un loc de muncă la
teleschiul de pe gheţarul Chacaltaya, în Bolivia. Familia lui Samuel
a trăit în preajma gheţarului vreme de generaţii; însă acum
gheţarul a dispărut, întrucât s-a topit. Astăzi, turiştii vin, admiră
peisajul şi pleacă; cercetătorii vin, colectează date şi prezic că
în zece–douăzeci de ani locuitorii Anzilor se vor confruntă cu
lipsa apei ca urmare a topirii gheţarilor. Samuel îi ascultă, dar
continuă să se plece la spiritele munţilor cu speranţa că gheţarul
se va întoarce într-o bună zi. Povestea limpede, liniştită – dar
neliniştitoare –, spusă în imagini tulburătoare, a unui om căruia
încălzirea globală îi bate la uşă.

When he was a child, Samuel saw a picture of a skier on a snowy
mountainside and instantly knew what he wanted to do when he was
older. Years later, he made his dream come true when he learned
to ski and found a job working on an old ski lift on the Chacaltaya
glacier in Bolivia. For generations his family lived and worked on
the snowy mountains, but now the glacier has disappeared. Tourists
come but mostly go, while scientists collect data and predict that
within ten to twenty years the inhabitants of the Andes will be
confronted with a severe water shortage due to the disappearance
of the glaciers. Still, Samuel honors the mountain spirits and
keeps hoping that the glacier will come back one day. A visually
astonishing film, Samuel in the Clouds is the moving portrait of a
man living with climate change at his doorstep.

Regia: Pieter van Eecke
Belgia, Olanda 2016
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FESTIVALURI & PREMII
Alte filme:
2016 - Festival Internacional
Goudougoudou (2011)
de Documentales de Santiago, Chile
2016 - Chicago International Film Festival
2016 - Budapest International Documentary Film Festival
15 martie 20:30 cinema Union
16 martie 18:00 cinema Elvire Popesco
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Pieter van Eecke
Înainte de a lucra ca regizor, Pieter Van Eecke a studiat filozofie la Ghent și sculptură la Bruxelles. În momentul
de faţă trăieşte şi lucrează în America de Sud. Documentarul său anterior, Goudougoudou, co-regizat de Fabrizio
Scapin, a fost transmis de mai multe posturi de televiziune (TV5monde, RTBF, TG4) şi inclus în selecţia
mai multor festivaluri internaţionale.

Durată 70’
V.O spaniolă | aymara

Producție: Clin d’oeil films,
Baldr Film, A Private View

Cameraperson
124

Cameraperson

FESTIVALURI & PREMII
2016 - Sheffield Doc/Fest, Grand Jury Award
2016 - Full Frame Documentary Film Festival, Tribute Award
2016 - Sundance Film Festival
2016 - San Francisco IFF, Best Documentary Feature

Alte filme:
Bintou in Paris (1995), Innocent Until Proven
Guilty (1999), Deadline (2004),
The Above (2015)
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14 martie 18:00 cinema Union
19 martie 20:30 cinema Muzeul Țăranului
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Timp de mai bine de 20 de ani, operatoarea de film documentar
Kirsten Johnson a lucrat în întreaga lume, cu oameni și în situații
de o diversitate năucitoare. Debutul ei regizoral este un autoportret
— o imagine a artistului ca martor al traumelor prezentului și
trecutului, construită prin intermediul imaginilor filmate de ea de-a
lungul unei cariere prodigioase. Johnson însăși apare în film foarte
puțin, lăsând imaginile pe care le-a filmat să dezvăluie omul din
spatele camerei, prezent în majoiritatea filmelor făcute de ea doar
prin empatie, umor și simplă umanitate. Un film pe cât de inventiv
formal pe atât de înduioșător.

Over the past 20 years, documentary film photographer Kirsten
Johnson has been working around the world with an astonishing
diverse number of people, often in extreme circumstances. Her
directorial debut is a self-portrait — a portrait of the artist as
witness of past and present traumas pieced together from footage
she herself shot over her long career. Johnson herself barely
appears on screen, leaving her frames to reveal her presence
behind the camera indirectly, through their empathy, humor, and
simple humanity. A film that is as cinematic as it is formally
inventive and moving.

Kirsten Johnson
A lucrat ca autor al imaginii la peste 40 de documentare de lungmetraj și a participat la nenumărate altele.
După ce a absolvit facultatea de arte și literatură a Universității Brown din SUA în 1987, a studiat cu Djibril Diop
Mambety și Ousmane Sembene și a studiat la școala națională de film din Franța, La Femis. Colaborează
cu Laura Poitras și Michael Moore, printre mulți alții. Johnson predă la New York University, facultatea de jurnalism.

Regia: Kirsten Johnson
SUA 2016

Durată 102’
V.O engleză | bosniacă |
arabă | dari | hausa | fur

Producție: Big Mouth Productions,
Fork Films

Refugee Blues
126

Refugee Blues
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În 1939 W.H. Auden a scris poemul „Refugee Blues“ inspirat
de indiferenţa şi antagonismul cu care erau întâmpinaţi evreii
refugiaţi din Germania nazistă în ţările în care căutau azil. În 2016
regizorii Stephan Bookas şi Tristan Daws montează imagini de
viaţă cotidiană în tabăra de refugiaţi de lângă Calais împreună cu
versurile lui Auden, citite de un refugiat. Melancolia şi devastarea
umană conţinute de imaginile filmului ne invită să reflectăm la
experiența refugiaților pe parcursul istoriei şi a actualizării sale
contemporane ca una dintre crizele majore ale prezentului.

In 1939, W.H. Auden wrote the poem “Refugee Blues” inspired by
the indifference and antagonism faced by Jewish refugees from
Nazi Germany seeking asylum elsewhere in the world. In 2016,
filmmakers Stephan Bookas and Tristan Daws edit images of daily
life in the refugee camp outside Calais to audio of Auden’s poem
read by a refugee. Their melancholic images of human devastation
invite us to reflect on the perils of the refugee experience throughout
history and in our times.

Stephan Bookas – este regizor, producător şi cameraman. Stabilit la Londra, a fost implicat în producţia
mai multor documentare şi scurtmetraje de ficţiune în India, Siberia, Turcia, Italia, Cuba, Mexic, China.
În momentul de faţă este în postproducţie cu primul său lungmetraj documentar.
Tristan Daws – este un regizor de film documentar stabilit la Londra. Lucrează frecvent cu membrii
comunităţilor defavorizate, în special pe zona de sănătate mintală. Are în postproducţie primul lungmetraj
documentar, despre relaţia unui tânăr cu tatăl său schizofrenic.
Alte filme:
FESTIVALURI & PREMII
Stephan Bookas - Once Upon A Memory (2007),
2016 - Berlin Film Festival
The Interpretation Of Nothingness (2008), Porno Uncle Jim (2016)
2016 - Corto Creativo Short Film Festival,
Tristan Daws - The Day We Danced on the Moon (2011),
Mexic, Lumen Award for Best Documentary
Drum (2011), Peter and the Spacemen (2016)
2016 - Soundtrack Cologne 13, Koln,
14 martie 10:00 cinema Eforie
Peer Raben Music Award
17 martie 16:00 cinema Muzeul Țăranului
Special Jury Mention
18 martie 18:00 cinema Union

Regia: Stephan Bookas,Tristan Daws
Marea Britanie, Franța 2016

Durată 6’
V.O engleză

Producție: Thousandth Mile

România: Work-in-Progress
Ne bucurăm că în acest an putem să vă prezentăm trei filme românești aflate în producție. Documentariștii lucrează luni și ani de zile la
câte un film. În tot acest timp sunt mai mult singuri cu subiectele și protagoniștii lor. Pentru ei e vital să își testeze ideile și imaginile printre
oameni, să primească feedback și să li se audă vocea. Pentru noi, e important ca temele propuse de cineaști să fie dezbătute de societate
și ca spectatorii să înțeleagă procesul de transformare a unei idei în film.

| ROMANIA: WORK-IN-PROGRESS

One World Romania și-a propus acum șase ani să aducă în fața publicului aceste proiecte înainte de premieră.

