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MANIFEST PENTRU REFLECȚIE
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EDITORIAL

În aceste vremuri complicate, când pare că societăți democratice prin excelență riscă să se transforme
în structuri fasciste, e tot mai dificil să adopți o atitudine activistă nereflexivă. Nu ai cum să nu simți la un moment
dat, în parcursul luptelor tale, că îți scapă ceva din înțelegerea contextelor care au provocat deraierea lor de pe
șine ce păreau până de curând sigure. Și, cum nu poți risca să îți pierzi încrederea în justețea și în șansele de
reușită ale cauzelor la care aderi, trebuie să faci ceva pentru a nu renunța și a deveni astfel doar o entitate docilă
printre atâtea altele care formează societățile actuale.
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Dar ce poți să faci? Cum poți stopa mașinării atât de complexe și de puternice, ce par imperturbabile?
E clar că nu mai e suficient doar să reacționezi la decizii politice pe care le consideri greșite, dar, pe de altă parte,
dacă pierzi măcar acest reflex, vital într-o democrație, intuiești că panta spre blazare se deschide larg și sigur.
Ca organizatori ai unui festival de film dedicat drepturilor omului suntem conștienți că avem în același
timp un rol și multe limitări - în primul rând, de natură financiară - în construcția unei societăți tot mai incluzive și
mai echitabile pentru toți membrii săi. Ediția actuală a festivalului este concepută conform credinței noastre că
avem nevoie, mai mult decât în ultimii ani, să ne acordăm un răgaz de reflecție.
De aceea, vă propunem, poate mai mult decât în trecut, filme care prezintă originile unor problematici
diverse ce croiesc decisiv lumea actuală. Și de aceea, mai mult decât în alte ocazii, vă oferim filme de lungimi
foarte variate, unele ajungând să vă solicite o zi întreagă de vizionare. E important să ne reobișnuim să ieșim
împreună dintr-un timp și dintr-o aparentă realitate ce par că ne acaparează și că nu ne mai permit să înțelegem
cu adevărat ce se întâmplă cu noi și cu cei și cele ce ne înconjoară.
Astăzi e aproape un gest de revoltă să îți iei opt ore pentru a viziona un film solicitant și revelatoriu la
cinema. E un gest de revoltă să faci un pas în afara cercului ideologic - ce pare că te înghite zilnic - pentru a-ți
permite să chestionezi și să probezi din cu totul alte perspective principii și judecăți care te-au format.
Prin tot ceea ce vă propunem în actuala ediție a festivalului One World Romania - de la proiecții de filme, la dezbateri, la expoziții și până la petreceri - sperăm să vă facem mai conștienți că e important să acceptăm
acest exercițiu terapeutic de ieșire din rutina zilnică. Sperăm că vă veți lăsa copleșiți, măcar pe durata festivalului,
de ideile noi, de informațiile noi, de senzațiile noi pe care vi le vor inspira evenimentele la care veți participa.
Știm că nu e nici pe departe suficient, dar orice schimbare începe de la o aspirație și de la înțelegerea
modurilor în care funcționează lumea.
Andrei Rus,
Director artistic al OWR12

In these complicated times, when quintessentially democratic societies seem to be in danger of turning into fascist systems, it is increasingly difficult to assume an unreflectively activist attitude. At some point while
you are fighting your battles, it’s impossible not to feel like you might be missing something in your struggle to
understand the realities that led them off the rails, which not too long ago seemed secure. And since you don’t
want to run the risk of losing faith in the righteousness and the odds for success of the causes you adhere to, you
then find you must do something in order not to give up and thus become no more than a docile and inconsequential entity among so many others who make up today’s societies.
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But what can you do? How can you stop machineries so complex and powerful, that they seem unyielding? It has become obvious by now that it’s no longer enough to simply react to political decisions you consider
wrong, but, on the other hand, if you lose your grip on even this reflex, so vital in a democracy, you sense that
the downwards slope towards apathy will become more slip-pery and certain.

EDITORIAL

A MANIFESTO FOR
TAKING (THE) TIME TO REFLECT

As organisers of a film festival devoted to human rights, we are aware of our role, but also of our many
limitations — first of all of a financial nature — in the collective endeavour to contribute to the creation of a society that is more inclusive and more equitable towards all its members. This current edition has been designed
in alignment with our philosophy, in that we need to take more time — more so than in recent years — to give 7
ourselves pause for reflection.
That is why — perhaps more so than in the past — we have devised a selection of handpicked films
which reveal the origins of diverse issues shaping our world today. And that is why — more so than before — we
offer you films of varied durations, some which might claim an entire day’s worth of your viewing. It is important
to become re-accustomed to the act of jointly removing ourselves from a time and an apparent reality that seem
to swallow us up and to prohibit us from understanding what is really happening to us and to our surroundings.
It is almost an act of revolt nowadays to take eight hours from your time to watch a challenging and
eloquent film in the cinema. It is an act of revolt to step outside of the ideological sphere which seems to be
engulfing you day after day, to allow yourself to question and to analyse from completely different perspectives
certain principles and notions that have shaped who you are.
Through everything we have to offer you in this festival edition of One World Romania — from film
screenings to public discussions, exhibitions and even parties — we hope to make you more aware of the importance of embracing this therapeutic exercise as a means to escape our daily routines. We hope you will allow
yourself — at least for the duration of the festival — to become immersed in the new ideas, the new information,
the new sensations all these events will inspire you with.
We know it’s not nearly enough, but all change begins with an aspiration and with a profound understanding of the different ways in which the world around us works.

Andrei Rus,
Artistic Director of OWR12

ONE WORLD ROMANIA 12.
30 YEARS
The end of 2019 will mark 30 years since the fall of the Berlin Wall and the revolutions in Eastern Europe. The preceding decades of history in this part of Europe had been an unfortunate era in which entire nations
were deprived of basic rights such as the liberty of expression, free movement, private property, freedom of justice, free market or private initiative. All of these were unconceivable for the communist regime of Romania and
conditions got even harsher by the end of the 80’s: permanent surveillance by secret services and an economic
system unable to satisfy simple needs.
A bloody Revolution marked the beginning of Romania’s transition to democracy. 30 years after, changes
are visible but times have shown that progress is reversible. Today, democracy in Europe is declining. Although
impossible to think that nations on the old continent will ever go back to communism, the populist leaders of today
are putting much effort in constructions that sooner or later will dismantle. Checks and balances are being weakened, alongside with the state of the rule of law or freedom of the press.
The Rule of Law Programme South East Europe of the Konrad Adenauer Foundation is helping to narrow the gap between the European standard of rule of law and democracy and this current state of things across
the region.
This year’s edition of the festival comes with an immense opportunity: entire sections of the festival
speak loudly about the aftermath of different revolutions (“After the Revolutions”), about shortcomings and scars
of justice systems (“Forms of Justice”) or harsh realities from the near past (“The Past is Present”).
Moreover, daily scheduled debates will help us better understand and acknowledge causes and effects
of decisions and paths taken by Romania in the past 30 years.
It is one of the main objectives of our festival to raise awareness and stimulate debate. A look into
recent past realities to design a better future. Thus, we encourage citizens to actively exercise their rights and
defend the rights of others!
Hartmut Rank,
Director of Rule of Law Programme South East Europe KONRAD ADENAUER FOUNDATION

Address
5, Franzelarilor St. / sector 2
Bucharest / Romania
office.rspsoe@kas.de
www.kas.de/rlpsee
www.fb.com/kas.rlpsee

Konrad Adenauer Foundation
RULE OF LAW PROGRAMME SOUTH EAST EUROPE
Freedom, justice and solidarity are among the basic principles underlying the work of the Konrad
Adenauer Foundation (KAS). As a political foundation, KAS is affiliated to the Christian Democratic movement
in Germany. With more than 80 offices abroad and projects in over 120 countries, we make a contribution to the
promotion of democracy, the rule of law and the social market economy.
The Konrad Adenauer Foundation started the Rule of Law Programme South East Europe (RLP SEE) in
2006 as one of currently six regional rule of law programmes acting in different parts of the world.
Southeast European countries have in common that even after three decades since the end of communism, they are still undergoing a transformation process from a totalitarian or authoritarian one-party state to a
democratic, constitutional one. For the judiciary, this transformation means above all, a change from understanding
itself as an extended arm of the executive to being an independent actor with equal powers.
The Rule of Law Programme South East Europe concentrates on six subject areas, with substantial need
for reform and consultation within and among the countries of the region: constitutional law, procedural law, protection of human and minority rights, fight against corruption, coping with the past by legal means and European
legal order. As part of our work in the field of Human Rights, we have been cooperating with One World Romania
for many years, in order to spread knowledge about these important topics in Romanian society.

ONE WORLD ROMANIA TEAM
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MULȚUMIRI / THANK YOU LIST
Există o persoană în spatele fiecărui logo și în spatele fiecărei decizii luate pentru a ne ajuta să organizăm și să
promovăm această ediție a festivalului.
There is a person behind each logo and behind every decision taken to help us make this festival happen again,
or to promote it.
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*Le mulțumim tuturor voluntarelor și voluntarilor de la această ediție!
A big thank you to our amazing volunteers!
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DESCHIDERE
FESTIVAL
OPENING DAY

DESCHIDEREA FESTIVALULUI
@ CLĂDIREA UNIVERSUL
[RO]
PERFORMANCE. AN TAN TINA

SEARĂ PECHAKUCHA. ISTORIA RECENTĂ ȘI ISTORIA RETICENTĂ
PALATUL UNIVERSUL
15.03 | 17:30 | MEZaNiN
Avem nevoie de cunoașterea trecutului pentru a putea înțelege prezentul și a ne pregăti viitorul așa
cum ne dorim. Aceasta e tema centrală și miza festivalului de anul acesta. Istoria e unul din subiectele care ne
dor cel mai tare, chiar dacă am scăpat de mult de grija Bacalaureatului și de memorat anii în care s-au întâmplat
evenimentele de referință.
Dar poate că tocmai acesta e unul din motivele pentru care ne doare istoria. Am învățat nume și ani,
dar nu ne-am întrebat cine a decis că sunt cu adevărat numele și anii cei mai relevanți. Am urmărit cu sufletul la
gură războaie purtate de bărbați, dar nu ni s-a spus unde erau, între timp, femeile. Așa am ajuns să credem că
nu putem avea influență asupra istoriei decât din anumite poziții. Dar poate că răspunsurile pe care le căutăm azi
nu sunt la Ștefan cel Mare sau la Mircea cel Bătrân. Poate răspunsurile sunt la răzeși, la soțiile și copiii lor, la miile
de oameni care nu au încăput în numărul limitat de pagini al manualelor de istorie.
Am invitat 10 oameni cu inițiativă care privesc trecutul cu alți ochi. Vrem să aflăm povești alternative
despre cine și cum a influențat realitatea de azi și să învățăm împreună din trecut într-un fel care să ne ajute să ne
luăm prezentul în mâini.
PechaKucha este un format de prezentare în care 20 de slideuri sunt prezentate timp de câte 20 de
secunde (în total 6 minute și 40 de secunde).
Intrare liberă, în limita locurilor disponibile.

în cadrul

Pornind de la cartea Anei Blandiana, „Fals tratat de manipulare”, performance-ul meu este o încercare
de a mă raporta la vremurile ciudate politic pe care le trăim în momentul ăsta în România. Îmi e frică de ceea ce
a însemnat cenzura în perioada comunistă. Mă dezgustă lingușirea pentru folosul propriu imediat și personal. Nu
înțeleg mentalitatea sau crezul sistemului comunist de a umili inteligența umană înlocuind-o cu ură, cu prostie și
cu slugărnicie.
Ce s-a întâmplat în decembrie 1989, acum treizeci ani, a însemnat pentru mine un act de curaj și nu o
manipulare a unor tineri de către sistemul comunist. La fel, de fiecare dată când am fost în Piața Victoriei în ultimii
doi ani, când mă apropiam de grupurile de oameni care scandau „Noi de aicea nu plecăm!”, am avut sentimentul
că acesta este grupul căruia îi aparțin.
Nu vreau să îmbătrânesc gândindu-mă că „au furat și ei, dar ne-au dat și nouă”. Noi nu suntem un
popor laș, nu vreau să cred asta! Nu o să stau peste câțiva ani împreună cu fiica mea să ascultăm pe furiș Europa
Liberă tremurând de frică.
Performance-ul „An tan tina” este o paralelă între tipul de manipulare folosit de comuniști și tipul de
manipulare folosit astăzi . „Cu televizorul ați mințit/tâmpit poporul!”
(text de Nicoleta Lefter)
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adaptare după cartea „Fals tratat de manipulare”| scrisă de ANA BLANDIANA
performer Nicoleta LEFTER | artist vizual Ana Drăghici | design de sunet Alexandros raptis
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PERFORMANCE. AN TAN TINA
LINOTIP
FriDay thE 15th oF March |
17h00 aND 22h00

Based on Ana Blandiana’s book, “False Treaty of Manipulation,” my performance is an attempt to
make sense of the politically strange times we are living in Romania. I’m afraid of what censorship meant during
the communist era. I’m disgusted by sycophancy for one’s own personal immediate interest. I don’t understand
the mentality or credo of the Communist system to humiliate human intelligence and replace it with hatred, stupidity and servility.
For me what happened thirty years ago in December 1989 meant an act of courage, and not the
manipulation of young people by the Communist system. Likewise, every time I’ve joined the protests in Piața
Victoriei in the past two years, and would get close to a group of people chanting “We’re not going anywhere!”,
I felt a sense of belonging to that group.
I don’t want to grow old thinking that, “they may have stolen, but they’ve given some to us as well.”
We are not a cowardly people, I refuse to believe that! My daughter and I will not be sneaking around in a few
years’ time listening to Radio Free Europe trembling in fear.
My performance, “An tan tina” draws a parallel between the type of manipulation employed by the
Communists and the one used today. “Through the TV station / you deceived the nation!”
(text by Nicoleta Lefter)
A PECHAKUCHA EVENING. RECENT HISTORY AND RETICENT HISTORY
PALATUL UNIVERSUL
MEZaNiN | FriDay March 15th |17h30
We need to have knowledge of the past in order to understand the present and to prepare for the future we want. This is the central theme and the aim of this year’s edition of the festival. History is one of the areas
most painful to us, even though we’ve long put behind us the Baccalaureate and we’ve since stopped trying to
memorise the dates associated with important events in our history.
But perhaps this is precisely one of the reasons why history hurts. We learned by heart names and
dates, but never wondered who it was that decided in the first place these must indeed be the most relevant
names and dates. We engrossedly followed the wars fought by men, but were never told what the women were
doing all this time. Thus, we came to believe that we can only influence the course of history from certain privileged positions.
But maybe the answers we’re looking for today aren’t with Stephen the Great and Mircea the Elder.
Maybe the answers are buried with the peasants, with their wives and children, with the thousands of people who
wouldn’t fit inside the limited number of pages in history textbooks.
We invited 10 people with a strong sense of initiative who look upon the past with different eyes. We
want to hear alternative stories about who shaped today’s reality and how, and together to learn from the past in
a way that might allow us to take the present into our own hands.
PechaKucha is a presentation format displaying 20 slides for a duration of 20 seconds each (6 minutes
and 40 seconds in total).
Free entrance until seating capacity is reached.

OPENING DAY

an adaptation of “False Treaty of Manipulation” by ANA BLANDIANA
Performer Nicoleta LEFTER | Visual Artist Ana Drăghici | Sound Designer Alexandros raptis

SAHIA VINTAGE | LECȚII DE VIAȚĂ. SAHIA VINTAGE. DESPRE TIMP ȘI VREMURI.
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15.03 | 19:00 | saloNul DE proiEctE
15.03 | 21:00 | | saloNul DE proiEctE
SAHIA VINTAGE este segmentul de cinema de arhivă al festivalului One World Romania, parte a unui
proiect mai larg de digitizare și deschidere către public a patrimoniului cinematografic asociat studioului de film
documentar al României socialiste, „Alexandru Sahia.” La această ediție privim prin intermediul a două programe tematice ce includ momentul 1989 și anii imediat următori. În trena fracturii politice din decembrie 1989,
foștii „lucrători din cinematografie” ai României socialiste reînvață practici uitate și se angajează în acțiuni de
ecologie interioară. Rezultă momente de auto-reflexivitate profesională ce rămân înscrise în istoria documentarului românesc: un bun prilej pentru noi, astăzi, de a recapitula și reformula unele dintre întrebările pe care și le
pun documentariștii în vreme ce survolează ultimele decenii de istorie a țării. Vom descoperi împreună cum ne
ajută filmele Sahia să privim dincolo de ele, către realități sociale și politice și cum lucrează arhiva audio-vizuală
asupra relației noastre cu trecutul.
După proiecțiile celor două calupuri Sahia Vintage „Lecții de viață” și „Despre timp și vremuri” va avea
loc o discuție deschisă cu Adina Brădeanu, curatoarea programului.

DEZBATERE. DE LA CETĂȚEAN LA OM POLITIC |
MIȘCĂRI CIVICE ȘI PARTIDE POLITICE ÎN ANII 90
15.03 | 20:00 | MEZANIN

Vă propunem în deschiderea festivalului o dezbatere despre mișcările civice și primele partide de opoziție apărute în anii ‘90. Ce putem învăța astăzi din experiența acelei perioade de la oamenii care au încercat să
schimbe ceva, organizându-se în stradă, intrând (sau nu) în politică? O discuție moderată de Alexandru Solomon
cu câteva din figurile de primă mărime ale acelor ani.
Participă: Ana Blandiana / Radu Filipescu / Mona Muscă / Smaranda Enache / Radu Vancu

PETRECEREA DE DESCHIDERE.
LOVE NEVER GETS OUT OF STYLE.
15.03 | 23:00 | APOLLO 111

FuturE NuggEts propune o seară pop.
Vor cânta live: aNEb/plEvNa, Fraga, iNaNa, sarra, XENoFolk, ioN D.
După concert seara va fi preluată de utopus (p-balaNs).

VINTAGE SAHIA | OF LIVES AND LESSONS. VINTAGE SAHIA | OF TIME AND TIMES.
SALONUL DE PROIECTE
FriDay March 15th | 19h00 aND 21h00

After the screenings of the two Vintage Sahia programs “Of Lives and Lessons” and “Of Time and
Times” an open discussion will take place with Adina Brădeanu, the curator of the programs.

DISCUSSION. FROM CITIZEN TO POLITICIAN
CIVIC MOVEMENTS AND POLITICAL PARTIES IN THE 1990S
MEZANIN
FriDay March 15th | 20h00
On the opening evening of this year’s edition of the festival, we would like to invite you to a discussion
on the civic movements and the first opposition parties that emerged in the ‘90s. What can we learn today from
the experiences of the people who, during those times, tried to make a change by assembling in the streets, by
entering – or not – into politics? The discussion will be moderated by Alexandru Solomon, who will be joined by
some of the most prominent figures of those years.
With: Ana Blandiana / Radu Filipescu / Mona Muscă / Smaranda Enache / Radu Vancu

OPENING PARTY.
LOVE NEVER GETS OUT OF STYLE.
APOLLO 111
FriDay March 15th | 23h00
Future Nuggets invites us to a pop evening.
Featuring live performances by: Aneb/Plevna, Fraga, Inana, Sarra, Xenofolk, Ion D.
After the concert Utopus (P-Balans) will entertain us.

OPENING DAY

VINTAGE SAHIA is the archival strand of One World Romania, part of a long-term digitization and
outreach project designed to make Romanian heritage audio-visual documentary material accessible to contemporary scholars and audiences. At the 12th edition of the festival we look to the past with two programs designed
to inspire us to connect the history of the Sahia documentary with the history of Romania (1989 and the following years), and to reflect on the political commitments and the aesthetic possibilities associated with domestic
documentary production throughout several decades of national history. Watching the cinematic imprints of
the December 1989 moment allows us to recap on, and rethink, some of the issues raised by these film-makers
as they rushed with their cameras through history, to record, educate, agitate, or share their hopes for a better
future. We will discover together how the Sahia films help us look beyond them, to social and political realities,
and how the audio-visual archive works on our relationship with the past.

Cu „Suflete moarte”, Wang Bing realizează din nou un
film despre rănile dureroase provocate de dictatura din
China și despre crimele contra umanității pe care le-a
generat. De data aceasta, este vorba despre paranoia
care l-a cuprins pe Mao Zedong în anii ’50, în plină eră
McCarthy, și despre cum a acuzat niște persoane (mai
ales tineri și profesori - numiți „intelectuali”) că ar fi „de
dreapta”. Precum în România, unde din același motiv
Gheorghe Gheorghiu-Dej trimitea nenumărate persoane la „Canal”, acestea au fost închise în centre de reeducare care s-au dovedit veritabile centre ale morții.
Dincolo de mărturiile de neprețuit ale supraviețuitorilor,
trebuie subliniată maniera de a realiza și de a monta filmul: ne menține activi. Această construcție, de la primul
la ultimul cadru al celor 8 ore și jumătate, ne face să
urmăm un traseu sensibil care ne va permite să trăim
ceea ce protagoniștii ne povestesc, odată cu ei. Nu mai
suntem simpli spectatori. Montajul ne face să devenim
capabili de a vedea invizibilul, de a realiza o comuniune
cu aceste suflete, de a resimți în noi înșine toate dimensiunile și toate straturile acestei tragedii.
Și, de-a lungul acestei călătorii, ne gândim la alte filme
- „Shoah”de Claude Lanzmann, „S21” de Rithy Panh,
„Sud” de Chantal Akerman - ne gândim la alte tragedii
și la alte dictaturi, căci Wang Bing ne vorbește despre
China într-o manieră universală. (Vanina Vignal)

Wang Bing

Wang Bing

Wang Bing, born in Shaanxi, China, is one of the
most celebrated voices of New Chinese documentary. He graduated from the Film Academy
in Beijing in 1996 and has worked as a producer,
director, and cinematographer. His debut as a director came with Tiexi District: West of the Tracks
(2003), a nine-hour documentary in three parts
entitled Rust, Remnants and Rails.

Wang Bing, născut în Shaanxi, China, este una dintre
cele mai celebrate voci ale noului documentar chinez.
A absolvit Academia de Film din Beijing în 1996 și a lucrat ca producător, regizor și director de imagine. Debutul său regizoral a fost Tiexi District: West of the Tracks
(2003), un documentar de nouă ore, divizat în trei părți
denumite Rugină, Rămășițe și Șine.

Regie, scenariu: Wang Bing
15.03 | h12:00 | apollo 111
Producție: Serge Lalou, Camille Laemlé, Louise Prince, Wang Bing
Imagine: Wang Bing, Xiaohui Shan, Yang Song
Montaj: Catherine Rascon
Sunet: Raphaël Girardot, Adrien Kessler
Festivaluri și premii: Cannes Film Festival 2018 / Toronto International Film Festival 2018 / São Paulo
International Film Festival 2018 / Mar del Plata International Film Festival 2018 / Doclisboa International
Film Festival 2018 / Busan International Film Festival 2018
Filmografia: Mrs. Fang - 2017 / Ta’ang - 2016 / Til Madness Do Us Part - 2013 / Three Sisters - 2012 / The
Ditch - 2010 / Coal Money - 2009 / A Journal of Crude Oil - 2008 / Tie Xi Qu: West of the Tracks - 2003
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In his “Dead Souls”, Wang Bing confronts once
again the painful wounds caused by the Chinese
dictatorship and the crimes against humanity it
engendered. This time, the film revolves around
the paranoia that took hold of Mao Zedong in
the 1950s, at the height of McCarthyism, and
the circumstances in which he accused different
people (predominantly young people and teachers, the so called “intellectuals”) of being “rightwinged”. Similarly to Romania, where Gheorghe
Gheorghiu-Dej was sending countless souls to
the “Canal”, these people were imprisoned in
re-education centres which turned out to be their
death sentences.
Aside from the invaluable testimonies of the survivors, what stands out is the manner in which
the film was made and edited: it keeps us alert.
From the first to the last shot of its 8 and a half
hours, this structure guides us along a sensitive
route, which will enable us to live through their
stories with them. We are no longer simple spectators. The editing gives us the ability to see the
invisible, to merge with these souls, to feel for
ourselves all the dimensions and layers of this
tragedy.
And along this journey we will think of other
films - Claude Lanzmann’s “Shoah”, Rithy Panh’s
“S21”, Chantal Akerman’s “South” -, other tragedies and other dictatorships, for Wang Bing talks
to us of China in a manner that is universal.
(Vanina Vignal)

în cadrul

SI LING HUN / SUFLETE MOARTE
[franța, elveția, 2018, 507’, v.o: mandarină]
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Ce se întâmplă cu cetățenii și cu statele după revoluții? Care sunt procesele, uneori dureroase și nedrepte, prin care trec pentru a lăsa în urmă un sistem și a-l înlocui cu altul pe care și l-ar dori nou și mai bun? În
ce măsură diferă perioadele de tranziție și în ce măsură sunt ele similare, indiferent de cultura în care se produce
24 revoluția? Poate reuși vreodată schimbarea totală a funcționării unei societăți și în ce condiții?
Sunt doar câteva din întrebările la care răspund - direct sau indirect - documentarele acestei secțiuni.
Indiferent că ne aflăm în Libia, după căderea dictaturii lui Muammar al-Gadaffi, în Uruguayul anului 1986, după
12 ani de dictatură militară, sau în foste țări comuniste - precum Serbia, Croația sau Rusia -, la mai mulți ani distanță de căderea vechilor regimuri, există puncte comune între situațiile lor. Peste tot, revoluțiile au fost urmate
de ani periculoși, în care degringolada morală, economică și legislativă au condus fie la războaie civile sângeroase, fie la instaurarea unor regimuri autocratice, similare cu cele din timpul dictaturilor pe care le-au înlocuit.
Foarte rar, încet și cu multă greutate, s-a întâmplat ca statele respective să își însușească pe deplin sau, măcar
într-o măsură mare, principiile și structurile democratice la care păreau să aspire inițiatorii și susținătorii revoluțiilor respective. Și foarte des entuziasmul și elanul acestora a fost înlocuit, pe parcurs și în fața piedicilor de tot
felul care au apărut în calea transformării, de scepticism și descurajare, lăsând loc altor forțe politice și altor tipuri
de viziuni de reconstrucție a societăților.
Toate contextele prezentate de filmele secțiunii sunt relevante pentru situația României post-1989 și
luminează aspecte importante ale procesului lung de tranziție spre democrație pe care îl cunoaștem deja foarte
bine. Prin compararea situației noastre cu a altor societăți și culturi după revoluții, sperăm să ajungem la o înțelegere mai nuanțată a unui fenomen politic atât de complex. Și sperăm că optimismul și o nouă încredere în vântul
schimbării vor înlocui pesimismul multora dintre noi, care planează asupra certitudinii că revoluția din urmă cu 30
de ani a fost o reușită.

AFTER THE REVOLUTIONS

AFTER
THE REVOLUTIONS

SECȚIUNI

[EN]

What happens with citizens and countries after revolutions? What are the processes, painful and unjust
at times, they endure in order to leave a system behind and replace it with another, one they wished was newer
and better? To what extent do the transition periods differ and to what extent are they similar, regardless of the
respective culture the revolution might have arisen in? Can it ever be possible to successfully and totally change 25
the way a society functions and, if so, under what circumstances?
These are just a few of the questions the documentaries featured in this programme attempt — either
directly or indirectly — to answer. Whether we find ourselves in Libya, after the fall of Muammar al-Gadaffi’s
dictatorship, or in 1986 Uruguay, 12 years after the military dictatorship, or in ex-communist countries — such as
Serbia, Croatia or Russia — many years after the decline of the previous regimes, all these different realities share
some common features. Everywhere in the world, revolutions have been followed by dangerous years, when
the moral, economic and legislative bankruptcy have either led to grisly civil wars, or to the establishment of
autocratic regimes, similar to the dictatorship they were meant to replace. Extremely rarely, slowly and with great
difficulty has it ever been the case that these countries would wholly, or at least partly adopt the democratic principles and structures which the initiators and supporters of the respective revolutions seemed to aspire to. And
very often, when faced with all manner of obstacles against the transformation process, has their enthusiasm and
momentum been replaced along the way with skepticism and discouragement, making way for other political
forces and other ideas for rebuilding society.
All contexts shown in the films featured in this programme are relevant to Romania’s situation after
1989 and shed light over some important aspects of the long transition process towards democracy, a process
we are by now very familiar with. By comparing our reality to that of other post-revolution societies and cultures,
we hope to acquire a more nuanced understanding of such a complex political phenomenon. And we hope that
optimism and a new belief in the wind of change will replace in many of us the pervading pessimism casting a
shadow over the certainty that the revolution which took place 30 years ago was a success.

Ce se întâmplă atunci când o nație se debarasează de
un regim politic și rămâne fără conducători? Tensiunea
post-decembristă din România a creat atât panică, cât
și un soi de paranoia generală, în care grupul de lideri
provizorii era pus la îndoială și oricine putea fi bănuit de
concetățenii lui de terorism, de oportunism, de partizanat cu comuniștii rămași. Indiciu al neîncrederii disperate, protestele împotriva Frontului Salvării Naționale sunt
surprinse în radiografia de moment a lui Laurențiu Calciu, rătăcit și el printre protestatari, împins dintr-o parte
în alta, dintr-un cerc de vorbitori în altul, aflat mereu în
mijlocul celor mai aprigi dispute. Suspendați parcă în istorie, românii ieșeau din case pentru a-și epura țara de
comunismul proaspăt combătut, iar povestea lor ieșea
dintre granițe pentru a fi spusă întregii Europe, acum
că greutatea Cortinei de Fier fusese luată de peste ei.
(Andreea Chiper)

What happens when a nation rids itself of a political regime and is left without leaders? The
post-revolution tensions in Romania stirred not
only panic, but also a general feeling of paranoia, where the group of provisional leaders was
under constant scrutiny and anyone could be
suspected by their fellow citizens of terrorism, of
opportunism, of partisanship with the remaining
communists. As an indication of this frantic sense
of distrust, the protests against the National Salvation Front are captured in an x-ray of those
times by Laurențiu Calciu, wandering haphazardly amid the crowds, shoved from side to side,
from speaker to speaker, always finding himself
in the middle of the most spirited debates. As
though frozen in history, Romanians were taking
to the streets in order to purge their country of
the recently defeated Communism, while their
story was spreading outside national borders
and reaching the whole of Europe, now that the
weight of the Iron Curtain had been lifted off
them. (Andreea Chiper)
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Laurențiu Calciu era profesor de matematică și cinefil
când a izbucnit Revoluția din 1989. A făcut rost de o
cameră VHS și a descoperit documentarul filmând ceea
ce a urmat evenimentului. Ulterior, a studiat filmul documentar la National Film and Television School din
Beaconsfield, Marea Britanie. A realizat filme în Marea
Britanie, Grecia și România.

Laurențiu Calciu
Laurențiu Calciu was a maths teacher and film
buff when Romania’s1989 revolution struck. Then
he got hold of a VHS camera and discovered
documentary by filming the aftermath of the
1989 revolution. He then studied Documentary
film-making at the National Film and Television
School in Beaconsfield, UK. He has made films in
the UK, Greece and Romania.

în cadrul
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DUPĂ REVOLUȚIE / DUPĂ REVOLUȚIE
[românia, 2010, 83’, v.o: română]

20.03 | h 20:15 | ciNEMa ElvirE popEsco
23.03 | h 20:00 | Point

Regie, montaj: Laurențiu Calciu
Producție: Reel Films
Festivaluri și premii: Ji.hlava International Documentary Film Festival 2010 / FID Marseille 2010 /
Edinburgh Film Festival 2011 / European Film Festival Bucharest 2012
Filmografia: After the Revolution (2010) / The Land is Waiting (2004) / Gabi’s Yard (1995)
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HOTEL JUGOSLAVIJA
[EN]

HOTEL JUGOSLAVIJA / HOTEL IUGOSLAVIA
[elveția, 2017, 78′, v.o: franceză, sârbă]

Prompted by an exploration of his own personal
relationship with Yugoslavia’s past and the chain
of events which led to the exile of his family, director Nicolas Wagnières chooses to investigate
the particular history of Belgrade’s Hotel Jugoslavija, and the way in which the changes that the
building has suffered reflect the changes undergone by Yugoslavia itself ever since World War
II and up to the present day. Erected in 1969 by
Tito and intended as an unwavering symbol of
unity and fraternity between all the different nations that made up Yugoslavia at the time, the
mythical connotations of Hotel Jugoslavija begin
to shatter with the dissolution of the Utopian socialist dream, based on the assumption that the
citizens of Yugoslavia would be able to let go of
their divisive ethnic and national differences, and
would voluntarily choose to be part of a new society, which they could build together.
(Raluca Durbacă)

Pornind de la o investigație a relației sale personale cu
trecutul Iugoslaviei și cu evenimentele care i-au forțat
familia să plece în exil, regizorul Nicolas Wagnières alege să analizeze istoria particulară a Hotelului Jugoslavija
din Belgrad și modalitatea în care schimbările suferite
de clădire reflectă schimbările prin care Iugoslavia însăși
a trecut după cel de-al Doilea Război Mondial și până
astăzi. Construit în 1969 de către Tito și menit să funcționeze ca simbol al unității și fraternității de nezdruncinat a
tuturor popoarelor care formau Iugoslavia la momentul
respectiv, valențele mitice ale hotelului se risipesc odată
cu destrămarea utopiei visului socialist bazat pe presupunerea că cetățenii Iugoslaviei vor reuși să lase în spate
diferențele etnice și naționale care îi despărțeau și vor
alege să rămână voluntar într-o nouă societate, construită împreună. (Raluca Durbacă)

Nicolas Wagnières

Nicolas Wagnières

28 After graduating as a structural engineering
draughtsman, Nicolas Wagnières spent the 90’s
as a records store manager, music producer and
independent DJ. He then undertook filmmaking
studies at the Fine Arts School of Geneva. He
graduated in 2005 and stayed five more years
as a research assistant. He frequently collaborates as a videographer with stage directors and
choreographers in Geneva (Noemi Lapzeson,
Jéröme Richer) while working on documentary
projects. “Hotel Jugoslavija” is his first documentary feature.

Nicolas Wagnières și-a petrecut anii ’90 ca manager al
unui magazin de discuri, ca producător de muzică și ca
DJ independent. A urmat apoi cursuri de film la Școala
de Arte Frumoase din Geneva. A absolvit în 2005 și a
continuat încă cinci ani ca asistent de cercetare. În prezent, colaborează în mod frecvent ca videograf cu regizori de teatru și cu coregrafi (Noemi Lapzeson, Jéröme
Richer), în timp ce lucrează și la proiecte de documentar. „Hotel Jugoslavija” este primul său documentar de
lungmetraj.

Regie: Nicolas Wagnières
23.03 | h 20:00 | ciNEMa ElvirE popEsco
Producție: C-Side Productions, Benjamin Poumey
24.03 | h 12:00 | ciNEMatEca EForiE
Imagine: Denis Jutzeler, Benoît Peverelli
Sunet: Masaki Hatsui
Montaj: Damián Plandolit
Mixaj Sunet: Eleonora Polato
Design Sunet: Martin Stricker
Muzică: Filippo Gonteri
Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival 2018 /
Taiwan International Documentary Festival 2018 / São Paolo International Film Festival 2017
Filmografia: A la recherche des pas trouvés (2018) (postproducție) / Mon ami Guillaume (2018) (producție) /
Hotel Jugoslavija 1.0 (2008) / Tranzit (2005) / En quête (2002)

Martina e o tânără artistă. Bunicii ei au fugit din Libia în
1970, după lovitura de stat a lui Muammar al-Gaddafi,
și deși au devenit cetățeni italieni, inima lor a rămas alături de orașul tinereții lor, un Tripoli multicultural, bogat
și pașnic. Dorind să exploreze locurile despre care i se
povestiseră atât de multe încă din copilărie, dar neputând să obțină viză pentru intrarea în țară, protagonista
abordează online un necunoscut, pe Mahmoud. Relația
de prietenie care se naște între ei îi permite Martinei să
descopere un oraș diferit de cel imaginat pe baza memoriilor bunicilor, răvășit de războiul civil recent, dar încă
amintind de vremurile bune, în spatele multelor straturi
de rugină și scorojeală depuse în ultima jumătate de secol. „Casa mea, în Libia” vorbește - intim și emoționant
- despre locul de refugiu de care cu toții avem nevoie, pe care îl numim „acasă”, chiar dacă uneori suntem
conștienți că realitatea nu corespunde imaginii mitice pe
care i-o păstrăm. (Andrei Rus)

Martina is a young artist. In 1970, following Muammar al Gaddafi’s coup d’état, her grandparents
fled Libya and, despite becoming Italian citizens
since, their heart still lies with the Tripoli of their
youth, a prosperous, multicultural and peaceful
city. Wanting to explore for herself all the places
she had heard so much about since childhood,
but having been denied a visa to enter the country, Martina contacts a stranger via the Internet:
Mahmoud. The friendship budding between
them allows her to discover a different city from
the one she had reconstructed in her mind based
on her grandparents’ memories, ravaged by the
recent civil war, while still evoking the good old
days behind the many layers of rust and lime deposited in the last half century. In an intimate and
moving manner, “My Home, in Libya” talks about
that place of refuge we all need, called “home,”
despite being aware sometimes that reality might
not match the mythical image we still hold in our
minds. (Andrei Rus)

Martina Melilli

Martina Melilli

Martina Melilli este artist vizual, realizator de film, translator și curator. La momentul actual, trăiește în Milano,
Italia. A absolvit studiile de master în arte vizuale și
și-a aprofundat cunoștințele în documentar și film experimental la Luca School of Arts Bruxelles. După ce
a realizat o serie de expoziții la Bruxelles, s-a mutat în
Bari, Italia, unde în 2015 (împreună cu Andrea Sgobba și
Cristina d’Eredità), a înființat asociația culturală OnDocks, activă în promovarea limbajului filmului documetar.
„Casa mea, în Libia” este primul său documentar de
lungmetraj.

Martina Melilli is a visual artist, filmmaker, translator and curator. At the moment, she’s based
in Milan, Italy. She got an MA degree in Visual
Arts and deepened her studies in documentary
and experimental cinema at Luca School of Arts
Brussels. After working on various exhibitions in
Brussels, she later moved to Bari in Italy, where in
2015 (together with Andrea Sgobba and Cristina d’Eredità) she funded the cultural association
OnDocks, which is active in the promotion of the
language of documentary film. “My Home, In
Libya” is her first feature documentary.
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MY HOME, IN LIBYA / CASA MEA, ÎN LIBIA
[italia, 2018. 66’, v.o: italiană. engleză]

Regie: Martina Melilli
16.03 | h 21:00 | pavilioN 32
Producție: Edoardo Fracchia, Stefano Tealdi, Elena Filippini
17.03 | h 16:00 | Point
Imagine: Nicola Pertino
Sunet: Matteo Valeri
Montaj: Enrica Gatto
Muzică: Nicola Ratti
Festivaluri și premii: Locarno International Film Festival 2018 / Chicago International Film Festival 2018 /
DOK Leipzig 2018
Filmografia: Italian-African Rhyzome. A Choreography for Camera (+ Voice) (2017) /
Mum, I’m Sorry (2017) / Martina-Gonia (2011) / Just Another Day on Earth (2008)
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ONE OR TWO QUESTIONS
[EN]

32

In 1986 Uruguay, following 12 years of army and
police abuses during a regime of military dictatorship, society finds itself in a moment of total
confusion, circumstances which the leaders of
the country take advantage of by introducing
the idea of a vote to pardon the criminals of the
dictatorship era, an amnesty law bound to disorient the population even further. In this climate of
political turmoil, two women take to the streets
to film the protests and interview the Uruguayan
passers-by, pulled out of their mundane routines
to be asked questions about justice and peace.
Their initiative represents an act of defence
against propaganda and manipulation. Compiling archival news pieces and contemporary commercials, “One Or Two Questions” chronicles a
society torn in two, divided by waves upon waves
of varied information that has been conveniently
tweaked to fit the purposes of each of the sides
involved — one is calling for the punishment of
those responsible, while the other prefers a complete cover-up. (Andreea Chiper)

UNAS PREGUNTAS / UNA SAU DOUĂ ÎNTREBĂRI
[germania, uruguay, 2018, 237’, v.o: sPaniolă]

În Uruguayul lui 1986, după 12 ani de abuzuri ale armatei și ale forțelor polițienești în timpul dictaturii militare,
societatea se află într-un moment de confuzie totală, de
care guvernanții profită pentru a lansa ideea unui vot
pentru grațierea criminalilor din dictatură, o lege a amnistiei care va deruta și mai mult populația. În climatul
tensionat al perioadei, două femei ies în stradă, filmează
proteste și intervievează trecătorii, uruguayeni scoși din
cotidian pentru a fi întrebați despre dreptate și pace.
Gestul lor e o defensivă împotriva propagandei și manipulării. Compilație de reportaje arhivistice și reclame de
epocă, „Una sau două întrebări” e cronica unei societăți
rupte în două, scindată de valuri de informație diversă și
modificată convenabil pentru fiecare din părți - cei care
vor pedepsirea vinovaților și cei care preferă mușamalizarea completă. (Andreea Chiper)

Kristina Konrad

Kristina Konrad

After studying history and philosophy in Paris she
worked freelance for Swiss Television. In 1983 she
moved to New York; after a few months she decided to make films with Gabriel Baur in Nicaragua. Between 1987 – 1994 she lived and worked
in Montevideo, Uruguay. Since then she lives in
Berlin as author, director and producer (weltfilm
GmbH). She has been invited to labs and juries
and is a member of the European Film Academy.

S-a născut în Elveția în 1953. După ce a studiat istoria
și filozofia la Paris, Kristina Konrad a lucrat pentru Televiziunea Elvețiană. În 1983 s-a mutat la New York, iar
după câteva luni a decis să facă filme cu Gabriel Baur în
Nicaragua. Între 1987 și 1994 a locuit și lucrat în Montevideo, Uruguay. De atunci, trăiește la Berlin, lucrând
ca autoare, regizoare și producătoare (weltfilm GmbH).
A fost invitată în laboratoare de creație și în jurii și este
membră a Academiei Europene de Film.

Regie, imagine: Kristina Konrad,
23.03 | h 18:00 | pavilioN 32
Producție: Kristina Konrad, weltfilm
24.03 | h 14:00 | cinemateca union
Sunet și interviuri: María Barhoum, Graciela Salsamendi
Montaj: René Frölke
Filme și festivaluri: Berlin International Film Festival 2018 / Buenos Aires Festival Internacional de
Cine Independiente 2018 / Sheffield International Documentary Festival 2018 / Doclisboa International
Film Festival 2018 / Cinéma du Réel 2018 / Torino Film Festival 2018
Filmografia: Dos Días en Mayo (2017) / When We Were Happy and Didn’t Know It (2011) / Our America (2005) /
Greater Freedom Lesser Freedom (2000) / Seasick on Solid Ground (1995)

Granița dintre milenii avea să marcheze evenimente vitale în traseul Rusiei moderne, pe care Vitali Manski le-a
urmărit din apropierea jocurilor de putere de la nivel
înalt, în ipostaza de cameraman privilegiat al președinților. Având acces la culisele de unde se trăgeau sforile în
Rusia post-comunistă, cineastul a reușit să capteze conversații, mărturii, amintiri și decepții ale ultimilor conducători din perioada de tranziție de la fosta URSS către
democrație, Mihail Gorbaciov, Boris Elțîn și Vladimir Putin. Câțiva ani mai târziu, cineastul se întoarce la materialul înregistrat atunci și revizitează imaginile, încercând
să reconstituie tabloul instaurării lui Putin la conducerea
uneia dintre cele mai mari puteri ale lumii. Documentarul e savuros, ne aduce față-n față cu figuri care au făcut
și fac istorie, ne introduce în intimitatea lor și compune
un discurs retrospectiv punctat de mici senzaționalisme
individuale, cu personaje aflate la marginea dintre prietenie și trădare. (Andreea Chiper)

The turn of the millennium would mark a series
of crucial events in the modern history of Russia, which Vitaly Mansky was able to follow from
his privileged proximity to high-stakes, high-level politics, as the cameraman to the presidents.
With backstage access to where the strings were
being pulled in post-communist Russia, the filmmaker managed to record the conversations, the
confessions, the memories and the deceptions of
the last leaders during the transition period from
the former USSR to democracy: Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin and Vladimir Putin. Years later, Mansky returns to the footage, revisiting the
images and trying to recompose the picture of
Putin’s rise to power in one of the most powerful
countries in the world. The documentary is delectable, bringing us face to face with figures who
have made and are still making history, inserting
us into their intimate lives and weaving a retrospective discourse infused with small individual
peculiarities, with characters whose relationship
edges between friendship and betrayal.
(Andreea Chiper)

Vitali Manski

Vitali Manski

A absolvit VGIK în 1989 și a devenit unul dintre cei mai
celebrați regizori și producători contemporani de documentar. Ca regizor, a realizat mai mult de 30 de filme.
Ca producător, Manksi a produs filme ale unor regizori
precum Renata Litvinova, Alexander Rastorguiev, Serghei Miroșnicenko, Dmitri Jelkovski, sau Sergei Loznitsa. În 1996 a început un proiect prin care își propune
să arhiveze materiale video personale, filmate în timpul
fostei URSS, între anii ’30 și anii ’90. Este, de asemenea,
producător al premiului național Lavrovaia Vetv (Creanga de Laur), care se acordă celor mai bune documentare
rusești.

He graduated from VGIK in 1989 and became
one of the most acclaimed contemporary Russian
documentary filmmakers and producers. He has
shot more than 30 films as a director. As a producer, Mansky produced films by directors like
Renata Litvinova, Alexander Rastorguyev, Sergey
Miroshnichenko, Dmitry Zhelkovsky, and Sergei
Loznitsa. In 1996 he started a project that aims
at archiving amateur private video footage that
was shot in the times of the former USSR, from
the 30’s to 90’s. He is also the producer of the
national award Lavrovaya Vetv (Laurel Branch)
which is awarded for the best Russian documentary films.
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PUTIN’S WITNESSES / MARTORII LUI PUTIN
[letonia, elveția, cehia, 2018, 102’, v.o: rusă]

Regie: Vitali Manski
Producție: Natalia Manskaia, Gabriela Bussmann,
23.03 | h 14:00 | ciNEMatEca EForiE
Filip Remunda, Vít Klusák
24.03 | h 16:30 | ciNEMa ElvirE popEsco
Sunet: Anrijs Krenbergs
Montaj: Gunta Ikere
Muzică: Karlis Auzans
Festivaluri și premii: Karlovy Vary International Film Festival 2018 / Toronto International Film Festival 2018 /
BFI London Film Festival 2018 / Ji.hlava International Documentary Film Festival 2018 / Amsterdam International
Documentary Film Festival 2018
Filmografia: Rodnye (Close Relations) (2016) / Under the Sun (2015) / Motherland or Death (2011)
Gagarin’s Pioneers (2005) / Anatomy of t.a.T.u. (2003) / Broadway. Black Sea (2002) / Gorbatchev.
After The Empire / Yeltsin. Another Life / Putin. Leap Year (2001) / Cuts of a Recurrent War (1993) /
Lenin’s Body (1991)
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Moartea violentă a unei tinere fete de etnie sârbă, în
contextul conflictelor sârbo-croate de la începutul anilor ’90, devine subiectul unui spectacol de teatru. Mai
degrabă decât asupra spectacolului în sine, „Srbenka”
se concentrează asupra momentelor de discuții de la
repetiții și asupra propriilor experiențe pe care ororile
trecutului le trezesc în fiecare dintre actori. Scena goală
lasă locul unor segmente în care confesiunile actorilor
dovedesc că tensiunile etnice și ura dintre oameni încă
persistă, chiar și la nivelul adolescenților care nu se născuseră la momentul conflictelor. A fi de origine sârbă în
Croația încă rămâne un lucru rușinos, pe care mulți îl ascund. Prin scenele sale de discuții colective, de terapie în
grup, „Srbenka” urmărește un proces de reconciliere cu
trecutul personal și cu cel național, lansând un îndemn
către toleranță, în contextul unei Europe de Est acut divizată și încă scufundată în ranchiuni etnice, transmise
mai departe fără justificare, din generație în generație.
(Teodora Leu)

Nebojsa Slijepcevic

Nebojsa Slijepcevic

Nebojsa Slijepcevic has directed numerous
creative documentaries that were widely shown
and awarded multiple times at many international festivals. For his TV documentaries, he’s a three
times nominee for Prix Europa Award. His first
documentary feature, the international co-production Gangster of Love, premiered at Hot Docs
(Canada) and IFF Karlovy Vary (Czech Republic)
and was one of the biggest box office successes
in Croatia. Nebojsa is also mentoring and lecturing at the School of Documentary Film in Zagreb.