Romania: Work-in-Progress
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We are glad that this year we are able to present you three Romanian films currently in production. Documentary filmmakers can work for
months and even years on a film. In all that time they are mostly alone with their subject and protagonists. For them, it is vital to test their
ideas and pictures, to receive feedback from other people and have their voice heard. For us, it is important that the themes brought to our
attention by filmmakers be debated by society and that viewers understand the process through which an idea turns into a film.

În 2011, l-am invitat pe Florin Iepan să vorbească și să arate imagini din Odessa.

Six years ago, One World Romania set out to bring these projects to an audience before their official premiere.

Laura Căpățână Juller a prezentat în 2012 ceea ce avea să devină filmul aici... adică acolo.

In 2011, we invited Florin Iepan to speak and show clips from Odessa.

În 2014 am inclus în program proiectul lui Claudiu Mitcu, Rețeaua.

Laura Căpățână Juller presented in 2012 what would become the film here... I mean there.

În 2016 am selectat Născuți în aprilie, un proiect al tânărului Adrian Pîrvu, care a fost dezvoltat în cadrul atelierului nostru de documentar.

In 2014 we included in the program Claudiu Mitcu’s project, The Network.

Continuăm acest experiment cu bucuria că toate proiectele pe care le-am susținut în acest fel s-au concretizat și au devenit filme care
înseamnă ceva pentru lumea în care trăim.

In 2016 we selected Born in April, a project by the young director Adrian Pîrvu, developed in our documentary workshop.
We continue this experiment, happy in the knowledge that all the projects that we have supported in this way have been fruitful, resulting
in films that mean something to the world we live in.

| ROMANIA: WORK-IN-PROGRESS
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Țara moartă
Colecția Costică Acsinte, fotograful din Slobozia a cărui
prodigioasă producție fotografică, întinsă pe aproape șapte
decenii, a fost redescoperită și restaurată de Mario-Cezar Popescu
și a devenit prilej de proiecție nostalgică pentru publicul românesc
însetat după un trecut romanțat. Dar Radu Jude folosește colecția
ca fundal pentru o narațiune construită din întregistrări de arhivă
și texte din jurnalul personal al doctorului Emil Dorian, ale cărui
scrieri literare au fost interzise de regimul antisemit condus de
Mareșalul Antonescu. După un scurt preambul care acoperă cele
două decenii anterioare, filmul prezintă perioada dintre 1937
și anii imediat următori lui August 1944, în ceea ce regizorul
numește „fragmente de vieți paralele”: fotograme cu români
obișnuiți în ipostaze private, acompaniate în fundalul sonor de
ororile politice și istorice abătute asupra celor care au devenit ținta
autorităților române. În fricțiunea dintre imagine, sunet și text,
Jude restituie imaginea unuia dintre cele mai rușinoase episoade
din istoria României, aproape inexistent în arhivele noastre de
film. Radu Jude ne prezintă un montaj provizoriu de 85 minute al
acestui foto-roman social și politic cu totul special. Proiecția va fi
urmată de o discuție cu regizorul.

The Costică Acsinte collection of studio photographs documenting
almost seven decades of Romanian family life was rediscovered
and scanned by Mario-Cezar Popescu and has become an object of
nostalgic projection for a Romanian public eager to romanticize its
past. But Director Radu Jude uses the Acsinte collection as visuals
for a narrative constructed from archival sound and the personal
diary of Doctor Emil Dorian, whose literary output was banned by
the antisemitic regime of the early 1940s. After a short preamble
covering the first two decades after World War I and the creation of
the so-called “Great Romania”, the story reconstructs the troubled
period between 1937 and 1944 from fragments of “parallel lives,”
in Jude’s own words: frames showing ordinary Romanians going
about their ordinary private lives, against which we hear the
soundtrack of political and historical horrors perpetrated against
Jews and other targets of the Romanian authorities of the time.
The friction between visuals, sound, and on-screen text works to
reconstruct a missing picture of one of the most shameful episodes
in Romania’s history, which is nearly absent from our own film
archives or film history. Radu Jude presents an 85-minute long cut
of this special project.

Regia: Radu Jude Durată 85’
România
V.O. română

Producție: Hi Film
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14 martie 20:30 cinema Muzeul Țăranului
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The Dead Nation

Radu Jude
Unul dintre numele de primă mărime ale filmului românesc contemporan, Radu Jude şi-a câştigat notorietatea
cu scurtmetrajul de ficţiune Lampa cu căciulă, câştigător a mai mult de 50 de premii internaţionale. Debutul
în lungmetraj, Cea mai fericită fată din lume, a câştigat NHK/Filmmaker Award la Sundance şi premiul CICAE
la Berlin. Cel de-al treilea lungmetraj al său, Aferim!, a obţinut multiple premii internaţionale, printre care
Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor la Berlin.
Alte filme:
Alexandra (2007), Film pentru prieteni (2011), Toată lumea din familia noastră (2012),
O umbră de nor (2013), Trece și prin perete (2014), Inimi cicatrizate (2016)
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Procesul
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Ileana Bîrsan și Claudiu Mitcu documentează cazul lui Mihai
Moldoveanu, fost ofițer al armatei române, condamnat la 25 de ani
de închisoare pentru o crimă pe care susține că nu a comis-o.

Consisting of recent footage and archive images from 1995 and
1996, “The Trial” documents the case of Mihai Moldoveanu, a
former Romanian army officer sentenced to 25 years in prison for a
crime he claims he did not commit.

După un lung șir de încercări de a-și demonstra nevinovăția,
în iunie 2012 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a
hotărât că - în cauza Moldoveanu împotriva României - a avut loc
o încălcare a dreptului la un proces echitabil. Acuzatul nu a avut
avocat, nu a fost audiat și nu s-au administrat în mod direct probe.

After three courts, two of which condemns him and one that
exonerates him, and after a long series of attempts to prove his
innocence, in June 2012 the European Court of Human Rights
(ECHR) decides that in the cause of Mihai Moldoveanu against
Romania occured a violation of the right to a fair trial. Moldoveanu
had no lawyer, he had not been heard and no direct evidence had
been procured.

Documentarul îl urmărește pe Mihai Moldoveanu după eliberarea
provizorie și se concentrează pe rejudecarea dosarului și
consecințele noii sentințe, oferindu-i spectatorului rolul de jurat
într-un caz complicat și controversat.

The documentary pursues Mihai Moldoveanu after his release
following ECHR decision and focuses on rehearing the case and the
consequences of the new sentence, giving the viewer the role of a
juror in a complicated and controversial lawsuit.

După proiecția unui fragment de montaj, dezbaterea se va
concentra asupra dificultăților unui cineast de a reprezenta
meandrele unei anchete penale și se va extinde, transformând
dosarul Moldoveanu într-un studiu de caz asupra funcționării
justiției în România.

After the screening of a montage fragment, the debate will focus on
the difficulties faced by a filmmaker in representing the intricacies of a
legal investigation and take on a wider scope, turning the Moldoveanu
file into a case study on the way justice operates in Romania.
Regia: Claudiu Mitcu, Ileana Bîrsan
V.O. română Producție: Wearebasca
România
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The Trial

Claudiu Mitcu - Absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Claudiu Mitcu este cofondatorul
companiei de producţie Wearebasca. A regizat mai multe documentare, printre care Australia, produs de HBO
şi premiat de Uniunea Cineaştilor şi de Ambasada Franţei în România. A realizat filmul Rețeaua, despre criza
de citostatice din sistemul medical românesc.
Ileana Bîrsan - a absolvit Facultatea de Filologie din Bucureşti şi a urmat studii de film la Universitatea
din Zürich. Începând din 2009, participă ca lector şi formator în diverse programe de educaţie cinematografică.
Este fondatorul „filmikon”, ateliere de educaţie cinematografică şi de educaţie prin cinema. În prezent, este
doctorand la Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii şi cronicar de film la revista Şapte Seri.
Alte filme:
Claudiu Mitcu: Nisipuri (2008), Circul vesel (2010),
Noi doi (2011), Maria (2013), Paștele baljinilor (2014)

Wood
Circuit
Un film despre exploatarea forestieră, despre oamenii din zonele
din nordul, sudul, estul și vestul României care trăiesc de pe
urma ei și despre un om care pornește într-o călătorie pentru
a salva pădurea și, în secret, întreaga lume. Alexander von
Bismarck, urmașul direct al „Cancelarului de fier“ al Germaniei,
este un activist de mediu care folosește diverse metode de luptă
împotriva fenomenului tăierilor ilegale. Povestea începe cu o mare
dragoste pentru natură și cu câteva observații despre capitalism
sau „democrația consumatorului“ în România. Monica LăzureanGorgan prezintă un fragment de 26 de minute din film și va fi
prezentă la dezbaterea acestui subiect arzător cu alți experți și
activiști.

A film about forests exploitation, about the people from the North,
South, East and West of Romania who live off them and about a
man who sets out on a journey to save the forest and secretly,
the world. Alexander von Bismarck, the direct descendant of the
“Iron Chancellor” of Germany, is an environmental activist who
uses different methods of fighting the illegal logging phenomenon.
The story begins with a great love for nature and with a few
considerations on capitalism or “consumer democracy” in Romania.
Monica Lăzurean-Gorgan presents a 26-minute extract of the film
and will be present to debate this hot topic with other experts and
activists.

Regia: Monica Lăzurean-Gorgan, Michaela Kirst, Ebba Sinzinger
România, Austria, Germania
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Alte filme:
Monica Lăzurean-Gorgan: My Vote (2011)
Michaela Kirst: Jesus liebt dich (2008), Crime Scene Rainforest (2011)
Ebba Sinzinger: Chargaff (1996), Daydream Nation (2000),
Born In The Year Of The Hare (2010)
16 martie 18:00 cinema Union
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Monica Lăzurean-Gorgan – Este producător, regizor şi cofondator al companiei 4Proof Film. Cel mai recent
documentar regizat, Doar o răsuflare, a fost premiat la Sarajevo pentru cel mai bun film documentar şi selectat
în programul unor festivaluri precum Visions du Réel şi Message to Man.
Michaela Kirst – Și-a început cariera în calitate de jurnalist de radio, pentru ca apoi să înceapă să producă
și să regizeze film. Momentan, ocupă funcția de producător executiv la SagaMedia Berlin.
Ebba Sinzinger – A lucrat ca organizator și curator pentru diferite festivaluri de film, pentru ca apoi, începând
cu 1991 să se concentreze pe realizarea de film documentar. În 2014 s-a alăturat companiei WILDart FILM.

V.O. română |
engleză

Producție: Manifest Film

VINTAGE SAHIA 2017

| SAHIA VINTAGE
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Ministerul Identităţii

În trena „Tezelor“ din iulie 1971, producţia culturală începe să poarte
amprenta tot mai pregnantă a instituţionalizării unui set de valori între
care un loc central e alocat identităţii naţionale. Pe parcursul deceniilor
opt şi nouă acestea sunt traduse, cu grade diferite de subtilitate, în
documentarele produse de studioul Alexandru Sahia. Naţionalul, trecutul,
tradiţia devin materie primă în documentar, iar variante ale motivului
identitar saturează producţia studioului: de la filmul rutinier, care bifează
abrupt tematica obligatorie, la cel de autor, care filtrează discret, într-o
estetică individuală, zonele tematice care condiţionează aprobarea.
Cu atât mai urgentă devine revizitarea acestor filme astăzi, când
identitatea națională – înțeleasă izolaționist, în absența pluralismului
și a multiculturalismului specifice prezentului – pare a fi reanimată
programatic la nivelul instituțiilor statului și avansată ca sursă de
regenerare socială. Un program aide-mémoire despre cultura națională
ca rezervație de clișee: călușari, costume naționale, pictură naivă și
feminitate tradițională în decor de cămin cultural.

Această secțiune a programului este realizată cu sprijinul financiar al Institutului de Investigare
a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc.
Filmele prezentate sunt unele de propagandă, fiind produsul cultural al unui regim totalitar de
extremă stângă. Difuzarea lor se face în scop exclusiv educațional, fără nicio valență propagandistică.

| The

Ministry of Identity

At the beginning of the 1970s, Romania experienced the
passing of the so-called “July Theses” – a speech (by Nicolae
Ceaușescu) and set of guidelines which reinforced the role of
culture as political and ideological propaganda. Ceaușescu
specifically advocated the return to national values and
proclaimed his opposition to ‘bowing down’ before everything
that was foreign. Thus, a new set of values, which included the
national, the past and the notion of tradition, entered Romanian
culture and politics, and filtered down in cultural production.
During the 1970s and the 1980s, the documentaries produced
by the Alexandru Sahia documentary studio, whether routine
works meant to fulfil annual film quotas, or more sophisticated
productions authored by prestigious film-makers, paraded
‘national’ dances, ‘national’ costumes, and ‘traditional’ values
which often conditioned the approval of the films. Revisiting
some of these productions is even more urgent today, when
national identity seems to have been programmatically
reanimated on state policy level and advanced as a proven
source of social regeneration.
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| SAHIA VINTAGE

SAHIA VINTAGE 2017

17 martie 19:00 Galeria Posibilă
18 martie 12:00 cinema Elvire Popesco

SAHIA VINTAGE 2017
Studioul Alexandru Sahia a fost „fabrica de realitate” a României socialiste. La douăzeci și cinci de ani de la colapsul regimului comunist,
recuperăm producția studioului prin seria SAHIA VINTAGE.
The Alexandru Sahia documentary film studio was the „reality
factory” of socialist Romania. Twenty-five years after the
collapse of the communist regime, we rediscover the forgotten
films of the studio with the SAHIA VINTAGE DVD series.
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FILME DOCUMENTARE CA INSTRUMENT EDUCAȚIONAL
140

motive

pentru a introduce filmele documentare și discuțiile
despre drepturile omului în liceele din România:

DOCUMENTARY FILMS AS EDUCATIONAL TOOLS

reasons

| Just as history, documentaries help us discover the past, understand the present and anticipate the future.

| La fel ca geografia, documentarele ne plimbă pe harta lumii și ne oferă un punct de plecare și uneori chiar un traseu de parcurs.

| Just as geography, documentaries take us across the world map, give us a point to start from and sometimes even an entire journey.

| La fel ca și chimia, documentarele descompun lumea în molecule, arătând cum acestea reacționează în societate și catalizează schimbarea

| Just as chemistry, documentaries break down the world into molecules, demonstrating how they react in society and catalyze perpetual
change.

| La fel ca psihologia, documentarele ne ajută să ne înțelegem pe noi înșine și pe cei din jurul nostru.

| Just as psychology, documentaries help us understand ourselves and the people around us.

| La fel ca educația civică, documentarele ne prezintă mecanismele de funcționare ale lumii înconjurătoare și ne îndeamnă să ne implicăm în

| Just as civic education, documentaries show us the workings of the world and prompt us to get involved in our communities.