Nebojsa Slijepcevic a regizat mai multe documentare creative premiate la nivel internațional. Pentru documentarele sale de televiziune, a fost nominalizat de
trei ori la Prix Europa. Primul său documentar de scurtmetraj, Gangster of Love, a avut premiera la Hot Docs
(Canada) și la Karlovy Vary IFF, (Republica Cehă), și a
fost unul dintre cele mai mari succese de box office din
Croația. Nebojsa predă, de asemenea, la Școala de Film
Documentar din Zagreb.
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19.03 | h 21:00 | ciNEMatEca EForiE
20.03 | h 18:00 | arcub

Regie, imagine, scenariu: Nebojsa Slijepcevic
Producer: Vanja Jambrovic
Imagine: Bojan Mrdenovic
Montaj: Tomislav Stojanovic
Sunet: Tihomir Vrbanec, Ivan Zelic
Festivaluri și premii: Chicago International Film Festival 2018 / Doclisboa International Film Festival 2018 /
Ji.hlava International Documentary Film Festival 2018 / Sarajevo Film Festival 2018 / Amsterdam International
Documentary Film Festival 2018 / Visions du Réel 2018
Filmografia: Nesto O Zivotu (Something About Life) (2016) / Gangster Te Voli’(Gangster Of Love) (2013) / Muski
Film (Real Man’s Film) (2012) / O Kravama I Ljudima (Of Cows And People) (2000)

fonds d’alembert | www.institutfrancais.ro

The violent death of a young Serbian girl during
the Serbian-Croatian conflicts of the early 1990s
becomes the subject of a theatrical play. Instead
of focusing on the show itself, “Srbenka” turns
its attention to conversations between actors
throughout the rehearsals and the feelings each
experience as a result of the horrors of war. The
empty stage makes way for a series of scenes
proving, through the actors’ confessions, that
the ethnical tensions and mutual hatred persist still even between the younger generation
who hadn’t been born yet when the war was
being fought. Having Serbian origins in Croatia
is still considered shameful, and many conceal it.
Through its collective discussions scenes, a kind
of group therapy, “Srbenka” follows a process of
reconciliation with both one’s own history and the
national past, making an appeal to tolerance in a
current climate of fierce division among Eastern
European countries, still spiraling in a vortex of
ethnic rancour, unjustifiably propagated forward
from generation to generation. (Teodora Leu)

în cadrul

SRBENKA / SRBENKA
[croația, 2018, 72’, v.o: croată]
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„Cine controlează trecutul, controlează viitorul.”, spunea George Orwell.

Mulți dintre noi am fost obișnuiți de școală și de societate că trecutul e un concept benign, un fel de
38 entitate lăsată mult în urmă, la care ne putem raporta în bloc și definitiv, rotindu-ne în jurul său și contemplând-o
din toate unghiurile, precum am face-o cu o sculptură sau cu orice alt obiect expus într-un muzeu. Cu unele crime
ale secolului trecut am fost familiarizați, de cele mai multe ori, în treacăt, și le-am privit consternați din poziția
cuiva care știe că se află într-un context evoluat, unde asemenea evenimente nu ar mai fi posibile. Aroganța și/
sau ignoranța ne-au făcut să nu acordăm atenție faptului că, în părți ale lumii nemenționate în buletinele de știri,
tot felul de atrocități au continuat să se petreacă.
În ultimii ani, însă, pe fondul revirimentului iliberalismului și al fascismului în societăți unde până mai ieri
astfel de fenomene păreau de neconceput, ne-am întrebat tot mai des de unde au răsărit toate ideile și pulsiunile
sociale și politice care prevestesc dezastre similare cu unele încă vii în memoria colectivă. Și, inevitabil, ne-am
întors privirile spre trecut și a trebuit să învățăm, încet, încet, că raportarea la el ca la o magmă bine conturată și
captivă într-un țarc reconfortant, e o iluzie la fel de mare precum, de pildă, existența lui Moș Crăciun.
Filmele acestei secțiuni se raportează la evenimente din trecut, asumând faptul evident că între ele și
contextul prezent din diverse colțuri ale lumii -, precum China, Argentina, Marea Britanie, Ungaria, Liban, Statele
Unite ale Americii sau Italia - există legături complexe. Sunt filme incitante din punct de vedere stilistic, propunând tot felul de formule inedite pentru a provoca trecutul să irumpă și pentru a evidenția, astfel, că vulcanul care
îl găzduiește a fost dintotdeauna activ și gata să-și scuipe lava.

THE PAST IS PRESENT

THE PAST IS PRESENT

“Who controls the past controls the future,” said George Orwell.

SECȚIUNI

[EN]

Many of us have been taught in school and by society that the past is a benign concept, a sort of entity
long left behind, which we can perceive definitively and unitarily, circling around it and contemplating it from 39
all angles, as we would a sculpture or any other object exhibited in a museum. More often than not, with some
crimes of the past century we became familiarized in passing and we regarded them in consternation from the
standpoint of someone who knows they are living in an evolved reality, where such events can no longer be possible. Our arrogance and/or ignorance have made us neglectful of the fact that in other parts of the world which
we don’t see on the news all manner of atrocities have continued to take place.
In recent years, however, against the backdrop of renewed illiberalism and fascism in societies where
up until the present such phenomena had seemed inconceivable, we’ve started to question more and more the
origins of all social and political notions and surges that warn of disasters similar to previous ones still alive in our
collective memory. Thus, we inevitably looked to the past and little by little we had to learn that perceiving it as
a coagulated magma, reassuringly enclosed within the safe confines of a pen, is an illusion as whopping as, for
example, believing in Santa Claus.
The films featured in this section look on past events having accepted the glaring reality that between
them and the present circumstances in different corners of the world — such as China, Argentina, Great Britain,
Hungary, Lebanon, The United States of America, or Italy — there are complex similarities. They are stylistically
compelling films, proposing a variety of fresh formulas to engage with the past and cause it to flare up, thus
emphasizing that the volcano in which it dwells has always been active and ready to spew out its lava.

CAMORRA
[EN]

Având la bază sute de ore de materiale filmate aparținând arhivei televiziunii italiene Rai, documentarul
este un studiu al nașterii, consolidării și transformării Camorrei de-a lungul câtorva decenii. Refuzând o
abordare pur jurnalistică sau informativ-seducătoare a
acestui fenomen social transformat în grupare criminală
organizată, regizorul italian Francesco Patierno istorisește mecanismele care au permis Camorrei să înăbușe
o iminentă revoltă socială a claselor de jos din regiune
împotriva nepăsării manifestate de către statul italian,
ajungând în timp să chestioneze însăși sursa autorității
statului în ochii tuturor cetățenilor săi. (Raluca Durbacă)

Based on hundreds of hours of footage from
the archives of Italian Rai television, the film is
an examination of how the Camorra was born,
consolidated and transformed over the span of
a few decades. Rejecting a purely journalistic
or informatively seductive approach to this social-phenomenon-turned-criminal-organization,
the Italian director Francesco Patierno reveals
the mechanisms which allowed the Camorra to
quench an imminent social uprising of the local
lower classes against the manifest apathy of the
Italian government, and eventually begins to
question the very source of the state’s authority
in the eyes of all its citizens. (Raluca Durbacă)

Francesco Patierno

Francesco Patierno

Francesco Patierno (n. 1964) este un regizor și scenarist
de origine italiană. Primul său lungmetraj, „Pater Familias”, a fost proiectat în cadrul competiției la Berlin în
2003. A lucrat atât în film, cât și în televiziune. În 2012,
„The War of The Volcanoes: Bergman and Magnani” a
fost prezentat la festivaluri precum cele de la Veneția,
Toronto, Londra și New York. În 2017, filmul său „Diva!”,
cu opt dintre cele mai renumite actrițe de origine italiană, a fost selectat pentru Festivalul de Film de la Veneția
și a câștigat Nastro d’Argento pentru cel mai bun film
documentar.

Francesco Patierno (b. 1964) is an Italian direc- 41
tor and screenwriter. His first feature-length film,
“Pater Familias”, was shown in competition at
the Berlin Film Festival in 2003. He has worked
in both television and cinema over the years.
In 2012, “The War of The Volcanoes: Bergman
and Magnani” was presented at festivals such as
Venice, Toronto, London and New York. In 2017,
his film “Diva!”, with eight of Italy’s finest female
actors, was officially selected for the Venice Film
Festival and won the Nastro d’Argento for Best
Documentary Film.
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CAMORRA / CAMORRA
[italia, 2018, 70’, v.o: italiană]

Regie, scenariu: Francesco Patierno
20.03 | h 18:30 | ciNEMatEca EForiE
Producție: Andrea Patierno / Todos Contentos y Yo Tambien
22.03 | h 18:30 | arcub
Co-producție: RAI Cinema, Rai Teche
Montaj: Maria Fantastica Valmori
Sunet: Matteo Bendinelli
Festivaluri și premii: Venice Film Festival 2018 / Amsterdam International Documentary Film Festival 2018
Filmografia: Diva! (2017) / Naples ’44 (2016) / People Who Are Well (2014) / The War of The Volcanoes:
Bergman and Magnani (2012) / Things from Another World (2011) / The Early Bird Catches the Worm (2008) /
Pater Familias (2003)
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BISBEE ’17
[EN]

BISBEE ’17 / BISBEE ’17
[sua, 2018, 112’, v.o: engleză]

In 1917 in Bisbee, an Arizonan town situated on
the border with Mexico, a segment of the population set out to obstruct the strike efforts of 1200
workers who, in protest against the mining company that employed them, had stopped working indefinitely. About 2000 citizens who didn’t
share in the views of the strikers, among which
their own friends or relatives, got organised and
with the help of the authorities managed to surround the protesters and quash their collective
voice. They escorted them beyond the border,
over a distance of a few miles, and advised them
never to return. A century after this event, that
has left a deep scar on the local community
and
often created insurmountable divisions
among its members, the descendants on both
sides are invited by filmmaker Robert Greene to
re-enact this entire episode in the lives of their
great-grandparents, in an act of remembrance,
of understanding and of symbolic rehabilitation
of extreme actions which, until not long ago,
seemed to belong to a shameful past, but a past
that was left behind, with no risk of being revived
in new, equally malignant forms. (Andrei Rus)

În 1917, în orașul Bisbee, din statul Arizona, aflat pe granița cu Mexicul, o parte a populației s-a mobilizat pentru
a contracara greva celor 1200 de muncitori care încetaseră lucrul pe o perioadă nedeterminată în semn de
protest față de compania minieră unde erau angajați.
Aproximativ 2000 de cetățeni care nu împărtășeau vederile greviștilor, printre care se numărau și prieteni sau
rude ale acestora, s-au organizat și au reușit - cu ajutorul
autorităților - să îi încercuiască pe protestatari și să le
anihileze forța colectivă. I-au escortat câțiva kilometri,
dincolo de graniță, și le-au pus în vedere să nu se mai
întoarcă niciodată. La un secol distanță de acest eveniment care a lăsat urme adânci în comunitatea locală și a
creat diviziuni de multe ori insurmontabile între oameni,
urmașii ambelor tabere sunt invitați de cineastul Robert
Greene să reconstituie întreg parcursul străbunicilor lor,
într-un act de rememorare, de înțelegere și de răscumpărare simbolică a unor acțiuni extreme care până nu
demult păreau că aparțin unui trecut rușinos, dar lăsat în
urmă, fără potențial de a fi reactivat în forme noi, la fel
de maligne. (Andrei Rus)

Robert Greene

Robert Greene

Robert Greene is a filmmaker and writer. Robert
was among four filmmakers chosen as an inaugural Sundance Art of Nonfiction fellow in 2015.
In addition to directing his own documentaries,
Robert has also edited over a dozen features, including “Golden Exits” (2017), “Queen of Earth”
(2015) and “Listen Up Philip” (2014) by Alex
Ross Perry, Amanda Rose Wilder’s award winning
“Approaching the Elephant” (2014), Charles
Poekel’s Spirit Awards nominated “Christmas,
Again” (2015) and Douglas Tirola’s “Hey Bartender”. Robert writes about documentary for
outlets such as ”Sight & Sound” and serves as
the Filmmaker-in-Chief for the Murray Center
for Documentary Journalism at the University of
Missouri.

Robert Greene este realizator de film și scriitor. El a fost
printre cei patru realizatori de film selectați pentru bursa
Sundance Art of Nonfiction în 2015. Pe lângă regia documentarelor sale, a montat mai mult de 12 lungmetraje, printre care „Golden Exits” (2017), „Queen of Earth”
(2015) și „Listen Up Philip” (2014), ale lui Alex Ross Perry,
premiatul „Approaching the Elephant” (2014), în regia
Amandei Rose Wilder, „Christmas, Again” (2015), al lui
Charles Poekel, nominalizat la Spirit Awards, și „Hey
Bartender”, în regia lui Douglas Tirola. Robert Greene
scrie despre documentar pentru publicații precum „Sight
& Sound” și este cineast-coordonator în cadrul Murray
Center pentru jurnalism documentar la Universitatea din
Missouri.
16.03 | h 13:00 | arcub
24.03 | h 20:30 | ciNEMa ElvirE popEsco

Regie: Robert Greene
Producție: Douglas Tirola, Susan Bedusa, Bennett Elliott
Imagine: Jarred Alterman
Montaj: Claude Vajda
Design sunet: Lawrence Everson
Festivaluri și premii: Sundance Film Festival 2018 / CPH-DOX 2018 /
BFI London Film Festival 2018 / Jeonju International Film Festival 2018 / Sydney Film Festival 2018
Filmografia: Kate Plays Christine (2016) / Actress (2014) / Kati with an I (2010) /
Ghost Towns of Arizona (2006) / Sports (2005) / One Dead in Ohio (2004)

ERASED, ASCENT OF THE INVISIBLE
[EN]

Pornind de la o fotografie realizată în 1982 în lagărele de
refugiați „Sabra şi Shatila”, după masacrul a mii de palestinieni comis acolo în timpul războiului civil Libanez,
filmul vorbeşte despre toate „Persoanele Dispărute” şi
familiile lor, dar nu într-un mod intimist. Este vorba despre ce s-a întâmplat acolo, atunci, dar şi despre ce se
întâmplă peste tot în lume în situaţii similare. Înțelegem
pe deplin complexitatea războaielor.
În Liban, anumite „Persoane Dispărute” sunt recunoscute ca atare pentru că au fost omorâte de către „cine
trebuia” (israelieni), dar cele care au fost omorâte de
libanezi nu au fost luate în considerare niciodată, nici
contabilizate. Oficial, acestea sunt încă în viaţă, chiar
dacă se ştie că nu mai trăiesc. Negarea acoperă o mare
parte din istoria Libanului, care devine astfel nescrisă,
nespusă, dar foarte prezentă.
Filmul chestionează implicit modul în care funcţionează
societăţile noastre, nu doar dictaturile sau ţările aflate
în război. Prin montajul său, regizorul Ghassan Halwani
ne aşază într-un loc în care putem gândi împreună cu el.
Căutarea lui filozofică, foarte subtilă, ne pune în mişcare.
(Vanina Vignal)

Beginning from a photo taken in 1982 during the
Lebanese civil war in the refugee camps of “Sabra and Shatila”, when thousands of Palestinians
were massacred, Ghassan Halwani’s film talks
about all the “Missing Persons” and their families, but in a manner that is not intrusive. It addresses what happened there and then, but also
what happens everywhere in the world in similar
circumstances. We are made to understand fully
the complexity of wars.
In Lebanon, certain ”Missing Persons” are granted
this status for having been killed by „the right people” (Israelis), however those who have been killed
by Lebanese people have never been either taken into account or accounted for. Officially, they
are still alive despite being known to be dead.
Denial shrouds a large portion of Lebanese history, which therefore becomes unwritten, unsaid,
but very present.
The film implicitly calls into question the way in
which all our societies - not just those of dictatorships or war-ridden countries - function. Through
his editing, director Ghassan Halwani places us
in a position from where we can think with him.
His very subtle philosophical inquest sets us in 45
motion. (Vanina Vignal)

SECȚIUNI

TRECUTUL E PREZENT

TIRSS, RIHLAT ALSOU’OUD ILA ALMAR’I /
ȘTERS, ASCENSIUNEA INVIZIBILULUI
[liban, 2018, 76’, v.o: arabă, engleză]

Ghassan Halwani
Ghassan Halwani
Ghassan Halwani trăiește și lucrează în Beirut. După
scurtmetrajul de animație „Jibraltar” (2005), a lucrat în
colaborare cu realizatori de film, dramaturgi, artiști contemporani, editori și muzicieni arabi și libanezi. „Șters,
ascensiunea invizibilului” este al doilea său film și primul său lungmetraj. Pe lângă preocuparea sa artistică,
regizorul are în vedere și sferele publice și politice. La
momentul actual contribuie la formarea unei arhive naționale dedicate disparițiilor forțate din Liban și colaborează la cercetarea pentru un film despre Planul Național
în domeniul reglementării proprietății private în Liban.

Ghassan Halwani lives and works in Beirut. After
the short-animated film “Jibraltar” (2005), he was
mainly involved in collaborations with Lebanese
and Arab filmmakers, playwrights, contemporary artists, publishers, and musicians. “Erased,
Ascent of the Invisible” is his second film and
first feature. Besides his artistic engagement, his
work focuses on the public and political spheres.
He is currently contributing to the creation of
a national archive dedicated to enforced
disappearances in Lebanon, as well as collaborating on research towards a film about the National Master Plan for the regulation of land and
property in Lebanon.

21.03 | h 18:30 | pavilioN 32
Regie, producție, animație: Ghassan Halwani
23.03 | h 15:30 | pavilioN 32
Montaj: Vartan Avakian
Imagine: Ghassan Halwani, Inka Dewitz, Carine Doumit, Joan Chaker
Sunet: Inka Dewitz, Ghassan Halwani, Toni Gitani, Rami Sabbagh
Festivaluri și premii: Locarno International Film Festival 2018 / Toronto International Film Festival 2018 /
Ji.hlava International Documentary Film Festival 2018 / Valdivia International Film Festival 2018 /
Amsterdam International Documentary Film Festival 2018

TRECUTUL E PREZENT
SECȚIUNI
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FOUR PARTS OF A FOLDING SCREEN
[EN]
History is decanted into objects and spaces: just
as time robs us of memory, a political regime can
rob us of our personal belongings and identity.
Narrated in voice-over, the story transposes us
through a retrospective investigation into the
world of a couple divided by Nazi politics and
separated as a result of the ongoing abuses that
came with the Führer’s rise to power, two people deprived of their own ethnic conscience and
family affiliations. After the unlawful arrest of
her husband, the woman is left behind to fight
against the Nazi State in a harrowing trial, turning
into a helpless witness to an ontological demolition: her estate is sold au fur et à mesure, while all
her valuables and family heirlooms end up decorating the homes of future war criminals. In a
reality that threatens its inhabitants at every step,
exile is the only means of escape. The film is a
tremendously complex puzzle merging together
pieces of the present with traces of the past in
a montage of rediscovered footage and archival
documents mixed with urban quotidian images
of present-day Berlin: office buildings, parks,
antiques, glimpses of interiors and windows
through which the cold morning wind whistles its
way in. (Andreea Chiper)
Anthea Kennedy & Ian Wiblin
The two have been making films together
since 2000. Their main area of interest is history, memory and place and their work explores
the borderline between fiction and documentary. Anthea Kennedy studied fine art at Chelsea
School of Art and Leeds Polytechnic and film at
the Royal College of Art in London. She was a
founding member of the experimental film/performance group Kuleshov Group Two. She has
also worked as a film editor for Stephen Dwoskin
and has taught film-making at various art schools
and universities in the UK. Ian Wiblin studied
graphic design and film at the London College
of Communication. In addition to his film work,
he has exhibited work internationally as a photographer over many years. He has contributed
to several books and publications, writing on
photography considered in relation to cinema,
architecture and performance. He is currently a
lecturer on film and photography at the University of South Wales.

FOUR PARTS OF A FOLDING SCREEN /
PATRU PĂRȚI ALE UNUI ECRAN PLIABIL
[2018, marea britanie, ‘83, v.o: engleză]
Istoria se decantează în obiecte și spații: așa cum timpul
ne jefuiește de memorie, un regim politic ne poate jefui de bunuri personale și identitate. Povestea narată în
voice-over ne transpune într-o investigație retrospectivă
în lumea unui cuplu despărțit de politica nazistă și scindat în abuzurile succesive venite odată cu ascensiunea
Führer-ului la putere, doi oameni privați de propria conștiință etnică și de apartenența la familie. După arestarea
abuzivă a soțului, femeia rămâne în urmă și se luptă într-un proces chinuitor cu statul nazist, devenind martorul
neputincios al demolării ontologice: proprietatea îi este
vândută au fur et à mesure, iar obiectele de valoare și
moștenirile de familie ajung în casele viitorilor criminali
de război. Într-o realitate ce-și amenință pas cu pas locatarii, exilul rămâne unica portiță de scăpare. Filmul e
un puzzle extrem de complex, care melanjează piese din
prezent și reminiscențe ale trecutului, într-un montaj de
imagini regăsite și documente de arhivă, îmbinate cu
capturi din cotidianul urban al Berlinului de azi: clădiri
de birouri, parcuri, antichități, frânturi de interioare și ferestre prin care pătrunde vântul rece al dimineții.
(Andreea Chiper)

Anthea Kennedy & Ian Wiblin
Cei doi realizează filme împreună încă din 2000. Principalul lor domeniu de interes este reprezentat de istorie,
memorie și spații, iar munca lor explorează limita dintre
ficțiune și documentar. Anthea Kennedy a studiat arte
frumoase la Chelsea School of Art și la Leeds Polytechnic și film la Royal College of Art din Londra. A fost
membru fondator al grupului performativ/de film experimental „Kuleshov Group Two”. De asemenea, a lucrat
ca monteur pentru Stephen Dwoskin și a predat film la
mai multe universități din Marea Britanie. Ian Wiblin a
studiat design grafic și film la London College of Communication. Pe lângă film, a expus la nivel internațional
mai multe lucrări ca fotograf. A publicat în mai multe
cărți și reviste, scriind despre relația dintre fotografie,
cinema, arhitectură și performance. La acest moment,
este lector de film și fotografie la University of South
Wales.
16.03 | h 18:30 | pavilioN 32
17.03 | h 18:30 | poiNt

Regie: Anthea Kennedy, Ian Wiblin
Producție: Anthea Kennedy, Ian Wiblin
Festivaluri și premii: International Film Festival Rotterdam 2018 /
IndieLisboa International Independent Film Festival 2018
Filmografia: (proiecte comune) The View from Our House (2013) / Eye (2011) /
Face of an Angel (2008) / Elegy (2001)

I AM VON HÖFLER:
VARIATIONS ON WERTHER
[EN]

Tibor Höfler este urmașul unei familii de fabricanți evrei
al cărei parcurs poate fi reperat și urmărit, prin documente păstrate până azi, pe durata mai multor secole.
Una dintre mândriile acesteia e faptul că un membru
al său a stat la baza construcției lui Werther, protagonistul celebrului roman scris de Johann Wolfgang von
Goethe în secolul al XVIII-lea. Ca de obicei în filmele
seriei sale, „Ungaria privată”, Péter Forgács recompune
trecutul personajului prin colarea mai multor tipuri de
medii audio-vizuale. Însă, față de acestea, mozaicul de
aici e mai alambicat, iar trimiterile la evenimente istorice
de prim-plan sau marginale nu se rezumă la cele contemporane vieții lui, ci radiază spre diverse alte secole
și referințe, cea mai pregnantă fiind, desigur, cartea lui
Goethe. Apelând la scrisori, la fotografii, la home movies realizate în tinerețe de Tibor Höfler, la citate din alte
opere de artă, la voice-over-uri narative multiple, „Eu
sunt Von Höfler: variațiuni asupra lui Werther” este unul
dintre filmele cele mai complexe și mai lungi ale seriei,
iar experiența de a-l viziona într-o sală de proiecții, alături de alți oameni, trebuie să fie una hipnotică. O vom
proba împreună cât de curând. (Andrei Rus)

Tibor Höfler descends from a family of Jewish
factory owners, whose history over several centuries can be retraced through documents that
have survived to our day. A source of pride for
the family is the fact that one of its members
served as inspiration for Werther’s character, the
hero of Johann Wolfgang von Goethe’s famous
18th century novel. As is usual in his “Private
Hungary” film series, Péter Forgács recomposes the characters’ past by collating several audio-visual media types. However, in comparison,
this particular mosaic is more intricate and the
references to historical events, both those taking
center-stage and the ones in the background, extend beyond the time limits of his life and radiate
towards various other centuries and associations,
the most prominent of which being, of course,
Goethe’s book. With the help of letters, photographs, Tibor Höfler’s youthful home-movies,
quotes from other works of art, multiple narrative voice-overs, “I Am Von Höfler: Variations on
Werther” is one of the longest and most complex
films in the whole series, and the experience of
viewing it on the big screen surrounded by other 49
audience members must be hypnotizing. We will
soon find out together. (Andrei Rus)

SECȚIUNI

TRECUTUL E PREZENT

VON HÖFLER VAGYOK: WERTHER VARIÁCIÓ /
EU SUNT VON HÖFLER:
VARIAȚIUNI DESPRE WERTHER
[ungaria, 2008, 160’, v.o: maghiară]

Péter Forgács
Péter Forgács
Péter Forgács, născut în 1950, este un artist media și
cineast stabilit în Budapesta, ale cărui lucrări au fost expuse în întreaga lume. Din 1978 a realizat peste 30 de
filme. În 1983 Forgács a înființat Fundația de Fotografii
și Arhive de Film Private din Budapesta, ce găzduiește
o colecție unică de materiale filmate de amatori. A primit numeroase premii de la festivaluri internaționale din
Budapesta, Lisabona, Marsilia, San Francisco și Berlin,
unde a câștigat Prix Europe pentru filmul „Free Fall”.

Péter Forgács, born in 1950, is a media artist
and independent filmmaker based in Budapest,
whose works have been exhibited worldwide.
Since 1978 he has made more than thirty films.
In 1983, Forgács established the Private Photo
and Film Archives Foundation (PPFA) in Budapest, which hosts a unique collection of amateur
footage. He has received numerous international
festival awards in Budapest, Lisbon, Marseille,
San Francisco and Berlin, where he won Prix Europe for “Free Fall”.

16.03 | h 19:30 | poiNt
Regie, scenariu, imagine, producție: Péter Forgács
Montaj: Péter Sass
Sunet: Zoltán Vadon, Tamás Zányi
Arhive și fotografii: Tibor Höfler
Muzică: Tibor Szemzö, László Melis
Festivaluri și premii: Hungarian Film Festival Budapest 2008 - Creative Documentary Film Grand Prize
Filmografia: I am Von Höfler - Variations on Werther (2008) / Own Death (2007) / Miss Universe 1929 Lisl Goldarbeiter - a Queen in Wien (2006) / El Perro Negro - Stories from the Spanish Civil War (2005) /
The Danube Exodus (1998) / The Maelstrom - A Family Chronicle (1997)

SECȚIUNI
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THEATRE OF WAR
[EN]

50

War is not a joke, but it can be a farce. 35 years
after the Falklands Conflict, “Theatre of War” has
former adversaries facing each other and asks
them to recreate theatrically their own experiences. In a hybrid format, on the verge between performance art and classic documentary, we see,
in turn, a cathartic and therapeutic process of
the veterans exorcising their traumas, and proof
that the role of “enemy” is something cast by the
powers-that-be, rather than a personal choice.
We are witnessing, despite the language barriers, an experiment on tolerance, on how some
wounds heal with time and others never do. A
war that once antagonized people now manages
to bring together on the same side veterans who,
coordinated by director Lola Arias, form a wacky
and playful punk band. (Teodora Leu)

Lola Arias
Lola Arias is a writer, theatre director, visual artist and performer. She collaborates with people
from different backgrounds (war veterans, former
communists, Bulgarian children etc) in theatre,
literature, music, film and art projects. Her productions play with the overlap zones between
reality and fiction. Together with Ulises Conti,
she composes and plays music. She published
poetry, fiction and plays, as well as made art installations and films.

TEATRO DE GUERRA / TEATRU DE RĂZBOI
[argentina, sPania, germania, 2018, 82’,
v.o: engleză, sPaniolă]
Războiul nu este o glumă, dar poate fi o farsă. La 35 de
ani de la conflictul pentru insulele Falkland, „Teatru de
război” pune față în față foști inamici, cerându-le să recreeze teatral propriile experiențe. Într-un format hibrid,
la granița dintre performance art și documentar clasic,
vedem când un proces cathartic și terapeutic al exorcizării traumelor veteranilor, când o dovadă a faptului că
statutul de inamic e mai degrabă un rol primit de sus, și
nu o opțiune personală. Asistăm la un experiment despre toleranță, în ciuda barierelor de limbă, despre cum,
în timp, unele răni se închid și altele nu se vor vindeca
niciodată. Un război care în trecut antagoniza ajunge
acum să reunească, de aceeași parte, veterani care, sub
coordonarea regizoarei Lola Arias, formează o absurdă
și jucăușă trupă de punk. (Teodora Leu)

Lola Arias
Lola Arias este scriitoare, regizor de teatru, artist vizual și
performer. Colaborează cu oameni din medii de proveniență diferite (veterani de război, foști comuniști, copii
bulgari etc) în teatru, literatură, muzică, film și proiecte
artistice. În producțiile sale [ea] se joacă la granița dintre
realitate și ficțiune. Împreună cu Ulises Conti, compune
și cântă muzică. A publicat poezie, ficțiune și dramaturgie și a realizat instalații de artă și filme.

Regie: Lola Arias
23.03 | h 11:00 | ciNEMa ElvirE popEsco
Cu: Lou Armour, David Jackson, Rubén Oter
24.03 | h 20:30 | pavilioN 32
Producție: Gema Juárez Allen, Alejandra Grinschpun
Imagine: Manuel Abramovich
Montaj: Anita Remón, Alejo Hoijman
Sunet: Sofía Straface
Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival 2018 /
San Sebastián International Film Festival 2018 / São Paulo International Film Festival 2018 /
CPH-DOX 2018 / BFI London Film Festival 2018 / Sarajevo Film Festival 2018

SECȚIUNI
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[RO]

Despre justiție se poate vorbi în multe feluri și din multe perspective, după cum o arată și filmele acestei secțiuni. O temă importantă pentru noi, revenind constant în programul festivalului, justiția a stat pe buzele
tuturor în ultimul an, fiind supusă în România - și nu doar aici - unor presiuni enorme din partea politicienilor aflați
la putere, scopul fiind fie de a o slăbi (versiunea contestatarilor acestor măsuri), fie de a-i însănătoși modurile de
manifestare (versiunea greu de crezut a politicienilor, nu puțini dintre ei vizați de scandaluri de corupție, procese
și chiar sentințe definitive). În această atmosferă încordată, într-o polifonie de voci susținând tot felul de versiuni
încâlcite asupra adevărului, ideea de a face dreptate a fost mai puțin vehiculată, rămânând în umbra unor elemente tehnice și proceduri prin intermediul cărora se exercită aceasta.
De altfel, și filmele pe care vi le propunem în actuala ediție a One World Romania au în comun preocuparea pentru detaliile fără de care actul de justiție nu ar fi posibil. Însă mai împărtășesc o componentă importantă
pentru noi, și anume faptul că abordează tema din unghiuri în același timp surprinzătoare și relevante, potrivite
pentru a relansa dezbaterile pe acest subiect din societatea noastră.
Orice democrație conține la nivelul legislației din domeniu carențe ce pot fi exploatate, când situația e
propice, în interesul luptelor politice interne. De aceea, un film ca „Procesul”, analizând la milimetru fiecare pas
al complicatului parcurs de demitere a „fostei președinte” a Braziliei, Dilma Rousseff, poate funcționa ca o lecție
pentru cetățenii oricărui stat, semnalând că granița dintre o democrație liberală și una autocratică și iliberală poate fi depășită ușor și repede, cu aportul populismului și al intereselor economice meschine ale unor formațiuni
politice ajunse la putere la un moment dat. De asemenea, un film precum „Un proces stalinist”, care recompune
exclusiv din materiale de arhivă un proces stalinist tipic al anilor ’30, poate funcționa ca un semnal de alarmă
tras în noua eră a fake news-ului, ce pare să se îndrepte cu pași repezi către o distopie având puncte comune cu
practici de coșmar din trecut. Problema reabilitării condamnaților, chiar și a unora de care părți mari ale societății
s-ar dispensa probabil cu ușurință - precum protagoniștii pedofili din „Libertatea” -, ar trebui să constituie, de
fapt, una dintre principalele preocupări ale specialiștilor și ale membrilor unui stat, scopul principal al condamnării răufăcătorilor fiind de a-i acompania în demersul lor de însănătoșire și de revenire la principii corecte de a
funcționa în colectivitate. Nu în ultimul rând, spațiile în care au loc procesele pot fi extrem de importante, așa
cum o arată filmul „Întoarcerea la palat”, putând defini și articula o anumită reprezentare demnă și respectabilă
a actului justițiar.
Sunt, așadar, teme diverse și complexe, toate derivând din aceea principală a justiției, la care vă invităm să reflectăm împreună prin intermediul filmelor acestei secțiuni extrem de speciale pentru noi.

[EN]

SECȚIUNI

There are many ways and many angles in which to have a conversation about justice, as shown by the
movies featured in this section. Constantly making its way back into the festival, justice is an important topic for
us and one that has been on everyone’s lips in the last year, having been subjected by the politicians in power in
Romania — and not just here — to enormous pressures, meant to either weaken it (as believed by the objectors
to these measures), or to strengthen its various manifestations (as maintained — less credibly — by the politicians, many of whom are in the center of corruption scandals, trials and even irrevocable sentences). Within this
tense atmosphere, this dissonance of voices upholding different versions of the truth, one more convoluted than
the other, the idea of justice being served has been less circulated, cast under the shadow of technicalities and
procedures through which it is applied.

FORMS OF JUSTICE

FORMS OF JUSTICE

As a matter of fact, the films we have selected for your viewing in this year’s edition of One World
Romania share an interest in certain details without which the act of justice would not be possible. But they also 53
share another aspect which is important to us, namely that they approach this particular subject matter from
unexpected and, at the same time, relevant angles, appropriate and able to re-open debates on the issue in our
society.
When it comes to their legislation, all democracies are susceptible to certain inadequacies that can be
exploited, when the time is right, in the interest of internal political strifes. For this reason a film like “The Trial,”
which meticulously analyses every minute step in the complicated process of ousting former Brazilian president
Dilma Rousseff, could serve as a lesson for the citizens of any state, cautioning them that the fine line between a
liberal democracy and an autocratic and illiberal one can easily and swiftly be crossed, backed by rising populism
and the petty economical interests of various political groups who at a certain point in time ascend to power. By
the same token, a film like “A Stalinist Trial,” which recomposes a typical Stalinist trial from the 1930s exclusively
from archive footage, could serve as a warning signal in the new era of fake news that seems to be headed at
an alarming rate towards a dystopia reminiscent of gruesome past practices. The rehabilitation of convicts, even
those whom a large portion of society would probably readily rid itself of — such as the pedophiles protagonists
from “In the Open” — should in fact constitute one of the main concerns for the specialists and members of a
state, given that the primary purpose of convicting wrong-doers is to accompany them along their path back
towards healthiness and the correct principles to function in a community. Last but not least, the spaces in which
trials take place can be extremely important, as demonstrated in “6999 Doors,” being able to define and to
articulate a certain dignified and respectable representation of the act of justice.
We would therefore like you to join us and reflect together on these diverse and complex themes derived from
the main theme of justice, through the films featured in this section, all very special to us.

FORME DE JUSTIȚIE
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6999 DOORS
[EN]

RETOUR AU PALAIS / ÎNTOARCEREA LA PALAT
[franța, elveția, 2017, 87’, v.o: franceză]

6999 is the number of doors inside one of the
oldest and most famous tribunals in the world,
the Court of Paris, where Yamina Zoutat spent a
good portion of her youth as a journalist, writing about dozens of trials — some important and
some that never made a mark on our collective memory. After a years-long absence, she
revisits this grandiose building with its mysterious halls, laden with history’s tales and haunted
by the ghosts of past centuries, and this return
triggers in her a series of reflections and epiphanies, thus allowing the viewers access to a sensory universe, which otherwise they would hardly
have been able to identify with such an imposing
edifice. Once you’ve seen this documentary, your
experience of coming into contact with public institutions will change completely. (Andrei Rus)

6999 de uși are unul dintre cele mai renumite și vechi
tribunale ale lumii, Tribunalul din Paris, unde Yamina
Zoutat și-a petrecut o bună parte a tinereții, scriind, în
calitatea sa de jurnalistă, despre zeci de procese - unele
importante, altele care nu au intrat niciodată în memoria
colectivă. Întoarcerea, după ani de absență, în acest loc
grandios, plin de cotloane misterioase, încărcat de istorii și bântuit de fantomele secolelor trecute, îi provoacă
cineastei tot felul de reflecții și epifanii, prin intermediul
lor acordând acces spectatorilor la un univers senzorial
pe care cu greu l-ar fi putut asocia unei clădiri atât de
impunătoare. După ce veți vedea acest documentar,
veți trăi cu totul altfel interacțiunile cu instituțiile publice. (Andrei Rus)

Yamina Zoutat

Yamina Zoutat

Born in Switzerland, Yamina Zoutat worked as a
court reporter for TF1 from 1994 to 2004. She is
currently teaching audiovisual writing and legal
journalism at the Panthéon University in Paris.
“6999 DOORS” is Zoutat’s first documentary feature film.

Născută în Elveția, Yamina Zoutat a lucrat ca jurnalistă
de tribunal pentru TF1 din 1994 până în 2004. La momentul de față, predă comunicare audiovizuală și jurnalism legal la Universitatea Panthéon din Paris. „Întoarcerea la palat” este primul său documentar de lungmetraj.

Regie, scenariu, imagine: Yamina Zoutat
Producție: Elefant Films, Les Films d’Ici, RTS Radio Télévision Suisse
Montaj: Marie-Pomme Carteret
Sunet: Denis Séchaud
Festivaluri și premii: Solothurn Film Festival 2018 /
São Paulo International Film Festival 2017 / Montréal World Film Festival 2017 /
Visions du Réel 2017 - Best Swiss Feature Film
Filmografia: Les Lessiveuses (2010)
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Casabianda, an open prison located in Corsica,
is surrounded by woods where the prisoners can
go for walks, by fields where they go to work and
by an idyllic beach where they go, from time to
time, to venture out into the sea. What we soon
learn is that most of them have committed extremely serious offences of which society talks
very little. They are to do with sex, they are to do
with family, they are to do with children. These
people, however, are not portrayed as monsters,
for the relationship that director Guillaume Massart establishes with them is simple and direct, all
the while musing over shared discoveries made
during filming. Thus, he helps us meet them and
overcome our own prejudices. With them, we
arrive at certain questions which are extremely
subtle in a complex manner that rejects oversimplifications. (Vanina Vignal)

Guillaume Massart

Guillaume Massart

Născut în 1983, în Ardenii francezi, Guillaume Massart
regizează și produce documentare, eseuri, filme experimentale și artă video. Primul său scurtmetraj, „Xenocristal” (2008), anticipează următoarele sale filme, fiind
la granița dintre documentar și artă video. Filmele lui
Guillaume Massart chestionează mizanscena realității și
consecințele sale estetice și politice asupra modernității
figurative.

Born in 1983 in the French Ardennes, Guillaume
Massart directs and produces documentary films,
essays, experimental films and video art. His first
short film, “Xenocristal” (2008) forecasts his later
works: halfway between documentary forms and
video art. Guillaume Massart’s films question the
mise en scene of reality and its aesthetic and political consequences upon figurative modernity.

22.03 | h 18:00 | ciNEMa ElivirE popEsco
Regie, imagine: Guillaume Massart
23.03 | h 13:00 | poiNt
Producție: Simon P. R. Bewick / Triptyque Films
Scenariu: Guillaume Massart, Adrien Mitterrand
Montaj: Alexandra Melot
Sunet: Pierre Bompy, Barletta, Julie Roué
Festivaluri și premii: IndieLisboa International Independent Film Festival 2018 /
Amsterdam International Documentary Film Festival 2018 / Visions du Réel 2018
Filmografia: Savage Flowers (2016) / Xenocristal (2008)
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Casabianda, o închisoare deschisă din Corsica, este înconjurată de păduri unde prizonierii se plimbă, de câmpii unde lucrează și de o plajă paradisiacă de unde își iau
avânt, din când în când, în mare. Ce vom afla rapid este
că majoritatea au comis fapte extrem de grave, despre
care se vorbește puțin la nivelul societății. E vorba despre sex, e vorba despre familie, e vorba despre copii.
Dar aceste persoane nu sunt prezentate ca niște monștri, deoarece regizorul Guillaume Massart are o relație
directă și simplă cu ele, reflectând, în timpul filmării, la
tot ceea ce descoperă împreună. În felul acesta, ne ajută
să le întâlnim și noi și să ne depășim prejudecățile. Ne
vom apropia, o dată cu ele, de niște întrebări extrem de
subtile, într-un mod complex, fără simplificări.
(Vanina Vignal)

IN THE OPEN
[EN]

SECȚIUNI

LA LIBERTÉ / LIBERTATE
[franța, 2017, 146’, v.o: franceză]
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[EN]
Yolande Zauberman and Menahem Lang travel
back to the Israeli city of Bneï Brek, where Menahem was raised in an ultra-orthodox community,
in order to understand how such a highly spiritual
group of people can abuse children on such a
shocking scale and then cover it up. What begins like a formal investigation soon turns into a
stroll along the streets of the city during which, in
the hot summer nights, the camera jumps from
one encounter to another, from one person to
the next, all willing to talk openly about what is
usually kept hidden. What we witness is a succession of almost magical encounters with people who, just like Menahem, were abused as children and who are now ready to talk about what
still hurts. They know that monsters do not exist,
they have overcome their hatred, they don’t cast
judgement. The time spent with these men confronting what they experienced and unashamedly reflecting together on something that used to
be so shameful is extremely precious. Their manner is very simple and, with them, we are made
to understand the very complex nature of what
they have been and are still going through. How
do you live in the aftermath? That is the question.
(Vanina Vignal)
Yolande Zauberman
Born in Paris, graduated in art history and economics, Yolande Zauberman started to work
on films with director Amos Gitaï. In 1987, she
made her first documentary, on apartheid in
South Africa, “Classified People”. Her second
film, “Caste Criminelle” (1989), shot in India, was
selected at the Cannes Film Festival. Three years
later, she directed her first fiction with “I Ivan, You
Abraham”. In 2011, her film “Would You Have
Sex with An Arab?” presented at the Venice Film
Festival, opened a wide debate on the living
conditions of Israeli Arabs. Her films investigate
taboos, they attack places of power, whether religious or economic; Yolande Zauberman stands
near the abandoned, marginalized or the socially
sacrificed, without judging or provoking, simply
by collecting testimonies, capturing portraits.

M/M
[franța, 2018, 105’, v.o: ebraică]
Yolande Zauberman și Menahem Lang se întorc în orașul israelian Bneï Brek, unde Menahem și-a petrecut copilăria în sânul unei comunități ultraortodoxe, pentru a
încerca să înțeleagă cum e posibil ca un grup de oameni
cu o viață atât de profund spirituală să abuzeze într-o
măsură atât de șocantă copii, ca apoi să mușamalizeze aceste fapte. Ceea ce pornește inițial ca o anchetă
formală se transformă, în scurt timp, într-o plimbare pe
străzile orașului, în timpul unor nopți de vară fierbinți,
unde diverse întâlniri succesive cu o serie de oameni
prilejuiesc niște conversații deschise despre lucruri de
obicei ascunse. Asistăm la un șir de întâlniri aproape
magice cu persoane care, precum Menahem, au fost
abuzate în copilărie, fiind acum pregătite să vorbească
despre aceste lucruri încă dureroase. Știu că nu există
monștri, au trecut peste „etapa de ură”, nu-i mai judecă pe ceilalți. Timpul petrecut alături de ei pe parcursul
acestei confruntări cu propriile lor istorii, meditând împreună fără nicio rușine asupra unor lucruri ce fuseseră
atât de rușinoase, devine extrem de prețios. Abordarea
lor e foarte directă, făcându-ne să înțelegem, odată cu
ei, natura nespus de complexă a experiențelor prin care
au trecut și încă trec. Cum trăiești după?
(Vanina Vignal)
20.03 | h 20:30 | arcub
24.03 | h 14:00 | pavilioN 32
Yolande Zauberman
Născută la Paris, cu diplomă în istoria artei și economie,
Yolande Zauberman a început să lucreze în film cu regizorul Amos Gitaï. În 1987, a realizat primul său documentar, despre apartheid în Africa de Sud, „Classified
People”. Al doilea său film, „Caste Criminelle” (1989),
filmat în India, a fost selectat la Festivalul de Film de
la Cannes. Trei ani mai târziu a regizat primul său film
de ficțiune, „I Ivan, You Abraham”. În 2011, filmul său
„Would You Have Sex with An Arab?” a fost proiectat
în cadrul Festivalului de Film de la Veneția și a generat
o amplă discuție despre condițiile de viață ale arabilor
din Israel. Filmele sale investighează tabu-uri, atacă instanțe de putere, fie religioase, fie economice. Yolande Zauberman se plaseză de partea celor abandonați,
marginalizați, sau a celor sacrificați social, fără să judece
sau să provoace, ci doar prin a strânge mărturisiri, prin a
surprinde portrete.

Regie: Yolande Zauberman
Producție: Charles Gillibert, CG Cinéma
Sunet: Sélim Nassib / Montaj: Raphaël Lefèvre / Mixaj Sunet: Philippe Deschamps, Xavier Thieulin
Festivaluri și premii: Locarno International Film Festival 2018 - Special Jury Prize / Locarno International Film
Festival 2018 - Environment is Quality of Life Prize / Hamburg Film Festival 2018 - Sichtwechsel Film Award /
Seville European Film Festival 2018 - Best Director / Sarajevo Film Festival 2018
Filmografia: Classified People (1988) / Caste Criminelle (1990) / I Ivan, You Abraham (1993) /
Clubbed to Death (1996) / La Guerre À Paris (2002) / Paradise Now - Journal D’une Femme En Crise (2004) /
Would You Have Sex with An Arab? (2011)

În cel mai recent documentar al său alcătuit din materiale de arhivă, Serghei Loznitsa explorează conceptul de
justiție ca spectacol prin intermediul unuia dintre primele procese staliniste din anii ’30 intentat împotriva unor
economiști acuzați că plănuiau o lovitură de stat împotriva guvernului sovietic. Calitatea de farsă a evenimentului istoric pe care Loznitsa îl (re)prezintă este evidentă
atât pentru spectatorii de astăzi, conștienți de faptul că
ceea ce urmăresc este o ficțiune pusă în scenă de Stalin
și de procurorii săi, cât și pentru spectatorii de atunci,
din sală, dar și pentru inculpații, procurorii și judecătorii
participanți la proces, actori conștienți de rolul pe care
trebuie să îl joace și fideli până la capăt scenariului asupra cărora s-au pus cu toții de acord în mod voluntar.
(Raluca Durbacă)

In his latest documentary, consisting entirely of
archival footage, Sergei Loznitsa explores the
concept of justice as a spectacle through one of
the earliest Stalinist trials of the 1930’s, brought
against a group of economists charged with
plotting a coup d’état to overthrow the Soviet
government. The farcical quality of this historical
event (re)presented by Loznitsa is obvious both
to present-day viewers, who are aware that what
they are witnessing is a work of fiction staged by
Stalin and his prosecutors, to the theatre audiences at the time, but also to the accused, to the
prosecutors and the judges taking part in the trial, actors who understood the role they had been
forced into and who followed to the bitter end
the script they had all willingly agreed on.
(Raluca Durbacă)

Sergei Loznitsa
Serghei Loznitsa
Regizor, scenarist și producător, Serghei Loznitsa s-a
născut la 5 septembrie 1964, în Baranovici, Uniunea Sovietică. A crescut în Kiev și în 1987 a absolvit Politehnica
din Kiev cu o specializare în matematică aplicată. Între
1987 și 1991 a lucrat drept cercetător la Institutul de
Cibernetică din Kiev, în domeniul inteligenței artificiale.
În 1997 Loznitsa a absolvit Institutul Rus de Cinematografie (VGIK) din Moscova. A regizat 19 documentare recunoscute internațional și patru lungmetraje de ficțiune,
toate având premiera în cadrul Selecției oficiale a Festivalului de Film de la Cannes. În 2013 și-a lansat propria
companie de producție, ATOMS & VOID.
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THE TRIAL
[EN]
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ПРОЦЕСС / UN PROCES STALINIST
[olanda, 2018, 127’, v.o: rusă]

Director, script writer and producer, was born on
September 5th, 1964 in Baranovici (USSR). He
grew up in Kiev, and in 1987 graduated from the
Kiev Polytechnic with a degree in Applied Math- 61
ematics. In 1987-1991 he worked as a scientist at
the Kiev Institute of Cybernetics, specializing in
artificial intelligence research.
In 1997 Loznitsa graduated from the Russian
State Institute of Cinematography (VGIK) in
Moscow. He has directed 19 internationally
acclaimed documentary films and 4 feature films,
all of which were premiered in the Official Selection of Cannes Film Festival. In 2013, Loznitsa
launched a film production company ATOMS &
VOID.