viața societății.
| La fel ca biologia, documentarele taie în carne vie și disecă cu atenție poveștile din jurul nostru.
| La fel ca fizica, documentarele pun în valoare forțele și tensiunile care guvernează lumea.
| La fel ca arta, documentarele ne ajută să experimentăm realitatea într-un mod unic și subiectiv.
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to have documentary films and discussions about human
rights in Romanian high schools:

| La fel ca istoria, documentarele ne ajută să ne descoperim trecutul, să înțelegem prezentul și să anticipăm viitorul.

continuă.

| ONE WORLD ROMANIA LA ȘCOALĂ

ONE WORLD ROMANIA AT SCHOOL

| Just as biology, documentaries cut into living flesh and carefully dissect the stories around us.
| Just as physics, documentaries bring to the fore the forces and tensions that govern the world.
| Just as art, documentaries help us experience reality in a unique and subjective manner.
| Just as logic, documentaries and the discussions that accompany them contribute to the consolidation of critical thinking and the expression

| La fel ca logica, documentarele și discuțiile care le însoțesc contribuie la consolidarea gândirii critice și la exprimarea propriilor opinii.

of one’s own opinions.

| La fel ca literatura, documentarele conțin o doză serioasă de poezie.

| Just as literature, documentaries contain a serious dose of poetry.

| ONE WORLD ROMANIA AT SCHOOL

ONE WORLD ROMANIA LA ȘCOALĂ

THE HIGH SCHOOL STUDENTS’ JURY
JURIUL LICEENILOR

| ONE WORLD ROMANIA LA ȘCOALĂ

La ediția aniversară, singurul juriu al Festivalului Internațional de
Documentar și Drepturile Omului One World Romania va fi alcătuit
din nou din cinci elevi de liceu.
Motivația acordării unui premiu din partea adolescenților a apărut
pentru prima dată acum cinci ani, din dorința de a include vocile
tinerei generații în dezbaterea despre drepturile omului. Ei știu ce
arde și ce vor să stingă sau să schimbe, iar datoria noastră este
de a le da frâu liber alegerilor.
La fiecare ediție de până acum, misiunea de a acorda singurul
premiu al festivalului a fost deopotrivă o provocare și un proces
de maturizare pentru tinerii jurați, care au cântărit atât valoarea
artistică, cât și subiectul și mesajul filmelor propuse de către
echipa One World Romania.
Alegerile făcute de ei pun în fiecare an degetul pe rănile societății,
care ne privesc în egală măsură pe toți.
Membrii juriului sunt aleși pe baza unui eseu liber. Anul acesta,
tema eseului a fost: „Frica naște monștri. Rezistă-i!“

The idea to have five teenagers awarding the prize first appeared
five years ago.
The high school students’ jury was born out of a desire to include
the voices of the young generation in the debate about human
rights. They know what the burning issues are and what they want
to change in the world, and it is our duty to give them a chance to
make their choices.
At each of the previous editions, the mission to award the festival’s
only prize was both a challenge and a coming of age process for
the young jurors, who weighed the artistic value as well as the
subject matter and the message of the films selected by One World
Romania’s team.
The choices they make every year highlight society’s wounds,
which concern all of us equally.
The members of the jury are selected on the basis of an essay.
This year, the topic of the essay was:
“Fear breeds monsters. Resist it!”

FILME COMPETIȚIE
JURIUL LICEENILOR OWR 2017

1|

Poștașul cel cumsecade | The Good Postman

2|

Vrabia golancă | Hooligan Sparrow

3|

Raving Iran

4|

Gulîstan | Gulîstan, Land of Roses

5|

Frăția | The Brotherhood

6|

Furia albă | White Rage

7|

Ada la Primărie | Ada for Mayor

8|

Insultă | Insult

9|

Bine ați venit la liceul nostru | Welcome to F.L.

10 |

Un film autist normal | Normal Autistic Film
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SCREENINGS FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

Liceenii sunt așteptați la Cinema Eforie pentru proiecțiile celor
mai puternice documentare recente. Programul include filme
care tratează violența de zi cu zi și modurile prin care ea poate fi
combătută: prin empatie, toleranță și comunicare.

High school students are invited to screenings of the world’s most
powerful recent documentaries at Cinema Eforie. The program includes
films that deal with everyday violence and the ways in which we can
fight against it: through empathy, tolerance and communication.

După fiecare proiecție, un invitat al festivalului – regizor, producător
sau expert în tematica filmului respectiv – va dezbate împreună cu
elevii probleme legate de drepturile omului, pornind de la documentarul
vizionat. Aceste evenimente le oferă tinerilor atât accesul la informații,
cât și contextul în care să le analizeze. Dezbaterile vor cultiva
franchețea, mintea limpede și entuziasmul tinerilor și îi vor încuraja
să își exprime opiniile și să își antreneze spiritul civic.

After each screening, a festival guest – the director, producer or an
expert in the area tackled by the film – will discuss each film and the
human rights issues presented in it with the students. These events
offer young people the chance to apply their critical thinking skills to
new issues and new approaches to social and political realities. The
debates encourage them to express their opinions and engage their
civic spirit.

| ONE WORLD ROMANIA LA ȘCOALĂ

* Înscrierile pentru grupuri organizate (profesori cu clase) se fac până la data de 9 martie 2017, printr-un e-mail la adresa scoala@oneworld.ro.
** Elevii care vin individual sau împreună cu prietenii sunt așteptați cu carnetul de elev și cu mintea deschisă!

MARȚI, 14 martie
10:00 - Calup de scurt-metraje: Lecția de patriotism,
Oameni de nisip, Refugee Blues
14:30 – Frăția

VINERI, 17 martie
10:00 - Turn

La fel ca filmele documentare, programul educațional
One World Romania la Școală călătorește prin diverse
colțuri ale țării și este prezent în viața elevilor de liceu
pe tot parcursul anului.
În timpul școlii, peste 20 de cluburi de film funcționează
în mai multe licee din țară. Iar pe timpul vacanței de
vară, documentarele se mută la curte, fiind găzduite de
prieteni, colaboratori și elevi implicați în program.

Just as documentary films, One World Romania at
School programme travels around different corners
of the country and is available to high school students
throughout the year.

MIERCURI, 15 martie
10:00 - Bine ați venit la liceul nostru
14:30 - Un film autist normal
JOI, 16 martie
14:30 - Furia albă
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One World Romania la Şcoală este
programul educaţional al Asociaţiei
One World Romania, derulat în parteneriat
cu Romanian American Foundation
şi sprijinit de Grupul CEZ in Romania.

One World Romania at School is the educational
program of One World Romania Association,
developed in partnership with Romanian
American Foundation and with the support of
CEZ Group in Romania.

During school semesters, over 20 documentary film
clubs run in high schools around the country. During
summer vacation, the documentaries move into people’s
backyards and our friends, collaborators and the
students running the film clubs become hosts of the
screenings and educational activities.

| ONE WORLD ROMANIA AT SCHOOL

PROIECȚII PENTRU LICEENI

EVENIMENTE
CONEXE
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| EVENIMENTE CONEXE

ACCOMPANYING
EVENTS
film still | Cabbage, Potatoes and other Demons

| ACCOMPANYING EVENTS
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La One World Romania 10 continuăm programul de pețitorie Civil Society Pitch, o inițiativă inovatoare ce își propune să
cupleze cineaști din domeniul filmului documentar cu activiști și organizații care luptă pentru apărarea drepturilor omului
din România, Bulgaria și Ungaria, cu scopul de a încuraja apariția de noi filme documentare de calitate în regiune.

The matchmaking workshop Civil Society Pitch returns to One World Romania 10. The event is a pitching forum
for human rights issues to be converted into documentary films. It is an innovative initiative that seeks to create
mixed teams of documentary filmmakers and human rights activists from Romania, Bulgaria and Hungary.

Între 18-19 martie, activiștii pentru drepturile omului vor avea ocazia de a prezenta în fața experților din industria filmului
documentar, idei ce pot deveni filme, bazate pe subiecte familiare, la care au acces direct și pe care le-au documentat
de-a lungul timpului. În a doua parte a atelierului, prezentările vor fi urmate de discuții între reprezentanții societății civile
și cineaști, concepute sub formă de Speed Dating, iar la final, cineaștii vor avea și ei ocazia să își prezinte viziunea artistică
asupra ideilor de filme documentare propuse de activiști. Pe parcursul atelierului, vom avea și sesiuni speciale ale tutorilor,
precum și un studiu de caz pe baza filmului “Invizibilii”, cu echipa câștigătoare a ediției pilot Civil Society Pitch din 2016.

Between March 18th and 19th, human rights activists will have a chance to present to local and foreign
documentary film experts, ideas that can be transformed into documentary films from their field of work. The
pitches will be based on familiar topics to which civil society members have direct access and which they have
documented over time. In the second part of the workshop, the presentations will be followed by discussions
between participants, in the form of speed dating sessions and, at the end, the filmmakers themselves will
have the opportunity to present their artistic perspective of the documentary ideas proposed by the activists.
Throughout the workshop there will also be special sessions held by the tutors, as well as a case study of the
film “The Invisibles” with the winning team of Civil Society Pitch 2016 pilot edition.

Tutorii atelierului sunt experți europeni de la Balkan Documentary Center, European Documentary Network și HBO Europe.
Evenimentul va fi ținut în limba engleză.
Participanții la atelier au fost selectați în urma unui CALL public lansat în perioada 07-24 februarie 2017.
Acest atelier este realizat în parteneriat cu Balkan Documentary Center, Festivalul Internațional de Film Documentar de Drepturile Omului
VERZIO din Budapesta, EDN-European Documentary Network; și beneficiază de sprijinul HBO România și al Ambasadei Regale a Danemarcei.
Sprijinul acordat de Ambasada Regală a Danemarcei completează candidatura acestei țări la Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU
în perioada 2019-2021 și promovează prioritățile ce stau la baza acestei candidaturi: demnitate, dialog și dezvoltare în apărarea drepturilor omului.

The workshop tutors are European experts from Balkan Documentary Center, European Documentary Network
and HBO Europe. The event will be held in English.
Workshop participants were preselected between February 7th and 24th following a public CALL for applications.

Civil Society Pitch is organized in partnership with Balkan Documentary Center, VERZIO International Human Rights Documentary Film Festival
in Budapest, EDN- European Documentary Network and with the support of HBO Romania and the Royal Danish Embassy in Romania.
The support offered by the Royal Danish Embassy reinforces the country’s candidature for a seat at the United Nations Human Rights Council
in 2019 - 2021 and promotes the priorities set by the candidature: dignity, dialogue and development in the fight for human rights.

INDUSTRY | CIVIL SOCIETY PITCH
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CIVIL SOCIETY PITCH

Iulia Stoian
Iulia deține un Masterat în Regie de Film Documentar de la National Film and Television School din Marea
Britanie. Filmele sale abordează teme precum emigrarea, trauma de război și egalitatea de gen. Filmul ei
de absolvire, Honey on Wounds, a fost selectat peste 20 de festivaluri de film. În 2016, Iulia a câștigat
premiul de dezvoltare Civil Society Pitch oferit de One World Romania pentru filmul Invizibilii.

Invizibilii
*Proiect câștigător al premiului Civil Society Pitch 2016

INDUSTRIE | CIVIL SOCIETY PITCH

Parteneri: Centrul FILIA & Funky Citizens
România deține cel mai mare număr de persoane neînregistrate
din UE, multe dintre acestea provenind din comunități
marginalizate de romi. Fără acces la educație, servicii de
sănătate sau locuri de muncă legale, aceste persoane devin
invizibile pentru autorități. Documentarul urmărește aventura
birocratică și emoțională a Ionelei, o mamă de etnie romă care
luptă pentru obținerea documentelor de identitate ale fiicei sale.
Proiectul Invizibilii a luat naștere în urma atelierului Civil Society
Pitch din 2016, prin colaborarea dintre regizoarea Iulia Stoian și
organizațiile FILIA și Funky Citizens. La ediția de anul acesta, vor
împărtăși din experiența lor cu noii participanți și vor arăta o parte
din materialul filmat.

Alte filme:
The Recipe (2013), The Torment (2013), Breakfast (2013)

THE INVISIBLES
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*Winner of Civil Society Pitch Award 2016
Project partners: Centrul FILIA & Funky Citizens
18 martie Rezidența Scena 9 Prezentat în cadrul atelierului Civil Society Pitch
Romania has one of the largest numbers of unregistered people
in the EU, many of them born and living in marginalized Roma
communities. With no access to public education, health services
or legal jobs, the unregistered find themselves invisible to the
authorities. The film follows the bureaucratic and emotionally
complicated journey of Ionela, a Roma mother, who wants to obtain
IDs for her daughter. The Invisibles was born during Civil Society
Pitch in 2016, where film director Iulia Stoian teamed up with the
activists from FILIA and Funky Citizens. This year, at the second
edition of the workshop, they will share their experience with the
new participants and show work-in-progress material from the film.
Regia: Iulia Stoian
România

V.O. română | romani
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IT COULD BE YOU

Photo exhibition by Laurențiu Garofeanu

IT COULD BE YOU

Expoziție foto de Laurențiu Garofeanu

The photography exhibition It Could Be You is part of a larger project,
Homeless People, Stories of Bucharest, which aims at a journalistic
and humanitarian immersion into the homeless people’s lives in
Romania’s capital.

Expoziția de fotografie It could be you face parte dintr-un proiect
mai larg, Oamenii străzii, povești din București, care își propune o
imersiune jurnalistică și umanitară în viața oamenilor fără adăpost
din capitala României.

One of the exhibition’s objectives is to reveal the faces of these
unknown people, who live outside of normality and, at the same
time, to open up a dialogue meant to help the larger audiences
understand the situations they are confronted with.

Unul dintre obiectivele expoziției este să dezvăluie chipurile
acestor oameni necunoscuți, care trăiesc în afara normalității și în
același timp, să deschidă un dialog menit să ajute publicul larg să
înțeleagă situațiile cu care aceștia se confruntă.

The project Homeless People, Stories of Bucharest began in 2016
after the workshop Civil Society Pitch powered by One World
Romania and is developed in collaboration with Samusocial
Romania.

Proiectul Oamenii străzii, povești din București a început în 2016,
în urma atelierului Civil Society Pitch powered by One World
Romania și se desfășoară în colaborare cu organizația Samusocial
din România.

At a first stage, the team conducted a series of photo shootings
and interviews with different homeless people whom they took
out of the anonymity of their daily environment and to whom they
offered the opportunity to tell their stories.