Regie: Serghei Loznitsa
23.03 | h 17:30 | arcub
Producție: ATOMS & VOID
24.03 | h 20:00 | arcub
Sunet: Vladimir Golovnitski
Montaj: Danielius Kokanauskis, Serghei Loznitsa
Festivaluri și premii: Venice Film Festival 2018 / Toronto International Film Festival 2018 / Mar del Plata
International Film Festival 2018 / DOK Leipzig 2018 / Busan International Film Festival 2018 /
Amsterdam International Documentary Film Festival 2018
Filmografia: Donbass (2018) / A Gentle Creature (2017) / Austerlitz (2016) / The Event (2015) /
Maidan (2014) / In the Fog (2012) / My Joy (2010).
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THE TRIAL
[EN]

O PROCESSO / PROCESUL
[brazilia, germania, 2018, 137’, v.o: Portugheză]

“The Trial” glances behind the scenes of one of
the biggest political crises of the decade which
ended with the ousting by Parliament of Brazil’s
first woman president, Dilma Rousseff. Director
Maria Augusta Ramos traces several story lines
during the long-winded campaign meant to undermine her position, delivering a riveting thriller with a known conclusion, but with plenty of
sensational and unpredictable hurdles along the
way – procedural, media-related or even of a
mystical nature. The circumstances of the Rousseff crisis are as complicated as they are dangerous to Brazillian democracy. The filmmaker
tries to maintain an ethical balance between the
two opposing political forces, between the will
of Parliament and the will of the people, between
the ridiculous turn sometimes taken in the debates and the gravity of the situation. The end
result is an effervescent and sad film about how
power reaches a point when it stops considering
the possibility that, after the fight has ended, it
might annihilate not only its political adversaries,
but also itself and everything around it.
(Andrei Rus)

„Procesul” este o privire în culisele uneia dintre cele
mai mari crize politice ale ultimului deceniu, finalizată
cu demiterea primei președinte femei a Braziliei, Dilma
Rousseff. Cineasta Maria Ramos urmărește mai multe
fire narative din timpul îndelungatului proces de subminare a poziției acesteia, furnizând un thriller pasionant,
cu un deznodământ cunoscut, dar cu hățișuri de parcurs
- procedurale, mediatice și chiar mistice - spectaculoase și imprevizibile. Situația creată în jurul lui Rousseff e
pe cât de complicată, pe atât de primejdioasă pentru
democrația din această țară. Regizoarea încearcă să se
mențină într-un echilibru etic între cele două forțe politice care se opun, între voința Parlamentului și voința
poporului, între ridicolul în care ajung uneori dezbaterile
și gravitatea momentului. Îi reușește un film viu și trist
despre forțe politice ajunse în poziția de a nu mai lua în
considerare că la finalul luptei s-ar putea să își spulbere
nu doar inamicii politici, ci și pe ele însele și tot ce mai
există în jur. (Andrei Rus)

Maria Ramos

Maria Ramos

Born in Brazil in 1964, she is a Brazilian-Dutch
documentary filmmaker who studied at the
Netherlands Film and Television Academy in Amsterdam. Her films have screened at a great number of international festivals. In 2013 the Board
of the Helsinki Foundation for Human Rights
awarded her the Marek Nowicki Prize for her entire career and her outstanding engagement with
the topic of human rights via the medium of film.

Născută în Brazilia în 1964, Maria Ramos este o realizatoare de documentar de origine braziliano-olandeză,
care a studiat la Academia de Film și Televiziune din
Amsterdam. Filmele sale au fost proiectate în cadrul
mai multor festivaluri internaționale. În 2013, Fundația
pentru Drepturile Omului din Helsinki i-a acordat premiul Marek Nowicki pentru întreaga sa carieră și pentru
deosebita dedicare în susținerea drepturilor omului prin
film.
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Regie, scenariu: Maria Ramos
23.03 | h 13:30 | ciNEMa ElvirE popEsco
Producție: Nofoco Filmes
24.03 | h 17:00 | arcub
Imagine: Alan Schvarsberg
Montaj: Karen Akerman
Sunet: Marta Lopes, Bernardo Uzeda
Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival 2018 / Göteborg Film Festival 2019 /
Sheffield International Documentary Festival 2018 / Havana Film Festival 2018 / Amsterdam International
Documentary Film Festival 2018 / São Paulo International Film Festival 2017
Filmografia: Drought (2015) / Future June (2015) / Justice (2004) /
Travelogues: Rio, a Day in August (2002) / Desi (2000)

Povestea lui Addai începe din vecinătatea regizoarei,
dintr-o Germanie pe care băiatul o părăsește la douăzeci
de ani pentru a emigra în Siria, mânat de un spirit benevol și din dorința de a schimba lumea. Alăturându-se
unui grup religios afiliat islamului, Addai se afundă din
ce în ce mai mult în idealismul insuflat de acesta, în timp
ce mama lăsată în urmă îi retrasează parcursul și investighează misterul dispariției. Mărturia unui tovarăș închis
și condamnat pentru terorism, câteva amintiri materne
și regretul unui tată absent, toate acestea compun un
portret in absentia, punctat de duioșia privirii regizorale.
Hibrid între documentar și animație, scurtmetrajul e o
ocheadă retrospectivă asupra vieții lui Addai, un drum
închis, pavat cu bune intenții. (Andreea Chiper)

Addai’s story begins in the director’s immediate
surroundings, in a Germany which the boy leaves
at the age of 20 to emigrate to Syria, driven by
a free-willing spirit and a desire to change the
world. After joining an Islamist religious group,
Addai sinks deeper and deeper in the idealism it
instills, while his mother, left behind, retraces his
steps and embarks on a quest to solve the mystery of his disappearance. The testimony of one
of his comrades, convicted and imprisoned on
terrorism charges, a few maternal memories and
the lament for an absent father, all piece together
a portrait in absentia, heightened by the tenderness seeping through the director’s perspective.
The short-film, a hybrid between documentary
and animation, is a retrospective glimpse into
Addai’s life, a closed road paved with good intentions. (Andreea Chiper)
Esther Niemeier

Esther Niemeier
Esther Niemeier este regizoare și producătoare, lucrând
atât în Marea Britanie, cât și în Germania. Primul său
documentar de scurtmetraj, „Walz”, a fost proiectat în
selecția oficială a Edinburgh International Film Festival
și difuzat în Europa. Esther lucrează acum la „Bad Girl
& Champion”, primul său documentar de lungmetraj ca
regizor – după o perioadă de cercetare referitoare la noi
perspective feministe în cultura indigenă a Boliviei, pentru dizertația sa de master. Esther urmează cursurile de
regie-documentar ale Universității de Film Babelsberg
Konrad Wolf. „Urmărindu-l pe Addai” este filmul său de
absolvire.
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TRACING ADDAI / URMĂRINDU-L PE ADDAI
[germania, 2018, 30’, v.o: germană]

Esther Niemeier is a director and producer working in both the UK and Germany. Her first short
documentary “Walz” was screened in the official
selection at the Edinburgh International Film Fes- 65
tival and was picked up for broadcast throughout
Europe. Esther is currently working on “Bad Girl
& Champion”, her first feature length documentary as a director - following a period researching
new feminist approaches in indigenous Bolivian
culture for her master’s thesis. Esther is currently enrolled in the MFA Documentary Directing
at the Film University Babelsberg KONRAD
WOLF.”Tracing Addai” is her graduation film.

22.03 | h 20:30 | pavilioN 32
Regie: Esther Niemeier
23.03 | h 11:00 | ciNEMa ElvirE popEsco
Producție: Britta Strampe
Montaj: Sarah-Christin Peter
Imagine: Omri Aloni
Sunet: Alexandra Praet
Muzică: Robert Pilgram
Festivaluri și premii: Telluride Film Festival 2018 / Rome Independent Film Festival 2018 / Munich
International Documentary Festival 2018 / Bilbao International Festival of Documentary and Short Films 2018
Filmografia: Natura Urbana – The Brachen of Berlin (2017) / (ca producător) Simulant (2016)
Walz (2007)

DE LA O ȚARĂ LA ALTA

DE LA O ȚARĂ LA ALTA
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Nimănui nu îi e ușor să își părăsească țara. E întotdeauna o decizie dură, indiferent de cauze, fie ele
economice, consecința unui război sau de orice altă natură. Momentan, suntem martorii celor mai ridicate cote
de strămutări: din 68 de milioane de persoane strămutate din toată lumea, aproape 25 de milioane sunt refugiați,
66 mai bine de jumătate având sub 18 ani.
Suntem conștienți de ceea ce se întâmplă în prea multe zone de graniță. De ani de zile citim mărturii
despre persoane care mor în așa zisele „ținuturi ale nimănui”, despre persoane care sunt înlăturate de la granițele unor fortărețe pe cale de a se prăbuși. Fie ele linii de fier sau nu, invizibile și totuși impenetrabile.
Participăm cu toții indirect la această închidere a granițelor, fiind reprezentați de guverne ale căror decizii dezumanizează o anumită porțiune din populația lumii. Ba unii chiar susțin din toată inima această respingere
a migranților la granițele țării lor. Le e frică, nu-și doresc să fie „invadați”. Alții se opun, simt răspunderea pe care
cu toții o purtăm pe umeri, se oferă voluntari să meargă și să îi salveze pe acești oameni care se află în condiții
tragice, devin activiști pentru drepturile omului, fac voluntariat în orașele unde locuiesc. Majoritatea ne simțim
neajutorați în fața acestei tragedii, ce pare să nu se mai sfârșească.
Prin filmele pe care le-am selectat, sunteți invitați să vă apropiați de realitatea unor diferite vieți umane:
de la Mallé, bătrânul migrant economic malian care trăiește în Franța între două lumi, la tragedia oamenilor care-și pierd viața în Marea Mediterană sau în deșertul mexican și până la copiii italieni refugiați, după cel de-al Doilea Război Mondial, în Elveția, și la un centru italian pentru imigranți și refugiați, unde sunt primiți adolescenții.
Vom aborda această problemă din postura de bărbați și femei îngrijorați de această tragedie umană îndeosebi în România, unde mai bine de 3,4 milioane de oameni s-au decis să plece acolo unde pot să-și câștige
un trai și să-și croiască o viață mai bună.
Va fi o ocazie să confruntăm împreună aceste situații complexe.

FROM A COUNTRY TO ANOTHER

FROM A COUNTRY
TO ANOTHER
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It’s not easy for anybody to leave their home. It’s always a tough decision, regardless of whether the
causes behind the move are economical, the result of war, or for any other reason. We are currently witnessing
the highest ever levels of displacement: among the 68 million people displaced around the world, nearly 25
67
million are refugees, over half of whom are under the age of 18.
We are painfully aware of what is happening around too many border areas. For years we have been
reading reports of people dying in no-man’s-lands, reports of people being pushed back from the borders of
crumbling fortresses. Real iron-fence-lines or not, invisible and yet impassible.
We are all participating indirectly in this closing of the borders, as we are represented by governments
whose decisions dehumanize a certain section of the world’s population. Some people strongly agree with this
rejection of migrating people at their borders. They are afraid, they don’t want to be ‘invaded’. Others disagree,
they feel the responsibility we all bear on our shoulders, they volunteer to go and rescue people who find themselves in tragic conditions, they become human rights activists, they do volunteer work in their own cities. Most
of us feel helpless in the face of this endless tragedy lived by too many people.
Through the films we have selected, you are invited into the reality of different human lives. From
Mallé, the old Malian economic migrant who is living in France in between two worlds, to the tragedy of people
dying in the Mediterranean sea or in the Mexican desert, the Italian child-refugees of World War II in Switzerland,
and to an Italian center for immigrants and refugees where teenagers are welcome.
We will approach the issue as men and women concerned with this human tragedy - especially in Romania where more than 3.4 million people have decided to go wherever they might be able to earn a living and
make a better life for themselves.
It will be a chance to face all these complex situations together.

DE LA O ȚARĂ LA ALTA
SECȚIUNI

THE BORDER FENCE
[EN]

DIE BAULICHE MASSNAHME /
GARDUL DE LA FRONTIERĂ
[austria, 2018, 112’, v.o: germană, italiană]

In his latest film, Nikolaus Geyrhalter explores one
of the most wildly discussed issues of our times:
what is to be done with the waves of refugees? In
his investigation, taking place on the border between Austria and Italy (namely in Brenner), the
director examines the repercussions of a European anti-immigrants policy, specifically into the
authorities’ decision to build a fence along the
borderline, an absurd and rather symbolic obstacle against undocumented foreigners. The film is
a compilation of extremely diverse portrait-interviews (with the border police staff, the milkman,
the Senegalese workers, or with an elderly man
who runs an organic animal farm), of essential
comments ranging from contained xenophobia
to helpless evasion and even a militant advocacy for the cause of those who have been exiled
from their native lands. The filmmaker doesn’t
shy away from purely panoramic scenes, shot —
same as the interviews — in the aesthetic of the
long-take, and fused together to form a fascinating discourse on places and people.
(Andreea Chiper)

Nikolaus Geyrhalter investighează în cel mai recent film
al său una din cele mai ardente problematici ale societății contemporane: ce ne facem cu valurile de refugiați?
Inspectând zona de graniță dintre Austria și Italia (mai
precis, la Brenner), regizorul se interesează de urmările
unei politici europene anti-imigranți, anume decizia de
a instala un gard pe teritoriul de frontieră, un obstacol
absurd și mai degrabă simbolic împotriva străinilor fără
acte. Filmul e un corpus de portrete-interviu foarte diverse (vameși, distribuitorul de lapte, muncitori senegalezi sau un bătrân cu o fermă organică de animale), de
comentarii esențiale care variază de la xenofobie reținută la eschivă neputincioasă și chiar militantism pentru
cauza celor exilați din țara natală. Documentaristul nu se
dezice nici de la momente de peisagistică pură, realizate - aidoma interviurilor - în stilistica planului-secvență,
și îmbinate într-un discurs fascinant despre locuri și oameni. (Andreea Chiper)

Nikolaus Geyrhalter

Nikolaus Geyrhalter

Nikolaus Geyrhalter is a director, producer and
cameraman, born in Vienna in 1972. In 1994,
when he was 22 years old, he founded his own
production company, Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion, which focuses on documentaries and
auteur fiction.

Nikolaus Geyrhalter este un regizor, producător și operator, născut la Viena în 1972. În 1994, la 22 de ani, și-a
fondat propria companie de producție, Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion, care se axează pe filmul documentar și pe ficțiunea de autor.
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Regie, imagine: Nikolaus Geyrhalter
22.03 | h 18:00 | ciNEMatEca uNioN
Producție: Markus Glaser, Wolfgang Widerhofer, Michael Kitzberger
24.03 | h 13:30 | ciNEMa ElvirE popEsco
Montaj: Emily Artmann, Gernot Grassl
Sunet: Eva Hausberger, Adrian Bidron, Nora Czamler, Karim Weth
Festivaluri și premii: Amsterdam International Documentary Film Festival 2018
Filmografia: Homo Sapiens (2016) / Over the Years (2015) / Cern (2013) / Danube Hospital (2012) /
Abendland (2011) / Cinemascope (2008) / Our Daily Bread (2005) / Washed Ashore (1994)

Centrul pentru imigranți și refugiați „CittaGiardino” e pe
cale să se închidă. Doar câțiva adolescenți mai locuiesc
aici, în așteptarea unui răspuns legat de vizele care lear permite să stea o perioadă în Italia sau măcar să fie
transferați într-o altă țară europeană. Sunt tineri care au
străbătut multe mii de kilometri pe apă pentru a ajunge
în Europa, în căutarea unui loc unde viața să nu le fie
pusă în pericol. Documentarul captează în primul rând
această așteptare a lor, într-un spațiu aparent idilic, scăldat de soare și plin de verdeață. Protagoniștii, la rândul
lor, se integrează pașnic în peisaj, de parcă i-ar fi aparținut dintotdeauna: ascultă muzică occidentală, agață
fete pe internet, se tăvălesc în joacă prin grădină, râd,
privesc, sau uneori discută. Dacă nu am ști că asupra
acestei stări de grație planează amenințarea întoarcerii
în iaduri diverse am putea asista împăcați la Raiul terestru din fața noastră. (Andrei Rus)

The “CittaGiardino” centre for immigrants and
refugees is about to close its doors. Only a few
teenagers still live here, while they wait for a decision on whether they will be granted visas allowing them to temporarily settle in Italy, or at least
to be transferred to another European country.
These young people have travelled thousands of
kilometers across the open sea in order to get
here, in search of a place where their lives are
no longer under constant threat. First and foremost, the documentary captures this time of
waiting, while they are still in a seemingly idyllic
sun-kissed and luxuriant setting. In turn, the protagonists harmoniously blend in with this scenery,
as though they’ve always been a part of it: they
listen to Western music, they pick up girls on the
Internet, they roll around playfully in the garden,
they laugh, observe, or sometimes have conversations. Were we not to know that over this state
of grace looms the threat of returning to various
circles of hell, we could rest easy at the thought
that what we’re seeing is a picture of heaven on
earth. (Andrei Rus)

Marco Piccarreda & Gaia Formenti

Marco Piccarreda & Gaia Formenti

Marco Piccarreda - În 1998 a absolvit Școala de Televiziune și Cinema din Milano, cu o diplomă în montajul de
film. Ulterior, a lucrat pentru mai multe companii de producție. În 2005, împreună cu Vittorio Moroni, a înființat
compania de producție și de distribuție 50Notturno Ltd,
iar acum lucrează ca producător, scenarist și monteur.
„CittàGiardino” este debutul său ca regizor.
Gaia Formenti - Scriitoare și scenaristă. A publicat două
romane și o carte de poezii, „Poesie Criminali”. În 2017
a câștigat un concurs național de povestiri, 8x8. La momentul actual predă scenaristică la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti din Milano și la Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. Este, de asemenea,
curator creativ pentru In Progress Workshop al Milano
Film Network.

In 1998 Marco Piccarreda graduated with a film
editing diploma at the Television and Cinema
School of Milan. After the diploma he has worked
for several film production companies. In 2005
together with Vittorio Moroni he established the
production and distribution company 50Notturno Ltd and he now works as producer, writer and
editor. “CittàGiardino” is his debut as director.
Gaia Formenti - Writer and screenwriter. She
published two novels and a poem book “Poesie
Criminali”. In 2017 she won the Short Tales National Contest 8x8 (Salone del Libro di Torino).
Currently she teaches screen writing at the Civica
Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano and
at the Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. She’s also creative tutor for In Progress
Workshop by Milano Film Network.
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CITTÀGIARDINO
[EN]
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CITTÀGIARDINO / ORAȘGRĂDINĂ
[italia, 2018, 54’, v.o: arabă, engleză, franceză]

Regie, producție, scenariu: Marco Piccarreda, Gaia Formenti
Imagine, montaj: Marco Piccarreda
16.03 | h 14:00 | poiNt
Festivaluri și premii: Mar del Plata International Film Festival 2018 /
17.03 | h 18:00 | pavilioN 32
Visions du Réel 2018 - Innovative Medium Length Film - Youth Jury
Filmografia: Marco Piccarreda (ca producător, scenarist și monteur):
Se chiudo gli occhi non sono più qui (2015) / Eva e Adamo (2009) / Le ferie di Licu (2006)
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ELDORADO / ELDORADO
[elveția, germania, 2018, 91’,
v.o: germană, engleză, italiană]

Spurred by the childhood memory of his friendship with a young Italian girl, a WW2 refugee
taken under his family’s wing right after the war,
director Markus Imhoof embarks on an investigation into the fate of all refugees recently rescued
by the Italian authorities from the Mediterranean.
The director focuses his attention, both on the
reasons that determine refugees and economic
migrants to leave their native countries — war,
terrorism or poverty (sometimes bolstered by
Europe’s economic policies, continuing to undermine the national economies of the African
states) — and on the different ways in which the
policies of European countries toward refugees
and economic migrants influence the attitudes of
those who come into direct contact with these
groups and who, in turn, can decide their fates
according to their own ideologies and biases.
(Raluca Durbacă)

Amintirea prieteniei sale cu o fetiță italiancă, refugiat
al celui de-al Doilea Război Mondial, luată în grijă de
către părinții săi imediat după război, îl impulsionează
pe regizorul Markus Imhoof să cerceteze ce se întâmplă
cu toți refugiații salvați în ultimii ani din Mediterană de
către autoritățile italiene. Atenția regizorului e îndreptată atât către cauzele care-i determină pe refugiați și
migranți economici să-și părăsească țările natale - război, terorism sau sărăcie alimentată deseori și de politicile economice ale Europei, care continuă să submineze
economiile naționale ale statelor africane - cât și către
modalitățile în care politicile țărilor europene vizavi de
refugiați și migranți economici influențează atitudinea
celor care intră în contact direct cu aceștia și care le decid, la rândul lor, soarta în funcție de propriile lor ideologii și parti-pris-uri. (Raluca Durbacă)

Markus Imhoof

Markus Imhoof

Markus Imhoof was born in Winterthur in 1941.
He studied German Studies, Art History and
History in Zurich and graduated with a thesis
on Brecht. His films “Fluchtgefahr” (1974) and
“Tauwetter” (1977) are part of the works that assured international recognition to the New Swiss
Film of the 1970s. His 1980 film “Das Boot Ist
Voll” was awarded a Silver Bear at Berlinale and
shortlisted for an Oscar as Best Film in a Foreign
Language. Apart from his cinematographic work,
Imhoof is also known for his stagings of operas
and plays.

Markus Imhoof s-a născut la Winterhur în 1941. A urmat
studii germane, istoria artei și istorie în Zurich și a absolvit cu o teză despre Brecht. Filmele sale „Fluchtgefahr”
(1974) și „Tauwetter” (1977) au contribuit la recunoașterea internațională a Noului Val Elvețian din anii ’70.
Filmul său din 1980, „Das Boot Ist Voll” a primit Ursul de
Argint în cadrul Berlinalei și a fost nominalizat la premiile
Oscar la categoria Cel mai bun film într-o limbă străină.
Pe lângă aportul său cinematografic, Imhoof este cunoscut și pentru regia unor spectacole de operă și de teatru.
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ELDORADO
[EN]
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Regie, scenariu: Markus Imhoof
Producție: Thomas Kufus, Pierre-Alain Meier, Markus Imhoof
Imagine: Peter Indergand
21.03 | h 18:00 | ciNEMa ElvirE popEsco
Sunet: Dieter Meyer, Jürg Lempen, Hugo Poletti
22.03 | h 18:00 | ciNEMatEca EForiE
Montaj: Beatrice Babin
Muzică: Peter Scherer
Naratori: Caterina Genta, Robert Hunger-Bühler
Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival 2018 / Locarno International Film Festival 2018 /
Telluride Film Festival 2018 / BFI London Film Festival 2018 / Visions du Réel 2018
Filmografia: More Than Honey (2012) / Les Petites Illusions (1991) / Die Reise (1986) /
Das Boot Ist Voll (1980) / Tauwetter (1977)

Granița dintre SUA și Mexic e un spațiu aproape volatil,
unde crepusculul se amestecă cu greierii nopții și o voce
de bărbat ne povestește despre monștrii care bântuie
deșertul. În filmul duo-ului J.P. Sniadecki și Joshua Bonnetta, contemplația locurilor e dublu fațetată: dincolo
de realitatea tristă a fugii, există o permanentă răscolire
în lucruri și locuri, în cadrele care se succedă și recompun bucată cu bucată drumul călătorilor aventurați prin
vastitatea deșertului. Filmat pe 16 mm, documentarul
alternează mereu între sunet și imagine, între bucăți de
cer sau vegetație uscată și mărturii ale oamenilor care
au încercat să treacă granița în speranța schimbării. Pe
alocuri, filmul se oprește pe un fundal negru și, vreme
de câteva minute, suntem confruntați direct cu vorbele
exilaților. Fără pretextul imaginilor dinamice și fără pitorescul peisajului, suntem expuși direct la spațiul unde
salvarea și condamnarea la un destin irevocabil sunt muchii ale aceluiași cuțit. (Andreea Chiper)

The border between Mexico and the US is an almost volatile space, where twilight is melds with
the sounds of the crickets while a man’s voice is
warns us of monsters that dwell in the desert. In
J.P. Sniadecki and Joshua Bonnetta’s film, the
contemplation of things is always double-edged:
beyond the sad reality of trying to flee, in the
successive shots retracing, piece by piece, the
travellers’ journey along the vast expanse of the
desert, there is a continuous rummaging through
places and things. Filmed on 16 mm stock, the
documentary constantly alternates between
sound and image, between strips of sky or dried
out vegetation, and personal tales of people who
have attempted to cross the border hoping for
change. Every now and again, the image turns
black and for several minutes we are directly
faced with only the words of the exiled. Without
the pretext of dynamic images and without the
scenic landscape, we become directly exposed
to a place where salvation and the looming threat
of an irrevocable destiny are two edges of the
same sword. (Andreea Chiper)
Joshua Bonnetta, J.P. Sniadecki

22.03 | h 21:00 | ciNEMa ElvirE popEsco
24.03 | h 20:00 | ciNEMatEca uNioN

Joshua Bonnetta, J.P. Sniadecki
Joshua Bonnetta este artist și realizator de film de origine canadiană, care lucrează pe suportul filmului analog
în instalații, spectacole și expoziții teatrale. Filmele sale
au fost proiectate la MoMA New York, la festivaluri de
film precum BFI London sau Toronto International Film
Festival și la muzee și galerii din întreaga lume.
J.P. Sniadecki este realizator de film și antropolog activ
în China și în SUA, ale cărui proiecte explorează experiența colectivă, etnografia senzorială și posibilitățile cinemaului. Filmele sale se află în colecțiile permanente ale
MoMA New York și ale San Francisco Museum of Modern Art și au fost premiate în cadrul mai multor festivaluri internaționale de prestigiu. Co-organizator al seriei
de filme „Cinema on the Edge” și „China Now”, a scris
articole despre cinemaul independent chinez pentru o
serie de publicații academice.
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THE SEA, THE SEA
[EN]
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EL MAR, LA MAR / MAREA, MAREA
[sua, 2017, 94’, v.o: ENglEZă, spaNiolă]

Joshua Bonnetta is a Canadian artist and filmmaker who works primarily in analogue film
across installation, performance, and theatrical
exhibition. His film works have been exhibited at
the MoMA New York, at festivals such as BFI London Film Festival or Toronto International Film
Festival, and at museums and galleries throughout the world.
J.P. Sniadecki is a filmmaker and anthropologist
active in China and the United States, whose
work explores collective experience, sensory
ethnography, and the possibilities of cinema. His
films are in the permanent collections of MoMA
New York and the San Francisco Museum of
Modern Art, and have been awarded at various
and prestigious international film festivals. Co-organizer of the traveling film series “Cinema on
the Edge” and “China Now” which showcase new
cinema from China, he has written articles about
Chinese independent filmmaking for various academic publications.

Regie, imagine, montaj, design sunet: Joshua Bonnetta, J.P. Sniadecki
Producție: Joshua Bonnetta, J.P. Sniadecki
Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival 2017 / BFI London Film Festival 2017 / Mar del Plata International Film Festival 2017 / Jeonju International Film Festival 2017 / Amsterdam International Documentary
Film Festival 2017 / Viennale 2017
Filmografia: J.P. Sniadecki - The Iron Ministry (2014) / Yumen (2013) / Foreign Parts (2010) /
The Yellow Bank (2010) /Joshua Bonnetta - Remanence I - (Lost, Lost, Lost, Lost) (2013) / American Colour (2011)
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MALLÉ IN HIS EXILE
[EN]
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For 5 years, Denis Gheerbrant has followed the
daily life of Mallé Doucara: on the stairs or in the
empty offices of the Parisian buildings he cleans,
in his tiny room in the workers’ hostel surrounded
by his community; but above all his film makes
us privy to the intimate relationship between
two men who are addressing each other from
opposite standpoints, showing, nevertheless, a
willingness to explore each other’s differences.
Mallé doesn’t fit the profile of the ‘good immigrant’ we might expect a filmmaker to choose to
film. There is no ‘good intention’ trap here, and
we are invited, instead, to bore into the complexities of the societies we live in. Mallé was born
in a noble Soninké family in a small village in
Mali, where the population is very hierarchically
divided into ‘free men’ and ‘captive men’ - the so
called slaves. In Mali, he belongs to the high-society who own slaves, while in France is a slave.
In Mali, he has a wife who obeys all his orders,
and all women in his family are circumcised. In
between Mallé’s two worlds, the words these two
men exchange are placed in this schizophrenic
position. Each of their conversations is based on
76 the immediate reality they share every time they
meet: they are jointly creating this documentary, listening to one another while we listen with
them. (Vanina Vignal)

MALLÉ EN SON EXIL / MALLÉ ÎN EXILUL SĂU
[franța, 2017, 106’, v.o: franceză]
Timp de 5 ani, Denis Gheerbrant l-a filmat, în viața lui
de zi cu zi, pe Mallé Doucara: pe treptele sau în birourile
pustii ale clădirilor pariziene unde acesta face curățenie,
ori în mica lui odaie din pensiunea unde locuiesc muncitorii, în mijlocul comunității sale. Însă, în primul rând,
filmul ne face părtași la relația intimă stabilită între doi
bărbați care-și vorbesc din perspective total diferite, dispuși, în același timp, să exploreze aceste diferențe dintre
ei. Mallé nu se încadrează în stereotipul „bunului imigrant” pe care ne-am putea aștepta ca un cineast să și-l
aleagă ca protagonist. Nu e vorba, aici, de vreo capcană
a „bunelor intenții”, fiind, în schimb, provocați să sondăm cele mai complexe aspecte ale societăților în care
trăim. Mallé provine dintr-o familie nobilă aparținând
grupului etnic Soninke, dintr-un mic sat malian, unde populația este puternic ierarhizată și împărțită în „oameni
liberi” și „oameni captivi” - așa numiții sclavi. În Mali,
el aparține înaltei societăți, e proprietarul unui sclav, în
timp ce în Franța este un sclav. În Mali, are o soție care
nu îi iese din cuvânt, iar toate femeile din familia sa sunt
circumcise. Între cele două lumi ale lui Mallé, cuvintele
dintre cei doi bărbați capătă această valență schizofrenică. Fiecare conversație se sprijină pe realitatea imediată
ce le devine comună cu fiecare întâlnire în parte: împreună creează acest documentar, ascultându-se reciproc în
timp ce noi ascultăm odată cu ei. (Vanina Vignal)

Denis Gheerbrant

Denis Gheerbrant

After studying literature Denis Gheerbrant joined
the famous film school IDHEC (now FEMIS) in
1969. He obtained two degrees, one in directing
and the other in cinematography. From 1972 on
he has had several activities in the field: assistant
camera operator, cinematographer, and mostly
director of documentaries. Gheerbrant is also an
independent photographer.

După ce a studiat literatură, Denis Gheerbrant a început
cursurile faimoasei IDHEC (acum La Fémis) în 1969. A
obținut două diplome, una în regie și una în imagine.
Din 1972 încoace a avut mai multe activități în domeniu:
asistent de cameră, director de imagine și regizor de
film documentar. Gheerbrant este, de asemenea, fotograf independent.
22.03 | h 20:30 | ciNEMatEca EForiE
23.03 | h 15:00 | arcub

Regie: Denis Gheerbrant
Producție: L’Atelier documentaire
Festivaluri și premii: Festival Traces de Vies Clermont Ferrand 2017 - Prix de la diversité /
Festival Jean Rouch
Filmografia: On a grèvé (2014) / La république Marseille, 14 (2009) / Après, un voyage dans le Rwanda (2004) /
Le Voyage à la mer (2002) / La vie est immense et pleine de dangers (1994) / Question d’identité (1986)

A FI LGBTQi+

A FI LGBTQi+
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Pentru al doilea an consecutiv, dedicăm una dintre secțiunile festivalului unor filme ce abordează probleme trăite de persoane gay, lesbiene, bisexuale sau transgender. Am hotărât că, orice s-ar întâmpla, această
secțiune LGBTQi+ va face parte în fiecare an din programul festivalului, întrucât suntem profund îngrijorați de
78 ascensiunea homofobiei și a transfobiei pretutindeni în lume și de amplitudinea problemei în România, unde în
continuare acest subiect este extrem de controversat în rândul populației. Opțiunea noastră reprezintă un statement politic și umanist inechivoc.
În octombrie, am sărbătorit înfrângerea suferită de Coaliția pentru Familie și faptul că nu și-a atins
scopurile. Referendumul sprijinit de ei nu a reușit să determine modificarea Constituției României în vederea redefinirii nonincluzive a termenului de „familie”. A fost o mare victorie atât pentru comunitatea LGBTQi+, pentru
asociațiile care luptă pentru drepturile membrilor acesteia - și pentru drepturile multor altor „minorități” - dar și
pentru mulți oameni preocupați de această problemă, nefiind membri ai comunității. A fost foarte importantă
recunoașterea și înțelegerea faptului că mulți români nu doresc să participe la acest val de ură și dezbinare și că
visează la cu totul altceva pentru viitorul țării.
Ne dorim să participăm, alături de asociațiile pentru drepturile omului și de public, la acest proces
colectiv de reflecție. Sperăm ca filmele prezentate să îi ajute pe unii dintre noi să își depășească prejudecățile și
pe alții să simtă că nu e nimic în neregulă cu ei.
Anul acesta, vom face cunoștință cu Coby, un american care decide să se identifice oficial ca bărbat,
simțindu-se astfel încă din copilărie, și nu ca Suzana, femeia care era din naștere. Vom petrece o noapte albă
cu Julia, o femeie braziliană trans. Vom înțelege, de asemenea, cât de complexă trebuie să fi fost situația tatălui
Agustinei Comedi, care a dus o viață dublă ca bărbat homosexual în Argentina; sau prin ce trebuie să fi trecut
unchiul unei cineaste braziliene, fiind homosexual și bolnav de SIDA în anii 1980, ca apoi să fim martori la momentul de coming-out al unor tineri.

TO BE LGBTQi+

TO BE LGBTQi+
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For the second year in a row, we are dedicating one of our festival sections to films that revolve around
issues experienced by gay, lesbian, bisexual or transgender people. We have resolved that, no matter what, the
LGBTQi+ section will be a permanent feature every year, due to our profound concerns with the global rise of
homophobia and transphobia and to the fact that in Romania this issue is still highly divisive. It is a clear political 79
and human statement.
Last October, we celebrated the defeat of the “Coalition for the Family” and their goals. Their referendum failed to validate their objective, for the Constitution of Romania to be changed in order to non-inclusively
redefine the term “family”. It was a big victory shared between the LGBTQi+ community, all the associations
fighting to defend their rights - together with the rights of many other ‘minorities’ - and the many people who
showed concern with this issue despite not being members of the community. It has been very important to
realise and acknowledge that many Romanians do not want any part in this hateful and divisive wave, that their
dreams for their country involve something else.
Alongside the human rights associations and the public, we want to be part of this collective process
of reflection. We hope that the films we have chosen to share could help some people overcome their prejudices
and make others feel that there is nothing wrong with them.
This year, we will be introduced to Coby, an American who decides to openly identify as male and no
longer as Suzana, having felt as a male ever since childhood; we will spend a sleepless night with Julia, a Brazilian
trans-woman. We will also understand how complex life must’ve been for Agustina Comedi’s father, who led a
double existence as a gay man in Argentina; or how it must have been for a Brazilian director’s uncle to be gay
and dying of AIDS in the 1980s. Eventually, we will witness young people coming out as gay, lesbian, bisexual or
transgender.

In a small American provincial town a girl named
Suzana starts identifying as a male named Coby.
Beginning with his late adolescence, he undergoes different treatments which, in time, help
him become the man he had always felt himself
as. The protagonist records this entire journey
of physical transformation, and the resulting
video-diary becomes the starting point for the
documentary, which, years later, finds Coby, his
girlfriend, his mother, his father and his brother
in a stage of their lives where they’ve completely
accepted his new identity. Rather than focusing
on the hardships experienced by a trans person
over the course of their gender reassignment
process, Christian Sonderegger’s documentary
is a mature and complex meditation on the profound and diverse implications of such a decision
both for the person who makes it, and for their
loved ones. The film’s greatest feat is being able
to approach its subject without exoticising him,
accepting both the normalcy of his situation, but
also the existence of various obstacles that he
needs to overcome in order to become the best
version of himself. (Andrei Rus)

Într-un mic oraș american de provincie, o tânără pe
nume Suzana se identifică cu o persoană de gen masculin pe nume Coby. Începând cu a doua jumătate a adolescenței, urmează tratamente care, în timp, îl transformă în bărbatul care se simțise dintotdeauna. Întreg acest
parcurs de transformare fizică e filmat de protagonist,
jurnalul său video fiind punctul de plecare al documentarului care îi surprinde, ani mai târziu, pe Coby, iubita,
mama, tatăl și fratele lui într-un moment de acceptare
totală a noii sale identități. Mai curând decât să accentueze dificultățile întâmpinate de o persoană trans în parcursul de schimbare de gen, documentarul lui Christian
Sonderegger e o reflecție matură și complexă asupra
implicațiilor profunde, de naturi diverse, pe care o asemenea alegere le are atât asupra persoanei care o face,
cât și asupra apropiaților. Iar calitatea sa principală e că
se raportează la subiect fără să îl exotizeze, acceptând
firescul situației lui, ca și al existenței unor obstacole ce
trebuie depășite pentru a deveni versiunea sa optimă.
(Andrei Rus)

Christian Sonderegger

Christian Sonderegger

Christian Sonderegger was born in 1967, in
the city of Strasbourg, France. He studied
cinematography at the famous Ecole Nationale
Supérieure Louis Lumière film school in Paris. He
later became a director of photography for shortfilms, commercials and TV broadcasts. In 1998,
he created Ciaofilm company and then directed
several commercials and short-films, which were
awarded at international festivals. He has also
worked as a director’s assistant on features and
sound operator for documentaries.

Christian Sonderegger s-a născut în 1967, în Strasbourg,
Franța. A studiat la faimoasa școală de film Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière din Paris. Mai târziu, a
devenit regizor și director de imagine pentru scurtmetraje, reclame și proiecte de televiziune. În 1998 a creat
compania Ciaofilm și ulterior a regizat o serie de reclame și scurtmetraje, care au primit premii în festivalurile
internaționale. De asemenea, a lucrat și ca asistent de
regie pentru lungmetraje și ca operator de sunet pentru
documentare.
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Regie, mixaj sunet: Christian Sonderegger
16.03 | h 19:00 | ciNEMatEca EForiE
Producție: Moïra Chappedelaine Vautier
17.03 | h 15:00 | arcub
Imagine: Georgi Lazarevski
Montaj: Camille Toubkis
Sunet: Olivier Laurent
Festivaluri și premii: ACID Cannes 2017 / Zurich Film Festival 2017 /
Namur International FF 2017 / Thessaloniki Documentary FF 2017
Filmografia: A Step into The Void (1999) / Indecent (2001) / Pasteries (2009)
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COBY / COBY
[franța, 2017, 77’, v.o: engleză]
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[EN]

Gustavo Vinagre’s debut feature, one of those
films which remind us that sometimes a charming protagonist, who — as though hypnotized
- you just can’t take your eyes off, is enough to
make your viewing experience unforgettable,
captures a series of monologues performed by
Julia, a trans woman, over the course of a single sleepless night. Her life has been filled with
unusual moments and situations: a hedonistically
motivated prostitute, porn star and director, or
VHS tapes thief, choosing only those of no apparent interest to most people — art-house films
by Bergman or Woody Allen. Julia’s greatest and
most enduring passion is, however, Japanese
culture. Her physical appearance, for that matter,
betrays such influences: her facial features evoke
Mizoguchi’s geisha movies, while her posture
and attire bring to mind the gentle heroines of
Ozu’s films, her favorite director. The most compelling element of her demeanor is the tone of
voice — delicate and indicative of a spirited wit
— in which she recounts all these to the director,
jumping from one thing to the next like a modern
day Scheherazade. You could listen to her forever
were it not for the unwelcome and unannounced
arrival of dawn’s first light. (Andrei Rus)
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Unul din acele filme care amintesc că uneori un protagonist șarmant de care nu te poți desprinde - ca într-o
hipnoză - e suficient pentru a transforma experiența vizionării într-una de neuitat, debutul în lungmetraj al lui
Gustavo Vinagre captează o serie de monologuri ale
unei femei trans, Julia, depănate pe durata unei nopți
insomniace. Viața ei a fost plină de momente și contexte insolite: prostituată din rațiuni hedoniste, vedetă
și regizoare de filme porno sau hoață de casete video,
alegându-le doar pe acelea care nu păreau să intereseze
pe nimeni - filme de artă de Ingmar Bergman sau de
Woody Allen. Pasiunea cea mai mare și de durată a Juliei este, însă, cultura japoneză. Înfățișarea ei trădează, de
altfel, astfel de influențe, trăsăturile faciale amintind de
gheișele filmelor lui Mizoguchi, iar postura și îmbrăcămintea de blândele protagoniste ale filmelor lui Ozu, cineastul său favorit. Cel mai fascinant aspect al prezenței
ei e tonul - delicat și trădând o inteligență vie - pe care îi
povestește cineastului toate aceste lucruri, trecând de la
un subiect la altul ca o Șeherezadă modernă. Ai putea-o
asculta până la sfârșitul timpului dacă nu ar veni, nedorită și de nicăieri, dimineața. (Andrei Rus)

I REMEMBER THE CROWS
[EN]

SECȚIUNI

LEMBRO MAIS DOS CORVOS /
ÎMI AMINTESC CORBII
[braZilia, 2018, 80’, v.o: portughEZă]

Gustavo Vinagre

Gustavo Vinagre

Gustavo Vinagre a studiat filmul la EICTV (Cuba). Scurtmetrajele sale au fost proiectate la festivaluri precum
Rotterdam IFF, IndieLisboa și Queer Lisboa. „Lembro
mais dos corvos” / „Îmi amintesc corbii” este primul său
documentar de lungmetraj.

Gustavo Vinagre studied cinema at EICTV (Cuba).
His short films have been screened at festivals
such as Rotterdam IFF, IndieLisboa and Queer
Lisboa. “Lembro mais dos corvos” / “I remember
the crows” is his first documentary feature.

Cu: Júlia Katharine
19.03 | h 18:00 | poiNt
Regie: Gustavo Vinagre
20.03 | h 18:00 | ciNEMa ElvirE popEsco
Producție: Rodrigo Carneiro
Sunet: Marília Mencucini, Jonathan Macías Ramirez, Rubem Valdés
Mixaj sunet: Rubem Valdés
Montaj: Rodrigo Carneiro
Festivaluri și premii: Mar del Plata International Film Festival 2018 / IndieLisboa 2018 /
Cinéma du Réel 2018 / Havana Film Festival 2018 / Viennale 2018 / FIDMarseille 2018
Filmografia: Filme-catástrofe (2017) / Os cuidados que se tem com o cuidado que os outros devem ter consigo
mesmos (2017) / La llamada (2014) / Nova Dubai (2014) / Filme para poeta cego (2012)
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COMING OUT / OUT
[franța, 2018, 64’, v.o: engleză, franceză, jaPoneză, rusă]

In a long line of films dealing with the coming out
of LGBTQi+ members, “Out” is one of the most
efficient when it comes to depicting the various
reactions of people at both ends of such contexts. Comprising entirely of short videos posted on the Internet by young people who have
made the decision to come out to their loved
ones (mostly their parents and siblings) as gay,
lesbian, bisexual or transgender, Denis Parrot’s
documentary acts in turn as a comedy, drama,
thriller or farce, depending on whose close-up
we see at any given time. Remarkably simple in
terms of style, undoubtedly owing to the fact that
all those who decide to record such an important
moment in their lives are less worried about the
mise-en-scène and more interested in its performative aspect, “Out” documents a reality relevant to the present — the casualness with which
younger generations explore and especially accept and assert their own sexuality. (Andrei Rus)

Dintre filmele care tratează coming out-ul persoanelor
LGBTQi+, „Out” e printre cele mai eficiente în prezentarea numeroaselor reacții ce pot să apară atât în rândul
emițătorilor, cât și în al receptorilor într-un astfel de context. Bazat exclusiv pe clipuri scurte postate pe internet
de tineri și tinere care decid să le spună apropiaților (în
general, părinți și frați) că sunt homosexuali, lesbiene,
bisexuali sau transgender, documentarul lui Denis Parrot
funcționează succesiv ca o comedie, dramă, thriller sau
farsă, în funcție de personajele aflate la un anumit moment în prim-plan. De o simplitate stilistică debordantă,
datorată cu siguranță faptului că cei care decid să filmeze un moment atât de important din viața lor sunt
mai puțin preocupați de mizanscenă și mai interesați de
caracterul performativ al situației, „Out” documentează
o stare de fapt relevantă a epocii actuale - nonșalanța
tinerilor din întreaga lume de a-și căuta și, mai ales, de
a-și accepta și declara propria sexualitate. (Andrei Rus)

SECȚIUNI

OUT
[EN]

84 Denis Parrot
Denis Parrot is an editor and a graphic designer.
He has worked on many fiction films and documentaries, such as “On The Trail Of Igor Rizzi”,
directed by Noel Mitrani, which was awarded in
Venice and in Toronto in 2006. In 2015 he edited
the feature length film “Move!”, a poetrip around
the world through dance. In 2015 he directed a
tribute to the work of Hayao Miyazaki, totalizing
more than 3 million views on the internet. He
has also worked as an animator on “Revolting
Rhymes”, a short film on Roald Dahl for the BBC,
nominated for the Academy Awards 2018.

Denis Parrot
Denis Parrot este monteur și designer grafic. A colaborat la mai multe filme de ficțiune și documentare, precum
„On The Trail Of Igor Rizzi”, regizat de Noel Mitrani, film
premiat la Veneția și Toronto în 2006. În 2015 a montat lungmetrajul „Move!”, un poetrip în jurul lumii prin
dans. Tot în 2015 a regizat un omagiu adus lui Hayao
Miyazaki, care a strâns mai mult de trei milioane de vizualizări pe internet. A lucrat, de asemenea, ca animator la
„Revolting Rhymes”, un scurtmetraj despre Roald Dahl
pentru BBC, care a fost nominalizat la premiile Oscar.
17.03 | h 21:00 | poiNt
18.03 | h 21:00 | pavilioN 32

Regie, montaj: Denis Parrot
Producție: Dryades Films, Upside Films
Festivaluri și premii: DOK Leipzig 2018 / Sheffield International Documentary Festival 2018 /
Busan International Film Festival 2018 / Warsaw International Film Festival 2018
Filmografia: (ca designer grafic) - Revolting Rhymes (2016) / Babioles (2012) /
(ca monteur) - Move! (2016) / Les jeux des nuages et de la pluie (2013) / Julie et ses Jules (2010) /
Sur la trace d’Igor Rizzi (2007) / Merci Mademoiselle de Laurent Gérard (2002)

Out of dozens of hours of home-videos left after
the death of her father, Jaime, in a car crash that
took place over 20 years ago, Agustina Comedi
reassembles different fragments of his past which
were still left unclear to her. With the use of expressive inserts from personal footage and interviews of different family members and friends,
the director seeks to reveal first of all an aspect
of his life rarely brought up by others, but, by
all accounts, extremely relevant to the protagonist’s personality — his homosexual relationships
and affairs. This moving tribute dedicated to a
man whom she only met when she was still too
young to be able to understand and love him in
all his complexity ends with a short dialogue on
freedom between Comedi and her five years old
daughter. “What does it mean to be free?” “It
means you don’t have to be trapped in a cage.”
(Andrei Rus)

SECȚIUNI

Din zecile de ore de home-movies rămase după moartea tatălui său, Jaime, într-un accident de mașină petrecut în urmă cu aproape 20 de ani, Agustina Comedi
reconstituie părți ale trecutului acestuia neclare pentru
ea. Folosind inserturi sugestive din filmările personale,
dar intervievând și persoane din familia și anturajul lui,
realizatoarea e interesată să reveleze în primul rând un
aspect puțin discutat de ceilalți, dar după toate aparențele extrem de relevant pentru personalitatea protagonistului - relațiile și iubirile lui homosexuale. Acest tribut
emoționant, adus unui om pe care l-a prins în viață la o
vârstă prea fragedă pentru a-l putea înțelege și iubi în
întreaga sa complexitate, se încheie cu un scurt dialog
despre libertate între Comedi și fiica sa de cinci ani. „Ce
înseamnă să fii liber?”, „Înseamnă să nu trebuiască să fii
prins într-o cușcă”. (Andrei Rus)

SILENCE IS A FALLING BODY
[EN]
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EL SILENCIO ES UN CUERPO QUE CAE /
TĂCEREA E UN CORP ÎN CĂDERE
[argENtiNa, 2017, 75’, v.o: spaNiolă]

Agustina Comedi
Agustina Comedi, născută în Córdoba, Argentina, în
1986, e scenaristă și regizoare. Are o diplomă în literatură modernă și a studiat dramaturgia cu Maruicio Kartun
și cu Pablo Solarz scenaristica. În 2017 primul său documentar de lungmetraj, „Tăcerea e un corp în cădere” a
avut premiera la IDFA. Acum lucrează ca profesoară la
workshop-ul audiovizual de la Bachillerato Popular Raymundo Gleyzer, este consultant pe proiecte audiovizuale și lucrează la următorul său film.

Agustina Comedi
Agustina Comedi was born in Córdoba, Argentina in 1986. She is screenwriter and director. She
has a degree in Modern Literature and then studied dramaturgy with Maruicio Kartun, and screenwriting with Pablo Solarz. In 2017, she premiered
her first documentary feature “Silence is a Falling
Body” at IDFA. She works as a teacher of the Audiovisual Workshop at the Bachillerato Popular
Raymundo Gleyzer, consulting audiovisual projects and she is writing her next film.

16.03 | h 11:30 | poiNt
22.03 | h 21:00 | ciNEMatEca uNioN

Regie, imagine: Agustina Comedi
Producție: Juan C. Maristany
Festivaluri și premii: Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente 2018 /
Hamburg Film Festival 2018 / Havana Film Festival 2018 /
Amsterdam International Documentary Film Festival 2017
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UNCONFESSIONS
[EN]

INCONFISSÕES / NECONFESIUNI
[brazilia, 2017, 22’, v.o: Portugheză]

Decades after the death of her uncle, Luiz Roberto an important figure of the Brazilian stage
in the 1970s and ‘80s, young director Ana Galizia
discovers his personal collection of photographs
and video footage. The documentary that resulted from their juxtaposition is as much fragmentary, without filling too many of the blanks left
behind from all these images of disparate moments in the everyday life of the protagonist, as
it is brimming with the intensity of his presence,
a direct effect of the selection made by the filmmaker. Not long into the film, we learn that her
uncle’s death was the result of an AIDS related
illness. Which is why, by ending in a long intimate
series of photographs depicting his lovers in various sexual instances, the expression of a free and
exuberant sensuousness, the film creates a polemic counterpart to the old prejudice identifying
AIDS with promiscuity and shameful experiences
that need to be kept from official biographies.
“Unconfessions” is a tribute to vitality.
(Andrei Rus)

Tânăra regizoare Ana Galizia descoperă, la mai multe
decenii după moartea unchiului ei, Luiz Roberto Galizia, o importantă figură a scenei teatrale braziliene din
anii ’70 și ’80, colecția acestuia de fotografii și de filmări
personale. Documentarul rezultat din alăturarea lor este
în egală măsură fragmentar, neumplând prea multe din
golurile biografice lăsate de materialele ce surprind momente disparate ale vieții de zi cu zi ale protagonistului,
și încărcate de energia prezenței lui, efect obținut datorită selecției făcute de autoare. Aflăm destul de curând
că moartea unchiului s-a datorat unor complicații create
de SIDA. De aceea, faptul că filmul se încheie cu o succesiune lungă de fotografii intime cu iubiți ai acestuia în
ipostaze sexuale exprimând o senzualitate liberă, debordantă, construiește o paralelă polemică față de vechea
prejudecată care asociază SIDA cu promiscuitatea și cu
experiențe rușinoase, ce trebuie ascunse din biografiile
oficiale. „Neconfesiuni” e un tribut adus vitalității.
(Andrei Rus)

Ana Galizia

Ana Galizia

Ana Galizia (São Paulo, 1993) holds a degree
in Film from Universidade Federal Fluminense.
Among her projects as cinematographer were
the short films “Mr. Fox” by Daniel Nolasco,
screened at the 58th Festival Intl. de Cine de
Cartagena de Indias (Colombia) and “Empty on
the Outside” by Eduardo BP, screened at the
70th Cannes Film Festival - Cinéfondation. “Unconfessions” is her first project as a director.

Ana Galizia (São Paulo, 1993) are o diplomă în film de la
Universidade Federal Fluminense. Printre proiectele sale
ca director de imagine se numără scurtmetrajele „Mr.
Fox”, de Daniel Nolasco, și „Empty on the Outside”, de
Eduardo BP, proiectat la a 70-a ediție a Festivalului de
Film de la Cannes, secțiunea Cinéfondation. „Neconfesiuni” este primul său proiect ca regizoare.
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17.03 | h 21:00 | poiNt
18.03 | h 21:00 | pavilioN 32

Regie: Ana Galizia
Producție: Universidade Federal Fluminense
Festivaluri și premii: Visions du Réel 2018 / San Sebastián International Film Festival 2018 /
Festival Internacional de Cine de Huesca 2018 / Queer Lisboa 2018

[RO]
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FAMILII CONTEMPORANE

FAMILII CONTEMPORANE

În ziua de azi, unii oameni încă percep familia ca pe un concept foarte tradițional - tată, mamă și copiii lor -, când, de fapt, posibilele configurații familiale sunt la fel de numeroase și felurite ca diferitele tipuri de
oameni, trăindu-și viața în moduri cât mai diverse. Dat fiind, deci, că ideea de „familie” este una subiectivă, am
90 hotărât să vă facem cunoștință, prin intermediul filmelor incluse în această secțiune, cu niște familii care, oricât ar
fi de aparte, rămân, totuși, familii.
Vom porni într-o călătorie cu o familie destul de „neconvențională” și modernă, compusă dintr-un
unchi, un tânăr artist punk de pe scena underground a Ucrainei, și foarte tânăra lui nepoată care îl consideră,
acum, tatăl ei. Mama ei, plimbată de la un spital de psihiatrie la altul, a luat decizia de a-și proteja fiica, încredințându-i în totalitate custodia acesteia fratelui ei. Vom vedea cum această fetiță își învață unchiul să-și intre în noul
rol parental, cum acești anti-eroi ai zilelor noastre devin o familie.
În continuare, vom examina în ce fel realitatea de a fi fost adoptat îți poate influența viața, urmărind-o,
pentru început, în Columbia, pe însăși autoarea filmului, pornită într-o investigație a propriilor origini - pentru a
descoperi că mama ei e cea care a crescut-o - ca apoi să fim martori la povestea unor tripleți din Statele Unite
ale Americii care, fiind separați la naștere, au fost dați spre adopție în trei familii americane distincte.
Ultimul film din listă vorbește despre efectele încă extrem de puternice - chiar și după prăbușirea
regimului nazist - ale celui de-al Treilea Reich, ale colonizării Letoniei și ale celui de-al Doilea Război Mondial
asupra unei familii în care strategiile dezvoltate de către bunicii regizoarei de a evita orice gând și orice analiză au
fost transmise, tacit, și generațiilor următoare, cauzându-le maladii și necazuri. Un film despre abuzurile statului,
despre frică, despre cum tăcerea se moștenește din generație în generație, până în momentul acestei căutări a
cineastei și al formidabilei călătorii în care pornește alături de tatăl ei.

CONTEMPORARY FAMILIES

CONTEMPORARY
FAMILIES
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Even in today’s world, some people still think of the family as a very traditional concept — father,
mother and children — when there are just as many possible configurations of families as there are different kinds
of people, living their lives in very diverse ways. Since the concept of ‘family’ is so subjective, we have decided
to introduce you, through the films featured in this section, to families that are very different and yet still families. 91
We will go on a journey with a rather ‘unconventional’ and modern family, made up of an uncle, a
young and very punk artist of the Ukrainian underground scene, and his very young niece who now sees him
as her father. Her mum, sent from one psychiatric hospital to the next, has decided to protect her daughter by
granting her brother full custody of the child. We will see how this little girl is teaching her uncle to step into his
new parental role, how these modern-day anti-heroes are becoming a family.
We will explore next how the reality of having been adopted influences one’s life, firstly in Columbia
where we follow the filmmaker herself on a quest to investigate her origins — only to discover that her mother is
the one who raised her — and then in the United States through the story of a set of identical triplets who, after
being separated at birth, were given up for adoption into three different American families.
The final film on the list deals with the still extremely vivid effects — even after the fall of the Nazi
regime — of the Third Reich, the colonization of Latvia and of World War II on a family, in which the strategies
developed at the time by the director’s grandparents to avoid having to think about and to analyse anything have
been silently passed on to the next generations, causing diseases and distress. A film about the abuses of the
state, about fear, about how silence is transmitted from generation to generation, until the director’s quest and
the magnificent journey she embarks on in this film together with her father.

SECȚIUNI
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CHILDREN BELOW DECK
[EN]
Based on the premise that unresolved experiences and traumas are infused and inherited
from one generation to the next, “Children Below Deck” follows a poignant and complicated
process of reconciliation between director Bettina Henkel and her father and, subsequently,
both their coming to grips with the memory of
his mother. From accusations of a lack of love to
an exceedingly overbearing nature, he seems to
be consumed by a vindictive interest in scrutinizing his mother’s past, in exposing her secrets.
Moments of honesty and of direct confrontation
exorcise family grudges, and the inquiry into the
grandmother’s past strengthens the bond between father and daughter. The family chronicle
leaves room, at the same time, for an investigative process set against the two world wars, the
population movements and the status of Baltic
Germans. “Children Below Deck” is a film with a
distinct personal touch, taking stock of what can
and can’t be forgiven of those who are no longer
with us, of what can be retrospectively justified.
(Teodora Leu)

KINDER UNTER DECK / COPII SUB PUNTE
[austria, germania, Polonia, letonia, suedia, 2018,
94’, v.o: germană, Poloneză, letonă]
Plecând de la premisa că experiențe și traume nerezolvate se infuzează și se moștenesc de la o generație la
alta, „Copii sub punte” urmărește un complicat și emoționant proces de reconciliere a regizoarei Bettina Henkel cu propriul său tată și, mai departe, al amândurora
cu memoria mamei acestuia. De la acuze de lipsă de
iubire la prea multă exigență, tatăl regizoarei pare a fi
mânat de un interes vindicativ în a explora trecutul propriei mame, în a-i afla secretele. Momente de sinceritate
și de confruntare directă exorcizează ranchiuni familiale,
iar explorarea trecutului bunicii întărește legătura dintre tată și fiică. Simultan, cronica de familie lasă loc unui
proces investigativ raportat la cele două războaie mondiale, la mișcările de populație și la situația germanilor
baltici. „Copii sub punte” e un film cu o puternică amprentă personală, care pune în balanță ce li se poate
ierta și ce nu, celor care au trecut pe Lumea Cealaltă, ce
se poate justifica retrospectiv. (Teodora Leu)
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Bettina Henkel

Bettina Henkel

Bettina Henkel is an artist and a lecturer at the
Vienna Art Academy. Her domain of interest and
teaching subject are documentary between history and biography. After training as a dancer
she studied History of Art in Munich, Painting at
the Nuremberg Academy of Fine Arts and Visual
Media Design at the University of Applied Arts in
Vienna with Peter Weibel.

Bettina Henkel activează ca artist și profesor la Academia de Arte din Viena. Domeniu său de interes și de
predare este documentarul la granița dintre istorie și biografie. După ce a studiat pentru a deveni dansatoare,
a urmat istoria artei la Munchen, pictura la Nuremberg
și design media la Universitatea de Arte Aplicate de la
Viena, cu Peter Weibel.

Regie: Bettina Henkel
16.03 | h 18:30 | arcub
Imagine: Astrid Heubrandtner-Verschuur
17.03 | h 13:30 | ciNEMatEca EForiE
Montaj: Oliver Neumann, Niki Mossböck
Sunet: Stefan Rosensprung
Music: Thomas Desi
Producție: FreibeuterFilm KG
Festivaluri și premii: Amsterdam International Documentary Film Festival 2018
Filmografia: Theater Str. 6 (2014)

Vocea meditativă a regizoarei Carmen Torres ne plimbă
printre figurile trecutului ei, zăbovind peste frumoasele
amintiri cu mama sa adoptivă, și ne aliniază unei odisei
personale în căutarea mamei sale biologice. Momente
decupate din viața de zi cu zi și scurte cadre impresioniste – un copil râzând, un fluture zburând, valurile unei
ape – ne aduc în intimitatea unei explorări a realității din
jur și a propriei persoane, chestionând relația sa cu cele
două imagini materne pe care le descoperă. Simultan o
celebrare a prezentului, a memoriei și a viitorului, „Zori
de zi” e o fină observație a modului în care ceea ce ne
înconjoară, oameni, locuri, lucruri mărunte, își lasă amprentele asupra noastră și a modului în care procesăm
pierderea. Ce ne definește cu adevărat și cât de mult
ne putem schimba? Într-un stil foarte personal și plin de
viață, Carmen Torres urmărește cum trecutul ne împinge
mai departe în a deveni și a întâlni oameni noi.
(Teodora Leu)

Director Carmen Torres’ pensive voice takes us
on a journey through the figures from her past,
lingering over beautiful memories of her adoptive mother, and invites us to join her on a personal odyssey in search of her biological mother.
Fractured moments of her everyday life and brief
impressionist shots — a laughing child, a butterfly
in flight, the wavy flow of water — make us privy
to her intimate exploration of the surrounding reality and her own self, examining her relationship
with each of the two maternal images she discovers. “Dawn,” a celebration of the present, of
memory and of the future, is a keen observation
of how our surroundings — people, places, the
little things — leave their mark on us and on how
we deal with loss. What truly defines us and how
much can we really change? In a style that is very
personal and full of life, Carmen Torres shows
how our past pushes us forward to become and
meet new people. (Teodora Leu)

Carmen Torres

Carmen Torres

Născută la Bogotá, Columbia, Carmen Torres trăiește în
Barcelona. „Zori de zi” este primul ei film ca regizoare,
fiind, de asemenea, și scenaristă și director de imagine.
A mai participat ca director de imagine și la alte filme,
precum „Oleg and the Rare Arts” (2015), de Andrés
Duque, produs în Spania de Estudi Playtime, care a avut
premiera la Festivalul de Film de la Rotterdam, și care a
primit o nominalizare la categoria „Cea mai bună imagine” la Fenix Awards. A lucrat, de asemenea, în televiziune, regizând documentare pentru televiziunea catalană
și cea argentiniană.

Born in Bogotá, Colombia she currently lives in
Barcelona. “Amanecer (Dawn)” is her first film as
director. She is also its writer and cinematographer. She has been the cinematographer of other
films, such as “Oleg and the Rare Arts” (2015)
by Andrés Duque, produced in Spain by Estudi
Playtime and premiered at Rotterdam International Film Festival. Her work in the film received
a nomination for the best cinematography at the
Fenix Awards. She has also worked for television,
directing documentaries for Catalan and Argentinian television.

FAMILII CONTEMPORANE

DAWN
[EN]

SECȚIUNI

AMANECER / ZORI DE ZI
[coluMbia, spaNia, 2018, 78’, v.o: spaNiolă]

22.03 | h 18:00 | pavilioN 32
23.03 | h 15:30 | ciNEMatEca uNioN

Regie, imagine: Carmen Torres
Montaj: Isabella Monteiro de Castro
Producție: Marta Andreu, Playtime
Festivaluri și premii: Doclisboa International Film Festival 2018 / Cartagena Film Festival 2018 /
Havana Film Festival 2018 / Amsterdam International Documentary Film Festival 2018
Filmografia (ca director de imagine): Oleg and the Rare Arts (2015) / Luján (2004) / Los Rubios (2003)
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“My Father Is My Mother’s Brother” opens with
a scene between siblings, an encounter between
two characters who seem equally naïve and
childish, abruptly thrust into the world of adults.
Next, Katya (Anya’s daughter and Tolik’s niece)
makes an appearance, and the hidden threads
underlying the relationships of this micro-family
slowly unfurl before our eyes, as we learn that
the very caring uncle stands in for the absent father, although a little awkward and torn between
fatherly attributions and his identity as underground artist. Katya mainly spends her childhood
alongside her uncle, paying occasional visits to
her mother, whose fragile state of mind keeps
her in isolation, first secluded in a flat which Tolik
looks after, then within the rather bleak confines
of an institution. The documentary is a tender
glimpse into the existence of these three characters, an elliptic puzzle about what life is like in the
exile of one’s own mind. (Andreea Chiper)

ТАТО - МАМИН БРАТ /
TATĂL MEU ESTE FRATELE MAMEI
[ucraina, 2018, 76’, v.o: rusă, ucraineană]
„Tatăl meu este fratele mamei” începe cu o secvență
între frați, o întâlnire între două personaje ce par a fi niște ființe la fel de naive și copilăroase, aruncate brusc în
lumea adulților. Ulterior apare în peisaj Katia, fiica Aniei
și nepoata lui Tolik, iar ițele acestei micro-familii ni se
dezvăluie încet-încet, pe măsură ce descoperim că unchiul e un foarte grijuliu surogat al tatălui, puțin stângaci
și împărțit între rolul patern și ipostaza de artist underground. În mare, Katia își petrece copilăria cu el, vizitând-o ocazional pe mamă, al cărei dezechilibru psihic
o ține în izolare, mai întâi în solitudinea unui apartament
întreținut de Tolik, apoi într-un spațiu instituționalizat
și destul de mohorât. Documentarul e o privire tandră
asupra celor trei, un puzzle eliptic despre viața în exilul
propriei minți. (Andreea Chiper)

SECȚIUNI
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MY FATHER IS MY MOTHER’S BROTHER
[EN]

96 Vadym Ilkov
Vadim Ilkov graduated from Kiev National University of Theatre, Film and TV in 2000. He worked
as a director of photography on several fiction,
documentary and animated films.
His recent projects as a DoP include: “Mariupolis”, directed by Mantas Kvedaravicius (premiered at Berlinale 2016), “Volcano” directed by
Roman Bondarchuk (premiered at Karlovy Vary
IFF 2018). Vadim is one of the organizers of the
first Ukrainian open-air festival Sheshory (later –
Art Pole). “My Father is My Mother’s Brother” is
his first feature documentary.

Vadim Ilkov
Vadim Ilkov a absolvit Universitatea de Teatru, Film și
Televiziune din Kiev în anul 2000. A lucrat ca director de
imagine la mai multe filme de ficțiune, de documentar și
de animație. Cele mai recente proiecte ale sale ca director de imagine includ „Mariupolis”, regizat de Mantas
Kvedaravicius (care a avut premiera la Berlinale 2016),
și „Volcano”, regizat de Roman Bondarciuk (care a avut
premiera la Karlovy Vary IFF 2018). Vadim este unul dintre organizatorii primului festival ucrainean în aer liber,
Sheshory (mai târziu – Art Pole). „Tatăl meu este fratele
mamei” este primul său documentar de lungmetraj.
17.03 | h 21:00 | ciNEMatEca EForiE
18.03 | h 18:00 | arcub

Regie, imagine, montaj: Vadim Ilkov
Producție: Valentin Vasianovich, Garmata Film Studio
Sunet: Boris Peter, Andri Rohaciov
Festivaluri și premii: Hot Docs Canadian International Documentary Festival 2018 /
Visions du Réel 2018 - Most Innovative Feature Film of the International Competition /
Montreal International Documentary Festival 2018
Filmografia: Waltz Alchevsk (2014)

THREE IDENTICAL STRANGERS
[EN]

Trei frați gemeni despărțiți la naștere află în mod complet accidental în adolescență unul de existența celuilalt. Reuniunea e primită cu un val de afecțiune de către
întreaga țară și stârnește numeroase întrebări, în primul
rând printre părinții adoptivi, cu privire la motivul pentru
care aceștia au fost dați spre adopție separat, fără să li
se spună familiilor în care au ajuns de existența celorlalți
gemeni. Pentru cei trei frați, reîntâlnirea e un miracol în
ochii fiecăruia dintre ei, frapați de asemănările izbitoare, nu doar fizice, ale dublurilor lor biologice. Legăturile
afective dintre ei se construiesc repede și se solidifică
de-a lungul anilor până în momentul în care adevăratul
motiv al separării lor la naștere iese la iveală.
(Raluca Durbacă)

A set of triplets separated at birth learn, completely by chance, of each other’s existence when
they are teenagers. Their reunion is very warmly received by the entire country and begins to
spark numerous questions, first of all from the
adoptive parents, as to the reason why the three
brothers had been put up for adoption separately and why their existence had been withheld
from the families they ended up in. Each of the
three brothers sees this encounter as a miracle,
amazed by the striking — and not just physical
— resemblances between their biological doubles. The emotional bonds between them develop quickly and solidify over the years, until one
day the truth of why they were separated at birth
comes out. (Raluca Durbacă)

Tim Wardle

Tim Wardle

Tim Wardle este un regizor de documentare nominalizat la Premiile BAFTA și producător executiv în cadrul
companiei de producție Raw. Printre filmele regizate
de el se numără „One Killer Punch”, un documentar de
mediu-metraj care explorează repercusiunile unui singur
act de violență, și „Lifers”, un studiu al criminalilor din
cea mai mare închisoare europeană pentru condamnații
pe viață. De asemenea, Wardle a lucrat și ca director
în companii de producție precum BBC Documentaries,
Blast Films, Century Films și Raw. „Trei străini identici”
este primul său lungmetraj.

Tim Wardle is a BAFTA-nominated documentary 99
director, and executive producer at award-winning production company Raw. His films as director include “One Killer Punch”, a documentary
exploring the far-reaching repercussions of a single act of violence, and “Lifers”, a vérité study of
murderers at Europe’s largest prison for life-sentenced prisoners. Tim also has also worked as
head of development for leading production
companies including BBC Documentaries, Blast
Films, Century Films and Raw. “Three Identical
Strangers” is his first feature.

SECȚIUNI
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THREE IDENTICAL STRANGERS /
TREI STRĂINI IDENTICI
[sua, MarEa britaNiE, 2018, 96’, v.o: ENglEZă]

23.03 | h 17:30 | ciNEMatEca EForiE
24.03 | h 18:00 | ciNEMatEca EForiE

Regie: Tim Wardle
Producție: Tim Wardle, Grace Hughes-Hallett, Becky Read
Montaj: Michael Harte
Imagine: Tim Cragg
Muzică: Paul Saunderson
Festivaluri și premii: Sundance Film Festival 2018 - U.S. Documentary Special Jury Award for Storytelling /
BAFTA Awards 2019 – nominalizat la secțiunea documentar / National Board of Review 2018 Top 5 Documentaries / Directors Guild of America 2019 - Outstanding Directorial Achievement in Documentary /
Amsterdam International Documentary Film Festival 2018

[RO]
Anul acesta, ne-au fost propuse atât de multe filme având în centrul lor femei nemaipomenit de puternice (superfemei!), încât ne-am decis să dedicăm o întreagă secțiune a festivalului pentru a le celebra. Abia apoi
ne-am dat seama că toate aceste filme au fost realizate tot de femei. Desigur, și ele tot superfemei.

SECȚIUNI

SUPERFEMEI

SUPERFEMEI

E important să subliniem acest lucru, întrucât, din păcate, încă trăim într-o lume în care bărbații și femeile nu sunt tratați la fel - nici pe piața muncii, nici din punct de vedere financiar și tot așa - și, deși unii oameni nu
sunt de părere că reglementările cu privire la paritatea de gen pot fi o soluție la această problemă, s-a dovedit
100
că, în țările unde acestea au fost implementate oficial, lucrurile evoluează într-un ritm mai accelerat, că femeile
capătă din ce în ce mai multă încredere în propriile forțe și curajul să revendice ceea ce li se cuvine, mai mult
decât ce li se oferă, în timp ce bărbații încep să se adapteze la o lume cu mai multe puncte de vedere. Când vine
vorba de cinematografie, ne confruntăm cu aceeași problemă. Nu trebuie decât să comparați selecția de filme
de la Cannes - unde, în lipsa parității de gen, sunt invitate foarte puține cineaste - cu cea de la Berlinale - unde,
existând astfel de politici clare, sunt invitate mult mai multe: așa că există în cazul tuturor dintre noi loc de mai
bine! „Surpriza” plăcută este că acest obiectiv nu e deloc greu de atins, căci există la fel de multe filme bune
făcute de femei, cât există și de bărbați.
Prima noastră superfemeie este Jamilia, o tânără kirgiză, protagonista eponimă a cărții din 1958 a lui
Chingiz Aitmatov, folosit de regizoarea Aminatou Echard pe post de cheie pentru a deschide toate ușile către
universul femeilor kirgize întâlnite - femei puternice care, vorbind despre eroina romanului, vorbesc, de fapt,
despre ele însele, despre societatea patriarhală căreia îi aparțin, despre visurile lor, despre libertate.
Toate superfemeile noastre chestionează rolul femeii în societate. În filmul realizat de Naziha Arebi
în Libanul post-revoluție acest lucru e profilat prin perspectiva unei echipe feminine de fotbal, în timp ce filmul
regizoarei keniene Beryl Magoko atrage atenția asupra mutilării genitale, practică îndurată de cineasta însăși în
copilărie. La rândul ei, Mari Gulbiani ne vorbește despre rădăcinile radicalizării musulmane, concentrându-se
asupra poveștii a două fete dintr-un sat georgian izolat, aflat într-o regiune în care religia practicată de locuitori
a încetat să mai fie pașnică în momentul când mulți dintre tineri au trecut la doctrina wahhabistă și au plecat să
lupte în Siria. Viețile femeilor s-au schimbat în mod radical, fapt cu care și ele sunt acum de acord și despre care
sunt dispuse să discute deschis, nedorindu-și ca libertatea să le fie știrbită.

[EN]

SECȚIUNI

So many films have been submitted this year featuring incredibly tough women (superwomen!) as
their central figures, that we decided to dedicate an entire section to celebrate them. It wasn’t until after we had
created it, that we realized all these films were also made by women. Themselves superwomen, of course.

SUPERWOMEN

SUPERWOMEN

It is important for us that we emphasize this fact, as sadly we are still living in a world where men and
women are not treated equally — workwise, moneywise etc. Although some people might not think that parity
regulations will solve the problem, in countries where these policies have been officially implemented it has been
proven that things are progressing at a faster pace, that women gain more confidence and amount the courage 101
to ask for more than what they’re given, while men are getting more accustomed to being part of a world with
multiple points of view. When it comes to cinema, we are faced with the same problem. Just compare the film
selection in Cannes - no parity policies, very few women filmmakers invited — to the Berlinale selection — clear
parity policies, many women filmmakers invited: so we can all do better! What comes as a welcome ‘surprise’ is
that this is a goal very easy to achieve, as there is just as much good cinema made by women as there is by men.
Our first superwoman is Djamila, a young Kyrgyz woman, the eponymous protagonist in Chingiz Aitmatov’s 1958 novel which director Aminatou Echard uses as a key to open all doors into the worlds of the Kyrgyz
women she encounters — strong women who, when talking about this Kyrgyzstani heroine, are really talking
about themselves, about the patriarchal society they are part of, about their dreams, about freedom.
We then move on to two superwomen, Daniela and Manuela, two Italian politicians — fighting, among
other things, for equal opportunity for all (not just for women) — whose political lives have been filmed by director Claudia Tosi over the past 10 years and who are now questioning, after being faced with the rise of populism
in their country, whether their way of doing politics is still right. All of our other superwomen are questioning
woman’s place in society. This takes centre-stage in Naziha Arebi’s post-Libyan revolution film, through the eyes
of a an all-female soccer team, as well as in Kenyan director Beryl Magoko’s film, calling into question the practice
of female genital mutilation which she herself was subjected to as a little girl. As for Mari Gulbiani, her interest lies
with the roots of Muslim radicalism, focusing on the story of two young girls living in a remote Georgian village
situated in a region where religion used to be peaceful before many young people converted to Wahhabism and
left to fight in Syria. The lives of women have changed radically, which they too now agree with, they talk about
it openly and they do not want to diminish their freedom.

BEFORE FATHER GETS BACK
[EN]

SECȚIUNI

SUPERFEMEI

Iman and Eva are two teenagers living in Pankisi, a remote region in Georgia, in families that
have recently converted to Wahhabism, an ultraconservative Islamic movement. Their fathers
have willingly joined the jihadist cause in Syria,
where they are currently fighting, while the girls
are being raised in an environment where the only
people who still seem to connect emotionally with
others are the elderly and the helpless mothers. As
their parents’ religion doesn’t allow its followers to
take delight in any of the pleasures this life has to
offer, the girls are left with very few emotional and
intellectual outlets in such a complicated stage
of their development. The film class held by director Mari Gulbiani, where they are given the
chance to watch humanist classic films — such
as “The 400 Blows,” “Life is Beautiful,” or Chaplin’s comedies — is the one place where they
can explore the world, life and emotions of other people from all kinds of environments, times
and countries which they will most likely never
come into direct contact with. At the same time,
it puts at their disposal the tools to carry through
their own personal investigations, as the camera
helps them to understand more about the world
102around them, but also about their own dreams
and aspirations, which are worth fighting for. It
would seem that at least one of them will make
it. (Andrei Rus)

SANAM MAMA DABRUNDEBA /
ÎNAINTE SĂ SE ÎNTOARCĂ TATA
[georgia, franța, germania 2018, 75’, v.o: georgiană]
Iman și Eva sunt două adolescente care trăiesc într-o regiune marginală a Georgiei, Pankisi, fiind crescute de
familii convertite de curând la wahhabism, o formă ultra
conservatoare a islamului. Tații lor luptă în Siria, unde
s-au alăturat benevol cauzei jihadiste, fetele fiind crescute într-un mediu în care singurii care par să se mai
raporteze cu căldură la ceilalți sunt bătrânii și mamele
neajutorate. Din cauză că religia părinților nu le permite adepților săi să se înfrupte din plăcerile oferite de
această viață, fetelor le rămân destul de puține refugii
emoționale și intelectuale, într-o perioadă atât de complicată a formării lor. Cursul de cinematografie al realizatoarei Mari Gulbiani, unde au ocazia să vadă filme
clasice umaniste - precum „Cele 400 de lovituri”, „Viața
e frumoasă” sau comediile lui Chaplin - este locul unde
explorează lumea, viața și emoțiile altor oameni, din tot
felul de medii, timpuri și țări la care cel mai probabil nu
vor avea acces direct. Le oferă, de asemenea, și contextul unor căutări proprii, prin intermediul camerei de
filmat înțelegând mai multe despre lumea din jur, dar și
despre aspirațiile și visele lor, pentru realizarea cărora
merită să lupte. Cel puțin una dintre ele pare că va reuși.
(Andrei Rus)

Mari Gulbiani

Mari Gulbiani

Mari Gulbiani is a Georgian film director and
screenplay writer. After finishing her education in
philology 1994 at Tbilisi she studied film directing
from 2001 to 2006. She then fine-tuned her experience at the Parisian film school Ateliers Varan.
She has worked in the culture department of the
main Georgian public TV station (TV1) and in the
program department of TV 9. She founded the
producing company Midifilm in 2007. From 2013,
she worked for the Noosfera Foundation in the
context of the “Documentary Monday“ project
and in the program department of the documentary film festival CineDoc Tbilisi. She also worked
for CineDoc Young as a section coordinator. In
2012, she coordinated the EFA Young Audience
Award in Tbilisi.

Mari Gulbiani este o regizoare și scenaristă de origine
georgiană. După ce a absolvit filologia în 1994 la Tbilisi,
a studiat regia de film din 2001 până în 2006. Și-a aprofundat apoi studiile la școala de film pariziană Ateliers
Varan. A lucrat în departamentul cultural al TV1, principalul post public de televiziune din Georgia și în departamentul de programare al TV9. A înființat compania
de producție Midifilm în 2007. Din 2013 a lucrat pentru
Noosfera Foundation în contextul proiectului „Documentary Monday” și în departamentul de programare al
Festivalului de Film Documentar „CineDoc Tbilisi”. De
asemenea, a lucrat în calitate de coordonator de secțiune pentru CineDoc Young. În 2012, a coordonat EFA
Young Audience Award în Tbilisi.

Regie: Mari Gulbiani / Imagine: Mari Gulbiani, Nik Voigt, Tato Kotetishvili
Montaj: Nina Graafland / Producție: Tekla Machavariani (Nushi Film)
Festivaluri și premii: Sheffield International Documentary Festival 2018 /
Sarajevo Film Festival 2018

17.03 | h 18:30 | ciNEMatEca EForiE
18.03 | h 21:00 | arcub

FREEDOM FIELDS
[EN]

Filmat pe parcursul a cinci ani, după revoluția din Libia,
„Câmpiile libertății” urmărește trei femei și echipa lor
de fotbal, pe măsură ce țara lor e cuprinsă de un război
civil, iar speranțele utopice născute odată cu Primăvara
Arabă încep să se destrame. Prin ochii acestor activiste
improbabile, putem vedea realitatea unei țări aflate în
tranziție, unde poveștile de dragoste și aspirațiile personale se ciocnesc cu Istoria. Un film intim despre speranță, luptă și sacrificiu într-un loc în care visele reprezintă
un lux. O scrisoare de dragoste adresată sentimentului
de fraternitate dintre femei și puterii muncii în echipă.

Filmed over five years, „Freedom Fields” follows three women and their football team in a
post-revolution Libya, as the country descends
into civil war and the Utopian hopes of the Arab
Spring begin to fade. Through the eyes of these
accidental activists, we see the reality of a country in transition, where personal stories of love
and aspirations collide with History. An intimate
film about hope, struggle and sacrifice in a land
where dreams seem a luxury. A love letter to sisterhood and the power of teamwork.

Naziha Arebi

Naziha Arebi

Naziha Arebi este o artistă și o realizatoare de film de
origine libiano-britanică, care s-a întors în Libia după
revoluție ca să exploreze patria tatălui său. În 2012 a
co-fondat HuNa Productions la Tripoli, un colectiv de
producție care își propune să promoveze cinemaul libian
drept un instrument al schimbării. A realizat o serie de
scurtmetraje educaționale despre reconcilierea libiană,
a lucrat ca director de imagine la un documentar despre tribul Tabu și a regizat un documentar despre tragic
asasinata activistă de origine libiană Salwa Bughaghis.

Naziha Arebi is a Libyan/British artist and filmmaker who returned to Libya after the revolution
to explore her father’s homeland. In 2012 she
co-founded HuNa Productions, a Tripoli - based105
production collective, aiming at developing Libyan cinema as a tool for change. She has since
completed a series of educational shorts on Libyan reconciliation, worked as cinematographer
on a documentary about the Tabu tribe, and directed a documentary on tragically assassinated
Libyan activist Salwa Bughaghis.

16.03 | h 16:00 | arcub
17.03 | h 13:00 | ciNEMa ElvirE popEsco

Regie, imagine, scenariu: Naziha Arebi
Producție: Flore Cosquer, Naziha Arebi
Montaj: Ling Lee, Alice Powell, Maya Hawke
Muzică: Katya Mihailova
Sunet: Giovanni Buccomino
Festivaluri și premii: Toronto International Film Festival 2018 / BFI London Film Festival 2018 /
Stockholm International Film Festival 2018 / Amsterdam International Documentary Film Festival 2018
Filmografia: After A Revolution (2019) / Between The Ropes (2013) / Grannies Flags (2012)

SECȚIUNI
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FREEDOM FIELDS / CÂMPIILE LIBERTĂȚII
[libia, MarEa britaNiE, 2018, 97’, v.o: arabă, ENglEZă]

SUPERFEMEI

AVEVO UN SOGNO / AM AVUT UN VIS
[italia, franța, 2018, 84’, v.o: italiană]

Featuring Daniela, a local activist for an Italian
political party, and Manuela, a representative in
the Italian Parliament, the film documents the
past 10 years of transformations in the political
life of Italy, and the threat of transitioning into
a new type of politics: populism. This political
transformation manifests itself both through a
change in voters’ attitude towards the two protagonists, but also through shifts in their own
attitude towards the work that they do. While initially perceived as regular people with a desire to
change Italian society for the better by entering
the political stage, they’ve now come to be seen
as no more than members of a privileged class,
that of the politicians, and the impact that these
labels have on them is increasingly echoed in
thoughts contemplating laying down the weapons
and giving up on the idea of politics altogether.
(Raluca Durbacă)

Avându-le drept protagoniste pe Daniela, activistă locală a unui partid italian și pe Manuela, deputat în parlamentul italian, filmul documentează transformările vieții
politice din Italia ultimilor zece ani și tranziția amenințătoare către un nou tip de a face politică: populismul.
Transformarea politică se manifestă atât prin atitudinea
schimbată a alegătorilor față de acestea, cât și prin
schimbările în propriile lor atitudini față de munca pe
care o fac. Deși percepute inițial drept oameni obișnuiți
care-și doresc să aducă o schimbare în bine în societatea
italiană prin intrarea în viața politică, acum au ajuns să fie
considerate simple membre ale unei clase privilegiate,
cea a politicienilor, iar impactul pe care aceste etichete
îl au asupra lor se întrevede în gândurile din ce în ce mai
dese de a depune armele și a renunța la a mai încerca să
facă politică. (Raluca Durbacă)

Claudia Tosi

Claudia Tosi

Claudia Tosi studied at the University of Bologna,
as a Philosophy major. She has worked as a creative documentary filmmaker since 2003. In 2011
she has attended EAVE as a writer, in 2012, at
Eurodoc as a producer. In 2014 she has attended IDFA Academy, in 2015 Berlinale Talents to
develop “I Had A Dream” in the context of Doc
Station Platform. She is member of EWA since
2016, when she attended the Training Program
on Multiple Revenue Stream.

Claudia Tosi a studiat la Universitatea din Bologna,
specializarea filosofie. Lucrează ca realizator de film documentar din 2003. În 2011 a participat ca scenarist la
EAVE, în 2012, la Eurodoc, drept producător. În 2014 a
participat la IDFA Academy, în 2015 la Berlinale Talents,
ca să elaboreze proiectul „Am avut un vis”, în cadrul
Doc Station Platform. Este membru EWA din 2016, când
a participat în cadrul programului de training la Multiple
Revenue Stream.

SECȚIUNI

I HAD A DREAM
[EN]

106

16.03 | h 21:00 | arcub
Regie, producție: Claudia Tosi
17.03 | h 11:00 | ciNEMatEca EForiE
Imagine: Claudia Tosi, Andrea Gioacchini
Sunet: Diego Schiavo, Jean-Marc Dussardier
Montaj: Marco Duretti
Muzică: Enrico Pasini, Daniele Rossi
Festivaluri și premii: DOK Leipzig 2018 - Golden Dove, Prize of The Interreligious Jury,
Prize of The Fédération Internationale De La Presse Cinématographique
Filmografia: The Perfect Circle (2015) / Mostar United (2009) / Private Fragments of Bosnia (2004)

Circumcizia la femei e o practică cvasi-necunoscută în
majoritatea spațiilor geografice, însă în rândul câtorva
culturi africane rămâne (încă) o tradiție perpetuată de-a
lungul multor generații. Beryl Magoko a trecut ea însăși
prin acest abuz, iar acum pendulează între săpăturile în
trecut și perspectiva unui viitor luminos, printr-o operație de reconstrucție care i-ar garanta refacerea organului
tăiat și revenirea la o viață normală, o viață completă
la toate nivelurile. În căutarea răspunsurilor, regizoarea
intervievează alte femei afectate de circumcizia abuzivă
și se întoarce la origini pentru a investiga mecanismele
tradiției impuse cu forța, pentru a căuta o rezolvare la
dilemele afective născute în sânul acestui furt de individualitate. Filmul lui Beryl Magoko e ca o confesiune
denudată de pudoare, un discurs onest despre felul cum
tradițiile și mentalitatea patriarhală pot mutila destine.
(Andreea Chiper)

Female circumcision is a quasi-unknown practice
in most places, but among a few African cultures
it (still) remains a tradition preserved for many
generations. Beryl Magoko was subjected to this
abuse herself, and is now torn between digging
into the past and the prospect of a bright future
through re-constructive surgery, an intervention
that would restore her previously excised organ
and return her to a normal life, a life that is complete on all levels. In her search for answers, the
director interviews other victims of abusive female circumcision and goes back to her origins
in order to investigate the mechanisms behind
this enforced tradition and seek a solution to the
emotional dilemmas bred in the bosom of this
theft of individuality. Beryl Magoko’s film is like a
confession disrobed of modesty, an honest discourse on how traditions and a patriarchal mentality can mutilate destinies. (Andreea Chiper)

SUPERFEMEI

IN SEARCH…
[EN]

SECȚIUNI

IN SEARCH… / ÎN CĂUTAREA…
[gErMaNia, kENya, 2018, 90’, v.o: ENglEZă,
gErMaNă, kikuria, swahili]
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Beryl Magoko

Beryl Magoko

Beryl Magoko s-a născut în Kenia în anul 1982. Primul
ei film, „Tăietura”, a obținut mai multe premii internaționale. După ce a absolvit Universitatea Kampala din
Uganda, s-a mutat în Germania. Din 2014 până în 2018
a studiat la Academia de Arte Media (KHM). „În căutarea...” este filmul ei de absolvire. În prezent pregătește
un nou film documentar.

Beryl Magoko was born in Kenya in 1982. Her
first film, “The Cut”, received several international
awards. After her B.S. from Kampala University
in Uganda, she moved to Germany. From 2014
until 2018 she studied at the Academy of Media
Arts (KHM). “In Search...” is her graduation film.
Currently she is preparing her next documentary
film.

18.03 | h 18:00 | ciNEMa ElvirE popEsco
19.03 | h 18:00 | pavilioN 32

Regie: Beryl Magoko
Producție: Ute Dilger for Academy of Media Arts Cologne
Imagine: Jule Katinka Cramer
Montaj: Fani Schoinopoulou
Sunet: Malin Schmid, Johannes von Barsewisch
Design de sunet: Tim Elzer
Muzică: Matthias Wittwer, Fatoumata Daiwara, Lennart Saathoff
Festivaluri și premii: DOK Leipzig 2018 /
Amsterdam International Documentary Film Festival 2018

SUPERFEMEI
SECȚIUNI

DJAMILIA
[EN]

DJAMILIA / JAMILIA
[franța, Kârgâzstan, 2018, 84’,
v.o: Kirghiză, uzbecă, rusă, engleză, franceză]

The title character in Chingiz Aitmatov’s novel
“Djamila” becomes the pretext for a series of
interviews with several Kyrgyz women, prompting discussions on freedom, on the power to
make choices and on marriage. Among shots
that depict the lyricism of everyday life, it slowly
becomes less and less clear where the women are
no longer speaking about the fictional character,
but rather begin to tell their own stories, to analyse
the limits of their own freedom. Are the arranged
marriages they talk of Jamilia’s or their own? Aminatou Echard is able to imbed a sublime candour
in the portraits of these women — whether they
are emancipated or still intensely conservative,
of various ages and origins — and gives them
an unmediated voice. At the same time, the Super 8 mm format endows the documentary with
an atmosphere of anonymity and intimacy — as
that of a confessional — but no matter how vintage the film effect might seem, the problems
and aspirations of Kyrgyz women register as
strongly relevant to the present.
(Teodora Leu)

Eroina romanului „Jamilia”, al lui Chingiz Aitmatov, devine pretext pentru o serie de interviuri cu mai multe
femei kirghize, deschizând discuții despre libertate, despre puterea de a alege, despre căsătorie. Printre cadre
ale unui cotidian liric, încet-încet devine neclar unde
femeile vorbesc despre personajul fictiv și unde încep
să își spună propria poveste, să analizeze limitele propriei libertăți. Căsătoriile aranjate pe care le menționează sunt oare ale Jamiliei sau ale lor? Aminatou Echard
reușește să ancoreze într-o sinceritate sublimă portrete
ale unor femei - emancipate sau încă puternic conservatoare, de vârste și proveniențe diferite - și să le ofere o
voce nemediată. Formatul Super 8 în care e filmat documentarul infuzează simultan o atmosferă a anonimității
și a intimității - parcă asemenea unui confesional -, dar
oricât de vintage ar părea efectul peliculei, problemele
și aspirațiile femeilor kirghize se resimt ca fiind de o puternică actualitate. (Teodora Leu)

Aminatou Echard

Aminatou Echard

Aminatou Echard studied ethnomusicology and
cinema. As an artist who works with experimental film and documentary, Aminatou’s focus is
how space transforms people and how people
inhabit spaces. After four years of working in Bolivia in ethnomusicology, she has started a new
stage in Central Asia (Kyrgyzstan, Uzbekistan
and Kazakhstan) in 2006 by collecting Super 8
images and sounds to gain an understanding
of the specific relationship between spaces and
people.

Aminatou Echard a studiat etnomuzicologia și filmul. Ca
artistă care lucrează în domeniul filmului experimental și
documentar, Aminatou își focalizează atenția pe modul
în care spațiul transformă oameni și în care oamenii trăiesc în anumite spații. După patru ani în care a lucrat în
Bolivia ca etnomuzicolog, a început o nouă etapă în Asia
Centrală (Kârgâzstan, Uzbekistan, Kazakhstan) în 2006,
adunând imagini Super 8 și sunete, pentru a explora relația dintre oameni și locuri.
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Regie, imagine, montaj: Aminatou Echard
Producție: Laurence Rebouillon
Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival 2018 / Cinéma du Réel 2018 /
Jerusalem Film Festival 2018
Filmografia: Broadway (2010) / Kyrghyz sketches (2007)

NOI POSIBILITĂȚI

NOI POSIBILITĂȚI

SECȚIUNI

[RO]

Există oameni care acceptă ca existența să le fie direcționată de alții și, în forme de manifestare diferite,
112se complac într-o stare de fapt, învață regulile jocului și încearcă să le aplice cât mai abil pentru a supraviețui
sau a trăi bine. Aceste mase de oameni sunt cele pe care se bazează orice regim politic, fie el democratic sau
autoritar. Există, însă, și oameni sau grupuri de oameni care, din rațiuni diverse — fie pentru că aparțin unor categorii sociale nedreptățite sau marginalizate și se confruntă zilnic cu problemele unui anumit sistem, fie în virtutea
crezului lor despre anumite idealuri abstracte pe care și le-ar dori concretizate — contestă ordinea existentă la
un moment dat și încearcă să o modifice în conformitate cu propria viziune.
În această secțiune a festivalului celebrăm cea de-a doua categorie de persoane, pe acei cetățeni și
pe acele cetățene din colțuri diverse ale lumii care nu se dau bătuți, cred că pot schimba ceva în societățile în
care trăiesc și încă mai au idealuri. E adevărat că uneori se pot înșela luptând pentru sisteme politice care, pe
termen lung, se dovedesc perdante, uneori chiar monstruoase. S-a întâmplat de multe ori în trecut și se va mai
întâmpla cu siguranță și în viitor. Însă fără ei progresul nu ar fi posibil, nici la scară mare, nici în aspecte punctuale
ale societății.
Indiferent că ne gândim la vecinii din filmul spaniol „Divizarea”, care de-abia reușesc să trăiască de
pe o zi pe alta, dar decid să contracareze împreună eforturile municipalității de a-i evacua din locuințele oricum
insalubre unde trăiesc împreună cu familiile lor, sau că ne referim la activiștii din „Kinshasa Makambo” și la lupta
lor, în Congo, pentru democratizarea unei țări al cărei președinte amână cu anii organizarea de noi alegeri și își
tratează cetățenii protestatari cu gloanțe, documentarele secțiunii prezintă povești și oameni care ne-au stârnit
admirația și respectul. Uneori riscându-și viața și făcând sacrificii personale pe care nu mulți dintre noi le-am
îndura, ei și ele reprezintă modele de conduită socială ce merită aclamate, susținute și emulate.

NEW POSSIBILITIES

NEW
POSSIBILITIES

SECȚIUNI

[EN]

There are people who accept to have their lives controlled by others and who, in various shapes and
forms, become complacent with a given state of affairs, they learn the rules of the game and try to employ them113
as adroitly as they can in order to survive or to lead a comfortable life. These masses are what every political
regime, be it democratic or authoritarian, relies on. However, there are also people or groups who from different
reasons — either because they belong to underprivileged or marginalized social categories and are confronted
daily with the problems of a certain political system, or by virtue of their own beliefs in abstract ideals which they
would like to bring into fruition — challenge the established social order at a given moment in time and strive to
reshape it to match their own vision.
This festival programme aims to celebrate those who fall under the latter category, citizens from all
over the world who will not accept defeat, who believe they can bring change to the societies they are part of
and who still hold on to ideals. Admittedly, they may be wrong in fighting for political systems that in the long
run come up short or, worse, become atrocious. It wouldn’t be the first time and it won’t be the last. But without
them progress would not be possible, either on a large scale, or in the particular issues society faces.
Whether it’s the neighbors from the Spanish film “The Divide”, who despite living from hand to mouth
decide to oppose the municipality’s attempts to evict them from the already unsanitary housing where they live
together with their families, or the activists from “Kinshasa Makambo” and their fight to bring democracy to their
native Congo, whose president has been putting new elections off for years and responds to protesters with gunfire, the people and their stories depicted in the documentaries featured here have earned our admiration and
respect. These men and women, who sometimes risk their own lives and make personal sacrifices that many of us
would not be able to bear, represent real-life role-models of civic engagement who deserve to be commended,
supported and emulated.

NOI POSIBILITĂȚI
SECȚIUNI

CHACO
[EN]

CHACO / CHACO
[argentina, italia, elveția, 2017, 106’, v.o: sPaniolă, italiană]

Daniele Incalcaterra has inherited from his father
a land in Paraguay. Rather than selling it to the
profoundly corrupt farming industry corporations
that own all the land surrounding his property,
he has decided to return it to its rightful owners,
the Guarani Ñandevas. He believes that the 5000
hectares of Chaco virgin forestland — an ecosystem
which is systematically being destroyed — must
be protected from deforestation and turned into
a nature reserve called “Arcadia” and a scientific
institute dedicated to the study of the devastating
effects of deforestation. The film-maker’s good intentions of trying to symbolically repair the state’s
abusive actions against the natives are going to be
met with fraudulent bureaucracy, the personal financial interest of politicians and drug traffickers, but
also with reproaches from the natives — making
this film a masterpiece — for not having involved
them in the project. Daniele lets us witness his
gradual journey of realizing that he should stop
treating the natives as infants and, instead, let
them fight their own battles against corruption,
even if it costs them their lives.
(Vanina Vignal)

Daniele Incalcaterra a moștenit de la tatăl lui o bucată de pământ în Paraguay. Decât să îl vândă corporațiilor agricole profund corupte care dețin tot pământul
dimprejurul terenului său, bărbatul preferă să îl returneze proprietarilor de drept, tribul Guarani Ñandeva.
Daniele consideră că cele 5000 de hectare de pădure
virgină Chaco - un ecosistem supus în mod sistematic
deforestării - trebuie conservate sub cupola unei rezerve
naturale numite „Arcadia” și a unui institut științific dedicat cercetării efectelor devastatoare ale despăduririi.
Bunelor intenții ale cineastului de a încerca să corecteze, la nivel simbolic, abuzurile statului față de populația indigenă li se vor opune, rând pe rând, o birocrație
frauduloasă, interesele financiare ale politicienilor și ale
traficanților de droguri, dar și - făcând ca filmul să fie o
capodoperă - reproșurile băștinașilor, care îi impută realizatorului că nu i-a implicat în proiect. Încet-încet, sub
ochii noștri, Daniele înțelege că acești oameni trebuie
să nu mai fie infantilizați și să fie lăsați ei înșiși să lupte
contra corupției, chiar cu prețul vieții. (Vanina Vignal)

Daniele Incalcaterra & Fausta Quattrini

Daniele Incalcaterra & Fausta Quattrini

Daniele Incalcaterra made films in France, Russia, Italy, Bolivia, Argentina, and Paraguay. As a
director of social and political films, his work
is a continuous evolution of the idea of direct
movie-making, where specific observation of facts
is developed into strong narration and compelling
characters.
Fausta Quattrini is a Swiss director. She studied
contemporary dance, and in 1991 obtained a degree in architecture at ETH in Zurich. She worked
with several theatre dance companies in France
and Switzerland. Since 1997 she’s been making
documentaries.