Într-o primă etapă, echipa proiectului a realizat o serie de ședințe
foto și interviuri cu diferiți oameni fără adăpost, pe care i-a scos
din anonimatul mediului lor cotidian și le-au oferit ocazia să își
spună poveștile.
14 - 19 martie Rezidența Scena 9
www.facebook.com/SamusocialRomania www.samusocial.ro
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Laurențiu Garofeanu
Producător, regizor și fotograf, Laurențiu a participat la realizarea de materiale jurnalistice și documentare care au
ajuns în peste 50 de țări. A colaborat cu diverse posturi TV internaționale printre care Discovery, National Geographic,
CBS și RTL, iar fotografiile sale au fost publicate în The Guardian, Times Magazine și The Independent UK. În prezent,
Laurențiu conduce Mekanism Media, o companie de producție de film cu sediul în București.
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KINEDOK | 3rd edition

ediția a 3-a
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| În 2015, Asociația One World Romania a lansat KineDok, un program de
distribuție alternativă de film documentar ce își propune să completeze
distribuția clasică și să aducă filmul documentar mai aproape de public.
Programul a fost inițiat de Institutul de Film Documentar din Cehia, împreună
cu parteneri din alte patru țări central și est-europene (Slovacia, Ungaria,
Croația și România). În 2016, alte două țări s-au alăturat programului (Polonia
și Norvegia), iar noi am încheiat cu succes două ediții KineDok cu un bilanț de
492 de proiecții organizate în 37 de locații din 27 de orașe din România.
În 2017, KineDok se extinde și în Bulgaria.
| One World Romania continuă programul cu o serie nouă de filme, în mai
multe locații alternative, vechi și noi. Pentru că, pe de o parte, aceste filme
vorbesc despre oamenii de lângă noi și problemele lor, iar aceste povești
trebuie spuse. Și pe de altă parte, pentru că documentarele ajung rareori în
sălile de cinema, care oricum s-au împuținat, restrângând și mai mult accesul
publicului la cultură.
| O parte importantă din misiunea KineDok este de a merge în orașele mici și
de a folosi spiritul local al cafenelelor, al galeriilor și al altor locuri populare.
Aceste locații oferă o alternativă pentru întâlnirea dintre filmul documentar
și public și creează o atmosferă intimă în care vizionarea și dezbaterea unor
probleme curente, alături de regizori și experți, devin o experiență.
| La ediția a 10-a a festivalului, lansăm al treilea sezon KineDok cu o proiecție
specială a filmului cehesc „FC Roma“, care apoi va călători prin țară și va fi
vizionat împreună cu alte 15 documentare produse în țările participante la
program.

www.kinedok.net/ro

| In 2015, One World Romania Association launched KineDok, an
alternative distribution programme which aims to complement
the classic distribution and bring creative documentaries closer
to the audience. The programme was initiated by the Institute of
Documentary Film in the Czech Republic and is implemented in
six other countries (Slovakia, Hungary, Croatia, Poland, Norway,
Romania). In 2016 we successfully ended two KineDok editions
with 492 screenings in 37 locations from 27 cities in Romania.
In 2017, KineDok will extend to Bulgaria.
| One World Romania continues the programme with a new serie
of films, in more venues, old and new. Because, on one hand,
these films talk about people around us and their problems, and
their stories must be told. On the other hand, documentaries
rarely reach cinemas, which are fewer and fewer every day,
making our access to culture more difficult.
| A huge part of KineDok’s mission is going to smaller towns,
coming closer to people and using the community spirit of pubs,
galleries and other popular places.These locations offer an
alternative place for the meeting between documentaries and
their audience, creating a warm atmosphere for disscusions
about current issues with directors and experts, and turning
it into a memorable experience.
| On the 10th edition of the festival, we launch the third
season of KineDok with a special screening of the Czech film
“FC Roma”, which will then travel around the country and be
screened together with 15 other films produced in the countries
participating in the programme.
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DE 10 ANI ÎN EUROPA

10 YEARS IN EUROPE

Ce s-a întâmplat cu Europa și cu noi între 2007 și 2017? Acum 10
ani, România era primită în Uniunea Europeană și o largă majoritate
de români simțea că aceasta era singura cale spre prosperitate și
spre o societate bazată pe valori. În fervoarea acelor ani s-a născut
și festivalul nostru. De atunci, el a crescut odată cu societatea civilă,
după cum au crescut și preocuparea pentru statul de drept, pentru
combaterea corupției și pentru libertatea de expresie. Producția de
film documentar – acest barometru sensibil al participării civice - a
beneficiat din plin de libertatea de circulație, dar și de accesul la
fondurile europene.
Pornind de la un film realizat în contextul aderării țărilor esteuropene la Uniune, vă propunem o discuție despre bilanțul acestor
10 ani și despre viitor. În 2017, entuziasmul de la începuturi a
pălit sub presiunea neliniștilor geo-politice, dar și a unei depresii
legate de senzația că beneficiile au fost prea puține, sau nu au venit
suficient de repede. Coeziunea Uniunii este pusă la încercare de valul
de populism, de ridicarea mișcărilor de extremă-dreaptă, de frustrările
celor care se simt lăsați în urmă de procesul de globalizare. Iar
societatea civilă românească se află și ea sub asediu. Este momentul
cel mai potrivit să ne întrebăm de ce s-a ajuns aici, dar mai ales
să ne refacem resursele: să ne amintim care sunt valorile noastre
comune, acelea pentru care merită luptat în continuare.

What happened to Europe and to all of us between 2007 and 2017?
Ten years ago, Romania was welcomed into the European Union
and a wide majority of Romanians felt it to be the only way towards
prosperity and a values-based society. Our festival too was born in
the fervor of those years. Since then, One World Romania has grown
side by side with the civil society and with citizens’ interest in the
rule of law, the freedom of speech and the fight against corruption.
The production of documentary films – a finely tuned barometer of
civic involvement – has benefitted greatly from the new freedom of
movement, as well as from access to European funds.
Starting from a film produced in the context of Eastern European
countries entering the Union, we invite you to a discussion about
the developments in the past ten years and years to come. In 2017,
the excitement from 10 years ago has faded under the pressure of
both geopolitical anxieties and a feeling that the benefits were too
little, too late, and too slow to come. The cohesion of the Union is
being tested by a wave of populism, by the rise of extreme right
movements, by the frustrations of those who feel left-behind by
globalization. It is the most appropriate time to ask ourselves why
we have come to this point, but most of all to rebuild our strength:
to remind ourselves about the values we share, the ones that are
worth fighting for.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Comisia Europeană-Reprezentanța în România.
Evenimentul se va desfășura în limba engleză.

The event is organized in partnership with European Commission-Representation in Romania.
The event will be held in English.

DE 10 AN ÎN EUROPA | EVENIMENTE CONEXE
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PE VAL, LA VALE ȘI ÎNAPOI

photo credit | Cătălin GEORGESCU

Infinitul la České Velenice
„Filmele europene sunt filme produse în Europa, care reflectă
valori europene. Aceste filme sunt regizate de regizori europeni
şi produse cu fonduri europene”, declară un funcţionar european
la începutul filmului lui Jan Gogola. Scurt-metrajul Infinitul la
České Velenice este parte a unui asemenea film: omnibus-ul
Across the Border, co-produs de Austria, Polonia, Cehia, Slovacia,
Ungaria şi Slovenia şi finanţat prin Programul Media, cu ocazia
primului val al extinderii Uniunii Europene. Filmul aduce împreună
cinci regizori invitaţi să-şi prezinte viziunea asupra unor concepte
precum „naţiune” sau „identitate” în acest moment istoric al
re-organizării Europei. Filmul lui Gogola e un fel de curs intensiv
despre simbolistica graniţei trăite într-un orăşel dintre Cehia şi
Austria, şi despre combinaţia de entuziasm, anxietate, birocraţie
şi euro-antreprenoriat care vine în trena acestei rescrieri a graniţei
politice.

Scurt metrajul se va proiecta înaintea evenimentului
„De 10 ani în Europa: pe val, la vale și înapoi”.

České Velenice Infinity
“European films are films produced in Europe and reflecting European
values. These films are directed by European directors and produced
with European funding”, states an EU official at the beginning of Jan
Gogola’s short film. České Velenice Infinity is itself part of one such
production - the omnibus Across the Border, co-produced between
Austria, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary and Slovenia on
the occcassion of the first wave of accessions to the EU. The film
brings together five film-makers to present their vision of nation and
identity at this unique point in history. Gogola’s take on the topic is an
irreverent, absurdist crash course on the meanings of the border in a
small town on the Czech-Austrian border and on the new combination
of enthusiasm, anxiety, bureaucracy, and euro-entrepreneurship that
make up the fabric of the present.

The short film will be screened before the event: „10 years in Europe: up and down and back again”.

Regia: Jan Gogola
Austria, Republica Cehă

Durată 26’ Producție: NIKOLAUS GEYRHALTER
V.O cehă
FILMPRODUKTION GMBH
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Jan Gogola
Este regizor și profesor la Școala de Film și Televiziune din Praga (FAMU). Ca script editor, Gogola a fost implicat
în realizarea a numeroase documentare, precum Czech Dream (de Filip Remunda, Vít Klusák); Cooking History
(de Peter Kerekes); Private Century (de Jan Šikl) și altele. Filmul lui The Diary of Grandmother Němcová
a câștigat premiul întâi la Festivalul FAMU din 2000. Ultimul său film, I Love My Boring Life, a fost premiat
ca Best Czech Documentary la Festivalul de la Jihlava.
Alte filme:
Vila Inocent (1996), Nonstop (1999), Ave Braník (2000), Breathless: Dominance of the
Moment (2009), A Catapult of Fate (2011), František of his own kind (2014), Excursion (2015)

COALIȚIA FRICII
Căsătoria și familia nu sunt de obicei lucruri de care lumii îi e
frică. Și totuși, celor trei milioane de semnatari ai petiției pentru
modificarea Constituției le e frică de căsătoriile și de familiile
formate din parteneri de același sex. Nu că ar fi vreun pericol
real: Codul Civil din România le interzice deja și nu recunoaște
nici parteneriatul civil. Dar un amestec de conservatorism politic
și activism practicat de aliați surprinzători din lumea ortodoxă și
cea neo-protestantă i-a mânat pe un număr mare de concetățeni
ai noștri să ceară interzicerea a ceva care nici măcar nu există în
legea românească. Acest lucru a adus la lumină nevoia de a lua în
considerare anxietățile populației majoritare, de a cultiva noi aliați
și de a extinde coalițiile care pot sprijini dreptul fundamental de a
fi și de a iubi și de a trăi cu cei pe care îi alegem. Această discuție
va explora moduri specifice de acțiune socială pentru drepturile
minorităților sexuale din regiunea noastră.

COALITION OF FEAR
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film still | Europe, She Loves

You would not think that marriage and family are something to be
afraid of – but, for the three million Romanian citizens who signed
a petition asking for the Constitution to be reviewed to explicitly
prevent marriage between same-sex partners - it seems that
they are. Granted, there was no danger of gay marriage lurking in
Romanian law: on the contrary, the Civil Code explicitly prohibits even
domestic partnerships. Yet a combination of political conservatism
with religious activism between unlikely allies in the Orthodox and
neo-Protestant worlds made a sizable number of our compatriots to
demand a referendum banning something that does not exist under
Romanian law. This brought into sharp relief the need to address
the concerns and anxieties of the majority population, to build on
existing allies and expand coalitions in support of the basic right
to be and love and live with the people we choose. This panel will
explore specific modes of social action in support of the rights of
sexual minorities in our part of the world.
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Violența domestică e un fenomen despre care nu prea se vorbește,
un fenomen invizibil care e cu atât mai greu de reprezentat într-un
film. Ea se petrece în afara spațiului public, departe de privirile
societății, dar aceasta nu face societatea mai puțin responsabilă.
Conform unor rapoarte bine documentate, una din patru femei din
România a suferit violențe din partea partenerului și 6% dintre ele
au fost victima unei agresiuni sexuale. Și, pentru că multe victime
ezită să raporteze oficial ce li s-a întâmplat, cifrele care ajung în
statisticile poliției reflectă doar parțial realitatea din teren.
Copiii și adolescenții sunt și ei victime ușoare. Sintagma
românească „bătaia e ruptă din rai“ motivează multe abuzuri.
Agresiunile din familie împotriva tinerilor îi vulnerabilizează în
ochii colegilor de la școală, unde ei devin ținte ale altor hărțuieli.
Iar situația de la noi nu e singulară și nici nu e cea mai gravă. În
Rusia, s-a ajuns la votarea unei legi care dezincriminează violența
domestică. Iar din campania electorală americană, am aflat
care sunt tacticile de hărțuire sexuală cu care se lăuda viitorul
președinte.
Încercăm să facem vizibil acest fenomen printr-o dezbatere
pe această temă, cu ajutorul partenerilor noștri de la Fundația
Sensiblu care au creat, începând din 2002, mai multe programe
în sprijinul victimelor violenței domestice.

WITHOUT FEAR
ABOUT DOMESTIC VIOLENCE
Domestic violence is a phenomenon rarely talked about, an invisible
phenomenon that is all the more difficult to represent in a film.
It takes place outside public space, far from society’s eyes, but
this does not make society any less responsible. According to well
documented reports, one in four women in Romania has suffered
violence from her partner and 6% of them have been victims of
sexual assault. And, since many victims are reluctant to report what
happened to them to the authorities, the numbers that end up in
police statistics reflect reality only partially.
Children and teenagers are also easy targets. The saying “spare the
rod and spoil the child” is used to justify a lot of abuse. Suffering
violence in the family makes young people vulnerable in the eyes of
their schoolmates, turning them into victims of further harassment
at school. And the situation in our country is not unique and is
not the most serious, either. In Russia, a law has been passed
decriminalising domestic violence. And in the American electoral
campaign we learned what sexual harassment tactics the future
president likes to brag about.
We are trying to make ths phenomenon visible through a debate
on this topic, with the help of our partners at Sensiblu Foundation
who have created, starting in 2002 several programmes to support
victims of domestic violence.
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film still | Insult
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BOLILE SĂNĂTĂȚII
E lucru știut că sistemul nostru medical este marele bolnav al
României. Tragedia de la Colectiv din 2015 a adus în prim-plan
nu numai incapacitatea lui administrativă și corupția adânc
înrădăcinată, ci și o capacitate de empatie socială extraordinară.
Au ieșit la iveală nu doar proasta gestiune, investițiile uriașe
rămase nefolosite sau contractele dubioase, ci și contextul
imposibil, de uzură insuportabilă în care lucrează medicii și
asistentele. A fost adusă în discuție subordonarea lor unei ierarhii
guvernate de tot felul de interese sau felul nesănătos în care
funcționează în paralel sistemul public cu cel privat de sănătate.
Dar ecourile accidentului și eforturile de reformă de pe parcursul
anului 2016 n-au reușit să schimbe prea mult situația. Chiar nu e
nimic de făcut?
Încercăm, cu ajutorul unor experți din sistem, a unor activiști
și jurnaliști care s-au ocupat de acest subiect, să îi descriem
simptomele și să definim eventualele terapii. Dezbaterea însoțește
secțiunea de filme cu același titlu, documentare care radiografiază
sistemele medicale din alte colțuri ale lumii.

165

DISEASES OF THE HEALTH SYSTEMS

film still | Burning Out

It is well known that our medical system is the Romanian patient in
the gravest condition. The 2015 tragedy at Colectiv brought to the
fore not only its administrative ineffectiveness and deeply rooted
corruption, but also an extraordinary capacity for social empathy.
What was revealed then were not only the poor management, the
massive investments left unused or the questionable contracts, but
also the impossible situation of unbearable stress in which doctors
and nurses work. Discussions brought up their subordination to a
hierarchy governed by all sorts of interests or the unhealthy manner
in which the public and the private health systems work in parallel.
Even so, the echoes of the accident and the attempts at reform
throughout 2016 did not succeed in changing the situation very
much. Is there really nothing to be done?
With the help of experts inside the system, of activists and journalists
that have dealt with this topic, we are trying to describethe
symptoms and define potential therapies. The debate accompanies
the film section with the same title, consisting of documentaries
that examine medical systems from other parts of the world.
15 martie 17:00 Rezidența Scena 9
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LEGATHON: drepturile omului

LEGATHON | EVENIMENTE CONEXE

Cum îmi construiesc un caz?
Cum strâng probele necesare?
Unde mă duc?
Există o nevoie tot mai mare, atât la nivelul practicienilor, cât și a
publicului larg de instrumente de educație juridică pentru cetățeni,
în special în ceea ce privește procedurile de acces la justiție în
contextul noilor coduri.