Daniele Incalcaterra a realizat filme în Franța, Rusia, Italia, Bolivia, Argentina și Paraguay. Ca regizor de filme
sociale și politice, proiectele sale sunt o evoluție constantă a unui mod direct de a face film, în care observații
specifice devin narațiuni puternice și antrenează personaje captivante.
Fausta Quattrini este o regizoare din Elveția. A studiat
dansul contemporan și în 1991 a obținut o diplomă în
arhitectură la ETH în Zurich. A lucrat cu mai multe companii de dans în Franța și Elveția. Realizează documentare din 1997.
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Regie: Daniele Incalcaterra, Fausta Quattrini
23.03 | h 13:00 | ciNEMatEca uNioN
Producție: Daniele Incalcaterra, Riccardo Annoni, Alexandru Iordăchescu
24.03 | h 11:00 | apollo 111
Imagine: Cobi Migliora
Montaj: Marzia Mete, Fausta Quattrini
Festivaluri și premii: Mar del Plata International Film Festival 2017 /
Doclisboa International Film Festival 2018 / Visions du Réel 2018 - Best Swiss Film
Filmografia: Daniele Incalcaterra: El Impenetrable (2012) / FaSinPat – Fabrica Sin Patron (2004) /
Contra-site (2003) / Chapare (1990) / Fausta Quattrini: El Impenetrable (2012) / La Nación Mapuce (2007) /
Epicentro Vallegrande (2005) / Contra-site (2003)

Lupta unor familii istoric marginalizate din Spania de a
rămâne în locuințele sociale închiriate de la stat capătă
noi valențe și semnificații din momentul în care descoperă puterea comunității de a se organiza și de a acționa
pentru a apăra drepturile membrilor săi. Amenințate cu
evacuarea de către noii proprietari ai complexelor de locuințe sociale - câteva fonduri de investiții cărora statul
spaniol le-a vândut apartamentele în care locuiește comunitatea -, Isabel și Dolores se văd nevoite să apeleze
la orice metode, începând cu cele juridice și terminând
cu malaxorul mass-mediei spaniole, prin care să se asigure că familiile lor nu vor ajunge în stradă. „Divizarea”
este o privire asumat părtinitoare asupra fenomenului evacuărilor categoriilor defavorizate și a impactului
emoțional pe care aceste evenimente îl au asupra celor
implicați. (Raluca Durbacă)

The struggle of a historically marginalized Spanish
family to remain in their social housing estate takes
on new meanings and connotations from the moment they discover the power of the community
to become organised and take action in order
to protect the rights of its members. Threatened
to be evicted by the new owners of the housing
complex — several investment funds that have
bought the flats in which the members of the
community live from the Spanish state — Isabel
and Dolores have no choice but to resort to any
means necessary, starting with a legal course of action and ending with the grinding machine of the
Spanish media, in order to ensure that their families won’t end up in the streets. With a deliberate
bias, “The Divide” examines the circumstances
in which underprivileged groups are evicted
from their houses, and the emotional impact this
phenomenon exerts on those affected. (Raluca
Durbacă)

Irene Yagüe Herrero, Alberto García Ortiz
Irene Yagüe Herrero, Alberto García Ortiz
Irene Yagüe Herrero, n. Madrid 1984, are o diplomă în
Jurnalism și Comunicare și studiază Informații Internaționale în Țările Sudice. Pentru trei ani, locuind în Guatemala, a scris articole pentru mai multe publicații media.
De asemenea, a lucrat și ca anchetator social. În Madrid
lucrează ca jurnalist video, translator de film și ca mediator cultural. „Divizarea” este primul său documentar de
lungmetraj.
Alberto García Ortiz, n. Burgos 1972. Crescut în Madrid
până la vârsta de zece ani, și-a petrecut anii de formare
în Cairo, Egipt și în Ecuador. A studiat apoi economia
la Universitatea din Edinburgh. S-a mutat apoi la Londra, unde a început să experimenteze cu filmarea analog. După întoarcerea în Spania, a produs și a regizat
trei documentare de lungmetraj. „The Ulysses” (2011)
a câștigat o mențiune specială la festivalurile DocsMx
și Agadir.

NOI POSIBILITĂȚI

THE DIVIDE
[EN]

SECȚIUNI

LA GRIETA / DIVIZAREA
[spaNia, 2017, 76’, v.o: spaNiolă, ENglEZă]

Irene Yagüe Herrero, b. Madrid, 1984, has a Jour-117
nalism and Communication degree and studies
International Information in Southern countries.
For three years she wrote articles for various media outlets while residing in Guatemala. She also
worked as a social investigator. Back in Madrid
she works as video journalist, subtitles programmer and cultural mediator. “The Divide” is her
first feature documentary.
Alberto García Ortiz, b. Burgos 1972. Raised in
Madrid until the age of ten, he spent his formative years in Cairo, Egypt and in Ecuador. Later,
he studied Economics at the University of Edinburgh. He then moved to London where he began
experimenting in analogue video making. Upon
returning to Spain he produced and directed three
feature documentary films. “The Ulysses” (2011)
won a Special Mention at DocsMx and Agadir
film festival.

Regie, Producție: Irene Yagüe Herrero, Alberto García Ortiz
Imagine: Alberto G. Ortiz
20.03 | h 20:30 | ciNEMatEca EForiE
Mixaj Sunet: Patrick Ghislain |
21.03 | h 18:00 | ciNEMatEca uNioN
Montaj: Alberto G. Ortiz, Irene Yagüe, Agatha Maciaszek
Muzică: El Luisito
Festivaluri și premii: Valladolid International Film Festival 2017
Filmografia: Irene Yagüe Herrero: Coup d’Etat in Honduras (2010) (ca asistent de producție) / Here I Stay (2011)
(ca asistent de producție) Alberto García Ortiz: A ras del suelo (2006) / The Ulysses (2011)

KINSHASA MAKAMBO
[EN]

KINSHASA MAKAMBO / KINSHASA MAKAMBO
[rePublica democrată congo, franța, elveția, germania,
Qatar, norvegia, 2018, 75’, v.o: lingala]
În ianuarie 2015, președintele Republicii Democrate
Congo, Joseph Kabila, a încercat să introducă un amendament constituțional care să îi permită să candideze
pentru a treia oară pentru președinție. Filmul documentează eforturile disperate ale activiștilor mobilizați pentru a împiedica o astfel de violare a constituției într-o
țară în care brațul armat al puterii nu aruncă cu gaze
lacrimogene, ci cu muniție de război. (Raluca Durbacă)

Dieudo Hamadi

Dieudo Hamadi

Born in Kisangani, the Democratic Republic of
the Congo in 1984, he studied medicine and
then attended several documentary workshops.
In 2013, he made his feature-length debut with
“Atalaku”. The film “Congo in Four Acts”, to
which he contributed, and his film “Maman
Colonelle” screened in the Berlinale’s Forum program in 2010 and 2017 respectively.

Născut la Kisangani, Republica Democrată Congo, în
1984, a studiat medicina și apoi a participat la câteva
workshop-uri de film documentar. În 2013, și-a făcut debutul în lungmetraj cu „Atalaku”. Filmul la care a contribuit, „Congo in Four Acts”, și filmul său „Maman Colonelle”, au fost proiectate în cadrul Forum-ului Berlinale
în 2010, respectiv 2017.

SECȚIUNI

NOI POSIBILITĂȚI

In January 2015, Joseph Kabila, the president of
the Democratic Republic of Congo, tried to pass
an amendment to the constitution which would
have allowed him to run for a third presidential
mandate. The film follows the desperate efforts
of the activists rallying to prevent such a constitutional infringement in a country where the militarized powers-that-be don’t fight back with tear
gas, but with war ammunition. (Raluca Durbacă)
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Regie, scenariu, imagine: Dieudo Hamadi
Producție: Dieudo Hamadi, Frédéric Féraud, Quentin Laurent
Montaj: Hélène Ballis
Sunet: Philippe Ciompi
Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival 2018 / Sheffield International Documentary Festival 2018
-Tim Hetherington Award / Cinéma du Réel 2018 / Zurich Film Festival 2018 / Viennale 2018 / Hot Docs
Canadian International Documentary Festival 2018 / True/False Film Festival 2018
Filmografia: Maman Colonelle (2017) / Examen d’état (2014) / Atalaku (2013) / Congo in Four Acts (2010) /
Zero Tolerance (2009)

Saeed al Batal, Ghiath Ayoub
Saeed al Batal s-a născut în 1988, în Tartous, Siria. Este
jurnalist, fotograf și realizator de film. A lucrat ca reporter pentru mai multe posturi radio și a scris articole despre situația curentă din Siria pentru agenții și instituții
din întreaga lume. Este unul dintre fondatorii unei galerii
online, Sam Lenses, și al proiectului Humans of Syria.
Ghiath Ayoub s-a născut în 1989 în Yabrod, Siria. Ghiath
este realizator de film și artist vizual. A absolvit Universitatea de Arte Frumoase din Damasc. Este co-fondatorul
unor proiecte de tip open space în Beirut. De asemenea, Ghiath participă la mai multe inițiative ale societății
civile, precum Humans of Syria, la proiecte de design
grafic și în cadrul unor filme proiectate la nivel global.

STILL RECORDING
[EN]

NOI POSIBILITĂȚI

This film represents the successful attempt of two
young Syrian activists to create a sensitive and
complex depiction of an impossible situation,
without oversimplifying what’s at stake in the civil
war ravaging their country, and raising some existential questions in a manner that is universal.
We aren’t watching superheroes, but young men
who have become soldiers of a lost cause. Although they are very brave, although they have
ideals and would do whatever it takes to defend
them, the film is edited in such a way that they
appear to us — with their moments of hesitation,
of hopelessness and even boredom, sometimes
showing signs of immaturity and a certain nonchalance specific to their age, all despite the famine
surrounding them — very similar to ourselves.
On the other side of the ‘border’ (a road), 500
meters away from this hell on earth, in the unaffected neighborhoods of Damascus, ‘normal’
life goes on. Witnessing it makes us realise the
lunacy of the Syrian regime and see the all-encompassing schizophrenia. The possibility of a
better future truly cannot exist amidst such state
violence. Thanks to these two filmmakers, we are
fully able to feel and grasp this reality.
(Vanina Vignal)
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LISSA AMMETSAJJEL / ÎNCĂ ÎNREGISTRĂM
[libaN, siria, FraNța, Qatar, gErMaNia, 2018, 116’,
v.o: arabă]
Acest film este tentativa reușită a doi tineri activiști sirieni de a realiza un portret sensibil și complex al unei situații imposibile, care nu simplifică mizele războiului civil
care le distruge țara și care pune întrebări existențiale
într-o manieră universală.
Nu vedem super-eroi, ci bărbați tineri care au devenit
soldați ai unei cauze pierdute. Sunt foarte curajoși, au
idealuri și sunt gata de orice pentru a și le apăra, dar în
cadrul filmului ne apar ca persoane care ne seamănă, cu
speranțele lor, cu ezitările lor, cu deznădejdea lor, chiar
cu plictiseala lor și uneori arătându-și imaturitatea și o
anumită nonşalanță specifice vârstei, toate acestea în
ciuda foametei din jur.
De partea cealaltă a „graniței” (o stradă), la 500 de metri de acest infern pe pământ, în cartierele neasediate
ale Damascului, viața „normală” continuă - văzând-o, ne
dăm seama de nebunia regimului sirian și de schizofrenia din jur. Într-adevăr, nu există posibilitatea unui viitor
în mijlocul unei asemenea violențe a statului. Datorită
celor doi realizatori ai filmului, simțim și înțelegem acest
lucru pe deplin. (Vanina Vignal)

Saeed al Batal, Ghiath Ayoub
Saeed Al Batal was born in 1988 in Tartous, Syria.
He is a journalist, photographer and filmmaker.
He worked as a reporter for various radio stations
and wrote articles on Syrian current situation for
agencies and institutions worldwide. He is one
of thefounders of an online gallery entitled Sam
Lenses and the Humans of Syria project.
Ghiath Ayoub was born in 1989 in Yabrod, Syria.
Ghiath is a filmmaker and visual artist. Graduate
of the faculty of Fine Art University Damascus
2013. He is the co-founder of a number of open
spaces across Beirut. Ghiath also participates in
various civil society initiatives such as Humans of
Syria, graphic design work, and films that have
featured on websites and in exhibition spaces
globally.

Regie: Saeed al Batal, Ghiath Ayoub
Producție: Mohammad Ali Atassi
Imagine: Ghiath Ayoub, Saeed Al Batal, Milad Amin, Raafat Bayram, Abdel Rahman Najjar
Montaj: Qutaiba Barhamji, Raya Yamashi
Festivaluri și premii: Venice Film Festival 2018 / Mar del Plata International Film Festival 2018 /
Göteborg Film Festival 2019 / Ji.hlava International Documentary Film Festival /
Valdivia International Film Festival - Best International Feature Film
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Ne e foarte greu să asociem o dizabilitate unei bucurii sau unei binecuvântări. Raportarea corectă,
standard la o astfel de condiție a altcuiva e prin compasiune și prin acceptarea neajunsurilor cu care natura sau
Dumnezeu (în funcție de credință sau de lipsa ei) a înzestrat respectiva ființă. Rareori avem, însă, ocazia să ascultăm aceste persoane, să le privim și să stăm în preajma lor fără a ne simți datori să le semnalăm prin tot felul de
122mijloace că încercăm să le înțelegem și să le oferim o șansă de a fi „normale”, sau cel puțin de a duce o viață cât
de cât „normală”.
Filmele care abordează asemenea problematici și au în prim-plan oameni cu dizabilități au tendința,
poate firească și lăudabilă, de a milita pentru ceva în legătură cu ei și cu statutul lor în societățile contemporane.
Adevărul este că prea multe contexte - inclusiv cel din România - sunt neprietenoase și neadaptate nevoilor
primare ale acestora, iar necesitatea de a stârni reacții la nivel politic e uneori urgentă.
Însă noi ne-am propus în ediția actuală a festivalului să vă prezentăm perspective mai puțin implicate
civic și mai curând interesate în moduri umaniste de protagoniștii lor. Sunt unele dintre cele mai tușante filme ale
selecției și nu pentru că ar crea o reacție prea emoțională între spectatori și cei surprinși, ci pentru că revelează
lumi cu adevărat noi și spectaculoase, de multe ori de o complexitate și o frumusețe nebănuite. Spre deosebire
de celelalte lumi prezente în documentarele One World Romania, acestea sunt interioare, nu exterioare, și sunt,
deci, mai greu de explorat pentru cei care le conștientizăm existența. Ne ajută, însă, abordările dezinvolte și
directe ale cineaștilor care au decis să se apropie de ele și relația intimă și deschisă creată între ei și persoanele
din fața lor. Să constați că cineva pe lângă care ai fi putut trece liniștit pe stradă, aruncându-i un gând bun și o
speranță că se va face bine, poate, de fapt, aduce atât de multă liniște și grație familiei sale chiar datorită „bolii”
de care suferă, e cu adevărat o revelație. Să realizezi că deficiențele cu care se nasc anumiți oameni le creează în
egală măsură neajunsuri - mai ales, în plan social - și le permit accesul la zone ale minții imposibil de atins altfel
e, de asemenea, surprinzător. Sperăm că filmele acestei secțiuni vor însemna și pentru voi, cum ni s-a întâmplat
și nouă când le-am vizionat pentru prima oară, ocazii de a celebra diversitatea și nu de a o deplânge.

IN ANOTHER REALITY
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We may find it very difficult to associate disability with joys or blessings. The typically appropriate response
towards someone else living with such a condition is of compassion and acceptance of the shortcomings with
which nature or God (depending on one’s faith or lack there of) has assigned to the person in question. Rarely,
however, do we get an opportunity to listen to these people, to look at them and to spend some time in their
company without the need to communicate to them by whatever means that we are trying to understand them123
and to allow them the chance to be ‘normal,’ or at least to lead a more or less ‘normal’ life.
The films that deal with such issues and that focus on people with disabilities have a — perhaps natural
and commendable — tendency to plead for something related to them and to their status in our contemporary
societies. The truth is that too many contexts — including the one in Romania — are unfriendly and unadjusted
to their primary needs, and the necessity to provoke a political response is sometimes a matter of urgency.
During this year’s edition of the festival, however, we intend to showcase some different perspectives,
less civically engaged and more interested in their protagonists on a humanistic level. They are some of the
most touching works of our entire selection, not because they might arouse too much of an emotional reaction
between the viewers and the characters, but because they reveal truly new and spectacular worlds, often of an
unpredictable complexity and beauty. As opposed to the other worlds we are shown in the documentaries of
One World Romania, these are internal rather than external and, therefore, harder to explore for those of us who
are aware of their existence. We are aided, however, by the unabashed and direct approaches of the filmmakers
who decided to turn their eye towards them and by the intimate and open relationship that develops between
them and the people in front of them. To realise that someone who you could have just as well passed by on the
street, wishing them good thoughts and hopes for a swift recovery, can actually bring such peace and grace to
their family precisely because of their ‘ailment’ is indeed an inspiration. To realize that the deficiencies with which
some people are born can bring about certain problems — especially of a social nature — and at the same time
allow them access into otherwise unreachable areas of the mind is, again, astonishing. We hope that what the
films featured in this section will mean to you — as they have meant for us on our first viewing — is a chance to
celebrate rather than bemoan diversity.

ÎNTR-O ALTĂ REALITATE
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HOME, SWEET HOME
[EN]

やさしくなあに〜奈緒ちゃんと家族の35年〜
/ 35 DE ANI CU NAO ȘI CU FAMILIA SA
[jaPonia, 2017, 111’, v.o: jaPoneză]

“Home, Sweet Home” is much more than a film
about the theme of disability. We begin our journey when Ise Shinichi, the uncle of a family of
two children, decides to film Nao — the family’s
8 year old daughter who suffers from epilepsy
and a mental impairment — until her final days,
as a gift to the girl’s mother, Ise’s sister. Despite
the initial prognosis of the doctors who didn’t
give Nao very long to live, the girl proves stronger and more determined, and Ise would keep
filming her until the age of 43. How was he to
know, when he first pointed the camera at her,
that through her, with her, and thanks to his decision to film her and her family he would end up
creating hours and hours of invaluable footage
able to one day tell a story about (our) life, about
(our) human relationships, about the meaning of
life? This moment has now come and, without us
realising it, Isi Shinichi manages to lead us on a
far and profound journey, with her, with them —
with everything. (Vanina Vignal)

„35 de ani cu Nao și cu familia sa” este un film care depășește cu mult tematica dizabilității. Începem călătoria
întâlnind o familie cu doi copii, în momentul în care Ise
Shinichi, unchiul lor, decide să o filmeze pe Nao — 8
ani, epileptică şi cu retard mintal — până în ultima ei zi,
ca un cadou pentru sora lui, mama lui Nao. Medicii spuseseră că Nao nu va supravieţui mult timp, dar ea este
mai puternică decât credeau şi Ise o va filma până la 43
de ani. Când a început acest drum, nu ştia că prin ea, cu
ea, şi prin decizia lui de a o filma şi de a-i filma familia,
va aduna un material inestimabil pentru a povesti, cândva, ceva despre viaţă (inclusiv a noastră), despre relațiile
umane (şi ale noastre), despre sensul vieţii. A venit acest
moment şi Ise Shinichi reuşeşte să ne conducă, fără să
ne dăm seama, foarte departe şi foarte adânc, alături de
ea, de ei — de tot. (Vanina Vignal)

Ise Shinichi

Ise Shinichi

Documentary filmmaker, born in Tokyo in 1949.
Nao is his niece. His first full-length documentary
movie was “Nao-chan” (1995), which recorded
eight-year-old Nao and her family. He has made
a series about Nao including “Piglets” (2002)
and “Arigato” (2006). “Home, Sweet Home” is
the fourth in the series. Many of the documentary
films he has produced depict the themes of family, illness and care taking.

Regizor de film documentar, născut la Tokio în 1949. Nao
este nepoata sa. Primul său documentar de lungmetraj
a fost „Nao-chan” (1995), despre Nao la vârsta de 8 ani
și despre familia sa. A făcut o serie de documentare
despre Nao, printre care „Piglets” (2002) și „Arigato”
(2006). „35 de ani cu Nao și cu familia sa” este cel de-al
patrulea din serie. Multe dintre documentarele pe care
le-a produs tratează teme precum familia, maladiile și
grija pentru ceilalți.
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Regie, imagine: Ise Shinichi
Producție: Ise Film
Festivaluri și premii: Taiwan International Documentary Festival 2018 /
DMZ International Documentary Film Festival 2018
Filmografia: Shape of Life – Painter and Picture Book Creator Hideko Ise (2016) / Thread of Dreams – The Adonis
Home for Dementia Patients (2015) / My wife’s illness – Dementia with Lewy Bodies (2014) / Arigato (2006) /
Piglets (2002) / Nao-chan (1995)

Caroline Capelle și Ombline Ley au petrecut o perioadă
de timp la institutul La Pépinière pentru tineri cu dizabilități, aflat în nordul Franței. Însă, departe de a fi doar
un film cu intenții bune despre munca incredibilă, atât
la nivel social, cât și la nivel uman, care se desfășoară
aici - ceea ce se poate citi printre rânduri - regizorii ridică
ancora și ne invită să pornim într-o călătorie alături de
toate persoanele implicate în acest film poetic: au creat
nu doar un spațiu cinematografic pentru acești adolescenți, ci, prin montaj, au creat și un spațiu pentru noi,
în cadrul căruia ne simțim în largul nostru. Îi însoțim în
activitățile lor de zi cu zi, în câmpiile și pădurea unde pot
lucra atât cât le stă în putere, la piscină, unde au ocazia
să se reconecteze la propriile corpuri și să se relaxeze,
sau la ședințele de muzică, pe care unii dintre ei le îndrăgesc mai mult decât orice altceva. Plini de empatie,
asistăm la felul în care aceștia experimentează lucrurile
din jur cu o poftă contagioasă. Fiecare persoană și fiecare secvență montată devin o pată de acuarelă într-un
tablou multicolor și extrem de viu, creat colectiv de către
ei, alături de noi. (Vanina Vignal)

Caroline Capelle and Ombline Ley spent some
time in La Pépinière, an institution for young people with disabilities located in Northern France.
But, instead of making just another film with underlying good intentions about the tremendous
work that is being done at this institution on a social and human level, the directors invite us to set
sail and embark on a journey with all the characters in this lyrical film: not only have they created a
cinematic space for these teenagers, but, through
the editing, they’ve also created one for us within
which we are all free to evolve. We follow their daily lives through the fields and the forest where they
carry out tasks to the extent their physical abilities
allow them, at the swimming pool where they engage with their bodies and relax, or during their
musical sessions which some of them enjoy more
than anything. We become empathetic witnesses
to their experimentation with the world around
them, probing it with an appetite that is contagious. Every person, every edited scene in the
film becomes a brush of paint in a colorful and
very lively picture they all are creating together,
with us. (Vanina Vignal)
Caroline Capelle & Ombline Ley

Caroline Capelle, Ombline Ley
Ombline Ley este o artistă vizuală și regizoare născută
în 1988. Trăiește și lucrează la Paris. După terminarea
unor cursuri tehnice de montaj, a studiat teoria filmului
la Universitatea Sorbonne-Nouvelle și a intrat la École
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs din Paris, specializându-se în film și fotografie și absolvind în 2014.
În 2015, primul său scurtmetraj, „Cavernicole”, a primit
premiul pentru cel mai bun documentar la a 13-a ediție
a Festivalului de Scurtmetraj din Bogota.
Caroline Capelle este fotograf și regizoare, născută în
1988 la Calais. Trăiește și lucrează la Paris. A urmat cursurile de media modernă în cadrul Universității Paris 8,
iar apoi cursurile École Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs din Paris, absolvind în iunie 2014.

ÎNTR-O ALTĂ REALITATE
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[EN]
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DANS LA TERRIBLE JUNGLE / ÎN JUNGLA TERIBILĂ
[FraNța, 2018, 81’, v.o: FraNcEZă]

Ombline Ley is a visual artist and director born
in 1988. She lives and works in Paris. After completing a technical training in editing, she studied
theory of cinematography at the University of Sorbonne-Nouvelle then entered the École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs of Paris, specialising in film and photography and graduating
in 2014. In 2015, her first short film Cavernicole
was awarded best documentary at the 13th Bogota short film festival.
Caroline Capelle is a photographer and director,
born in 1988 in Calais. She lives and works in
Paris. She followed modern medias course in the
University Paris 8, afterwards she attended the
École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
of Paris, resulting in her graduation in june 2014.

Regie, scenariu, imagine: Caroline Capelle, Ombline Ley
Producție: Anne-Catherine Witt
Montaj: Céline Perreard
16.03 | h 13:30 | ciNEMa ElvirE popEsco
Sunet: Betsy Zbiegiel
17.03 | h 15:30 | pavilioN32
Mixaj sunet: Mathieu Farnarier
Muzică: Sébastien Pons, Studio Urgence
Festivaluri și premii: ACID Cannes 2018 / Hamburg Film Festival 2018
Filmografia: Cavernicole (2015) (Ombline Ley) / Baltic Princess (2013) (Caroline Capelle, Ombline Ley) /
Et puis tout passe (2013) (Caroline Capelle)
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WHAT MADNESS
[EN]

Aurelien lives with a disorder situated on the
autism spectrum characterized by significant
difficulties in social interaction and nonverbal
communication. Over the whole course of the
film director Diego Governatori places him right in
front of us, forcing us to consider all kinds of things
and most importantly to challenge notions such as
‘normality’ and ‘disease’. Our protagonist is intelligent, charming, sensitive, and has an exceptional
ability to express himself. His discourse obsessively reiterates and re-lists his deficiencies and their
social consequences that he cannot control despite being perfectly capable of identifying their
sources, which, at first, remain almost invisible to
the viewer. However, as our relationship with him
develops throughout the film, our initial assessment – hasty and superficial – becomes less and
less likely. The process of realising that his mental
reality is a very particular one sharpens gradually
with the additional help from Governatori’s style
choices, meant to give it texture. We recognise
that we are different, and this could be the beginning of a beautiful fascination. (Andrei Rus)

QUELLE FOLIE / CE NEBUNIE
[franța, 2018, 87’, v.o: franceză, engleză]
Aurelien suferă de o tulburare din spectrul autist ce se
caracterizează prin dificultăţi semnificative în interacțiunea socială şi în comunicarea nonverbală. Realizatorul
Diego Governatori ne pune față în față cu el, pe toată durata filmului, forțându-ne să reflectăm la tot felul
de lucruri, unul dintre cele mai importante fiind chestionarea conceptelor de „normalitate” și de „boală”.
Protagonistul este inteligent, șarmant, sensibil și are o
capacitate fantastică de a se exprima. Revine obsesional în discursul său la prezentarea deficiențelor sale și a
efectelor lor sociale, pe care nu le poate controla, deși
le conștientizează perfect sursele, rămase inițial aproape neobservabile pentru spectatori. Pe măsură ce relația
noastră cu el se dezvoltă, concluziile superficiale și pripite devin însă tot mai improbabile. Înțelegerea faptului că
realitatea mentală în care trăiește e particulară, se acutizează treptat și cu ajutorul alegerilor stilistice ale lui Governatori, menite să îi dea concretețe. Suntem diferiți,
iar această constatare poate fi începutul unei frumoase
fascinații. (Andrei Rus)
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Diego Governatori
Born in the south of France in 1981, Diego
moved to Paris to study film. After four years
spent at the University of Saint-Denis-Paris 8,
he returned to the Fémis in the editing section.
Graduated in 2007, he was then received as a
boarder at the Académie de France in Rome Villa Médicis. Having so far written and directed
his films in collaboration with his brother Luca, it
is the first time he has started a documentary film
project on his own, while writing the script for a
first feature film.

Diego Governatori
Născut în sudul Franței, în 1981, Diego s-a mutat la Paris
să studieze film. După patru ani petrecuți la Universitatea din Saint-Denis-Paris 8, a revenit în La Fémis, la secția de montaj. Absolvind în 2007, a fost primit ca intern
la Académie de France în Roma – Villa Médicis. Colaborând până acum cu fratele său Luca, „Ce nebunie” este
primul proiect de film documentar la care a lucrat de
unul singur. În prezent lucrează la scenariul primului său
film de ficțiune de lungmetraj.

16.03 | h 16:30 | ciNEMa ElvirE popEsco
17.03 | h 20:30 | pavilioN 32
Regie, imagine, montaj: Diego Governatori
Producție: Michel Klein
Sunet: Pierre Bariaud
Festivaluri și premii: Doclisboa International Film Festival 2018 /
Etats généraux du documentaire de Lussas 2018
Filmografia: Monsieur Kerrigan (2016) / Bagni 66 (2011) / Vita di Giacomo (2007) /
Les yeux cloués (2006) / Le chant des oiseaux (2005)
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Munca. Trăim într-o societate în care încă se pune accent pe valoarea muncii: dacă nu ai un loc de
muncă, nu reprezinți nimic. Dar dat fiind că au trecut deja mai bine de trei decenii de când nu mai există suficiente locuri de muncă pentru toată lumea, lucrurile au început - mult prea încet - să evolueze și, mână în mână cu
aceste probleme legate de muncă, apar o serie de alte întrebări. În filmele incluse în această secțiune, vom întâlni
130oameni foarte diferiți aflați în situații la fel de diferite, dar care, în cele din urmă, își vor pune cu toții aceleași
întrebări: Ce vrem, de fapt, de la viața asta? Cum putem fi liberi, trăind în interiorul sistemului?
Pentru Marish, o femeie de origine maghiară în vârstă de 52 de ani și fostă muncitoare în fabrică pe
vremea regimului comunist, profund derutată de istoria haotică a patriei sale, acestea sunt niște întrebări la care
nu și-a permis niciodată nici măcar să se gândească. Ea este, din nefericire, o caricatură în carne și oase a tuturor
celor care și-au trăit în întregime viața sub dominație (a statului, a sistemului patriarhal sau a amândurora), într-atât, încât nici măcar nu și-a putut da seama de capcana în care avea să se arunce în momentul când a acceptat
să intre în serviciul unei familii (foarte toxice) middle-class, devenind în curând o sclavă a zilelor noastre, fiind
nevoită să muncească - timp de zece ani - șapte zile pe săptămână, 20 de ore pe zi, fără plată, fără pat, cu actele
sechestrate. Întâlnirea ei cu cineasta va fi una decisivă. Treptat, va ajunge să înțeleagă că are un rost pe lume și
că poate exista pe cont propriu.
Pentru personajele franceze din celelalte două filme ale secțiunii noastre, viața nu a fost întotdeauna
ușoară, însă nici nu trăiesc de pe o zi pe alta, iar istoria țării lor e foarte diferită. Totuși, se nasc aceleași întrebări
(și altele câteva): Ce suntem gata să facem pentru a obține un loc de muncă? Ce fel de slujbă ne dorim? Suntem
dispuși să pornim pe urmele părinților noștri? Manon Ott conturează un portret poetic și politic al unei suburbii
franceze proletare, ai cărei locuitori sunt fii și fiice de imigranți, cu un discurs conștient de ce se întâmplă în jurul
lor și angajat civic. Pierre Tonachella explorează fix aceeași zonă - din nou într-un stil atât poetic, cât și politic -,
îndreptând aparatul către prietenii lui din copilărie, tânăra clasa muncitoare rurală, chinuindu-se să-și găsească
un loc de muncă.
Fără îndoială, veți realiza că întrebările lor sunt și întrebările noastre, și ale voastre. Vreți să punem
pariu?

THE WORK

THE WORK
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Work. We are living in a society that still puts emphasis on the value of work: if you do not have a job,
you are nothing. But as more than three decades have now passed since there no longer is enough work to go
around, things are — too slowly — evolving and, hand in hand with these issues around work, comes a series
of other questions. Through the films featured in this section, we will meet people who are very different in very
different situations, but who will all eventually be asking the same questions: What is it that we really want from 131
this life? How can we be free while living within the system?
For Marish, a 52 years old Hungarian woman and a former dictatorship-era factory worker deeply
confused by the chaotic history of her native country, these are questions she has never allowed herself to even
ponder. Unfortunately, she is the living caricature of people whose lives have been completely controlled (by the
state, by the patriarchal system or by both), to such extent that she was unable to sense the trap she was about
to fall into when she accepted to work for a (very toxic) middle class family, soon becoming a modern-day slave,
being made to work — for ten years — seven days a week, 20 hours a day, with no pay, no bed and a confiscated
ID. Her encounter with the filmmaker will be a decisive one. Slowly, she will come to realise that she matters and
that she can exist on her own.
For the French characters of the other two films included in this section, life has also not been easy, but
nor are they living from hand to mouth and their country’s history is very different. Yet, the same questions — and
more — are being raised: What are we prepared to do in order to get a job? What kind of job do we want? Are
we ready to follow in the footsteps of our parents? Manon Ott paints a poetic and political portrait of a French
working-class suburb, inhabited by people whose parents had been immigrants and whose discourse reveals a
high degree of self and civic awareness. Pierre Tonachella’s area of exploration — again, both poetic and political
— is exactly the same: his childhood friends, the rural working-class youth struggling to find employment.
You are bound to realise that their questions are not too different from ours and from your questions.
Care to bet?

MUNCA
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ASH AND EMBER
[EN]

DE CENDRES ET DE BRAISES/
CENUȘĂ ȘI JAR
[franța, 2018, 72’, v.o: franceză]

“Ash and Ember” is a poetic and political (not a
militant) film, able to reveal with apparent simplicity (but without simplifying the issue at hand)
a civic discourse. There are no clichés about the
difficult ‘black people’ from suburban areas.
There is no exoticism here. The film grants us access into Les Mureaux, a city where few venture
to go unless they live there, and to its inhabitants.
Director Manon Ott is a mirror that very modestly
reflects — in black and white — the light in all
those she has chosen to film and thanks to her
we will meet people who question, each in their
own way, their place in the society they live in, in
our common society.
Without overstating or emphasizing the narrative, without letting the film become intimate or
slip into triteness, taking as much time as necessary, Manon Ott paints with every character a
portrait of revolt, of the past and present working
class. (Vanina Vignal)

„Cenușă și jar” e un film poetic și politic (nu un film militant) care reușește să dezvăluie, cu o aparentă simplicitate (dar fără a simplifica problematica), un discurs cetățenesc. Aici nu avem clișee despre „negrii” dificili din
suburbie. Aici nimic nu este exotic. Filmul ne dă acces în
Les Mureaux, un oraș unde puțini oameni se aventurează dacă nu locuiesc acolo, și la locuitorii săi. Regizoarea
Manon Ott este o oglindă care reflectă cu multă pudoare - în alb/negru - lumina persoanelor pe care a ales
să le filmeze și, datorită ei, vom cunoaște oameni care
chestionează, fiecare în felul său, locul pe care îl au în
societatea în care trăiesc, în societatea noastră comună.
Fără dramaturgie anunțată și subliniată, fără să devină
intimă sau să cadă în sentimentalism, folosind atât timp
cât îi este necesar, Manon Ott construiește, cu fiecare
personaj, o frescă a revoltei, a lumii muncitorești de ieri
și de azi. (Vanina Vignal)

Manon Ott & Grégory Cohen

Born in 1982, Manon Ott is a filmmaker and re132searcher. She is the author of several books of short
stories and photos, as well as several films. Since
2010 she works with the inhabitants of the popular districts of the city of Mureaux en Paris region,
where she also lives. She made “Ash and Ember”
in collaboration with them and with Grégory
Cohen “La Cour des Murmures”, which stands
between fiction and documentary, about young
people and love in the city. Her films, both political and poetic, explore territories in the margins, meeting those who live there, seeking in
the cinema a way to make their words resound
differently.
Grégory Cohen is a filmmaker, as well as a researcher in the field of cinema and social sciences. Parallel to his artistic and research projects he is also
a photography, film and visual sociology professor.
Together with Manon Ott he has co-written the
book “Birmanie, rêves sous surveillance” and the
films”Narmada”, “La cour des murmures”, “De
cendres et de braises”.

Manon Ott & Grégory Cohen
Manon Ott, născută în 1982, Manon Ott este cineastă
și cercetătoare. Este autoarea mai multor cărți de povestiri și fotografii, precum și a mai multor filme. Din
2010 lucrează cu locuitorii districtelor orașului Mureaux
din regiunea Paris, acolo unde și trăiește. Împreună cu
ei a realizat și „Cenușă și jar”, iar împreună cu Grégory
Cohen a realizat „La Cour des Murmures”, un film la granița dintre ficțiune și documentar, despre tinerii și despre dragostea din oraș. Filmele sale, poetice și politice,
explorează teritoriile de la periferii, întâlnindu-i pe cei
care trăiesc acolo și căutând în cinema un mod care să
le facă vorbele să răsune altfel.
Grégory Cohen este cineast și cercetător în film și științe
sociale. În paralel cu proiectele sale artistice și de cercetare, predă fotografie, film și sociologie vizuală. Împreună cu Manon Ott au scris cartea „Birmanie, rêves sous
surveillance” și au co-realizat filmele „Narmada, La cour
des murmures”și „De cendres et de braises”.

16.03 | h 17:00 | poiNt
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Regie: Manon Ott, Grégory Cohen
Producție: Céline Loiseau / Imagine: Manon Ott, Grégory Cohen
Montaj: Pascale Hannoyer / Sunet: Manon Ott, Grégory Cohen / Muzică: Akosh Szelevényi
Festivaluri și premii: DOK Leipzig 2018 / Sheffield International Documentary Festival 2018 /
Visions du Réel 2018
Filmografia: La Cour des Murmures (2017) / Namada (2012)

Premisa de la care pleacă „O femeie captivă” este uluitor de simplă: Bernadett Tuza-Ritter pare că schițează
portretul lui Marish, menajera unei familii middle-class
din Ungaria, în câteva tușe observaționale de cotidian
frust. Cu cât pătrundem mai mult în lumea acestei femei,
perspectiva se schimbă și ne dăm seama că ceea ce vedem e de fapt o demitizare, o demascare a unei situații
greu imaginabile în societatea contemporană: sclavia
modernă. Marish nu numai că nu primește niciun fel de
remunerație pentru munca și timpul dedicat familiei pe
care o servește, dar demnitatea îi este pusă la încercare
prin numeroase umilințe, bătăi și chiar un șantaj mârșav.
Încă și mai uluitor e faptul că investigația regizoarei nu
e nicidecum o forțare jurnalistică a granițelor intimității:
filmările sunt realizate cu acordul deplin al stăpânei (ba
chiar acceptate contra cost), iar relația dintre subiect și
omul din spatele camerei se adâncește într-o complicitate ce are ca scop final eliberarea lui Marish de sub
tiranie. (Andreea Chiper)

The premise of “A Woman Captured” is remarkably
simple: Bernadett Tuza-Ritter seems to be sketching
a portrait of Marish, who works as a maid for a middle-class Hungarian family, in a few observational
touches depicting the starkness of everyday life.
As we delve deeper into her world, our perspective
changes and we realise that what we are witnessing is in fact a process of demystification, exposing a reality almost unimaginable in today’s society: modern slavery. Not only does Marish not
receive any kind of compensation for the time
and effort she dedicates to the family she serves,
but her dignity is also put to the test through multiple humiliations, beatings and even a vicious
case of blackmail. Yet more striking is how little
the director’s examination resembles a journalistic intrusion into personal intimacy boundaries:
she shoots the film with the mistress’s full consent
(who in fact agrees to this for a price), while the
relationship between the subject and the person
behind the camera deepens and develops into a
complicity whose ultimate goal is to free Marish
from tyranny.
(Andreea Chiper)
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A WOMAN CAPTURED / O FEMEIE CAPTIVĂ
[uNgaria, 2017, 89’, v.o: Maghiară]
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Bernadett Tuza-Ritter

Bernadett Tuza-Ritter

Bernadett Tuza-Ritter este o regizoare și monteuză de
origine maghiară, specializată în documentare creative
și filme de ficțiune. A studiat regia și montajul la Universitatea de Teatru și Film din Budapesta. În 2013 a lucrat
ca regizor la proiectul „Cinetrain – Russian Winter”, care
a câștigat premiul publicului la Festivalul de Film Documentar „Vision du Réel”. Membră a HSE și a Academiei
Maghiare de Film. „O femeie captivă” este primul său
documentar de lungmetraj.

Bernadett Tuza-Ritter is a Hungarian independent
film director and editor specializing in creative
documentaries and fiction. She studied directing
and editing at the University of Theatre and Film
Arts Budapest. In 2013 she worked as a director
in the project called “Cinetrain – Russian Winter”
which won the audience award at Visions du Réel
documentary festival. Member of HSE and Hungarian Film Academy. “A Woman Captured” is
her first feature length documentary.

18.03 | h 21:00 | ciNEMatEca EForiE
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Regie, montaj, imagine: Bernadett Tuza-Ritter
Producție: Julianna Ugrin, Viki Réka Kiss
Festivaluri și premii: Sundance Film Festival 2018 / CPH-DOX 2018 /
European Film Awards 2018 – nominalizat la secțiunea documentar /
Sheffield International Documentary Festival 2018
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UNTIL THE DAWNING OF THE DAY
[EN]

JUSQU’À CE QUE LE JOUR SE LÈVE /
PÂNĂ LA IVIREA ZORILOR
[franța, 2018, 110’, v.o: franceză]

“Until the Dawning of the Day” is a lyrical film,
without an accentuated narrative, revolving
around a group of rather underqualified young
people — the so called ‘working youth,’ all of
whom are childhood friends of the director’s.
They grew up in the countryside, in a region
without many opportunities, and unlike Pierre
Tonachella, who went on with his studies and
moved to Paris, remained there. They struggle to
find employment and to be able to build a stable life. They want to move out of their parents’
homes, but they can find nothing but poorly paid
or short-term jobs. These young people invite us
to become immersed in their lives, and through
his approach the director is neither voyeuristic,
nor preachy, nor maudlin in his good intentions.
We are on the same level as the protagonists, the
director is not interested in exploiting a good story. In a simple manner, we receive their thoughts
on loneliness, on friendship, on a life lacking in
prospects. We are put in their shoes and we begin to think about all the young people we meet
in our lives whose future isn’t very hopeful, but
also about ourselves. (Vanina Vignal)

„Până la ivirea zorilor” este un film liric, fără dramaturgie
subliniată, având în prim-plan un grup de tineri fără mari
calificări profesionale - aşa-zisul „tineret muncitoresc”
- toţi prieteni din copilărie ai regizorului. Au crescut la
ţară, într-o regiune fără orizont şi, contrar a ceea ce a
făcut Pierre Tonachella, care şi-a continuat studiile şi s-a
mutat la Paris, aceşti tineri au rămas acolo. Se zbat pentru a-şi găsi un loc de muncă şi pentru a-şi construi o viaţă stabilă. Vor să plece din casa părintească, dar găsesc
numai slujbe slab plătite sau de scurtă durată. Aceşti
tineri ne invită să ne scufundăm în viaţa lor, iar prin abordarea sa, regizorul nu este nici voaior, nici moralizator,
nici siropos prin intenţiile bune. Ne aflăm la acelaşi nivel
cu protagoniştii, regizorul nu e interesat să exploateze
un „subiect” bun. Primim într-un mod simplu gândurile
lor despre singurătate, despre prietenie, despre o viaţă
fără multe perspective. Suntem puşi în situaţiile lor şi ne
gândim la toţi tinerii fără orizont pe care îi întâlnim în
vieţile noastre, dar şi la noi înşine. (Vanina Vignal)
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Pierre Tonachella
Pierre Tonachella was born in 1988 and grew up in
the village of Gâtinais, in Essonne. He studied philosophy and film theory before attending l’École
documentaire de Lussas. In his films, he explores
the experiences of some of the people he grew
up with.

Pierre Tonachella
Pierre Tonachella s-a născut în 1988 și a crescut în satul
Gâtinais, din Essonne. A studiat filosofia și teoria de film
înainte să se înscrie la l’École documentaire de Lussas. În
filmele sale, explorează experiențele avute de către cei
în jurul cărora a crescut.

21.03 | h 20:30 | ciNEMa ElvirE popEsco
Regie: Pierre Tonachella
22.03 | h 20:00 | poiNt
Producție: L’ Image d’après, Vosges Télévision
Imagine: Pierre Tonachella, Rémi Jennequin
Montaj: Aurique Delannoy, Florence Chirié
Sunet: Pierre Tonachella, Thomas Mossino-Gironde, Nathan Balut
Festivaluri și premii: Cinéma du Réel 2018
Filmografia: Le Dernier Homme de la plaine (2014) / Passés composés (2014)
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Dacă analizăm cu luciditate situația actuală vom observa că, în afara câtorva festivaluri dedicate documentarelor și a unui program sau două de distribuție alternativă și de promovare a acestor filme, nu există
cine știe ce efervescență cinefilă și/sau intelectuală în jurul genului în România. E adevărat că, spre deosebire
de filmele „de ficțiune” - cu actori și narațiuni fictive -, cele non-ficționale nu beneficiază de aceeași atenție în
cadrul festivalurilor mari glamouroase, ale căror politici tind, în general, să le marginalizeze. Este la fel de real
și că atunci când, rareori, ajung să fie distribuite în sălile de cinematograf din România, documentarele nu prea
conving spectatorii să meargă să le vizioneze. Pentru toate aceste fenomene există explicații: lipsa unei tradiții în
138receptarea critică serioasă a filmelor documentare și, implicit, inexistența unei culturi reale a filmului documentar
în România.
În cadrul acestei secțiuni vă prezentăm filme ale unor realizatori români sau care activează în România,
ce demonstrează că situația descrisă mai sus se schimbă încet, dar sigur. Formulele audio-vizuale și tematicile
abordate în filmele lor sunt tot mai diverse, polemizând și interacționând cu idei și practici actuale și relevante.
Programul include documentare ale unor cineaști consacrați prin filmele lor de ficțiune, precum Radu
Jude, Dana Bunescu sau Răzvan Rădulescu - ultimii doi cu un fragment al unui proiect comun inedit -, ale căror
contribuții pe tărâmul non-ficțiunii se vor dovedi vitale pentru evoluția genului în România. Include, de asemenea, filme ale unor documentariste deja experimentate, precum Mona Nicoară și Alexandra Gulea, dar și un
fragment, în cadrul secțiunii „Work in Progress”, din filmul la care lucrează cel mai important documentarist
român contemporan, Andrei Ujică. Nu în ultimul rând, ne bucurăm să prezentăm filme ale unor realizatori aflați la
început de carieră, pe care pariem. Ne referim la Nora Agapi, Ana Vîjdea și Adina Pintilie, debutul în lungmetraj
al acesteia din urmă fiind cu siguranță un reper important în orientarea documentarului național contemporan
spre teritorii hibride și noi din punct de vedere tematic. Și ne referim la trei proiecte de lungmetraj aflate în lucru,
aparținând unor debutanți - Cătălina Tesăr, Tudor Platon și Victor Bulat - pe care le prezentăm în premieră și cu
intenția de a-i acompania în procesul de finalizare a acestora.
Sperăm că veți participa activ la proiecțiile și la dezbaterile din jurul acestor filme, susținând, în felul
acesta, ca și prin ideile pe care le veți schimba cu realizatorii lor, emergența unor generații tot mai incitante de
documentariști în România.
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If we were to analyse with lucidity the current state of affairs, we would find that in Romania, with the
exception of a handful of festivals devoted to documentary films and of a couple of programmes for the alternative distribution and promotion of these films, there isn’t much movie-loving and/or intellectual effervescence
surrounding this genre. Admittedly, unlike ‘fiction’ films, which involve actors and fictional narratives, non-fiction
films don’t enjoy the same level of attention from the big glamorous festivals, whose policies generally tend to
marginalize them. It’s also true that on the rare occasion when documentaries reach the point of distribution in
Romanian cinemas they barely convince viewers to buy tickets to see them. For all these phenomena there are
139
some explanations: the lack of a serious critical tradition in reviewing documentary films and the implicit absence
of a real culture for documentary films in Romania.
With this section, our aim is to present to you films either made by Romanian filmmakers or by people
who practise and work in Romania, proving that the situation we describe above is slowly but surely changing.
Their audio-visual formulas and themes are ever more diverse, challenging and engaging with current and relevant ideas and practices.
The programme features documentaries made by filmmakers renowned for their works of fiction, such as
Radu Jude, Dana Bunescu or Răzvan Rădulescu (the latter two of whom are presenting a piece from a refreshingly
novel common project), whose contribution to the world of non-fiction will prove essential to the evolution of the
genre in Romania. It also includes works from experienced women filmmakers, such as Mona Nicoară and Alexandra Gulea, as well as a fragment from the film on which Andrei Ujică, Romania’s most important documentary
filmmaker at present, is currently working. Last but not least, we are delighted to show films from some of the
newcomers, who we vouch for, such as Nora Agapi, Ana Vîjdea and Adina Pintilie, whose debut feature unquestionably represents an important milestone for our national documentary-film, heading, at the moment, towards
hybrid and thematically new territories. And, just as importantly, we are referring to three works in progress by
first-timers Cătălina Tesăr, Tudor Platon and Victor Bulat, premiering at One World Romania with the intention to
support their creators in the process of completing them.
We hope that you will be active participants in the screenings and in the debates centred around these
films, sharing ideas with their creators and thereby encouraging the emergence of an ever more exciting generation
of Romanian documentary filmmakers.
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We trace the contour of a face and we notice a
nose which we may be able to recognize instantly.
Who does this curiously sublime and sublimely
curious nose belong to? For many, the owner of
this nose is one of the figures of their childhood,
the playful voice behind Ninigra and Aligru. For
Romanian literature, she is a monument. For the
Communist regime, after having been in its first
years one of its most fervent supporters, a ”decadent poet”. But who was Nina Cassian to herself?
”The Distance Between Me and Me” is a testament to the endurance of this feminine figure
who, up to her very last moments, kept her belief in fairytales, in the comical aspect of ordinary
things and, as she herself confesses, in love. The
resonance of her belief in herself as an artist and
in her own femininity is explored through archival footage and honest interviews, revealing the
continuous struggle of an intellectual expression.
Mona Nicoară and Dana Bunescu’s documentary
keeps the memory of Nina Cassian alive in the
same playful and charismatic spirit of the poet
and, along with the musical harmonies she herself
composed, offers us the chance to temporarily
disconnect ourselves from the anxieties of real life.
140(Teodora Leu)

DISTANȚA DINTRE MINE ȘI MINE
[românia, 2018, 89’, v.o: română]
Urmărim conturul unei fețe și observăm un nas, posibil să îl recunoaștem instantaneu. Cui aparține acest
nas curios de sublim și sublim de curios? Pentru mulți,
este una dintre figurile copilăriei lor, vocea jucăușă din
spatele Ninigrei și a lui Aligru. Pentru literatura română,
este un monument. Pentru regimul comunist – o „poetă
decadentă”, după ce fusese, în primii ani ai acestuia, o
susținătoare ferventă. Dar cine a fost Nina Cassian pentru sine? „Distanța dintre mine și mine” atestă anduranța acestei figuri feminine, poeta nepierzându-și nici în
ultima perioadă a vieții credința în basm, în haiosul uzualului și, așa cum mărturisește și ea, în dragoste. Vocalitatea credinței în sine ca artist și în propria sa feminitate
este explorată prin materiale de arhivă și prin interviuri
oneste, care exprimă o continuă luptă a unei expresii
intelectuale. Documentarul realizat de Mona Nicoară și
de Dana Bunescu păstrează vie memoria Ninei Cassian,
în același spirit ludic și carismatic ca al poetei, iar, împreună cu acordurile muzicii compuse de ea însăși, ne oferă
ocazia unei deconectări temporare de la angoasele realității. (Teodora Leu)

Mona Nicoară, Dana Bunescu
Mona Nicoară started working in film in 1997 as
an associate producer for “Children Underground”,
which was later nominated for an Academy Award
for Best Feature Documentary. Her directorial debut, Our School (2011) premiered at Tribeca Film
Festival and went on to be awarded at festivals
nationally and internationally.
Dana Bunescu is an editor and sound-designer.
Born in 1969, in Craiova, she graduated in 1993
from the Faculty of Physics in Bucharest, with a
degree in optical and LASER technology, and
later, in 2000, from the Film and Theatre Academy, multimedia section. Dana is the most celebrated editor of the New Romanian Cinema, and
the filmes to which she collaborated have been
awarded at many international film festivals.

Mona Nicoară, Dana Bunescu
Mona Nicoară a început să lucreze în film în 1997, ca
producător asociat al documentarului „Children Underground”, care a fost ulterior nominalizat la Oscar pentru
cel mai bun documentar de lungmetraj. Debutul său regizoral, „Școala noastră” (2011), a avut premiera la festivalul de film Tribeca, iar apoi a primit mai multe premii
în circuitul festivalier național și internațional.
Dana Bunescu este monteuză și sound-designer. Născută în Craiova pe 11 septembrie 1969, a absolvit Facultatea de Fizică, Universitatea București, specializarea Opto-tehnică și Tehnologii Laser în 1993, iar apoi
Academia de Teatru și Film, secția Multimedia, în 2000.
Dana este principalul monteur al Noului Val din cinematografia românească, iar filmele la care a lucrat au câștigat mai multe premii de prestigiu în cadrul festivalurilor
internaționale.

Regie: Mona Nicoară, Dana Bunescu
Imagine: Ovidiu Mărginean, Rudolf Costin
Producție: Ada Solomon, Hi Film Productions
Montaj: Dana Bunescu / Muzică: Nina Cassian
Festivaluri și premii: Les Films de Cannes à Bucarest 2018 - Premiul Publicului /
Trieste Film Festival 2019 - Documentary Competition
Filmografia: Mona Nicoară: Our school (2011) / Children Underground (2010) (associate producer)
Dana Bunescu: The Moromete Family 2 (2018) / I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians (2018) /
The Dead Nation (2017) / Ana, mon amour (2016) / Aferim! (2015) / Child’s Pose (2012) / The Autobiography of
Nicolae Ceaușescu (2010) / 4 months, 3 weeks and 2 days (2007) / The Death of Mr Lăzărescu (2005)
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THE DISTANCE BETWEEN ME AND ME
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JOHN 746
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Scurtmetrajul tinerei regizoare Ana Vîjdea are în primplan un american boem, cu vederi anarhice, care trăiește
împreună cu cățelul lui, Bakunin (nume deloc întâmplător), înconjurat de tot felul de obiecte de mâna a doua,
pe care le vinde trecătorilor. Camera de filmat îl urmărește neintruzivă, având răbdare cu el și captând atât „timpii morți” ai vieții lui de zi cu zi, cât și interacțiunile cu
vizitatorii sau cu Bakunin și acțiunile sale artistice inedite
și cu intenții revoluționare. „John 746” e un film despre
așteptare, despre inspirație și despre traiul în afara societății și a reglementărilor acesteia.
(Andrei Rus)

Young director Ana Vîjdea’s short-film focuses on
a bohemian American with anarchist views who
lives with his dog, Bakunin (whose name is not
a coincidence), surrounded by all sorts of charity-shop trinkets which he sells to passers-by. The
camera follows him patiently, with no hint of intrusion, capturing not only the ‘dead time’ of his
daily life, but also his interactions with his guests
or with Bakunin, and his offbeat artistic actions,
intended to be revolutionary. “John 746” is a film
about inspiration, about what it means to wait
and to live outside society and its rules.
(Andrei Rus)
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JOHN 746 / JOHN 746
[roMâNia, sua, portugalia, 2017, 30’, v.o: ENglEZă]

Ana Vîjdea
Ana Vîjdea este o realizatoare de documentar de origine română. Are o licență în Cinematografie și Media și
un master în multimedia interactivă, de la Universitatea
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. A fost studentă Erasmus
în Turcia și Portugalia și bursieră Fulbright la Syracuse
University în Statele Unite. Pe parcursul studiilor sale,
Ana a realizat mai multe filme de scurtă și lungă durată,
care au fost premiate în cadrul festivalurilor de film internaționale. În 2017 a fost numită una dintre cele 25 de
noi apariții ale cinemaului independent de către revista
„Filmmaker”.
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Ana Vîjdea
Ana Vîjdea is a Romanian documentary filmmaker.
She has a BA in Cinematography and Media and
an MA in Interactive Multimedia from Babeș-Bolyai
University in Cluj-Napoca. She was an Erasmus
student in Turkey and Portugal and a Fulbright143
scholar at Syracuse University in the United States.
Throughout her studies Ana made several short
and feature length films that were screened and
awarded at various international film festivals. In
2017 she was named one of the “25 New Faces of
Independent Cinema” by Filmmaker Magazine.

18.03 | h 18:00 | arcub
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Regie, imagine, producție: Ana Vîjdea
Montaj: Cosmin Nicoară
Festivaluri și premii: Doclisboa 2017 - Best Young Director / True/False Film Festival 2018 / Dokufest 2018
Filmografia: John 746 (2017) / Rehearsals (2015) / The Light That Memory Lends to Things (2015)

VALEA JIULUI - NOTES
[EN]
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Ever since the 19th century, the Valea Jiului region
of Romania has been a very active coal-mining
hub, where many citizens of the Austro-Hungarian
Empire had been sent to work, and where years
later, during the Communist era, many Romanians
from all over the country would also be sent to
work, as part of a state initiative to further the
country’s industrial development through coal
combustion. However, due to low efficiency levels
in the years following the 1989 Revolution, most
of the mines were closed down. Alexandra Gulea’s film turns its attention to how, ever since,
the cities have been forsaken by the state and
emptied by their inhabitants, who were consequently forced to emigrate and to look for means
to make a decent living which their country has
denied them. They usually have no choice but
to leave their children behind, who are left alone
and parentless: the so called ‘white orphans’. The
money they send home and the few visits a year
cannot fill the gap or make up for the children’s
loneliness. For too many of them depression becomes a companion, as was the case for the main
character of the film, a young boy who could no
longer stand his life without his parents and de144cided to end it.
(Vanina Vignal)

VALEA JIULUI - NOTE
[germania, 2018, 14’, v.o: română]
Încă din secolul al XIX-lea, Valea Jiului a fost o regiune extrem de activă în industria mineritului de cărbune,
unde mulți cetățeni ai Imperiului Austro-Ungar au fost
trimiși să muncească și unde, ani mai târziu, în timpul
epocii comuniste, aveau, de asemenea, să fie trimiși la
muncă și mulți români de pe întreg teritoriul țării, ca parte dintr-un program de stat menit să avanseze dezvoltarea industrială a României cu ajutorul procedeului de
ardere a cărbunelui. Cu toate acestea, din cauza randamentului scăzut înregistrat în anii de după revoluție, majoritatea minelor au fost închise. Filmul Alexandrei Gulea
își îndreaptă privirea spre felul cum, între timp, aceste
orașe au fost abandonate de stat și golite de către locuitorii lor, forțați, astfel, să emigreze în căutarea unui
trai mai bun, un trai pe care țara natală nu li-l mai poate
asigura. De obicei, nu au de ales și sunt nevoiți să își lase
în urmă copiii, rămași singuri și fără părinți: așa numiții
„orfani albi”. Banii trimiși acasă și cele câteva vizite nu
pot umple golul sau compensa singurătatea simțită de
acești copii. Pentru mult prea mulți dintre ei, depresia
devine un tovarăș de viață, ca în cazul personajului principal al filmului, un băiețel care nu a mai suportat să-și
trăiască zilele fără părinți și a hotărât să și le curme.
(Vanina Vignal)

Alexandra Gulea

Alexandra Gulea

Alexandra Gulea (b.1970, Bucharest, Romania),
graduated in 1997 at ENSBA in Paris. She studied documentary film at Munich Film School and
since 1999 she has been directing documentary
and fiction films.

Alexandra Gulea (n.1970, București, România) a absolvit în 1997 ENSBA din Paris. A studiat documentarul la
Școala de Film din Munich, iar din 1999 regizează documentare și filme de ficțiune.
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23.03 | h 15:30 | ciNEMatEca uNioN

Regie: Alexandra Gulea
Producție: Thomas Ciulei, Ciulei Films
Festivaluri și premii: Bucharest Experimental Film Festival 2018 / Astra Film Festival 2018 /
Prize for the Best German Film, IKF Oberhausen 2018
Filmografia: Wooden Boy (2017) / Matei Child Miner (2013) / Today I was Young and Pretty (2008) /
God plays Sax, the Devil Violin (2004) / The fourth wall (2001) / Anonymous (2000)

THE MARSHAL’S TWO EXECUTIONS
[EN]

Mareșalul Ion Antonescu e protagonistul unui film celebru - „Oglinda” - realizat de Sergiu Nicolaescu la scurt
timp după Revoluția din 1989. Dacă acolo personalitatea acestuia era eroizată, în „Cele două execuții ale
mareșalului” e propusă o demitizare. Punând în paralel
secvența execuției mareșalului din filmul lui Nicolaescu încărcată de patetism și de muzică grandilocventă - cu filmarea de arhivă care a stat la baza acelei reconstrucții ficționale - mai curând seacă și lipsită în totalitate de sunet
-, scurtmetrajul documentar al lui Radu Jude funcționează
ca o lecție despre potențialul cinematografului popular
de a contribui, uneori decisiv, la lectura distorsionată a
unor istorii și personaje din trecut. (Andrei Rus)

Marshal Ion Antonescu is the protagonist of a
famous Romanian film, “The Mirror,” made by
Sergiu Nicolaescu shortly after the 1989 Revolution. While in this movie his personality is glorified, “The Marshall’s Two Executions” is designed
to demystify it. By drawing a parallel between
Nicolaescu’s cinematic version of the Marshal’s
execution — a scene brimming with pathos and
grandiloquent music — with the rather dry and
entirely silent archival footage that inspired this
fictitious reenactment, Radu Jude’s documentary-short serves as a lesson on the power of popular cinema to contribute, decisively in some cases, to a distorted perception of historical figures
and events. (Andrei Rus)

Radu Jude

Radu Jude

Radu Jude a absolvit cursurile Universităţii Media, în
2003. După ce a făcut asistență de regie la filme precum
„Moartea domnului Lăzărescu” (Cristi Puiu) sau „Furia”
(Radu Muntean), s-a impus în circuitul festivalier internațional cu scurtmetrajul „Lampa cu căciulă” (2005),
câștigând mai multe premii. A debutat în lungmetrajul
de ficțiune cu „Cea mai fericită fată din lume” (2009) și
în cel de documentar cu „Țara Moartă” (2017). În 2016,
a debutat și ca regizor de teatru, într-o adaptare după
Bergman.

Radu Jude graduated from Universitatea Media147
in 2003. After being assistant director to films
such as “The Death of Mr. Lăzărescu” (Cristi
Puiu) or “The Rage” (Radu Muntean), his short
film “The Tube” with a Hat (2007) was awarded
in various international film festivals. His first feature films were “The Happiest Girl in the World”
(2009), for fiction, and “The Dead Nation” (2017),
for documentary. In 2016 he also debuted as a
theatre director in an adaptation of Bergman.
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CELE DOUĂ EXECUȚII ALE MAREȘALULUI /
CELE DOUĂ EXECUȚII ALE MAREȘALULUI
[roMâNia, 2018, 10’, v.o: roMâNă]

16.03 | h 13:00 | arcub
24.03 | h 20:30 | ciNEMa ElvirE popEsco
Regie: Radu Jude
Producție: Ada Solomon
Montaj: Cătălin Cristuțiu
Festivaluri și premii: Tallinn Black Nights Film Festival 2018 / Gijón International Film Festival 2018 /
Ji.hlava International Documentary Film Festival 2018
Filmografia: I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians (2018) / The Dead Nation (2017) /
Scarred Hearts (2016) / Aferim! (2015) / Shadow of a Cloud (2013) / Everybody in Our Family (2012) /
A Film for Friends (2011) / The Happiest Girl in the World (2009) / The Tube with a Hat (2007)

MADE IN ROMANIA

TIMEBOX / TIMEBOX
[românia, 2018, 73’, v.o: română]

Ioan Matei Agapi’s home is a place that belongs to
the realm of memory — from shelves and boxfuls
of photographs and home-movies to his old childhood ice-skates. The municipal decision to have
his flat evicted brings about an entire process of
evaluating what should be kept, what serves a
purpose. Thus, in the midst of an incursion into the
Agapi family’s political and artistic past through
images from their personal archives, a discussion
ensues about the importance of memory, loaded
with small tensions here and there. The coldness
of the demands to evict this place runs counter to
the vivid (and slightly melancholic) brightness of
the filmed images, to the vivacity with which the
protagonist remembers his own past. Starting
as a conversation between father and daughter,
Nora Agapi’s film becomes a fight for spaces and
memories, an homage to her own father, but also
to the place and the world of her childhood.
(Teodora Leu)

Locuința lui Ioan Matei Agapi este un spațiu al memoriei
– de la cutii și rafturi întregi cu fotografii și filmări pe peliculă la vechile patine din copilăria sa. Momentul în care
municipalitatea decide că apartamentul trebuie evacuat
aduce cu sine un întreg proces de chestionare a ceea ce
trebuie păstrat, a ceea ce are un rost. Astfel, într-o incursiune în trecutul politic și artistic al familiei Agapi, prin
imaginile arhivei personale, se naște o discuție despre
importanța memoriei, printre care se strecoară mici tensiuni. Răceala insistențelor de a părăsi locul contrastează
cu strălucirea vie (și ușor melancolică) a imaginilor filmate, cu vivacitatea cu care protagonistul își amintește propriul trecut. Dintr-o discuție tată-fiică, filmul Norei Agapi
devine o luptă pentru spații și amintiri, un omagiu adus
propriului tată, dar și spațiului și lumii în care a crescut.
(Teodora Leu)

Nora Agapi

Nora Agapi

Nora Agapi is a director, cinematographer and
photographer. She graduated from the Cinematography department of UNATC „I. L. Caragiale”
in Bucharest and she holds a MA in digital arts
from Athens Fine Arts University in Athens. She
has worked as a teaching assistant at UNATC and
as a tutor at Moldox IDFF for Social Change. Her
documentaries have been selected at festivals
such as Berlin IFF, Rotterdam IFF, Transilvania IFF,
Astra Film Festival.

Nora Agapi este regizoare, director de imagine și fotograf. A absolvit secția de imagine a UNATC „I. L. Caragiale” din București și masterul de arte digitale la Universitatea de Arte Plastice din Atena. A lucrat ca asistent
universitar la UNATC și ca mentor la Moldox IDFF for
Social Change. Documentarele sale au fost selectate la
festivaluri precum Berlin IFF, Rotterdam IFF, Transilvania
IFF, Astra Film Festival.

SECȚIUNI

TIMEBOX
[EN]
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Regie, imagine: Nora Agapi
21.03 | h 18:30 | ciNEMatEca EForiE
Scenariu: Nora Agapi, Maxim Cârlan
Producție: Monica Lăzurean-Gorgan, Nora Agapi
Montaj: Rita Bakacs
Sunet: Florin Tăbăcaru
Festivaluri și premii: Ji.hlava International Documentary Film Festival 2018 - Best Central and East European
Documentary Film / Astra Film Festival 2018 / Doc Est 2018
Filmografia: The Hunt for Transylvanian Gold (2017) / Decoding Dacia (2012) (DoP) / Off the Beaten Track (2012)
(DoP) / Leaving Transylvania (2006)

Am avut norocul de a vedea „Touch Me Not” cu ocazia
primei sale proiecții publice din cadrul Berlinalei, habar
neavând în prealabil ce urma să experimentez. Ceea ce
am trăit în seara respectivă e foarte greu de pus în cuvinte. Fără îndoială că văzusem un film, însă senzația era
că mult mai mult se întâmplase: trăisem o experiență
- deplină, totală - alături de oamenii din fața mea, de
pe ecran. Ce anume, mai exact? Nu știam, trebuia să
mă întorc din această incredibilă călătorie pe care Adina Pintilie - ea însăși fiind unul dintre personaje - și toți
ceilalți actori și membri ai echipei o împărtășiseră cu noi.
„Touch Me Not” este un film despre libertate, despre
umanitate, despre percepție, despre prejudecăți, despre (lipsa de) control, despre frică, despre vulnerabilitate, despre încredere, despre dragoste, despre empatie,
despre tabuuri și, într-adevăr, despre intimitate. Dacă
dai curs propunerii și accepți să „îți dai drumul”, vei depăși anumite limitări (imaginare, sociale, politice, psihologice, morale) și vei descoperi, așa cum se întâmplă de
fiecare dată când cinemaul adevărat se întâmplă, multe
lucruri despre... tine însuți. (Vanina Vignal)

I was lucky enough to see “Touch Me Not” at its
first public screening during the Berlinale, having
no clue about what I was about to watch. What I
lived that evening is very hard to put into words.
I had undoubtedly seen a film, but the feeling I
had was that much more had happened: I had
lived an experience — fully, totally — alongside
all the people on the screen in front of me. What
was it exactly? I didn’t know, I needed to come
back from this incredible trip that Adina Pintilie —
as she herself is one of the characters — and all
the other actors and crew-members had shared
with us.
It is a film about freedom, about humanity, about
perception, about prejudice, about (lack of) control, about fear, about vulnerability, about trust,
about love, about empathy, about taboos and
indeed about intimacy. If you simply accept their
challenge and agree to ‘let it go’, you will open
yourself up to the chance of overcoming certain
(imaginary, social, political, psychological, moral)
boundaries, and, as is always the case when cinema happens, of discovering many things about…
yourself. (Vanina Vignal)
Adina Pintilie

Adina Pintilie
Cineasta Adina Pintilie lucrează la granița dintre ficțiune,
realitate și artă vizuală. În peisajul Noului Cinema Românesc, realizările sale artistice se remarcă prin stilul particular și vizual, prin curajul experimentului cinematic și
prin interesul intransigent pentru psihicul uman. Primul
său lungmetraj, „Touch Me Not”, a câștigat Ursul de Aur
și premiul pentru lungmetraj de debut la Berlinale 2018,
fapt ce a fost urmat de un circuit festivalier impresionant
și de distribuirea filmului în peste 35 de țări.

MADE IN ROMANIA

TOUCH ME NOT
[EN]
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TOUCH ME NOT / TOUCH ME NOT
[roMâNia, gErMaNia, rEpublica cEhă, bulgaria,
FraNța, 2018, 125’, v.o: ENglEZă]

Filmmaker Adina Pintilie works on the boundary
between fiction, reality and visual art. In the new
Romanian cinema landscape, her body of work
stands out for its highly individual visual style,
its courage of cinematic experimentation and its
uncompromising interest in the human psyche.
Her first feature “Touch Me Not” won the Golden Bear and the GFWW First Feature Award at
Berlinale 2018, followed by an impressive festival
circuit and being acquired for cinema distribution
in more than 35 countries.

16.03 | h 14:00 | ciNEMatEca EForiE
16.03 | h 22:00 | ciNEMa ElvirE popEsco
24.03 | h 14:30 | ciNEMatEca EForiE

Regie, scenariu, montaj: Adina Pintilie
Producție: Bianca Oana, Philippe Avril, Adina Pintilie
Imagine: George Chiper-Lillemark / Design de sunet: Dominik Dolejší,
Mixaj de sunet: Marek Poledna / Muzică: Ivo Paunov
Muzică adițională: Einstürzende Neubauten / Costume: Maria Pitea
Cu: Laura Benson, Tómas Lemarquis, Christian Bayerlein, Grit Uhlemann, Adina Pintilie, Hanna Hofmann,
Seani Love, Irmena Chichikova, Rainer Steffen, Georgi Naldzhiev, Dirk Lange, Annett Sawallisch
Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival 2018 - Golden Bear, Best First Feature /
Toronto International Film Festival 2018 / São Paulo International Film Festival 2018 /
BFI London Film Festival 2018 / European Film Awards 2018 – nominalizat la Prix Fipresci (European Discovery) /
Transilvania International Film Festival 2018 - Romanian Days Award Special Jury Mention for Feature Film /
Karlovy Vary International Film Festival 2018 / Göteborg Film Festival 2019
Filmografia: Oxygen (2010) / Sandpit #186 (2009) / Don’t Get Me Wrong (2007)
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EVROPA
(WORK-IN-PROGRESS) (FRAGMENT)
[EN]
In 2013, five young aspiring German filmmakers feel it is their responsibility to document the
Ukrainian Maidan. How could one not deeply
care for an event happening only 2000 km away
from the center of Europe? In a rental caravan,
armed with the latest camera and sound equipment, the film students enter Ukraine shortly after the Maidan demonstrations have been brutally dispersed by the authorities. Not knowing
what else to film and still filming everything, they
attempt to reach Chernobyl: to them, only that
legendary place of doom can make up for the loss
of their main topic. Entering the forbidden area
proves to be an even more illusory task, filled with
unpleasant adventures and unexpectedly pleasant
encounters.There is already a long tradition of the
found footage documentary. The genre’s typical
suspense comes from the fact that the surviving
filmed material contains clues about how the
filmmakers met their fate. „Evropa“ is trying to
establish a slightly different genre: the abandoned
footage documentary; in it, we come to understand
how, on the contrary, the film makers managed to
survived their own footage.

EVROPA / EVROPA
(WORK-IN-PROGRESS) (FRAGMENT)
[românia, 2018, v.o: engleză, germană,
ucraineană, rusă, italiană, Portugheză, sPaniolă]
În 2013, cinci cineaști aspiranți de origine germană
hotărăsc că e de datoria lor să documenteze Maidanul
ucrainean. Cum se poate să nu te afecteze profund niște evenimente care se petrec la doar 2000 km distanță
de inima Europei? Într-o rulotă închiriată, înarmați cu cel
mai nou echipament de filmat și de înregistrat sunet de
pe piață, cei cinci studenți la film trec granițele Ucrainei
la scurt timp după ce protestele din Maidan au fost brutal dispersate de către autorități. Neștiind ce altceva să
filmeze și încă filmând, ca atare, tot ce văd în jur, încearcă apoi să ajungă la Cernobâl: pentru ei, doar acel loc
legendar al groazei poate compensa cu ratarea primului
lor subiect. Însă accesul în zona interzisă se dovedește o
misiune și mai iluzorie, presărată cu aventuri neplăcute
și cu o serie de întâlniri neașteptat de plăcute. Există
deja o lungă tradiție a documentarului found footage.
Suspansul specific acestui gen derivă din faptul că materialul filmat și redescoperit apoi conține indicii despre
cum autorii săi și-au găsit sfârșitul. „Evropa” încearcă să
pună bazele unui gen ușor diferit: documentarul abandoned footage (material abandonat); aici, dimpotrivă, ni
se dă ocazia să înțelegem cum au reușit cineaștii să-și
supraviețuiască propriului material.

Dana Bunescu & Răzvan Rădulescu

152Dana Bunescu is an editor and sound-designer.
Born in 1969, in Craiova, she graduated in 1993
from the Faculty of Phyiscs in Bucharest, with a
degree in optical and LASER technology, and later,
in 2000, from the Film and Theatre Academy, multimedia section. Dana is the most celebrated editor
of the New Romanian Cinema, and the filmes to
which she collaborated have been awarded at many
international film festivals.
Răzvan Rădulescu is a scriptwriter. As a director,
he only made one film, „First of all, Felicia“, together with Melissa de Raaf. He studied Philology
at the University of Bucharest and Opera Directing
at the Music Academy of Bucharest. His literary debut in 1995 was in an anthology of short proses and,
later, he wrote 2 novels. As a scriptwriter, he has
collaborated with numerous directors such as Cristi
Puiu, Radu Muntean , Cristian Mungiu, Calin Netzer.
Since 2013, he has a chair for Film at Hochschule fur
Gestaltung in Karlsruhe.
23.03 | h 20:30 | arcub

Dana Bunescu & Răzvan Rădulescu
Dana Bunescu este monteuză și sound-designer. Născută în Craiova pe 11 septembrie 1969, a absolvit Facultatatea de Fizică, Universitatea București, specializarea Opto-tehnică și Tehnologii LASER în 1993, iar apoi
Academia de Teatru și Film, secția Multimedia, în 2000.
Dana este principalul monteur al Noului Val din cinematografia românească, iar filmele la care a lucrat au câștigat mai multe premii de prestigiu în cadrul festivalurilor
internaționale.
Răzvan Rădulescu este scenarist și scriitor. Ca regizor, a
realizat un sigur film, „Felicia înainte de toate”, împreună cu Melissa de Raaf. A studiat filologia la Universitatea
din București și regia de operă la Academia de Muzică.
A scris două romane („Viața și faptele lui Ilie Cazane”
și „Regatul lui Teodosie”). Ca scenarist, a colaborat cu
diverși regizori: Cristi Puiu, Radu Muntean, Călin Netzer,
Cristian Mungiu. Începând din 2013, deține o catedră
de film/dramaturgie la Academia de Arte și Design din
Karlsruhe.

Regie: Dana Bunescu, Răzvan Rădulescu / Montaj, sunet: Dana Bunescu
Producție: Fundația Arte Vizuale, Filmwerk Kalliope, microFilm
Filmografia: Dana Bunescu - The Moromete Family 2 (2018) / One and a Half Prince (2018) /
/ Ana, mon amour (2016) / Aferim! (2015) / When evening falls on Bucharest or Metabolism (2014) /
Child’s Pose (2012) / California dreamin’ Endless (2006); Răzvan Rădulescu - Alice T. (2018) / Child’s Pose (2012) /
Tuesday After Christmas (2010) / Boogie (2008) / The Death of Mr. Lazarescu (2005) / Stuff and Dough (2001)

HOUSE OF DOLLS (WORK-IN-PROGRESS)
[EN]

În vara lui 2016, persoana pe care am iubit-o cel mai
mult pe lume, bunica care m-a crescut, a murit. Am
încercat să umplu golul rămas apropiindu-mă de Cica,
mama mamei mele, care nu m-a lăsat niciodată să-i spun
„bunică”. Din dorința de a petrece mai mult timp cu ea,
am ajuns să o filmez împreună cu prietenele ei din tinerețe în timpul unei vacanțe la țară.
Cunoscându-le, am înțeles că pentru Cica, Nana, Elena,
Pupi și Aura timpul nu există. Au ales să rămână o gașcă
de fete tinere care au aceleași probleme ca mine, dar
care nu înțeleg cum au ajuns în corpuri de 70 de ani.

In the summer of 2016, the person I loved the
most in my entire life, the grandmother who
raised me, died. I tried to fill the void she left
behind by becoming closer to Cica, my mother’s
mother, who never allowed me to call her ”grandma”. Out of the need to spend more time with
her, I ended up filming her and her best friends
during one holiday in the countryside.
After getting to know them, I understood that for
Cica, Nana, Elena, Pupi and Aura time doesn’t
exist. They chose to remain a bunch of young
girls who have the same life problems as me, but
aren’t yet fully aware of how they ended up in
70-year-old bodies.

Tudor Platon
Tudor Platon este director de imagine, absolvent al
secției de imagine de film din cadrul UNATC București.
Filmografia lui cuprinde multiple scurtmetraje și lungmetraje selectate și premiate la festivaluri ca Toronto,
Cannes, Locarno, Cairo și Varșovia. „Casa cu păpuși”
este debutul său în regie și face parte dintr-un proiect
mai amplu și foarte personal despre familia lui.
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CASA CU PĂPUȘI (WORK-IN-PROGRESS)
[roMâNia, 2018, 77’, v.o: roMâNă]

Tudor Platon is a Romanian director of photography passionate about visual storytelling. He holds
a BA and an MA in Cinematography from the National Film and Theatre University from Bucharest.155
The shorts and features he has shot won various
awards for best cinematography and got international appreciation from festivals like Cannes,
Toronto, Locarno, Cairo and Warsaw. “House of
Dolls” is his first project as a director and is a part
of an extensive and very personal series of works
related to his own family.

16.03 | h 13:00 | pavilioN 32
Regia: Tudor Platon
Imaginea: Tudor Platon
Montaj: Natalia Deliu
Sunet: Ștefan Azaharioaie
Producția: Tudor Platon, Carla Fotea, Alexandru Solomon, Ada Solomon
Filmography: „Thou Shalt not Kill”, directed by Gabi Sarga and Cătălin Rotaru, 2018 / „The Christmas Gift”
directed by Bogdan Mureșanu, 2018 / „4:15 P.M. The End of the World”, directed by Gabi Sarga and Cătălin
Rotaru, 2016 / „All Rivers Run to the Sea”, directed by Alexandru Badea, 2016 / „City Tour”, directed by Andrei-Nicolae Teodorescu, 2013

MADE IN ROMANIA
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THINGS WE SAID TODAY (FRAGMENT)
[EN]

THINGS WE SAID TODAY
(WORK-IN PROGRESS) (FRAGMENT)
[românia, franța, v.o: engleză]

A time capsule of New York City between August
13-15, 1965, framed by the Beatles’ arrival in
the city and their first concert at Shea Stadium.
The film is narrated from the perspectives of two
teenagers played by young actors and consists
entirely of archival material, in which the protagonists will be inserted by means of special effects.
Cinematically, it is the invention of a new film genre.
The axis of a fiction film becomes inverted. Instead
of building an artificial reality around actors as a
signifier of historical truth, actors are inserted
into the real historical images and thus sent on a
trip through time.

O capsulă a timpului ce descrie New York-ul între 13-15
august, 1965, încadrată de sosirea trupei Beatles în metropolă și de primul lor concert pe Shea Stadium. Filmul
este narat din perspectiva a doi adolescenți interpretați
de tineri actori și este în întregime compus din materiale
de arhivă, în care cei doi protagoniști vor fi inserați cu
ajutorul efectelor speciale.
Din punct de vedere cinematografic, e vorba de invenția
unui nou gen de film. Axa unui film de ficțiune va fi inversată. În loc să construiască în jurul unor actori o realitate
artificială ca semnificant al adevărului istoric, aceștia vor
fi introduși propriu-zis în imaginile istorice reale și, astfel,
trimiși într-o călătorie în timp.

16.03 | h 17:00 | ciNEMatEca EForiE

Andrei Ujică

Born in Timisoara in 1951, Andrei Ujică studied
literature and philosophy in Timișoara, Bucharest
156and Heidelberg. Publications at various intervals
since 1968 include prose, poetry and essays. Between 1973-1975 he writes, together with Șerban
Foarță, the lyrics for the rock band Phoenix. His
cinematographic debut took place with “Videograms of a Revolution”, 1992, in collaboration with
Harun Farocki, a film which has become a standard
work on the relationship between political power
and the media in Europe at the end of the Cold
War. His next film, “Out of the Present”, 1995, was
called “the true Dogma 1” by Lars von Trier. “The
Autobiography of Nicolae Ceaușescu” (2010),
widely regarded as a monumental achievement,
concludes his trilogy dedicated to the end of
communism.

Andrei Ujică
Născut la Timișoara în 1951, Andrei Ujică a studiat litere
și filozofie la Timişoara, București şi Heidelberg. Începând din 1968 publică intermitent proză, versuri, eseuri.
Scrie împreună cu Şerban Foarță între 1973-1975, texte
pentru formația rock Phoenix. Debutează cinematografic cu „Videograme dintr-o revoluţie”, 1992, în colaborare cu Harun Farocki, un film devenit titlu de referință
în ceea ce privește relația dintre mass media şi puterea
politică în Europa la sfârșitul Războiului Rece. Următorul
său film, „Out of the Present”, 1995, a fost numit de
Lars von Trier „adevăratul Dogma 1”. „Autobiografia lui
Nicolae Ceaușescu” (2010), recunoscut pe scară largă
drept o realizare monumentală, încheie trilogia despre
sfârșitul comunismului.

Regie, scenariu: Andrei Ujică
Producție: Modern Electric Pictures, Les Films du Camélia, ARTE France Cinema
Montaj, sunet: Dana Bunescu
Imagine: Vivi Drăgan Vasile
VFX Supervisor: Dragoș Ștefan
Producători: Anamaria Antoci, Ronald Chammah
Filmografia: The Autobiography of Nicolae Ceauşescu (2010) / Out of the Present (1995) /
Camera and Reality (1992) / Videograms of a Revolution (1992)

În iarna 2016-2017, o familie de etnici ruși din Bălți, Republica Moldova, se pregătește pentru seara de Revelion. Odată cu venirea frigului, viața Nataliei și a copiilor
ei devine din ce în ce mai grea. Natalia, alături de Ana,
fiica cea mai mare, Xenia, fiica Anei și Timotei, mezinul,
trăiesc în casa tatălui lor, Adrian, care acum 11 ani a divorțat de Natalia și a emigrat în Rusia. Natalia și copiii
ei ocupă doar două camere din întreaga casă, înjumătățind costurile pentru căldură cu Adrian. Însă când Adrian
hotărăște să nu mai contribuie la aceste cheltuieli, Natalia și familia ei realizează că acest Revelion va fi unul
deosebit.

During the winter of 2016-2017, a russian ethnic
family from Bălți, Moldova prepares for the New
Year’s Eve. As the cold weather comes, the life of
Natalia and her children harshens. Their house is
partly occupied by Natalia, Ana, the oldest child,
Timotei, the youngest and Xenia, Ana’s daughter.
But the whole house belongs to their father, Adrian, who divorced Natalia eleven years ago and
who has emigrated to Moscow. Natalia and her
family lives in only two rooms of the house, and
they cannot afford to heat the whole building.
When Adrian decides to stop heating his half of
the house, Natalia and her family knows this New
Year’s Eve will be different.

MADE IN ROMANIA

OUR HOUSE
(WORK-IN-PROGRESS)
[EN]

SECȚIUNI

CASA NOASTRĂ (НАШ ДОМ)
(WORK-IN-PROGRESS)
[MolDova, roMâNia, 2019, 124’, v.o: rusă]

159

Victor Bulat
Victor Bulat este un tânăr regizor pasionat de filmul documentar, absolvent întâi al unui liceu de arte, apoi al
Facultății de Film din cadrul Universității Naționale de
Arte Teatrale și Cinematografice “I.L. Caragiale” București. Acum studiază la Masteratul de Filmologie din
cadrul aceleiași universități. Primul său film documentar
este „Obor” (2016).
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Regie, producție: Victor Bulat
Festivaluri și premii: Laborator Farad 2018
Filmografia: Obor (2016)

Victor Bulat
Victor Bulat is a young film director who got a
growing interest in documentary film. While he
graduated from a visual arts high school, where
he studied drawing, architecture and mural art,
Victor later decided to switch from visual arts to
a different area: cinema. He got into the undergraduate program of film studies at UNATC, from
where he graduated as a film director in 2018.
He is now a first-year post-graduate student at
the same university, studying Documentary Film
Directing. His first documentary film is “Obor”
(“Fair”, 2016).

THE CHALICE. OF SONS AND DAUGHTERS
(WORK-IN-PROGRESS)
[EN]

SECȚIUNI

MADE IN ROMANIA

In villages in Transylvania live a Roma population
who have preserved the tradition of marriages by
arrangement. At the centre of marriages stand
chalices (golden cups) which come from the ancestors and are passed on from father to son.
Chalices are invisible in everyday life: they are
kept hidden in the houses of Romanian neighbours. On the occasion of a marriage, the groom’s
chalice is entrusted to the bride’s family until the
new couple has a son — the ultimate guarantee of
the endurance of a marriage. Daughters are not
desired, because they bring the prospects for their
parents to pay big cash dowries to marry them off.
It is not uncommon that young couples resort to
pregnancy interruption in case of a female fetus.
In this context, the documentary follows a young
couple in their mid-20s, parents to a 5 year old
daughter who are striving to conceive a son, in
order to comply with the custom concerning the
male inheritance of ancient chalices. While they
are living under tremendous strain as they are
undergoing fertility and ultrasound checks, their
160respective families are disputing their rights in the
chalice pledged when they arranged the couple’s
match. Will the couple succeed in bringing forth
a son or will they resort to sex selective abortion?
Cătălina Tesăr
Cătălina Tesăr (b.1980) is trained as an anthropologist and works as a researcher at the Museum of the Romanian Peasant in Bucharest. She
earned her PhD in anthropology from University
College London with a thesis about the sexual,
economic and political dimensions of arranged
early age marriages among the Roma from
Transylvania. During her 15-year experience of
fieldwork in Roma communities, she learnt Romani language. She published extensively on
such issues as marriage, begging, houses, and
migration among the Roma. “The Chalice. Of
Sons and Daughters” is her debut documentary,
which is based on her PhD research.

Regie: Cătălina Tesăr
Producție: Irina Malcea, Luna Film

POCALUL. DESPRE FII ȘI FIICE
(WORK-IN-PROGRESS)
[românia, 2019, 80’, v.o: rromani]

Plonjăm într-o comunitate de romi din Transilvania, care
își tocmesc copiii întru căsătorie. Tocmelile gravitează în
jurul unor obiecte de preț: pocale de argint care vin din
moși-strămoși și se transmit exclusiv pe linie paternă.
Pocalele nu sunt ținute la vedere, ci ascunse în casele
românilor. La tocmeală, pocalul mirelui este lăsat zălog
familiei miresei până când noul cuplu are un băiat, garanția supremă a trăiniciei căsniciei. Fiicele nu sunt dorite aici, pentru că e nevoie de zestre mare ca să le măriți.
Nu rare sunt cazurile când cuplurile recurg la întrerupere de sarcină, dacă fătul este de sex feminin. În acest
context, documentarul urmărește un cuplu de tineri de
douăzeci și ceva de ani, ce au o fetiță de cinci ani, care
încearcă, conform obiceiului, să facă un băiat. În timp ce
cuplul trăiește emoții intense în așteptarea rezultatelor
la testele de fertilitate și mai târziu, a aflării sexului copilului, părinții lor își dispută între ei drepturile asupra pocalului lăsat zălog la tocmeală. Vor reuși cei doi să aducă
pe lume un fiu sau vor recurge la întrerupere de sarcină?

Cătălina Tesăr
Cătălina Tesăr (n.1980) este antropolog și lucrează ca
cercetător la Muzeul Țăranului Român din București. A
obținut doctoratul în antropologie de la University College London, cu o teză despre dimensiunile sexuale,
economice și politice ale căsătoriilor aranjate la vârste
fragede în cadrul populației rrome din Transilvania. În
cei 15 ani de cercetări de teren în comunitățile rrome, a
învățat limba rromani. A publicat despre teme precum
căsătoria, cerșetoria, casele și migrația la rromi. „Pocalul. Despre fii și fiice” este documentarul său de debut,
având la bază cercetările sale pentru doctorat.
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[RO]
Zece documentare incitante atât formal, cât și tematic, intră în competiția pentru singurul trofeu One
World Romania. La ediția din 2019 acordăm pentru prima dată un premiu în bani, oferit cu sprijinul Institutului
Cultural Român.
Documentarele Competiției ne arată povești din toate colțurile lumii - din Italia până în Japonia, din
162Mali până în Franța, din Kârgâzstan până în Ungaria, din Ucraina până în Statele Unite ale Americii și din Serbia
până în Spania. De asemenea, abordează tematici foarte diverse, regăsindu-se în nouă dintre secțiunile principale ale festivalului.
Juriul One World Romania este format, și în acest an, din cinci elevi de liceu, aleși pe baza unui eseu
liber pe o temă relevantă din punct de vedere social. Provocarea pe care am lansat-o anul acesta este ca elevii
să își imagineze și să descrie o comunitate pe care o consideră ideală.

FILMELE DIN COMPETIȚIE / FILMS IN THE COMPETITION:

35 DE ANI CU NAO ȘI FAMILIA SA [HOME, SWEET HOME] | regie / director isE shiNichi
/ director FraNcEsco patiErNo

COBY | regie / director christiaN soNDErEggEr

/ directors irENE yagüE hErrEro, albErto garcía ortiZ
BACK] regie / director Mari gulbiaNi

DIVIZAREA [THE DIVIDE] | regie

ÎNAINTE SĂ SE ÎNTOARCĂ TATA [BEFORE FATHER GETS

JAMILIA [DJAMILIA] regie / director aMiNatou EcharD

LUL SĂU [MALLÉ IN HIS EXILE] regie / director DENNis ghEErbraNt
regie / director bErNaDEtt tuZa-rittEr

CAMORRA | regie

MALLÉ ÎN EXI-

O FEMEIE CAPTIVĂ [A WOMAN CAPTURED]

SRBENKA regie / director NEbojsa slijEpcEvic

FRATELE MAMEI [MY FATHER IS MY MOTHER’S BROTHER] regie / director vaDiM ilkov

TATĂL MEU ESTE

COMPETITION

COMPETITION

SECȚIUNI

[EN]
Ten aesthetically and thematically thought-provoking documentaries will enter the competition to win
the only trophy awarded by One World Romania. For the first time in the history of our festival, in the 2019 edition we will be rewarding the winner with a prize in money, offered with the support of the Romanian Cultural
Institute.
The documentary films selected to enter the Competition bring us stories from all over the world 163
– from Italy to Japan, from Mali to France, from Kyrgyzstan to Hungary, from Ukraine to the United States of
America and from Serbia to Spain. Not only that, but their thematic palette is also tremendously diverse, being
included in of 9 of the festival’s main sections.
Once again this year presiding over the OWR Competition is a jury composing of 5 high-school pupils,
selected on the basis of an open essay they were asked to write about a socially relevant topic. This year, we
challenged them to imagine and to describe a community they would consider ideal.

MARCAJELE LUI IAN BURUMA
SECȚIUNI

[RO]

MARCAJELE
LUI IAN BURUMA

Suntem onorați că printre invitații speciali ai actualei ediții se numără unul dintre cei mai importanți
istorici ai lumii, Ian Buruma, care inaugurează o secțiune nouă și, sperăm, de lungă durată a festivalului. Recunoscând importanța și relevanța trecutului asupra configurațiilor politice și sociale ale prezentului, vom invita de
fiecare dată, începând cu acest an, un istoric de anvergură mondială să propună o selecție de documentare pe
care să le introducă apoi publicului din București.

Selecția realizată de Ian Buruma este cât se poate de concludentă pentru preocupările sale intelectuale. Pe de o parte, scurtmetrajul „Terminus”, al celebrului cineast britanic John Schlesinger, câștigător, în 1970, al
premiului Oscar pentru regia filmului „Midnight Cowboy” și considerat unul dintre regizorii emblematici ai anilor
’60 - ’70, reflectă preocuparea lui pentru cinema și afinitățile - unele de natură familială, Schlesinger fiind unchiul
164
său - cu acest mediu. Buruma a studiat chiar cinematografia japoneză la o universitate din Tokio, a scris eseuri și
articole despre filme pentru cele mai prestigioase publicații ale lumii, unele dintre ele cuprinse în excelentul său
volum apărut în 2014, „Teatrul cruzimii: artă, film și umbrele războiului”. De asemenea, lui Schlesinger i-a dedicat
o carte - „Conversații cu John Schlesinger”- conținând conversații despre viața și cariera acestuia.
În spațiul românesc, invitatul nostru e cunoscut în primul rând pentru două cărți traduse și publicate
la Editura Humanitas, „Anul Zero. 1945, o istorie” și „Occidentalismul. Războiul împotriva Occidentului” (scrisă
împreună cu Avishai Margalit). Două dintre filmele programului, antologicele „Durerea și mila”, în regia lui Marcel
Ophüls, respectiv „Ultimul dintre nedrepți”, al regretatului Claude Lanzmann, au legătură cu preocuparea lui Buruma pentru efectele nazismului și ale altor forme de fascism și autoritarism asupra destinului lumii ultimului secol. Iar filmul lui Péter Forgács, „Vărtejul: o cronică de familie”, despre o familie de evrei olandezi care e decimată
de Holocaustul nazist din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, indică originile olandeze ale lui Buruma și are
ecouri în alte cărți de-ale sale, precum „Crimă în Amsterdam: Moartea lui Theo Van Gogh și limitele toleranței”.
Marile absente din programul curatoriat de Ian Buruma sunt filmele chineze și japoneze, două culturi
cărora le-a dedicat o parte consistentă a cercetărilor și studiilor. Dar putem fi siguri că acest fapt e explicabil prin
incredibila vastitate a domeniilor și subiectelor de interes pentru un om a cărui dorință de a experimenta cât
mai intens și excentricitățile vieții (vă recomandăm, în acest sens, lectura unei alte cărți de-ale sale, autobiografia
recentă „O poveste din Tokio”) rivalizează sau coexistă cu pasiunea și curiozitatea intelectuală.
Păstrând pentru o altă ocazie bucuria de a descoperi documentare asiatice din panteonul personal al
lui Ian Buruma, suntem intens încântați să putem proiecta cele patru capodopere selectate de el și să îl avem
alături de noi pe perioada festivalului.

[EN]

SECȚIUNI

We are honoured to have as one of our special guests this year one of the most important historians
in the world today, Ian Buruma, who will be inaugurating a new and hopefully long-lasting section of the festival.
As we acknowledge the significance and relevance of the past over the political and social configurations of
the present, each year from now on we will be inviting a world-renowned historian to propose and introduce a
selection of documentary films to Bucharest audiences.