Proiectul este implementat de Funky Citizens, cu sprijinul Programului Statul de Drept Europa
de Sud-Est al Fundației Konrad Adenauer și își propune, într-o primă etapă, să dezvolte, alături
de specialiști, instrumente de educație juridică în patru domenii: drepturile omului, drept
administrativ, drept civil și penal.

LEGATHON: Human Rights
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The Legathon is a marathon in which we take a closer look at the
most frequent human rights cases that get trialled so that we can
make essential informations about them more accessible. This gets
done by human rights experts because they know that the citizens
need a more smooth interaction with the justice system.
Come to meet them and see them work!
The moment we interact with the justice system, in order to survive
the difficult and ever changing procedures, we need certain basic
legal information, which is dependant on the reason that got us
there in the first place:
How do I build a case?
How do I gather necessary evidence?
Where do I go?
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Legathon-ul e un maraton de luat la puricat cele mai frecvente
cauze de drepturile omului care ajung în fața justiției, pentru a
accesibiliza informațiile esențiale despre ele. O fac experți în
domeniul drepturile omului deoarece știu că cetățeanul are nevoie
de o interacțiune mai fină cu sistemul de justiție.
Vino și tu să-i vezi la lucru și să interacționezi cu ei!
În momentul în care ne trezim față în față cu sistemul de justiție,
ca să putem supraviețui unor proceduri greoaie și în continuă
schimbare, avem nevoie de anumite informații de bază, ce depind
de motivul pentru care am ajuns acolo:

There is an ever growing need, in the case of practitioners as well
as the general public, for legal education instruments for citizens,
especially with regard to procedures of access to justice in the
context of the new codes.
The project is implemented by Funky Citizens, with the support of the Konrad-Adenauer-Stiftung
Rule of Law Program South East Europe, and it aims, in its first stage, to develop, together with
experts from the judicial system, instruments for legal education in four main areas: human
rights, administrative law, civil law and criminal law.
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Fără frică!
Chiar dacă “azi” este tot mai nesigur,
putem construi un “mâine” mai sigur.
Împreună!

It Started Raining | Eleonora Mignoli | eleonora.mignoli@gmail.com | www.eleonoramignoli.com
Liberami | True Colours | gaetano@truecolours.it | www.truecolours.it
Memories of a Penitent Heart | cecilia@penitentheart.com | www.penitentheart.com
My Talk with Florence | ADLER | jeremy-lunt@adlersproductions.com |
www.adlerandassociatesentertainment.com
Normal Autistic Film | Taskovski Films | festivals@taskovskifilms.com | www.taskovskifilms.com
Patriotic Lesson | Kunsthochschule für Medien Köln, Academy of Media Arts | dilger@khm.de |
www.khm.de
Raving Iran | Rise and Shine | info@riseandshine-berlin.de | www.riseandshine-berlin.com
Refugee Blues | Thousandth Mile | mail@thousandthmile.com | www.thousandthmile.com
Samuel in the Clouds | Deckert Distribution | info@deckert-distribution.com |
www.deckert-distribution.com
Sand Men | Tal Amiran | talamiran@gmail.com | talamiran.com
See You in Chechnya | Petit A Petit Productions | info@petitapetitproduction.com |
www. petitapetitproduction.com
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ONE WORLD ROMANIA
tel | phone: 004 0726 209 374
adresă | address: Austrului 30, ap. 2,
sector 2, 024073 Bucharest
website: www.oneworld.ro
e-mail: festival@oneworld.ro

One World Romania la Şcoală
scoala.oneworld.ro
Petra DOBRUSKÁ
petra@oneworld.ro

KineDok
Andreea BURDUJANU
andreea.burdujanu@oneworld.ro

Shadow World | Wide House | festivals@widehouse.org | widehouse.org
Siberian Floating Hospital | Taskovski Films | festivals@taskovskifilms.com |
www.taskovskifilms.com
Tempestad | Cinephil | leeya@cinephil.com | www.cinephil.com
The Brotherhood | Molson Media | office@molson.ro | molson.ro
The Chechen Family | Insomnia Films | info@insomniafilms.com.ar | www.insomniafilms.com.ar
The Good Postman | Cat&Docs | info@catndocs.com | www.catndocs.com
Tower | The Film Collaborative | jeffrey@thefilmcollaborative.org | thefilmcollaborative.org
Weiner | Dogwoof | luke@dogwoof.com | www.dogwoofglobal.com
Welcome to F.L. | Colonelle Films | sarah@colonellefilms.com | www.colonellefilms.com
When Two Worlds Collide | The Film Sales Company | andrew.herwitz@filmsalescorp.com |
www.filmsalescorp.com
White Rage | First Hand Films | Esther.van.messel@firsthandfilms.com |
www.firsthandfilms.com
Wild Plants | look now | www.looknow.ch | info@looknow.ch
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A German Life | Cinephil | leeya@cinephil.com | www.cinephil.com
A Young Patriot | 4 IMAGES | contact@24images.fr | www.24images.fr |
CNEX amie@cnex | org.cn | cnex.org.cn
Ada for Mayor | Taskovski Films | festivals@taskovskifilms.com | www.taskovskifilms.com
Alice Cares | KeyDocs | info@keydocs.nl | keydocs.nl
All Governments Lie | Films Transit | john@filmstransit.com | www.filmstransit.com
American Anarchist | The Film Collaborative | jeffrey@thefilmcollaborative.org |
thefilmcollaborative.org
Blood Sisters | Taskovski Films | festivals@taskovskifilms.com | www.taskovskifilms.com
Borders | Vertigo | info@vertigo.si | www.vertigo.si/en/filmi/meje
Burning Out | Cat & Docs | info@catndocs.com | www.catndocs.com
Cabbage, Potatoes and other Demons | Ultraviolet Media | gabi@ultravioletmedia.eu |
www.ultravioletmedia.eu
Cameraperson | Cat & Docs | info@catndocs.com | www.catndocs.com
Catching Haider | Deckert Distribution | info@deckert-distribution.com |
www.deckert-distribution.com
Ceske Velenice Infinity | NGF Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH |
burner@geyrhalterfilm.com | www.geyrhalterfilm.com
City 40 | Cinephil | leeya@cinephil.com | www.cinephil.com
Deadlock | Varvara Hovhannisyan | gaiff@gaiff.am
Difficult Choice | D1film Vít Janeček | vit@D1film.com | ww.D1film.com
Europe, She Loves | Autlook Films | festival@autlookfilms.com | www.autlookfilms.com
Everything Is Under Control | Doc&Film International | sales@docandfilm.com |
www.docandfilm.com
FC Roma | nutprodukce | alice@nutprodukce.cz | www.nutprodukce.cz
Forever Pure | Dogwoof | luke@dogwoof.com | www.dogwoofglobal.com
Gulîstan, Land of Roses | National Film Board of Canada | e.seguin@nfb.ca | www.nfb.ca
Hissein Habré: A Chadian Tragedy | Doc&Film International | sales@docandfilm.com |
www.docandfilm.com
Hooligan Sparrow | The Film Collaborative | jeffrey@thefilmcollaborative.org, |
thefilmcollaborative.org
I Didn’t Cross the Border, the Border Crossed Me | Rise and Shine |
info@riseandshine-berlin.de | www.riseandshine-berlin.com
Insult | Gertraud Schwarz | schwarzarbeit@gmx.at | www.weiberleut.at
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