IAN BURUMA’S LANDMARK DOCUMENTARIES

IAN BURUMA’S
LANDMARK
DOCUMENTARIES

Ian Buruma’s selection is extremely relevant to his intellectual pursuits. On the one hand, “Terminus,”
the documentary-short made by famous British filmmaker John Schlesinger, awarded with an Oscar for Best Direction on his 1970 film “Midnight Cowboy” and considered an iconic director of the 1960s and 1970s, reflects
his interest in cinema and his affinities –- some of a familial nature, as Schlesinger’s nephew –- with this medium.
In fact, Buruma studied Japanese cinema at a Tokyo university and has written numerous essays and articles on
film for some of the most esteemed publications in the world, several of which were included in his excellent165
collection published in 2014, “Theater of Cruelty: Art, Film, and the Shadows of War.” He has even devoted an
entire book to John Schlesinger, “Conversations with John Schlesinger,” consisting of a series of dialogues about
his life and career.
Our guest is primarily known in Romania for two of his books, translated and published by Humanitas:
“Year Zero: A History of 1945” and “Occidentalism: The West in the Eyes of its Enemies” (co-written with Avishai
Margalit). Two of the films included in this section, the pivotal “The Sorrow and the Pity” by Max Ophüls and
“The Last of the Unjust” by the late Claude Lanzmann, are related to Buruma’s preoccupation with the effects
of Nazism and of other forms of fascism and authoritarianism on the fate of the world in the last century. While
Péter Forgács’s film “The Maelstrom: A Family Chronicle,” about a family of Dutch Jews decimated by the Nazi
Holocaust during World War II, is indicative of Buruma’s Dutch heritage and its echoes spread through several
more of his works, such as “Murder in Amsterdam: The Death of Theo van Gogh and the Limits of Tolerance.”
Notably absent from this section curated by Ian Buruma are Chinese and Japanese films, two cultures
to which he has devoted a good portion of his research and studies. But this is undoubtedly due to the incredible
extent of areas and topics of interest for a man whose desire to experiment as intensely as possible the pleasures
and eccentricities of life (to which effect we recommend his recent autobiography, “A Tokyo Romance: A Memoir”)
rivals or coexists with his intellectual ardour and curiosity.
While we will have to keep the pleasure of discovering the Asian documentaries in Ian Buruma’s personal pantheon for another occasion, we are extremely delighted to be able to screen the four masterpieces of
his choosing and to have him as our guest for the duration of the festival.

Filmed in 1975, but only edited and launched in
2013, ”The Last of the Unjust” focuses on Benjamin Murmelstein, the head-rabbi of Vienna
before the beginning of World War II, who was
subsequently deported to Theresienstadt and
who, along with the head-rabbi of Berlin, Paul
Eppstein, and that of Prague, Jacob Edelstein,
was put in charge of the Jewish Council (Judenrat) in this “model” ghetto. Lanzmann interviewed Murmelstein in the 1970s in Rome, where
the previous Jewish leader of Vienna was living
in exile, being denied entrance to Israel, where
he was considered persona non grata. Lanzmann
is not afraid to build and define his character
through the lens of his professed affection for
him, an emotional reaction which arose spontaneously during the interview towards a man who,
when confronted with a desperate and impossible situation, did what he thought was best in
order to make life more bearable for the Jews
in Theresienstadt, even though this had meant
following Nazi orders. (Raluca Durbacă)

LE DERNIER DES INJUSTES /
ULTIMUL DINTRE NEDREPȚI
[FraNța, austria, 2013, 218’, v.o: FraNcEZă]
Filmat în 1975, însă montat și lansat abia în 2013, „Ultimul dintre nedrepți” îl are ca protagonist pe Benjamin
Murmelstein, fostul rabin-șef al Vienei înainte de începerea celui de-al Doilea Război Mondial, deportat apoi în
Theresienstadt și numit, împreună cu rabinul-șef al Berlinului, Paul Eppstein, și cel al Pragăi, Jacob Edelstein, în
conducerea Consiliului Evreiesc (Judenrat) a acestui ghetou „model”. Lanzmann a filmat interviul cu Murmelstein
în anii ’70, în Roma, acolo unde fostul lider al evreilor din
Viena trăia în exil, nefiindu-i permis să meargă în Israel,
unde era considerat persona non grata. Cineastul nu se
ferește să își construiască și definească personajul din
perspectiva afecțiunii mărturisite pe care i-o poartă, un
sentiment născut spontan, în timpul interviului, pentru
un om care, pus față în față cu o situație disperată și
imposibilă, a făcut ce a știut mai bine pentru a face viața
evreilor din Theresienstadt mai suportabilă, chiar dacă
asta a însemnat îndeplinirea ordinelor date de naziști.
(Raluca Durbacă)

Claude Lanzmann

166Born in Paris in 1925, he took part in the Resistance
movements around 1943. As a reader at the University of Berlin during the Berlin blockade, he met
Jean-Paul Sartre and Simone de Beauvoir in 1952,
becoming friends. Since then, he has continually
contributed to the review Les Temps Modernes,
later becoming its director. Up to 1970, his activities were divided between Les Temps
Modernes and journalism, writing numerous
articles and pieces of reportage, with an unswerving fidelity to Israel and staying true to his
anti-colonialist convictions. Signatory of the Manifesto
of the 121, which denounced repression in Algeria
and called for conscientious objection, he was one
of the ten indicted. Since 1970, Claude Lanzmann
has worked exclusively in filmmaking, focusing on
the themes of war, colonialism and Israel. In 2013,
the Berlin Film Festival presented him with a Golden
Bear in recognition of his life’s work.

Claude Lanzmann
Născut la Paris în 1925, Claude Lanzmann a făcut parte
din mișcarea de rezistență împotriva ocupației naziste
în Franța. Predând la Universitatea din Berlin în timpul
blocadei berlineze, i-a cunoscut pe Jean-Paul Sartre și
pe Simone de Beauvoir în 1952 și au devenit prieteni.
De atunci, a contribuit cu articole la publicația Les Temps Modernes, mai târziu devenind redactorul său șef.
Până în 1970 activitatea sa s-a împărțit între Les Temps
Modernes și jurnalism, scriind numeroase articole și reportaje, cu o loialitate de neclintit pentru Israel și pentru
propriile convingeri anticolonialiste. Semnatar al Manifestului celor 121, care denunța opresiunea din Algeria
și cerea o obiectivitate cu simț de răspundere, a fost
unul dintre cei zece condamnați pentru acest lucru. Din
1970 încoace, Claude Lanzmann a lucrat exclusiv ca realizator de film, având în atenție teme precum războiul,
colonialismul și Israelul. În 2013, Festivalul de Film de la
Berlin i-a acordat Ursul de Aur pentru întreaga sa carieră.

Regie: Claude Lanzmann / Producție: David Frenkel
Imagine: William Lubtchansky / Montaj: Chantal Hymans / Sunet: Antoine Bonfanti
Festivaluri și premii: Cannes Film Festival 2013 / Toronto International Film Festival 2013 /
CPH-DOX 2013 / BFI London Film Festival 2013 / The New York Film Festival 2013 /
Chicago International Film Festival 2013 / Göteborg Film Festival 2014
Filmografia: Napalm (2017) / The Last of The Unjust (2013) / Sobibor, October 14, 1943, 4pm (2001) /
A Visitor From The Living (1997) / Tsahal (1994) / Shoah (1985) / Israel, Why (1973)
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THE LAST OF THE UNJUST
[EN]

THE MAELSTROM: A FAMILY CHRONICLE
[EN]

În „Vârtejul: o cronică de familie”, Péter Forgács prezintă viața de zi cu zi a membrilor unei familii de evrei olandezi, spulberată aproape în totalitate de Holocaustul
nazist din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Pornind de la jurnalul filmat, în anii ’30 - ’40, de Max Peereboom, unul dintre membrii acesteia, filmul include momente fericite și de relaxare care se succedă unele după
altele, fiind explicate sau introduse exclusiv de inserturi
și de sunete recompuse, ce îi conferă un dramatism inexistent la nivelul imaginilor. Muzica lui Tibor Szemzõ, bazată pe ritmuri de jazz, are lejeritatea cadrelor surprinse
de Max Peereboom, dar, în același timp, e punctată de
ecouri grave, menite să prevadă destinul tragic al acestor oameni care par că nu intuiau - nici măcar în seara dinaintea plecării spre lagărele de concentrare de la Auschwitz - ce li se va întâmpla în foarte scurtă vreme. Poate
cel mai copleșitor element al documentarului e paralela
creată cu viața de zi cu zi a unei alte familii, aparținând
Reichkommissarului Arthur Seyss-Inquart, responsabil
de aplicarea politicilor naziste pe teritoriul olandez aflat
sub ocupație germană. După toate aparențele, nu foarte multe lucruri separă existența cotidiană a celor două
familii, însă, fără a se fi cunoscut sau intersectat vreodată
personal, una dintre ele va contribui substanțial la distrugerea celeilalte. (Andrei Rus)

In “The Maelstrom”, Péter Forgács depicts the
everyday life of a family of Dutch Jews, which
was almost completely shattered during the Nazi
Holocaust of World War II. Using the video diary
kept in the ‘30s and ‘40s by Max Peereboom, one
of the family members, as a starting point, the
film includes sequential moments of happiness
and of relaxation that are exclusively explained or
introduced with the support of inserts and recomposed sounds, rendering the level of dramatic tension non-existent from a visual perspective. Tibor
Szemzõ’s music, based on jazz rhythms, has the
lightheartedness of Max Peereboom’s images,
while at the same time being interspersed with
more somber echoes, meant to foreshadow the
tragic destiny of this group of people who didn’t
seem to grasp — not even on the eve of their departure to the concentration camps of Auschwitz
— what was soon to happen to them. Perhaps
the most stirring aspect of the documentary is
the analogy it establishes with the everyday life
of another family, that of Reichskomissar Arthur
Seyss-Inquart, in charge of implementing Nazi
policies in the German occupied Dutch territory. By all accounts, there hardly seem to be any169
differences separating the daily existence of the
two families, and yet, without ever having met or
crossed paths, one of them will have a substantial
role to play in the other’s destruction. (Andrei Rus)

Péter Forgács

Péter Forgács

Péter Forgács, născut în 1950, este un artist media și
cineast stabilit în Budapesta, ale cărui lucrări au fost expuse în întreaga lume. Din 1978 a realizat peste 30 de
filme. În 1983 Forgács a înființat Fundația de Fotografii
și Arhive de Film Private (PPFA) din Budapesta, ce găzduiește o colecție unică de materiale de amator. A primit numeroase premii de la festivaluri internaționale din
Budapesta, Lisabona, Marsilia, San Francisco și Berlin,
unde a câștigat Prix Europe pentru filmul „Free Fall”.

Péter Forgács, born in 1950, is a media artist
and independent filmmaker based in Budapest,
whose works have been exhibited worldwide.
Since 1978 he has made more than thirty films.
In 1983, Forgács established the Private Photo
and Flm Archives Foundation (PPFA) in Budapest, which hosts a unique collection of amateur
footage. He has received numerous international
festival awards in Budapest, Lisbon, Marseille,
San Francisco and Berlin, where he won Prix
Europe for “Free Fall”.
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THE MAELSTROM: A FAMILY CHRONICLE /
VÂRTEJUL: O CRONICĂ DE FAMILIE
[uNgaria, 1997, 60’, v.o: Maghiară]

19.03 | h 20:30 | ciNEMa ElvirE popEsco
Regie: Péter Forgács / Producție: Cesar Messemaker /
Montaj: Kati Juhász /
Mixaj sunet: Zsolt Hubay / Muzică: Tibor Szemzõ
Festivaluri și premii: Out Of That Darkness International Film Competition Grand Prize, London 2000 /
Jerusalem International Film Festival 1999
Filmografia: I am Von Höfler - Variations on Werther (2008) / Own Death (2007) /
Miss Universe 1929 - Lisl Goldarbeiter - a Queen in Wien (2006) / El Perro Negro - Stories from the
Spanish Civil War (2005) / The Danube Exodus (1998) / The Maelstrom - A Family Chronicle (1997)
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THE SORROW AND THE PITY
[EN]
“Workers have always put up more of a fight.
But the bourgeoisie were scared. They had plenty more to lose,” professes an old man in ”The
Sorrow and the Pity,” Marcel Ophüls’ documentary about France’s collaborationist past during
World War II. Composed of present-day interviews and archival footage from newsreels and
propaganda movies, and originally made for
television in 1969, Ophüls’ film was banned by
Gaullist censors, who feared it would shatter the
myth of France’s patriotic resistance against the
Nazis. The country’s portrayal under Nazi occupation is often times comical and terrifying. The
old collaborationists struggle to justify their past
choices with nervous gestures and flimsy explanations, while the former members of the French
Resistance have learned, in time, to bury their
anger towards the collaborationists. “The Sorrow
and the Pity” is a complex and striking image
of a subdued country, still in denial over its own
choices twenty years after the war had ended.
(Raluca Durbacă)

LE CHAGRIN ET LA PITIÉ /
DUREREA ȘI MILA
[FraNța, ElvEția, gErMaNia DE vEst, 1969, 263’,
v.o: gErMaNă, FraNcEZă, ENglEZă]
„Muncitorii au opus tot timpul mai multă rezistență. Însă
burghezia era speriată. Avea ce pierde”, mărturisește
un senior în „Durerea și mila”, documentarul lui Marcel Ophüls despre colaboraționismul francez din timpul
celui de-al Doilea Război Mondial. Alcătuit din interviuri contemporane și imagini de arhivă din jurnale de
actualități și filme de propagandă și produs inițial pentru televiziune în 1969, filmul a fost interzis de cenzura
gaullistă care se temea că va spulbera mitul rezistenței
patriotice franceze în fața naziștilor. Portretul Franței sub
ocupație nazistă e deseori hilar și înspăimântător. Vechii
colaboratori încearcă să-și justifice alegerile din trecut cu
gesturi nervoase și explicații neconvingătoare, pe când
foștii membri ai Rezistenței au învățat să-și îngroape cu
timpul furia împotriva colaboratorilor. „Durerea și mila”
e un portret complex și frapant al unei Franțe îngenunchiate și aflate încă în negare cu privire la propriile sale
alegeri, la douăzeci de ani de la încheierea războiului.
(Raluca Durbacă)

Marcel Ophüls

170Marcel Ophüls is a central figure in documentary filmmaking. Since the late 1960s, he has produced some of the most influential documentaries of all time, including masterpieces such as
The Sorrow and the Pity (1969), The Memory of
Justice (1976), Hôtel Terminus (1985-88) and The
Troubles We’ve Seen (1994). These multi-hour
and multi-voice panoramas have permanently
changed our understanding of how ‘history’ and
‘reality’ are portrayed in film – and they have
spawned innumerable followers in documentary
as well as in popular political cinema.
17.03 | h 15:30 | ciNEMa ElvirE popEsco

Marcel Ophüls
Marcel Ophüls e o personalitate proeminentă a istoriei
filmului documentar. Începând cu anii 1960, a realizat
unele dintre cele mai influente documentare ale tuturor timpurilor, inclusiv capodoperele „Durerea și mila”
(1969), „Memoria justiției” (1976), „Hotel Terminus”
(1985-1988) și „Problemele pe care le-am văzut” (1994).
Aceste panoramice întinse pe durata mai multor ore și
cuprinzând o polifonie de voci au conlucrat la schimbarea permanentă a înțelegerii noastre asupra modurilor în
care „istoria” și „realitatea” sunt portretizate în filme și
au atras atenția unui număr imens de spectatori asupra
documentarelor și filmelor de ficțiune politice.

Regie: Marcel Ophüls
Producție: Norddeutscher Rundfunk (NDR), Société Suisse de Radiodiffusion, Télévision (SSR),
Télévision Rencontre / Imagine: André Gazut, Jurgen Thieme / Montaj: Claude Vajda
Sunet: Bernard Migy
Festivaluri și premii: Premiile Oscar 1971 – nominalizare pentru „Cel Mai bun documentar”/
Georges Sadoul Award 1970 / Premiile BAFTA / Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam
Filmografia: Unpleasant Truths (2016) / Ain’t Misbehavin (2013) / Hôtel Terminus: The Life and
Times of Klaus Barbie (1988) / The Memory of Justice (1976) / The Sorrow and the Pity (1969)
Munich or Peace in Our Time (1967) / Fire at Will (1965)

„Terminus” a lansat cariera unuia dintre cineaștii britanici cei mai renumiți ai anilor ’60-’70, John Schlesinger,
responsabil pentru câteva dintre filmele de referință ale
perioadei, precum „Darling”, „Midnight Cowboy” sau
„Sunday Bloody Sunday”. Documentarul de scurtmetraj,
realizat la comanda British Transport Films, surprinde o
zi oarecare dintr-o gară importantă a Londrei (Waterloo
Station), unde viețile a mii de oameni se intersectează
pentru scurt timp, despărțindu-se apoi, cel mai probabil, pentru totdeauna. Parțial cinema direct, parțial bazat
pe înscenări ale unor momente observate de regizor în
gara protagonistă în perioada de pregătire a proiectului,
filmul surprinde detalii relevante ale culturii și societății
epocii în care a fost realizat (începutul anilor ’60), fiind un
portret în tușe lirice și, pe alocuri, comice al maselor de
oameni aflate în mișcare. (Andrei Rus)

“Terminus” launched the career of one of the
most famous British filmmakers of the ‘60s and
‘70s, John Schlesinger, who directed some of the
landmark movies of the era, such as “Darling,”
“Midnight Cowboy” and “Sunday Bloody Sunday.” This short documentary, commissioned
by British Transport Films, follows a regular day
in one of London’s biggest stations (Waterloo),
where, for a brief moment, the lives of thousands
of people converge, only to most likely never
meet again. Part direct cinema, part re-enactment
of different scenes witnessed by the director in
the train station while preparing for the project,
the film captures a series of details relevant to the
culture and society of the times (the early ‘60s)
and is a lyrically infused and sometimes comical
portrait of the constantly moving masses of people. (Andrei Rus)

John Schlesinger
John Richard Schlesinger s-a născut la Londra în 1926
și a studiat la Oxford. A început prin a fi interesat de
filmările de amator, iar apoi a jucat roluri mici în mai
multe filme, până a fost angajat de către BBC. A fost o
personalitate importantă pentru cinemaul britanic în anii
’60, prin filmele sale încadrabile în stilistica realismului
social. Mai târziu, a devenit un puternic exponent al realismului de la sfârșitul anilor ’60 și din anii ’70 în SUA.
A regizat, de asemenea, și pentru televiziune. Primul său
film american, „Midnight Cowboy” (1969), i-a adus un
premiu Oscar.

MARCAJELE LUI IAN BURUMA

TERMINUS
[EN]
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TERMINUS /
TERMINUS
[MarEa britaNiE, 1961, 33’, v.o: ENglEZă]

John Schlesinger
John Richard Schlesinger was born in London in
1926 and educated at Oxford. He took a keen
interest in amateur film-making, and then played
small roles in a number of films, until he was eventually hired by the BBC. He was a major figure in
British cinema in the 1960s British cinema. Later,
he would become a strong exponent of the realist film renaissance in the US of the late ‘60s and
‘70s. He later also directed for television. His first
American film, “Midnight Cowboy” (1969), won
him an Academy Award.

21.03 | h 20:30 | poiNt

Regie, scenariu: John Schlesinger / Imagine: Ken Phipps / Producție: Edgar Anstey
Montaj: Hugh Raggett / Sunet: Ken Cameron / Muzică: Ron Grainer
Festivaluri și premii: BAFTA Awards 1962 - Best Short Film
Filmografia: Marathon Man (1976) / The Day of the Locust (1975) / Sunday Bloody Sunday (1971) /
Midnight Cowboy (1969) / Far from the Madding Crowd (1967) / Billy Liar (1963)
A Kind of Loving (1962)
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RETROSPECTIVĂ
RUTH BECKERMANN
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Unul din lucrurile fantastice la documentarele lui Ruth Beckermann e că revin obsesiv la aceleași problematici, adăugându-le de fiecare dată perspective și nuanțe noi și surprinzătoare. Film după film, în selecția pe
care v-o propunem în cadrul festivalului, cineasta recuperează istorii particulare ale evreilor anterioare și ulterioare Holocaustului din timpul celui de-al Doilea Război Mondial și surprinde urme ale anti-semitismului rămase
moștenire până în zilele noastre. Trecutul iradiază prezentul lumilor captate de Beckermann, e vizibil și perceptibil
pretutindeni și permanent, ca o moștenire imposibil de ignorat pe care avem datoria să o conștientizăm și să o
174
acceptăm.
Oamenii sunt cei care fac legătura între timpuri, prin ei sunt transmise atât calitățile, cât și defectele
altor epoci. De aceea, atenția cineastei e concentrată asupra lor și a detaliilor relevante pentru fiecare în parte,
iar portretele de personaje din filmele sale sunt întotdeauna memorabile și complexe. În „La est de război” sau
în „Homemad(e)” acest interes e cel mai pregnant, întreaga lor structură fiind bazată pe interacțiuni cu și între
oameni. În primul, discuțiile aprinse dintre foști membri ai Wehrmachtului din timpul celui de-al Doilea Război
Mondial descriu starea latentă a unei societăți ai cărei membri par să își reprezinte trecutul în moduri complet
opuse și, de foarte multe ori, bazându-se pe mistificări ale unor evenimente atestate istoric prin documente de
netăgăduit. În cel de-al doilea, întâlnirile cu locuitorii de origini foarte variate de pe strada Marc-Aurel din Viena
au aerul bonom și candoarea unor șuete între prieteni. Dar, pe măsură ce filmul se derulează, devine evident că,
în afara acestui eden al tandreții și bunei înțelegeri, se pregătesc de acțiune forțe politice și sociale fasciste, care
amenință însuși fundamentul unei asemenea conviețuiri multi-etnice și multi-culturale.
În filmele lui Ruth Beckermann pare că se duce o bătălie între bucuria de a surprinde vivacitatea oamenilor și a locurilor întâlnite și luciditatea de a întrevedea constant că asupra oricărui moment de grație planează o
amenințare, care își are originile într-un complex de factori. Există un soi de voluptate în redarea crâmpeielor de
frumusețe a vieții, dar și în indicarea certitudinii că totul se poate nărui foarte rapid, în urma unor decizii umane,
iar nu prin intervenții divine, cum s-a mai întâmplat în trecutul nu prea îndepărtat.

RUTH BECKERMANN RETROSPECTIVE

RUTH BECKERMANN
RETROSPECTIVE

[EN]
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One of the amazing things about Ruth Beckermann’s films is that they keep returning obsessively to
the same issues, each time adding to them new and surprising perspectives and nuances. With each film from the
selection screened during our festival, she retrieves particular histories of Jews from before and after the Holocaust in World War II and detects traces of antisemitism still passed down to this day. The past shines a light over
the present in the worlds captured by Beckermann, it is permanently and pervasively visible and perceptible, like
an inheritance impossible to ignore that we must dutifully acknowledge and accept.

The people are the ones who connect the different times, and both the qualities and faults of past eras
are conveyed through them. For this reason, the filmmaker turns her attention to them and the details relevant
to each, making the character portraits in her films always memorable and complex. In “East of War” or in
“Homemad(e)” this interest is the most prominent, as their entire structure is based on interactions with and
between people. In the former, the heated discussions between old members of the Wehrmacht from World War
II describe the dormant state of a society whose members seem to represent their past in completely opposing
ways and, more often than not, relying on a distortion of various historical events attested through indisputable
documents. In the latter, the encounters with the very ethnically diverse inhabitants of the Viennese Marc-Aurel
Street have the lighthearted air and the candour of a chat among friends. But as the film unfolds it becomes
obvious that, outside this eden of tenderness and communion, fascist political and social groups are preparing
for action, threatening the very foundation of such a multi-ethnical and multi-cultural form of cohabitation.
A battle seems to be fought in Ruth Beckermann films between the joy of capturing people’s liveliness,
the vivacity of the places encountered and the lucidity of constantly being able to discern that every moment
of grace is overshadowed by a sense of menace, born out of a complex of different factors. There is certain
voluptuousness in rendering the glimpses of beauty in life, but also in intimating that everything around us can
undoubtedly crumble in an instant as a result of human choice and not of divine intervention, just as it has happened before, not too long ago.

175

EAST OF WAR
[EN]

SECȚIUNI

RETROSPECTIVĂ RUTH BECKERMANN

In “East of War,” the spectacle offered by the
interaction between several ex-members of the
Nazi Wehrmacht is enthralling. At the time the
film was made — in the mid 1990s — they had
already aged, over five decades having passed
since the end of the conflagration. They are
filmed by Ruth Beckermann while visiting a contemporary exhibition about the atrocities committed on the Eastern Front by the Wehrmacht
troupes during World War II. Their reactions are
divergent: some are either vocal in their criticism
of the negative light in which they and their fellow soldiers’ intervention has been painted, or
they try to contextualize the magnitude of their
crimes by comparing them to those of their old
Russian enemies, while others are reliving episodes that to them were harrowing and abhorrent, which they’ve never been able to forget
or make their peace with. The presence of the
filmmaker and of the camera crew generates all
sorts of hilarious and/or outrageous moments, always turning their attention to the visitors of the
176exhibitions, rather than the exhibits themselves.
What matters to them is the relationship of the
present with the past, instead of the past itself.
The result of this intention and of an astonishing
ability to record the genuine, undisguised reactions of the characters is a masterpiece of human
comedy, calling into question a series of universal
themes, such as forgetting and the memory of
the past, or people’s ability and inability to face
their own traumas and past actions with honesty
and without warping them to their own advantage. (Andrei Rus)

JENSEITS DES KRIEGES / LA EST DE RĂZBOI
[austria, 1996, 117’, v.o: gErMaNă]

În „La est de război”, e captivant spectacolul interacțiunii mai multor foști membri ai Wehrmachtului nazist. În
momentul realizării filmului - mijlocul anilor ’90 - ei sunt
deja seniori, la mai bine de cinci decenii scurse de la
finalul conflagrației. Sunt surprinși de Ruth Beckermann
în timp ce vizitează o expoziție contemporană despre
atrocitățile comise de trupele Wehrmachtului pe frontul
de Est în cel de-al Doilea Război Mondial. Reacțiile lor
sunt divergente: unii își exprimă vocal dezaprobarea față
de lumina negativă în care e prezentată intervenția lor
și a foștilor camarazi pe front, sau încearcă să relativizeze amploarea crimelor comise apelând la comparații cu
cele ale foștilor inamici sovietici, în timp ce alții retrăiesc
momente cumplite și revoltătoare pentru ei, niciodată
uitate și cu care nu s-au putut împăca. Prezența realizatoarei și a echipei de filmare generează tot felul de momente hilare și/sau ultragiante, atenția fiindu-le permanent îndreptată spre oamenii care vizitează expoziția, nu
spre exponatele propriu-zise. Important pentru ei e raportarea prezentului la trecut, iar nu trecutul în sine. Din
această intenție și dintr-o uluitoare abilitate de a capta
reacții genuine, nedisimulate ale protagoniștilor, rezultă o capodoperă a comediei umane, ce chestionează o
serie de teme universale importante, precum uitarea și
memoria trecutului, sau capacitatea și incapacitatea oamenilor de a se confrunta onest cu propriile traume și
acțiuni reprobabile, fără a le interpreta în avantajul propriu. (Andrei Rus)

17.03 | h 20:30 | arcub

Regie: Ruth Beckermann / Producție: Aichholzer Filmproduktion
Imagine: Peter Roehsler / Montaj: Gertraud Luschützky
Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival 1997 / Cinéma du Réel 1997 - Jury Special Award,
Libraries Award / Jerusalem Film Festival 1997 / Viennale 1996 - Vienna Film Award
Filmografia: The Waldheim Waltz (2018) / The Dreamed Ones (2016) / Those Who Go Those Who Stay (2013) /
American Passages (2011) / Zorros Bar Mizwa (2006) / A Fleeting Passage to the Orient (1999) /
East of War (1996) / Toward Jerusalem (1990) / Wien retour (1983) / Arena Squatted (1977)

Marc-Aurel e strada din Viena unde locuia Ruth Beckermann la momentul realizării filmului, dar și o zonă celebră, înaintea Războiului, pentru negustorii textili evrei
care o populau. În încercarea de a surprinde spiritul și
diversitatea cartierului, realizatoarea vizitează cele cinci
sau șase cafenele ale acestuia, realizând portrete vii și
complexe ale oamenilor care le însuflețesc zilnic, prin
prezența lor. Fiecare are propria poveste, care mai de
care mai pasionantă - de la patronul iranian al cafenelei
Salzgries, cu teoria lui aparte despre raportarea la străini
a vienezilor intelectuali, la șarmantul negustor de textile ai cărui părinți fuseseră uciși în timpul Holocaustului. Zona pare ideală pentru traiul unui mix de oameni,
aparținând unor generații, culturi și având preocupări și
tabieturi diferite. Singura umbră ce planează asupra armoniei locului este rezultatul alegerilor din 2000, care
a adus în coaliția de guvernare un partid de extremă
dreaptă. (Andrei Rus)

Marc-Aurel is a street in Vienna where, at the time
this documentary was being filmed in 1999-2000,
Ruth Beckermann used to live. It is also a street
that used to be famous for its Jewish textile merchants. In an attempt to capture the spirit and
diversity of the neighbourhood, the filmmaker
visits the five or six cafés it boasts, painting a series of vivid and complex portraits of the people
who, through their daily presence, breath life into
them. Each and every one has their own story
to tell, one more fascinating than the next —
from the Iranian owner of Salzgries café with his
unique theory about how Viennese intellectuals
see foreigners, to the charming textile merchant
whose parents were killed in the Holocaust. The
area seems ideal to host a variety of people, from
different generations, cultures, and with different
interests and habits. The only spectre threatening
this harmony is the result of the 2000 elections,
which saw an extreme right wing party joining the
governing coalition. (Andrei Rus)

RETROSPECTIVĂ RUTH BECKERMANN

HOMEMAD(E)
[EN]
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HOMEMAD(E) / HOMEMAD(E)
[austria, 2001, 85’, v.o: gErMaNă]
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Regie, producție: Ruth Beckermann / Imagine: Peter Roehsler, Nurith Aviv
Montaj: Gertraud Luschützky / Sunet: Christina Kaindl-Hönig
Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival 2001 / Jihlava Film Festival 2001 /
Belgrade Film Festival 2002
Filmografia: The Waldheim Waltz (2018) / The Dreamed Ones (2016) / Those Who Go Those Who Stay (2013) /
Jackson/Marker 4am (2012) / American Passages (2011) / Zorros Bar Mizwa (2006) / Homemad(e) (2001) /
A Fleeting Passage to the Orient (1999) / East of War (1996) / Toward Jerusalem (1990) /
The Paper Bridge (1987) / Wien retour (1983) / Arena Squatted (1977)

THE PAPER BRIDGE
[EN]
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In “The Paper Bridge,” Ruth Beckermann visits
the places of her father’s childhood in the Bucovina region, where her family was forcibly moved
from decades ago. The journey begins on a misty
day in the town of Rădăuți, steeped in mystery
and seemingly asleep in a fairytale-like timelessness. Despite being set in the late 1980s, the film
shows little sign of the communist regimes of Romania. The clues the director is after originate in a more
distant past, from before the war, and their traces
begin to make an appearance: a public steam bath
that used to belong to the Jewish community and
that is now being used by the Romanian village
women, or a Jewish cemetery where personal
tragedies are still being recounted by one of the
last survivors of the pre-World War II era. Next on
her journey, Beckermann crosses the border into
former Yugoslavia and stops in the town of Osiek
(now part of Croatia), where she talks to Jewish
film-extras brought from all over Europe to lend
credibility to the production of an American movie about the Holocaust. Slowly, the melancholic
tone of the documentary becomes increasingly
180nuanced, making room for more and more observations on the present and thus revealing — after
no more than four decades from one of the biggest atrocities in history — people’s inability or
indifference when it comes to learning from the
mistakes of past generations and ridding themselves of antisemitism, which culminated with the
ample criminal actions of the Nazis.
(Andrei Rus)

DIE PAPIERENE BRÜCKE / PODUL DE HÂRTIE
[austria, 1987, 95’, v.o: gErMaNă]

În „Podul de hârtie”, Ruth Beckermann vizitează locurile
copilăriei tatălui său, din regiunea Bucovinei, de unde
familia lui fusese strămutată cu câteva decenii în urmă.
Călătoria începe într-un Rădăuți acoperit de ceață, scăldat în mister și adormit într-o atemporalitate de basm.
Deși ne aflăm în a doua jumătate a anilor ’80, urmele
regimurilor comuniste din România sunt destul de puțin prezente în film. Indiciile căutate de realizatoare sunt
plasate într-un trecut mai îndepărtat, dinaintea Războiului, iar rămășițele nu întârzie să apară: o baie comună cu
aburi care aparținuse pe vremuri comunității locale evreiești, acum fiind folosită de sătencele românce, sau un
cimitir evreiesc unde tragediile individuale sunt încă rememorate de unul din ultimii supraviețuitori ai perioadei
interbelice. În parcursul său, Beckermann trece granița
spre fosta Iugoslavie, în orașul Osiek (azi situat în Croația) conversând cu figuranți evrei aduși din toată Europa
pentru a conferi veridicitate unei producții cinematografice americane despre Holocaust. Încet, încet, tonul
melancolic al documentarului se nuanțează, incluzând
tot mai multe reflecții asupra prezentului care scoate la
iveală - la doar patru decenii distanță de una dintre cele
mai mari orori ale istoriei - incapacitatea sau indiferența
oamenilor de a învăța din greșelile generațiilor anterioare și de a se debarasa de secolele de antisemitism care
au culminat cu amplele acțiuni criminale ale naziștilor.
(Andrei Rus)
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Regie, producție: Ruth Beckermann / Imagine: Nurith Aviv
Montaj: Gertraud Luschützky / Sunet: Josef Aichholzer, Reinhold Kaiser, Heinz Ebner
Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival / Edinburgh International Film Festival /
Montecatini International Film Festival
Filmografia: The Waldheim Waltz (2018) / The Dreamed Ones (2016) / Those Who Go Those Who Stay (2013) /
Jackson/Marker 4am (2012) / American Passages (2011) / Zorros Bar Mizwa (2006) / Homemad(e) (2001) /
A Fleeting Passage to the Orient (1999) / East of War (1996) / Toward Jerusalem (1990) /
The Paper Bridge (1987) / Wien retour (1983) / Arena Squatted (1977)

Până în 1986, când s-a decis să candideze pentru funcția
de președinte al Austriei, existau doar zvonuri disparate
despre trecutul nazist al fostului secretar general al Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim. Candidatura
acestuia a scos la iveală implicarea sa în masacrele partizanilor iugoslavi din 1942 și în deportarea evreilor din
Salonic în 1943 și, odată cu aceasta, a obligat Austria
să-și reevalueze atitudinea pe care o avea vizavi de implicarea sa în cel de-al Doilea Război Mondial. Alcătuit
din materiale contemporane - imagini de televiziune,
dar și filmări făcute de către regizoare însăși în timpul
mișcărilor de protest anti-Waldheim la care a participat
-, „Valsul Waldheim” descrie momentul în care Austria a
înțeles că nu se mai poate considera o simplă victimă a
lui Hitler, ci un colaborator.
(Raluca Durbacă)

Up until 1986, when he decided to run for the
Austrian presidential elections, there were no
more than some distant rumors about the Nazi
history of former Secretary General of the United
Nations, Kurt Waldheim. During his campaign, his
involvement in the 1942 massacres of the Yugoslavian partisans and in the 1943 deportation of
Jews from Thessaloniki was brought to light, and
thus Austria was forced to reevaluate its position
over the country’s own implication in World War
II. Consisting of different pieces of contemporary
footage - TV clips, but also videos taken by the
director herself during anti-Waldheim protests
that she took part in — ”The Waldheim Waltz”
describes the moment when Austria realised it can
no longer consider itself merely one of Hitler’s victims, but rather his collaborator.
(Raluca Durbacă)

RETROSPECTIVĂ RUTH BECKERMANN

THE WALDHEIM WALTZ
[EN]
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THE WALDHEIM WALTZ / VALSUL WALDHEIM
[austria, 2018, 93’, v.o: gErMaNă]
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Regie: Ruth Beckermann
Producție: Ruth Beckermann Filmproduktion / Montaj: Dieter Pichler
Sunet: Manuel Grandpierre, Rudi Pototschnig / Animație: David Pedro Suarez
Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival 2018 - Glashütte Original – Documentary Award /
São Paulo International Film Festival 2018 / The New York Film Festival 2018 / Buenos Aires Festival Internacional
de Cine Independiente 2018 / Doclisboa International Film Festival 2018 / Cinéma du Réel 2018 /
Ji.hlava International Documentary Film Festival 2018 / Amsterdam International Documentary Film Festival 2018
Filmografia: The Waldheim Waltz (2018) / The Dreamed Ones (2016) / Those Who Go Those Who Stay (2013) /
Jackson/Marker 4am (2012) / American Passages (2011) / Zorros Bar Mizwa (2006) / Homemad(e) (2001) /
A Fleeting Passage to the Orient (1999) / East of War (1996) / Toward Jerusalem (1990) /
The Paper Bridge (1987) / Wien retour (1983) / Arena Squatted (1977)

FOCUS: ISRAEL ȘI PALESTINA
SECȚIUNI

[RO]

FOCUS:
ISRAEL ȘI PALESTINA

De la „Acordurile de la Oslo” încheiate în prima parte a anilor 1990 și speranțele de pace pe care le-a
stârnit la vremea aceea atât în rândul israelienilor, cât și al palestinienilor, situația politică din cele două teritorii
s-a deteriorat din nou. În 2002, Israelul a pornit construcțiile la „Zidul de siguranță” în Cisiordania, începând să
lase cicatrice în peisaj. Viața locuitorilor nu a mai fost atât de grea încă din 1948, iar Comitetul O.N.U. a stabilit că
Israelul se face vinovat de practici de apartheid, de colonizare și de violarea a nenumărate legi internaționale. În
Israel și Palestina, violențele sunt în continuă creștere, iar orice soluție pentru pace devine tot mai improbabilă.

184

La fel ca în cazul celor doi cineaști - palestinianul Michel Khleifi și israelianul Avi Mograbi - care își vor
prezenta aici o selecție de filme, acest context politic se află în centrul preocupărilor multor altor creatori de
filme, atât din Israel, cât și din Palestina, toți dorindu-și soluționarea pașnică a acestui conflict. Am decis să le
proiectăm filmele în cadrul aceleiași secțiuni speciale, pentru a semnala pe această cale că pe tărâmul cinemaului
poate fi posibil ca războiul să înceteze preț de o vreme și pentru a reflecta, împreună, la această realitate comună
care îi influențează pe toți și care are consecințe asupra vieților lor personale, indiferent din ce țară provin.

Prin filmele lor înțelegem cum toți, fiecare la nivelul său, încearcă să facă față acestei situații imposibile,
să găsească o cale de a trăi în interiorul ei și un spațiu în care să gândească liber, în care să-și imagineze altceva
decât narativele naționale.
Misiunea lor este și a noastră, întrucât situația lor este în același timp foarte unică, dar și foarte universală. Ei vorbesc despre Israel și Palestina, dar și despre noi înșine, despre lucrurile pe care le observăm pretutindeni în lume: răspândirea populismului și a naționalismului, intensificarea fricii, înălțarea de ziduri.

[EN]

SECȚIUNI

Since the “Oslo Accords” in the early 1990s and the hopes for peace it raised at the time among both
Israelis and Palestinians, the political situation in the two territories has again worsened. Constructions for the
Israeli “Security Fence” on the West Bank started in 2002, beginning to leave a scar on the landscape. The lives
of the inhabitants is harder than it’s ever been since 1948 and the U.N. Committee has concluded that Israel is
engaging in apartheid practices, in colonization and the violation of countless international laws. In Israel and
Palestine, violence is on the rise and a solution for peace seems further than ever before.

FOCUS: ISRAEL AND PALESTINE

FOCUS ON
ISRAEL AND PALESTINE

As is the case with the work of the two filmmakers - Palestinian Michel Khleifi and Israeli Avi Mograbi
- who will be showing a selection of their films, this political context lies at the centre of many other filmmakers’185
creations, both Israeli and Palestinian, all wishing for a peaceful resolution to the conflict. We have decided to
screen their films as part of one single focus programme, as an indication that within the realm of cinema it may
be possible to stop the war for a while and to reflect, together, on this shared reality that impacts on all of them
and has consequences on their personal lives no matter which of the two countries they may be from.
Through their films, we understand how each of them, at their own level, are trying to deal with this impossible situation, to find a way to live inside it and to create a space in which to think freely, in which to imagine
something other than the national narratives.
Their quest is our quest too, as their situation is at the same time very unique and very universal. They
talk about Israel and Palestine, but it also says something about us, about what we witness all over the world: the
rise of populism, the rise of nationalism, the surge of fear, the building of walls.

FOCUS: ISRAEL ȘI PALESTINA
SECȚIUNI

I SIGNED THE PETITION
[EN]

I SIGNED THE PETITION / AM SEMNAT PETIȚIA
[gErMaNia, MarEa britaNiE, ElvEția 2018, 11’, v.o: ENglEZă]

A conversation between two Palestinian friends
about the consequences of signing a petition
appealing to the lead singer of Radiohead to
cancel the band’s scheduled concert in Tel Aviv
in protest against Israeli policies in Palestinian
territories turns into an animated meditation on
fear, freedom and pseudo-choices in a world in
which the voices of the many seem utterly unable
to disturb the reproduction-of-power machine.
(Raluca Durbacă)

O conversație între doi prieteni palestinieni despre consecințele semnării unei petiții care îi cere solistului trupei
Radiohead să își anuleze concertul din Tel Aviv în semn
de protest vizavi de politica dusă de statul israelian în
teritoriile palestiniene se transformă într-o meditație
despre frică, libertate și pseudo-alegeri într-o lume în
care vocile celor mulți nu par să fie capabile să tulbure în
niciun fel mecanismele de reproducere a puterii. (Raluca
Durbacă)

Mahdi Fleifel

Mahdi Fleifel

Mahdi Fleifel is a Danish-Palestinian film director
186who graduated in 2009 from the UK National
Film & TV School. In 2010 he set up the London-based production company Nakba FilmWorks with Irish producer Patrick Campbell. His
debut feature documentary, “A World Not Ours
“ (2012), premiered at the Toronto International
Film Festival. Mahdi’s 2016 short film, “A Man
Returned”, won the Silver Bear the Berlinale and
his film, “A Drowning Man”, formed part of the
Official Selection at the Cannes Film Festival
2017 and was nominated for a BAFTA award.

Mahdi Fleifel este un regizor de origine danez-palestiniană, care a absolvit UK National Film & TV School în
2009. În 2010 a înființat compania de producție Nakba
FilmWorks, împreună cu producătorul de origine irlandeză, Patrick Campbell. Documentarul său de lungmetraj de debut, „A World Not Ours” (2012), a avut premiera la Toronto International Film Festival. Scurtmetrajul
său din 2016, „A Man Returned”, a câștigat Ursul de
argint la Berlinale, iar filmul său „A Drowning Man” a
făcut parte din selecția oficială a Festivalului de Film de
la Cannes în 2017 și a fost nominalizat pentru un premiu
BAFTA.
19.03 | h 18:30 | pavilioN 32
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Regie, imagine: Mahdi Fleifel
Producție: Patrick Campbell / Nakba Filmworks, Mahdi Fleifel / Nakba Filmworks
Montaj: Michael Aaglund / Design sunet: Dario Swade
Festivaluri și premii: European Film Awards – nominalizat la European Short Film /
Sarajevo Film Festival 2018 - Sarajevo Short Film Nominee for European Film Awards /
Amsterdam International Documentary Film Festival 2018 / Hot Docs Canadian International
Documentary Festival 2018 / Visions du Réel 2018
Filmografia: A Drowning Man (2017) / A Man Returned (2016) /
20 Handshakes for Peace (2014) / A World Not Ours (2012)
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17.03 | h 18:00 | pavilioN 32

”And what if we were to say say that we could finally return to Palestine?” Through a fable filmed
and made with people who decide to play a game
as though they were still children, we penetrate
the complex reality of these Palestinians whose
grandparents fled Palestine in 1948 and who, for
three generations, have been living inside refugee
camps — now namely that of Shatila, in Lebanon.
Their dreams are given a voice. They describe an
idyllic image — that of a Palestine which no longer exists — and, in fact, speak of the impasse in
which they find themselves as refugees. Seeing
them dream of this impossible return that determines their relationship with the world, we feel
what other refugees must feel around the world.
It is all the more precious to see these people of
all ages taking part in this fictional-poem, as the
editing simultaneously thrusts us into the centre
of their lives and into the intimate environment
of the camp, and we are able to see that their
dream is obviously far from becoming a reality.
They are caught in a double trap: by escaping
into fantasy from the reality of the camp gives
them the impression that it’s helping them face
it, when in fact it deters them from forging their
own reality, which might not have anything to do189
with Palestine. This evasion does not help them
find their freedom. In the words of the narrator,
“the country they call home is a country made of
words.” (Vanina Vignal)
FOCUS: ISRAEL ȘI PALESTINA

„Și dacă am spune că, în sfârșit, ne putem întoarce în Palestina?” Prin intermediul unei fabule filmate și realizate
cu persoane care decid să joace un joc ca și cum încă ar
fi copii, intrăm direct în complexitatea realității pe care
o trăiesc acești palestinieni ai căror bunici au fugit din
Palestina în 1948 și care trăiesc de trei generații în lagăre de refugiați - în acest caz, în cea de la Shatila, în Liban. Visurile lor prind glas. Ele descriu o imagine idilică
- acea Palestină care nu mai există -, și, de fapt, povestesc despre impasul în care se află ca refugiați. Văzându-i cum visează la această imposibilă întoarcere care le
condiționează raportarea la lume, simțim ce trăiesc alți
refugiați peste tot în lume. Este cu atât mai prețios să
vedem aceste persoane de toate vârstele luând parte
la un poem-ficțiune, cu cât montajul ne catapultează simultan în mijlocul vieții lor și în realitatea intimă a taberei
- și vedem că, evident, visul lor nu este pe punctul de
a se împlini. Sunt prinși într-o dublă capcană: evadând
în imaginar realitatea taberei le dă impresia că îi ajută
să o înfrunte, dar, de fapt, nu îi ajută să își construiască propria realitate - care poate n-ar avea nimic de-a
face cu Palestina. Această fugă nu îi ajută să-și găsească
libertatea. Cum bine spune naratorul, „țara pe care ei
o numesc casă este o țară din cuvinte”. (Vanina Vignal)

OURS IS A COUNTRY OF WORDS
[EN]
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OURS IS A COUNTRY OF WORDS /
ȚARA NOASTRĂ E A CUVINTELOR
[bElgia, 2017, 43’, v.o: arabă]

Mathijs Poppe

Mathijs Poppe

Mathijs Poppe, născut la Ghent, Belgia, în 1990, a studiat în cadrul Youth Initiative Program din Suedia, la
Școala de Arte din Ghent (KASK) și este co-fondator al
Classroom Alice: o școală de 6 luni itinerantă prin Europa. Documentarele regizate de Mathijs au plecat în
mare parte de la ideea de a stabili o relație între sine și
subiectele/personajele/actorii din fața camerei. Dacă în
filmele sale anterioare aceste relații erau inima filmului,
cel mai nou proiect al său, „Țara noastră e a cuvintelor”,
încearcă să meargă mai departe. În căutarea unei noi
relații între sine și reprezentarea refugiaților palestinieni,
văzuți și portretizați în media occidentală doar ca niște
victime, Mathijs vede doar punctul de plecare.

Mathijs Poppe, born in 1990 in Ghent, Belgium,
studied at the Youth Initiative Program in Sweden, the School of Arts in Ghent (KASK) and is
co-founder of Classroom Alive: a 6-month walking school across Europe. The documentaries
Mathijs has directed evolved mostly around establishing a relationship between himself and the
subjects/characters/actors of the film. Whereas
his previous films put this relationship at the heart
of the film, his newest project “Ours is a country of words” tries to move beyond. He sees the
search for a new relationship between himself
and the representation of Palestinian refugees,
that are mostly seen and shown as victims within
Western media, only as the starting point.

Regie, imagine, montaj: Mathijs Poppe
Producție: Elisa Heene / Sunet: Ben De Raes, Ernst van Hagen, David Slotema
Sound design: Kwinten Van Laethem / Mixaj sunet: Michel Coquece
Festivaluri și premii: Ghent Film Festival 2017 / Valdivia International Film Festival 2018 /
Visions du Réel 2018
Filmografia: Câini vagabonzi (Straydogs) (2014)

SAMOUNI ROAD
[EN]
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FOCUS: ISRAEL ȘI PALESTINA

The story recounted in this film has widely been
publicised as “The Zeitoun incident” and took
place in January 2009 in a rural suburbia of
the city of Gaza, where, over the course of one
night, 48 civilians were killed in an Israeli attack.
The Samouni family, who we will be following
throughout Stefano Savona’s film, lost 29 of its
members that night, among which men, women
and children. However, the director manages to
steer us away from this blind massacre and the
land devastations — scenes we see everyday in
the media. Through his matter-of-fact approach
towards the Samounis, his unsentimental style of
filming and illustrating what they went through
(with the use of Stefano Massi’s animation, for one),
we meet an ordinary and peace-loving Palestinian
family, a family of farmers trying to rebuild their
lives in the wake of suffering a major trauma. How
do you revisit past wounds, and can you? What
words can express how you feel, or what are the
words that can heal you (at least a little bit)? We
join the protagonists on this path in their lives,
beginning with the opening scene of the film — a
wedding in the Samouni family.
(Vanina Vignal)
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LA STRADA DEI SAMOUNI / STRADA SAMOUNI
[italia, FraNța, 2018, 128’, v.o: FraNcEZă, Ebraică]
Povestea relatată în acest film este cunoscută în
mass-media ca „Incidentul Zeitoun”, care a avut loc în
ianuarie 2009, într-o suburbie rurală a oraşului Gaza,
când 48 de civili au fost omorâţi în timpul nopţii, într-un
atac al armatei israeliene. Familia Samouni, alături de
care vom fi pe parcursul filmului realizat de Stefano Savona, a pierdut în acea noapte 29 de persoane, printre
care bărbaţi, femei şi copii. Dar regizorul reușește să ne
conducă dincolo de masacrul orb şi de devastarea pământului - scene pe care le vedem zilnic în media. Prin
modul de a se raporta la familia Samouni, de a o filma
şi de a reprezenta ce au trăit aceştia (printre altele, cu
ajutorul animaţiei realizate de Stefano Massi), fără patos, întâlnim o familie palestiniană obişnuită şi paşnică,
o familie de fermieri care încearcă să-şi reconstruiască
viaţa după o traumă majoră. Cum te uiţi - sau nu - la
ce doare? Care sunt cuvintele care pot exprima ce simţi
sau cele care te pot vindeca (măcar puţin)? Mergem pe
acest drum împreună cu protagoniştii, în viaţa lor, prima
secvenţă a filmului fiind o căsătorie în familia Samouni.
(Vanina Vignal)

Stefano Savona
Stefano Savona was born in Palermo. Before
moving to Paris to pursue a career in filmmaking, he studied archeology and anthropology
in Rome and the UK and traveled extensively
throughout the Near East to take part in different
archeological excavations. This same region is
where he later shot most of his films.

Stefano Savona
Stefano Savona s-a născut la Palermo. Înainte să se mute
la Paris pentru a urma o carieră în domeniul filmului, a
studiat arheologia și antropologia la Roma și în Marea
Britanie și a călătorit în Orientul Apropiat pentru a lua
parte la diverse excavări arheologice. Aceasta este regiunea în care a filmat majoritatea filmelor sale.

Regie, imagine, sunet: Stefano Savona
Scenariu: Stefano Savona, Léa Mysius, Penelope Bortoluzzi
Producție: Marco Alessi, Stefano Savona, Penelope Bortoluzzi, Cécile Lestrade Animație: Simone Massi
Montaj: Luc Forveille / Muzică: Giulia Tagliavia
Festivaluri și premii: L’Œil d’or 2018 Documentary Award at Cannes Film Festival / Cannes Film Festival 2018 Directors’ Fortnight / Doclisboa International Film Festival 2018 /
Jerusalem Film Festival 2018 / Munich Film Festival 2018 /
17.03 | h 17:30 | arcub
Seville European Film Festival 2018 - New Waves Section Special Prize /
19.03 | h 18:00 | ciNEMatEca EForiE
Amsterdam International Documentary Film Festival 2018 /
Bergen International Film Festival 2018 / Viennale 2018
Filmografia: Palazzo delle Aquile (2011) /Tahrir: Liberation Square (2011) /
Cast Lead (2009) / Notes from a Kurdish Rebel (2006)

Iris Zaki, o artistă și cineastă de stânga din Tel Aviv, se hotărăște să petreacă o vară în Tekoa, o localitate din Cisiordania populară în rândul hipsterilor israelieni, unde va încerca
să asculte, în cea mai mare parte, opiniile coloniștilor,
extrem de îndepărtate de ale ei. Amenajează un mic
studio în centru, în dreptul mini-marketului local, cu o
masă așezată frumos, două scaune, trei camere de filmat
și se distribuie pe ea însăși într-unul din rolurile principale. Ore și zile în șir continuă să stea așezată la masă
și să aștepte ca cineva să-și ia inima-n dinți să discute
cu ea. Faptul că e dispusă să acorde atâta timp acestui
proiect și să se plaseze la același nivel cu cei pe care și-i
dorește ca interlocutori, determină din ce în ce mai mulți
oameni să ia loc la masa ei. Firește, vor discuta despre
politică, despre colonialism și despre ce se întâmplă în
Israel. Cel mai important, însă, e faptul că acest dispozitiv creează un spațiu ce permite iscarea unor discuții
deschise, libere, personale și complexe, un dialog între
niște persoane care, altfel, nu ar discuta niciodată față în
față. (Vanina Vignal)

Iris Zaki, a leftist artist and filmmaker from Tel
Aviv, decides to spend a summer in Tekoa, a
trendy West Bank settlement for Israeli hipsters,
where she will mostly try to listen to the settlers,
people whose political views are on the opposite side of the spectrum from hers. She sets up
a small film studio in the town centre, in front
of the local mini-market, with a nicely laid table,
two chairs, three cameras and herself as one of
the protagonists. Hours and days on end, she
sits there and waits for people to summon up
the courage to come talk to her. The fact that
she is willing to wait as long as it takes and to
put herself on the same level as the people she
would like to speak to convinces more and more
people to sit at her table. Naturally, they will talk
about politics, about colonialism and about what
is happening in Israel. The most important thing,
however, is that this device establishes a safe
space for some very open, free, personal and
complex conversations, for a dialogue between
people who in regular circumstances would not
discuss face to face. (Vanina Vignal)

FOCUS: ISRAEL ȘI PALESTINA

UNSETTLING
[EN]
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NASHID UL HAJAR / NELINIȘTITOR
[MarEa britaNiE, israEl, 2018, 70’, v.o: Ebraică]
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Iris Zaki

Iris Zaki

Iris Zaki este o cineastă și cercetătoare, laureată a premiului Grierson, care folosește narațiuni la persoana I
pentru a creiona portretul unor comunități. Și-a terminat recent doctoratul la Royal Holloway, Londra, doctorat care explorează tehnica sa inovativă de interviuri,
„camera abandonată”. Filmul său anterior, „Women in
Sink”, a fost proiectat în cadrul a peste 120 de festivaluri
și universități, a primit 13 premii (printre care la Karlovy
Vary și Visions du Réel), a fost difuzat la televiziune și a
apărut în cadrul OpDocs al New York Times.

Iris Zaki is a Grierson award-winning documentary filmmaker and researcher, who uses quirky
first-person narratives to depict communities.
She recently finished her PhD at Royal Holloway, London, which explored her innovative interviewing technique The Abandoned Camera.
Her previous film, “Women in Sink”, screened at
over 120 festivals and universities, received 13
awards (from Karlovy Vary, Visions du Réel and
more), and featured on TV and on New York
Times’ OpDocs.

Regie: Iris Zaki
Scenariu: Iris Zaki, Oren Yaniv
Producție: Iris Zaki, Osnat Saraga
Imagine: Or Azulay, Iris Zaki
Montaj: Oren Yaniv
Design de sunet: Nin Hazan, DB Studios
Festivaluri și premii: CPH-DOX 2018 / BFI London Film Festival 2018
Santa Barbara International Film Festival 2019
Filmografia: Women in Sink (2015) / My Kosher Shifts (2011)
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FOCUS: ISRAEL ȘI PALESTINA

THE WHITE ELEPHANT / ELEFANTUL ALB
[palEstiNa, 2018, 12’, v.o: ENglEZă, arabă, Ebraică]

In this short documentary, extremely intense and
efficient on a sensorial level, filmmaker Shuruq
Harb puts together various videos she found on
the Internet in the shape of a scattered flow of
memory to show a unique perspective on 1990s
Israel. Underscored, here and there, by her voiceover comments in which she recounts different
events from her personal life, some emblematic
of the development of the peace treaties between Israel and Palestine, the images appear to
become increasingly inscrutable, whilst the pervasion of pop culture, an era marked by the success of Dana International, the first trans person
to win the Eurovision song contest, makes for a
surreal viewing experience. (Andrei Rus)

În acest scurt documentar extrem de intens și de eficient
în plan senzorial, cineasta Shuruq Harb mixează filmări
descoperite pe internet prin care prezintă, sub forma
unui flux dezordonat al memoriei, o perspectivă particulară asupra anilor ’90 în Israel. Punctate, pe alocuri, de
comentariile ei din off ce rememorează întâmplări din
viața personală și unele emblematice pentru parcursul
tratativelor de pace dintre israelieni și palestinieni, imaginile devin aparent tot mai ermetice, deși îmbibarea în
cultura pop a epocii, marcată de succesul Danei International, prima persoană trans câștigătoare a concursului Eurovision, transformă experiența vizionării într-una
halucinantă. (Andrei Rus)

SECȚIUNI

THE WHITE ELEPHANT
[EN]
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Shuruq Harb

Shuruq Harb

Shuruq Harb is a Palestinian artist, writer and
editor. She is the editor of the newly released
exhibition catalogue “Labour of Love: New Approaches to Palestinian Embroidery” for the Palestinian Museum (Birzeit). Her debut film “The White
Elephant” received the award for best short film at
Cinema du Reel Festival in Paris, 2018.

Shuruq Harb este o artistă, scriitoare și monteuză palestiniană. Este redactorul nou-lansatului catalog de expoziție „Labour of Love: New Approaches to Palestinian
Embroidery” pentru Muzeul Palestinian (Birzeit). Filmul
său de debut, „Elefantul Alb”, a primit premiul pentru
Cel mai Bun Scurtmetraj la Cinéma du Réel 2018.

Regie, producție: Shuruq Harb
Filme și festivaluri: Cinéma du Réel 2018
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„Yeshayahu Leibowitz în Ma’alot” (1982) așază trei filosofi evrei cu viziuni politice contradictorii într-o mașină
și îi trimite în nordul îndepărtat al țării, urmărind, în tot
acest timp, discuțiile dintre ei referitoare la originile și
posibilul deznodământ al statului evreiesc al Israelului. Poate cel mai filosofic road movie realizat vreodată, documentarul îl are ca protagonist incontestabil pe
profesorul Yeshayahu Leibowitz, a cărui furie profetică
și manieră generală îi transformă fiecare vorbă într-un
spectacol. (Elad Keidan)

”Yeshayahu Leibowitz in Ma’alot” (1982) packs
three Jewish philosophers of opposing political
views into a van, sending them to the far north
of the country, while documenting their debate
as to the origins and possible outcome of the
Jewish state of Israel. Perhaps the most philosophical ’road movie’ ever created, the main
hero of this film is undoubtedly Prof. Yeshayahu
Leibowitz, whose prophetic rage and general
attitude make anything he utters into a spectacle. (Elad Keidan)

FOCUS: ISRAEL ȘI PALESTINA

YESHAYAHU LEIBOWITZ IN MA’ALOT
[EN]
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YESHAYAHU LEIBOWITZ BE MA’ALOT /
YESHAYAHU LEIBOWITZ ÎN MA’ALOT
[israEl, 1982, 62’, v.o: Ebraică]
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Igal Bursztin

Igal Bursztin

Igal Bursztin, născut în Manchester, Anglia, a crescut în
Polonia și a emigrat în Israel ca adolescent. Din 1968,
regizează filme de documentar și de ficțiune. Este profesor de film la Universitatea din Tel Aviv din 2008.

Yigal Bursztyn, born in Manchester, England,
grew up in Poland and emigrated to Israel as a
teenager. Since 1968 he directs and writes documentary and narrative films. He’s a professor of film
at Tel Aviv University since 2008.

Regie: Igal Bursztin
Producție: David William Michaelis
Imagine: Tibi Salomon, Charley Shitrit
Montaj: Ofra Reisenfeld, Dina Zvi-Riklis
FILMOGRAFIA:
Out of the Blue (2008)
Guide to the Perplexed (2006)
The Glow (2001)
Everlasting Joy (1996)
Yeshayahu Leibowitz in Ma’alot (1982)
Belfer (1978)
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RETROSPECTIVĂ
AVI MOGRABI

Unul dintre cei mai incitanți și originali cineaști contemporani, Avi Mograbi se numără printre invitații
speciali ai acestei ediții a festivalului. Realizând în ultimele decenii o serie de filme greu de clasat, în care discursul
politic și abordarea documentară se îmbină adesea cu formule stilistice neașteptate, ce nuanțează și, în același
timp, surprind temele abordate din perspective surprinzătoare, Mograbi este cu certitudine un iconoclast.

Aspectele societății israeliene care îl interesează pe cineast sunt în același timp particulare și universale. Sunt particulare deoarece surprind tipurile de relaționare ale israelienilor cu populația palestiniană, manifestate în moduri diverse, dar cel mai adesea prin atitudini agresive și de superioritate. Și sunt universale deoarece
198la baza tuturor acestor raportări abuzive se află mecanisme recognoscibile la nivelul oricărei națiuni, toate fiind
formate în jurul unor mituri și credințe colective, menite să le confere în același timp unicitate și un ascendent față
de celelalte.
Maniera cinematografică a lui Mograbi e marcată de un umor sarcastic, de multe ori dureros de privit,
din cauză că nu propune neapărat căi de ieșire din fundătura ideologică și politică în care pare scufundat Israelul
din filmele sale. Constatările lui amare se aseamănă cu cele ale unui bufon prea lucid pentru a putea face abstracție de realitățile ce îl înconjoară, dar în același timp prea pasionat de viață, cu toate registrele ei, pentru a nu
o cânta. Din această ciocnire temperamentală aparent paradoxală rezultă o perspectivă spectaculoasă și spectaculară asupra societății și a oamenilor care o formează, potențată mult de talentul performativ al lui Mograbi,
protagonist al tuturor filmelor sale. Clovneriile personajelor interpretate de el în fața camerei sunt diferite de ale
altor umoriști contemporani - precum Nanni Moretti, de exemplu, care oricum se exprimă mai degrabă în cadrul
unor formule ficționale - prin grotescul și ridicolul pe care le frizează voit, parcă pentru a semnala că tot ceea ce
există și formează viața e, de fapt și indiferent de gravitatea și duritatea evenimentelor cu care se confruntă, parte
a unei mari și geniale farse.
Pentru toți aceia care credeați că documentarele politice sunt lipsite de umor și de amplitudine filosofică, o cură cu filmele lui Avi Mograbi e indicată, pentru că va vindeca multe preconcepții și idei neclare despre
limitele cinemaului. Ca să nu mai spunem că vi-l va revela pe unul dintre cei mai însemnați realizatori contemporani de filme.

[EN]
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One of the most compelling and original filmmakers of our times, Avi Mograbi is one of our special
guests for this year’s festival edition. Having made in the past few decades a series of films that are difficult to
classify, in which political discourse and a documentary-style approach are often intertwined with unexpected
aesthetic formulas that not only give nuance to his chosen themes, but also approach them from surprising angles, Mograbi is certainly an iconoclast.

AVI MOGRABI RETROSPECTIVE

AVI MOGRABI
RETROSPECTIVE

Those aspects of Israeli society that the filmmaker is interested in are at the same time specific and
universal. They are specific because they depict the different ways in which Israelis think of the Palestinian population, the most frequent manifestation of their behaviour being that of aggressiveness and superiority. And they 199
are universal because what underlies all these abusive relationships are mechanisms recognisable in every nation,
all crystallised around a set of collective myths and beliefs meant to bestow on them a sense of uniqueness and
ascendancy above all others.
Mograbi’s cinematic style is marked by a sarcastic humour, often painful to watch due to the fact that
he won’t necessarily offer any pathways towards overcoming the ideological and political deadlock which seems
to engulf the Israel of his films. His bitter observations are like those of a buffoon, much too lucid to turn a blind
eye to the realities around him, but at the same time too passionate about life, in all its aspects, not to sing its
praise. From this seemingly paradoxical temperamental clash hails a spectacular and spectacle-like outlook of
society and of the people who make it up, greatly enhanced by Mograbi’s performative flair as protagonist in all
his films. His characters’ antics in front of the camera are different from those carried out by other contemporary
jokesters by purposefully bordering on the grotesque and the ridiculous, as if to point out that everything that
exists and constitutes life is in fact, regardless of the gravity and cruelty of the ensuing events, part of a great and
brilliant farce.
For those of you who thought that political documentaries are humourless and lacking in philosophical
scope, we prescribe a regimen of Avi Mograbi’s films, as they are bound to cure you of many preconceptions
and fuzzy notions about the limits of cinema. Not to mention they will reveal to you one of the most significant
filmmakers of our times.

AUGUST:
A MOMENT BEFORE THE ERUPTION
[EN]
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RETROSPECTIVĂ AVI MOGRABI

Without any apparent reason everyone is hysterical in this satirical documentary, a state of
affairs which according to Avi Mograbi’s vision
corresponds to the month of August. The month
of August is pointless, it’s that time of year when
you’re simply passing the time because you just
know that nothing of consequence, other than
aggravation, can possibly happen to you — or at
least in this director’s opinion. The aim is to make
a documentary consisting entirely of footage
filmed in August in numerous types of environments: on a stadium during a match of football or
at various protests. In this whirl of energies that
gradually lose any meaning, not even the sight of
Palestinian children isolated behind barbed wire
fences and throwing rocks at Israeli tanks seems
to be of any significance. Everybody’s too preoccupied with dodging the camera lens and disputing its right to free movement. While waiting for
the next month to finally set in, regardless of their
200political or ideological affiliations, the people of
Israel seem to be enraptured in an inertia of hatred, the kind of hatred, however, whose roots
spread in too deep for them to free themselves
of it with the arrival of the first autumnal breeze.
(Andrei Rus)

AOUT, AVANT L’EXPLOSION /
AUGUST: UN MOMENT ÎNAINTEA ERUPȚIEI
[israEl, FraNța, 2002, 72’, v.o: Ebraică]

Toată lumea e isterizată fără un motiv aparent în acest
documentar satiric, ceea ce corespunde definiției lunii
august în accepțiunea lui Avi Mograbi. Luna august e inutilă, e acea perioadă a anului pe care o aștepți să treacă
deoarece știi că nimic important, în afară de iritare, nu
ți se va întâmpla - sau, cel puțin, așa o vede cineastul.
Pariul e de a realiza un documentar bazat pe materiale
filmate în luna august, în tot felul de medii: de la un meci
de fotbal, pe stadion, la proteste de diverse feluri. În
acest tăvălug de energii care își pierd, treptat, sensul,
nici măcar vederea copiilor palestinieni izolați în spatele unor garduri de sârmă ghimpată, care aruncă pietre
spre blindatele soldaților israelieni, nu pare să mai aibă
o mare însemnătate. Obsesia tuturor e de a se feri din
calea aparatului de filmat și de a-i contesta dreptul la liberă mișcare. În așteptarea lunii următoare, oamenii din
Israel, indiferent de ce parte politică sau ideologică s-ar
afla, par să se lase purtați de un fel de transă a ostilității,
însă una ce pare prea înrădăcinată pentru a ieși din ea
odată cu primele brize ale toamnei. (Andrei Rus)

Regie, producție, scenariu, sunet, montaj: Avi Mograbi
Imagine: Philippe Bellaiche, Eitan Harris
Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival 2002 /
Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente 2002 /
Viennale 2002 / Hot Docs Canadian International Documentary Festival 2003
Filmografia:
Between Fences (2016)
Once I Entered a Garden (2012)
Z32 (2008) / Avenge But One of My Two Eyes (2005)
Detail (2004) / August: A Moment Before Eruption (2002)
Happy Birthday, Mr. Mograi (1999)
How I Learned to Overcome My Fear and Love Arik Sharon (1997)
The Reconstruction (1994)
Deportation (1989)
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AVENGE BUT ONE OF MY TWO EYES
[EN]

Filmul lui Avi Mograbi critică dur tratamentul aplicat de
soldații israelieni palestinienilor aflați sub ocupație și,
totodată, răstoarnă semnificațiile naționaliste și triumfaliste ale câtorva simboluri ale rezistenței poporului evreu
- sinuciderea în masă de la Masada din anul 72 e.n. și
răzbunarea lui Samson pe filistinii care încercau să îl înjosească. Firul principal al documentarului îl constituie un
dialog telefonic al cineastului cu un prieten palestinian
care îi prezintă pulsul actual al populației palestiniene.
Discuția e ilustrată prin secvențe surprinzând comportamentul abuziv al soldaților israelieni față de copii, femei
și bărbați palestinieni, dar și de momente în care ghizi
exaltați, profesori sau trupe de muzică rock prezintă versiuni bombastice ale celor două legende menționate
anterior. Între aceste mituri autocompătimitoare și comportamentul despotic al soldaților israelieni se naște nu
doar o prăpastie adâncă, ci și întrebarea legitimă privind
puterea unei ideologii de a transforma o realitate evidentă într-una fictivă, conformă cu narativa acceptabilă
pentru majoritatea oamenilor dintr-o nație la un anumit
moment.
(Andrei Rus)

Avi Mograbi’s film is not only a sharp criticism of
the treatment by Israeli soldiers of Palestinians living under Israeli occupation, but it also subverts
the nationalist and triumphal significations of
some of the symbols pertaining to the resilience
of the Jewish nation — the Masada mass suicide
from 72 AD and Samson’s revenge on the Philistines who were trying to disgrace him. The main
narrative centres on a phone conversation with a
Palestinian friend who is describing the current
state of mind of the Palestinians. This account
is illustrated through different scenes depicting
the abusive behaviour of Israeli soldiers towards
Palestinian men, women and children, but also
through various episodes in which exultant guides, teachers or rock bands recount grandiose
versions of the two aforementioned stories. Between these self-pitying myths and the despotic
demeanour of Israeli soldiers emerges not only a
deep rift, but also a legitimate question as to the
power held by ideology to transform a glaring203
reality into one that is fictitious, in line with a
narrative accepted by the majority of a nation at
a certain moment in time.
(Andrei Rus)
SECȚIUNI
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NEKAM ACHAT MISHTEY EYNAY /
RĂZBUNĂ-MI UNUL DINTRE OCHI
[FraNța, israEl, 2005, 100’, v.o: Ebraică]
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Regie: Avi Mograbi
Producție: Serge Lalou
Imagine: Philippe Bellaiche, Yoav Gurfinkel, Itzik Portal
Montaj: Ewa Lenkiewicz
Sunet: Dominique Vieillard
Festivaluri și premii: Cannes Film Festival 2005 / International Film Festival Rotterdam 2006 /
The New York Film Festival 2005 / Seattle International Film Festival 2006 /
Viennale 2005 / FIDMarseille 2005
Filmografia: Between Fences (2016) / Once I Entered a Garden (2012) /
Z32 (2008) / Avenge But One of My Two Eyes (2005) /
Detail (2004) / August: A Moment Before Eruption (2002)
Happy Birthday, Mr. Mograi (1999) / How I Learned to Overcome My Fear and Love Arik Sharon (1997) /
The Reconstruction (1994) / Deportation (1989)
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BETWEEN FENCES
[EN]

BEIN GDEROT / ÎNTRE FRONTIERE
[FraNța, israEl, 2016, 84’, v.o: Ebraică]

The documentary calls into question Israel’s almost non-existent immigration policies regarding
African refugees, most of them originating from
Eritrea and the Sudan, confined in an “open-air”
detention centre in Israel. Employing some of
the techniques of the Theatre of the Oppressed,
Avi Mograbi stages a play about the condition
of the refugees, who write and enact it together
with the Israeli volunteers; within the play, they
continuously swap and negotiate their roles, so
as to allow each of the two sides the chance to
experience each other’s standpoint through art.
The resulting spectacle is at times tragic, at times
grotesque, a comedy of errors that plays on the
audiences’ expectations and convictions, constantly drawing attention to the ludicrous attitude of a nation entirely made up of refugees,
who in turn refuse to come to the aid of others
finding themselves in a similar predicament.
(Raluca Durbacă)

Documentarul chestionează politicile de imigrație
aproape inexistente ale Israelului vizavi de refugiații africani, majoritatea provenind din Eritreea și Sudan, închiși
într-un centru de detenție „în aer liber” din Israel. Folosindu-se de tehnicile teatrului oprimaților, Avi Mograbi
pune în scenă o piesă despre condiția refugiaților, scrisă
și jucată atât de către aceștia, cât și de către voluntari
israelieni, în care rolurile sunt în permanență inversate
și negociate pentru a le oferi ambelor tabere ocazia să
experimenteze, prin artă, poziția celorlalți. Rezultatul e
un spectacol uneori tragic, alteori grotesc, o comedie a
erorilor care se joacă cu așteptările și certitudinile participanților săi și care subliniază în permanență absurdul
atitudinii unei națiuni alcătuită în totalitate din foști refugiați, care refuză la rândul lor să-i ajute pe alții cu același
statut. (Raluca Durbacă)
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Regie, montaj: Avi Mograbi
Producție: Avi Mograbi, Serge Lalou, Camille Laemlé, Les Films d’Ici
Imagine: Philippe Bellaiche
Sunet: Dominique Vieillard
Festivaluri și premii: Berlinale Forum 2016 /
Cinéma du Réel 2016 / Doc Buenos Aires 2017 /
Segal Center Film Festival - New York
Filmografia:
Between Fences (2016)
Once I Entered a Garden (2012)
Z32 (2008) / Avenge But One of My Two Eyes (2005)
Detail (2004) / August: A Moment Before Eruption (2002)
Happy Birthday, Mr. Mograi (1999)
How I Learned to Overcome My Fear and Love Arik Sharon (1997)
The Reconstruction (1994)
Deportation (1989)
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Un fost soldat în armata israeliană e urmărit de amintirea unei crime colective la care a participat, cu ani în
urmă, împotriva unor civili palestinieni. Nu reușește azi
să mai conceapă actul drept un răspuns corect la atacul
părții adverse, în urma căruia șase colegi își pierduseră
viața. Reține doar voluptatea crimei și satisfacția, după
lunile de plictiseală ale unei vieți anodine de cantonament, de a se simți, în momentele descărcării armelor,
precum eroii din filmele de război americane. Îndemnat
de cineastul Avi Mograbi, ține un jurnal video căruia i se
confesează, rareori direct și cel mai adesea sub formă de
dialoguri cu iubita sa, critică la adresa comportamentului
lui iresponsabil din trecut. Fiindu-i teamă de răzbunarea
rudelor celor pe care îi ucisese cu ani în urmă, identitatea reală îi este protejată și apare în permanență cu
fața recompusă digital, în zeci de feluri diferite. Nu este
singurul mod în care „Z32” îl transformă pe acest băiat
destul de banal în reprezentantul unei întregi generații
de Chucki Norriși și Arnolzi Schwarzeneggeri atrași în
armată de promisiunea unor vieți spectaculoase. Comentarii inteligente, ludice și muzicale ale lui Mograbi
- acompaniat de fiul lui sau de o orchestră - întrerup constant povestirile protagonistului și demască iresponsabilitatea și ipocrizia unei societăți care își trimite nonșalant
tinerii în misiuni nedrepte, răzbunătoare, doar pentru a-i
ostraciza apoi și a-i blama pentru acțiunile lor. „Z32” e
unul dintre cele mai incitante filme ale ultimului deceniu.
(Andrei Rus)

A former soldier in the Israeli army is haunted by
the memory of a collective murder he took part
in years ago against Palestinian civilians. Now, he
is no longer able to see his actions as the right
and justified response to the initial attack of the
opposing side, in which six of his colleagues had
lost their lives. He can only remember the carnality of the crime and the satisfaction, following
months of boredom having lived an anodyne life
in a training camp, of feeling, when pulling the
trigger, like the heroes in American war movies.
Urged by filmmaker Avi Mograbi, he starts keeping a video diary to confide in, seldom directly
to the camera and more often than not through
dialogues with his girlfriend, who is critical of
his irresponsible past behaviour. Fearing retaliation from the victims’ families, his real identity
is concealed and his face continually gets digitally reconstructed in dozens of different variations. And this isn’t the only way in which “Z32”
turns this rather insipid boy into the voice of an
entire generation of Chuck Norris and Arnold
Schwarzenegger wannabes, drawn into the army
with the promise of a spectacular life. Mograbi’s207
intelligent, playful and musical commentaries
— accompanied by his son or by an orchestra
— constantly interrupt the stories the protagonist is telling and expose the accountability and
hypocrisy of a society that carelessly sends its
young members on unjust, vengeful missions,
only to shun and blame them for their actions
later. “Z32” is one of the most compelling films
of the decade. (Andrei Rus)
RETROSPECTIVĂ AVI MOGRABI

Z32
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Z32 / Z32
[FraNța, israEl, 2008, 81’, v.o: Ebraică]
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Regie, montaj, scenariu: Avi Mograbi
Producție: Serge Lalou
Imagine: Philippe Bellaiche
Muzică: Noam Enbar
Festivaluri și premii: Venice Film Festival 2008 / CPH-DOX 2008
San Francisco International Film Festival 2009 /
Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente 2009
Gijón International Film Festival 2008 / Yamagata International Documentary Film Festival 2009
Amsterdam International Documentary Film Festival 2008
Filmografia: Between Fences (2016) / Once I Entered a Garden (2012) /
Z32 (2008) / Avenge But One of My Two Eyes (2005) /
Detail (2004) / August: A Moment Before Eruption (2002)
Happy Birthday, Mr. Mograi (1999) / How I Learned to Overcome My Fear and Love Arik Sharon (1997) /
The Reconstruction (1994) / Deportation (1989)
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RETROSPECTIVĂ
MICHEL KHLEIFI

Michel Khleifi e un tip unic de cineast, un interpret formidabil al lucrurilor care zac ascunse în cele cele
mai îndepărtate cotloane ale sufletelor noastre. E un poet.
Născut în Nazaret în anii 1950, după ce studiază cinemaul la Bruxelles, Khleifi revine pentru a-și filma
țara natală așa cum nu o făcuse nimeni înaintea lui, cu un fel aparte de a se folosi de instrumentarul cinematografic, rezultatul fiind un melanj între ficțiune și documentar (sau niciuna, nici alta), într-un stil foarte poetic - lirismul
funcționând în filmele sale ca un fel de cheie magică ce deschide porțile către realitate.

208

Majoritatea filmelor lui pun în discuție societatea și cultura palestiniană, ca și relațiile dintre israelieni
și palestinieni. Filmările la „Memoria fertilă” s-au încheiat cu foarte puțin timp înainte de izbucnirea primului
război libanez, iar „Psalmul pietrelor” a fost turnat în timpul Primei Intifade (supranumită și „războiul pietrelor”),
precedând cu câțiva ani Acordurile de la Oslo (tratative ce au stârnit speranțe de ambele părți, mai puțin în rândul extremiștilor). „Ruta 181: Fragmente ale unei călătorii în Palestina-Israel” a fost filmat după cea de-a Doua
Intifadă, la trei ani după începerea construcției zidului israelian, când conflictul dintre Palestina și Israel părea, din
nou, iremediabil.
Oricine poate rezona cu aceste căutări și creații ale lui Michel Khleifi din ultimii patruzeci de ani, indiferent de unde ar fi și din ce mediu ar proveni. Cu el, avem senzația că trăim pe pielea noastră deposedarea și
exilul tuturor oamenilor a căror identitate este în pericol. Cu el, descoperim diversitatea poporului palestinian
prin viața de zi cu zi a indivizilor săi, descoperim cum pământurile lor devin din ce în ce mai fracționate, simțim
dubla restricție impusă femeilor de către societatea patriarhală a Palestinei aflată sub ocupație israeliană, suntem
martori la o serie de transformări politice și sociale. Cu el, punem degetul pe rană într-un mod nespus de frumos
și de complex, nefiind niciodată voaiorist sau lacrimogen.
Michel Khleifi este o persoană liberă care reușește, prin felul său de a face cinema, să ne elibereze și
pe noi, spectatorii.

[EN]

Michel Khleifi is a very unique kind of filmmaker, a brilliant translator of what is hidden in the most
remote parts of our souls. He is a poet.

MICHEL KHLEIFI RETROSPECTIVE
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Born in Nazareth in the 1950s, he goes on to study cinema in Brussels, then returns to film his country
like no one else had ever done before, with his deeply personal way of using the cinematic tools, both fiction
and documentary, in a very poetic manner — a lyricism that in his films acts as a magical key to open the doors
to reality.

Most of his films question Palestinian society, Palestinian culture and the Israeli-Palestinian relation-209
ship. “Fertile Memory” was completed right before the outbreak of the first Lebanese war, while “The Canticle
of Stones” was filmed during the First Intifada (also known as the “stones war”), a few years prior to the Oslo
Accords (agreements that raised hopes on both sides, except amongst extremists). “Route 181: Fragments of a
Journey in Palestine-Israel” was shot after the Second Intifada and three years after the construction of the Israeli
wall began, in a time when the Israeli-Palestinian conflict seemed again to be irreversible.
Everyone can relate to Michel Khleifi’s searches over the past 40 years of creation, no matter where
they come from and no matter their background. With him, we have the feeling of experiencing for ourselves the
dispossession and the exile of all those whose identities are in danger. With him, we discover the diversity of the
Palestinian people through their daily lives, we discover how their land is becoming increasingly fragmented, we
feel the double restrictions imposed on women by the patriarchal Palestinian society under Israeli occupation,
we witness political and social transformations. With him, we touch a sore point in a very beautiful and complex
way, never voyeuristic or tear-jerking.
Michel Khleifi is a free person who, through his personal style of making his own kind of cinema, succeeds to set us, the viewers, free.

CANTICLE OF THE STONES
[EN]
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RETROSPECTIVĂ MICHEL KHLEIFI

A long time ago, in Jerusalem, the two protagonists
of “Canticle of the Stones” were involved in a passionate love affair. However, after having opposed
the Israeli occupation, he was sentenced to life imprisonment, while she fled to the States, far away
from her family. The film starts 15 years after these
events when the man is eventually freed. Now he
works for an agricultural organisation and is trying
to write about the occupation. The woman has returned from America on a research scholarship with
a focus on the meaning of sacrifice in Palestinian
society. They meet again in the midst of the Intifada
(in the occupied territories) and they rekindle their
relationship still surrounded by a world that is just
as violent as ever.
“Canticle of the Stones” is a wonderful poem on
the threshold between fiction and documentary.
Through the lives of these two fictional characters, whose story is tightly intertwined with the
reality inside the occupied territories, we are allowed an inside peek into what it is to live there,
to grow up there (to die there). With them, we
210become immersed in this extremely subtle reflection about creation, about time, about life, about
violence, about humiliation, about sorrow, about
dreams, about freedom, about revolt, about
fear, about responsibility, and about many more
things which we invite you to experience with us!
(Vanina Vignal)

NASHID UL HAJAR / PSALMUL PIETRELOR
[bElgia, palEstiNa, 1990, 110’, v.o: arabă]

Cu mult timp în urmă, la Ierusalim, cei doi protagoniști
din „Psalmul pietrelor” au trăit o pasională poveste de
dragoste. Opunându-se, însă, ocupației israeliene, el a
fost condamnat la închisoare pe viață, iar ea a fugit în
Statele Unite, departe de întreaga familie. Acțiunea filmului începe cu 15 ani mai târziu, în momentul în care
bărbatul e în cele din urmă eliberat și ajunge să lucreze
pentru o organizație agricolă, încercând, între timp, să
scrie despre ocupația militară. Femeia revine cu o bursă
din America, pentru a studia semnificația sacrificiului în
societatea palestiniană. Cei doi se reîntâlnesc în timpul
Intifadei din teritoriile aflate sub ocupație și își reiau relația, înconjurați, în continuare, de la fel de multă violență.
„Psalmul pietrelor” este un poem superb, aflat la granița
dintre ficțiune și documentar. Prin intermediul acestor
două personaje, a căror poveste e împletită la fiecare
pas cu situația reală din teritoriile ocupate, avem șansa
de a privi, prin ochii lor, la ce înseamnă să trăiești acolo,
să crești acolo, să mori acolo. Alături de ei, ne cufundăm în această meditație extrem de subtilă despre creație, despre timp, despre viață, despre violență, despre
umilință, despre durere, despre vise, despre libertate,
despre revoltă, despre frică, despre responsabilitate și
despre multe alte lucruri pe care vă poftim să le trăim
împreună! (Vanina Vignal)

Regie: Michel Khleifi
21.03 | h 20:30 | ciNEMatEca uNioN
Producție: Jacqueline Louis
Imagine: Raymond Fromont
Montaj: Moufida Tlatli
Muzică: Jean-Marie Sénia
Festivaluri și premii:
Cannes Film Festival 1990 / International Film Festival Rotterdam 1991 /
Yamagata International Documentary Film Festival 1991 - Special Prize
Filmografia:
Route 181: Fragments of a Journey in Palestine-Israel (2003) / Forbidden Marriages in the Holy Land (1995) /
You, Me, Jerusalem (1995) / Tale of the Three Jewels (1995) / Order of the Day (1993) /
Canticle of Stones (1990) / Wedding in Galilee (1987) /
Ma’loul Celebrates Its Destruction (1984) / Fertile Memory (1980)

FERTILE MEMORY
[EN]

Michel Khleifi a decis să filmeze două femei, pe Farah
Hatoum, o văduvă în vârstă de aproximativ cincizeci de
an, care lucrează într-o fabrică israeliană din Nazaret
încă din 1947, de când pământurile familiei ei au fost
confiscate de autorități, și pe Sahar Khalifeh, o tânără
scriitoare și profesoară din Cisiordania, pentru a pune în
discuție ocupația israeliană și condiția femeilor palestiniene. Cu toate acestea, filmul nu urmărește să le facă pe
cele două femei să vorbească despre politică, ci își propune să ne așeze în pielea lor, oferindu-ne o perspectivă intimă asupra modului lor de viață. Michel Khleifi le
filmează meticulos ritualurile zilnice - concentrându-se
asupra chipurilor și gesturilor acestora - atât conversațiile cu rudele, cât și discuțiile cu el, întotdeauna despre
probleme concrete cu care se confruntă zi de zi. Arătându-ne aceste „nimicuri”, Khleifi ne pune la dispoziție
toate uneltele necesare pentru a simți ce înseamnă să fii
femeie într-o societate arabă sau să trăiești sub ocupație
fără dreptul de a cultiva pământurile tale ancestrale. Ne
pune la dispoziție toate uneltele pentru a putea înțelege
situația palestinienilor și a putea chestiona, „din interior”, ce este libertatea.

Michel Khleifi has chosen to film two women,
Farah Hatoum, a widow in her fifties who, ever
since the authorities confiscated her family’s lands
in 1947, has been working in an Israeli factory
in Nazareth, and Sahar Khalifeh, a young writer
and teacher in the Israeli occupied West Bank, to
make a film about the occupation and the condition of Palestinian women. The aim is not to
encourage them to talk about politics, but rather
to give us an insight into their point of view and
their way of life. Michel Khleifi scrupulously films
their daily rituals — focusing on their faces and
gestures —, their conversations with relatives, or
their conversations with the director, always about
very specific things they deal with on a daily basis.
By showing us these little ’nothings’ Khleifi puts at
our disposal all the tools we need in order to feel
what it is to be a woman in an Arab society, or to
live under occupation without being able to cultivate the land of your ancestors. He helps us get a
sense of the Palestinian’s situation and makes us
question the nature of freedom ’from the inside’. 213

(Vanina Vignal)

Vanina Vignal)

SECȚIUNI

RETROSPECTIVĂ MICHEL KHLEIFI

AL DHAKIRA AL KHASBA / MEMORIE FERTILĂ
[rFg, palEstiNa, bElgia, 1980, 99’, v.o: arabă]

Regie: Michel Khleifi
20.03 | h 18:00 | poiNt
Producție: Michel Khleifi
Imagine: Marc-André Batigne, Yves van der Meer
Montaj: Moufida Tlatli
Festivaluri și premii:
São Paulo International Film Festival 1981/
Journées Cinématographiques de Carthage, Tunisia 1981 /
Festival de cinema dei popoli Florence 1981 – Prize of the Jury
Filmografia:
Route 181: Fragments of a Journey in Palestine-Israel (2003) / Forbidden Marriages in the Holy Land (1995) /
You, Me, Jerusalem (1995) / Tale of the Three Jewels (1995) / Order of the Day (1993) /
Canticle of Stones (1990) / Wedding in Galilee (1987) /
Ma’loul Celebrates Its Destruction (1984) / Fertile Memory (1980)

Michel Khleifi was born in Nazareth, Israel. He
emigrated to Belgium in 1970, where he studied
214television and theater directing at the INSAS. After graduating, he worked in Belgium television
before turning to making his own films. He has
directed and produced several documentary and
feature films. He has received several awards including the International Critics’ Prize at Cannes
Film Festival, the Golden Shell at San Sebastian
International Film Festival and the André Cavens
Award in 1987 for his film “Wedding in Galilee”.
Khleifi currently teaches at INSAS. Eyal Sivan,
born in Israel, is a documentary filmmaker and
theoretician based in Paris. After exercising as a
professional photographer in Tel-Aviv, he leaves
Israel in 1985 and settled in Paris. Ever since,
he is sharing is time between Europe and Israel.
Known for his controversial films, Sivan directed
more than 10 worldwide awarded political documentaries and produced many others. He also
publishes and lectures on the Israeli-Palestinian
conflict, documentary filmmaking and ethics, political crimes and representation, political use of
memory, genocide and representation.

ROUTE 181: FRAGMENTS OF A JOURNEY
IN ISRAEL-PALESTINE /
RUTA 181: FRAGMENTE ALE UNEI CĂLĂTORII
ÎN ISRAEL-PALESTINA
[FraNța, bElgia, 2003, 272’, v.o: arabă, Ebraică,
ENglEZă, italiaNă]
În timpul Celei de-a Doua Intifade, în vara lui 2002, israelianul Eyal Sivan și palestinianul Michel Khleifi au
pornit într-o călătorie prin teritoriul lor comun, începând
din Gaza, aflată în sudul Israelului, și până în Galilea, în
nordul țării - de-a lungul granițelor stabilite în Rezoluția
nr. 181 adoptată de către ONU în 1947 prin care Palestina era împărțită în două state. În loc să facă un film
în care să reconstituie etapele istorice ale acestei partajări nefinalizate, au ales să intre în dialog cu diverse
persoane întâlnite în drumul lor - o varietate de figuri
din toate mediile sociale, de toate vârstele, genurile sexuale, naționalitățile, religiile și adeziunile politice, dându-le, astfel, dreptul la cuvânt. Conversațiile se nasc din
brusca apariție în viața lor a acestor doi cineaști, fiecare
provenind din câte o „parte” a liniei de separație, dornici să exploreze natura arbitrară și temporară a acestei
demarcații politice (din ce în ce mai pregnantă în peisaj),
cât și efectele sale devastatoare asupra locuitorilor săi
și a urmașilor lor. Cu toții vorbesc despre pace, însă din
perspective divergente și, după cum se pare, ireconciliabile. (Vanina Vignal)
Michel Khleifi s-a născut în Nazaret, Israel. A emigrat în
Belgia în 1970, unde a studiat regia de televiziune și de
teatru la INSAS. După absolvire, a lucrat în televiziunea
belgiană până a început să-și realizeze propriile filme.
A realizat și produs câteva filme de ficțiune și de documentar, care au primit premii precum Premiul Criticilor la
Cannes, Scoica de Aur la San Sebastian și Premiul André
Cavens în 1987 (pentru filmul „Nuntă în Galileea”). La
momentul actual, Khleifi predă în cadrul INSAS.
Eyal Sivan, născut în Israel, este un realizator de documentare și teoretician care activează la Paris. După ce
a lucrat ca fotograf profesionist la Tel Aviv, a plecat din
Israel în 1985 și s-a stabilit la Paris. De atunci, își împarte timpul între Europa și Israel. Cunoscut pentru filmele
sale controversate, a realizat mai mult de zece documentare politice și a produs altele. De asemenea, publică și predă pe teme precum conflictul israeliano-palestinian, filmul documentar și etică, crimele politice și
politica memoriei, genocidul.

.

Regie: Michel Khleifi, Eyal Sivan / Producție: Jacqueline Louis / Imagine: Raymond Fromont
Montaj: Moufida Tlatli / Muzică: Jean-Marie Sénia
Festivaluri și premii: Yamagata International Documentary Film Festival 2005 /
Cinéma du Réel 2004 / San Francisco International Film Festival 2004
Filmografia: Eyal Sivan - Unpleasant Truths (2016) /Jaffa, The Orange’s Clockwork 2009) /
I Love You All (2003) / The Specialist (1999) / Izkor: Slaves of Memory (1990)
Michel Khleifi - Route 181: Fragments of a Journey in Palestine-Israel (2003) /
Forbidden Marriages in the Holy Land (1995) / You, Me, Jerusalem (1995) / Tale of the Three Jewels (1995) /
Order of the Day (1993) / Canticle of Stones (1990) / Wedding in Galilee (1987) /
Ma’loul Celebrates Its Destruction (1984) / Fertile Memory (1980)

23.03 | h 18:00 | ciNEMatEca uNioN

RETROSPECTIVĂ MICHEL KHLEIFI
SECȚIUNI

ROUTE 181: FRAGMENTS OF A JOURNEY
IN ISRAEL-PALESTINE
[EN]
In the summer of 2002, during the Second Intifada, (Israeli) Eyal Sivan and (Palestinian) Michel
Khleifi embarked on a road trip through their common territory — setting off from Gaza, in the south
of Israel, up into Galilee, in the north of the country — along the borders outlined in Resolution
181, which, when adopted by the United Nations
in 1947, divided Palestine into two states. Rather
than making a film that would simply retrace the
history of this (ongoing) separation, they decided
instead to talk to the different people encountered
along the way and thus give them a voice — a diverse assortment of people from all backgrounds,
of all ages, genders, nationalities and religions,
with varying political views. Conversations emerge
from the sudden arrival in their lives of these two
filmmakers who are each from one ‘side’ of the
borderline, and who are on a quest to investigate
the arbitrary and temporary nature of a politically
established demarcation (which is becoming more
and more visible within the landscape), as well as
its devastating effects on its inhabitants and their
descendants. They all talk about peace, but from
very divergent and seemingly irreconcilable standpoints. (Vanina Vignal)

PROGRAME
OWR
OWR’S PROGRAMMES

SAHIA VINTAGE
[RO]
SAHIA VINTAGE este segmentul de cinema de arhivă al festivalului One World Romania, parte a unui
proiect mai larg de digitizare și deschidere către public a patrimoniului cinematografic asociat studioului de film
documentar al României socialiste, “Alexandru Sahia.”
eveniment susținut de institutul francez

fonds d’alembert | www.institutfrancais.ro

SAHIA VINTAGE

în cadrul

PROGRAME OWR

În 2019, la treizeci de ani de la căderea regimului Ceaușescu, impulsul memorial, de revizitare și revizuire
a relației noastre cu trecutul devine mai acut. Privim așadar înapoi, prin intermediul a două programe tematice care
plasează producția Sahia într-o perspectivă temporală mai largă ce include momentul 1989 și anii imediat următori.
Sub presiunea vremurilor în schimbare, documentariștii sunt obligați să se adapteze din mers la ritmurile
unei lumi care se rescrie sub ochii lor și, ocazional, să reflecteze la misiunea lor în durata lungă a istoriei. În trena
fracturii politice din decembrie 1989, foștii „lucrători din cinematografie” ai României socialiste re-învață practici
uitate și se angajează în acțiuni de ecologie interioară. Rezultă momente de auto-reflexivitate profesională ce rămân
înscrise în istoria documentarului românesc: un bun prilej pentru noi, astăzi, de a recapitula și reformula unele dintre
întrebările pe care și le pun documentariștii în vreme ce survolează ultimele decenii de istorie a țării. Ce-a însemnat,
pentru practica documentară în context național, eticheta de „propagandiști” politici aplicată documentariștilor
Sahia? Cum au internalizat realizatorii de cinema documentar această etichetă și cum/când s-a petrecut desprinderea de ea? Ce impact a avut, în durata istoriei, intersecția impusă a documentarului cu realitatea industrială a țării,
218 conviețuirea îndelungată, a documentariștilor cu o „clasă muncitoare” simultan privilegiată și victimizată, și cum s-a
rescris această realitate în prezent? Deloc în ultimul rând, cum ne ajută filmele Sahia să privim dincolo de ele, către
realități sociale și politice? Cum lucrează arhiva audio-vizuală asupra relației noastre cu trecutul?
SAHIA VINTAGE I
Lecții de viață [74’]
„Sonda numărul…” (A. Sîrbu, 1963, 10’) / „Datoria sau interesul personal” (Adrian Ianuli, 1971, 10’ - Animafilm) /
„Să treacă vara…” (Florica Holban, 1974, 10’) / „Diminețile oțelului” (Nicolae Cabel, 1976, 10’) /
„Răspunderea pentru calitate” (Ada Pistiner, 1984, 10’) / „Protecția cui?” (Ada Pistiner, 1992, 10’) /
„Zece minute cu clasa muncitoare” (Florin Iepan, 1994, 12’ - ATF)
SAHIA VINTAGE II
Despre timp și vremuri [73’]
„Romanțe aspre” (Slavomir Popovici, 1965, 15’) / „După zece ani” (Eugenia Gutu, 1971, 12’) /
„A doua scrisoare” (Nicolae Cabel, 1974, 10’) / „Amintiri din filmotecă” (E. Nussbaum, 1975, 12’) /
„Jurnalul liber” (colectivul Sahia, 1990, 10’) / „De Crăciun ne-am luat rația de libertate” (Cornel Mihalache,
Cristina Fernoaga, 1990, 14’)
Proiectul SAHIA VINTAGE este curatoriat de Adina Brădeanu.

VINTAGE SAHIA
[EN]
VINTAGE SAHIA is the archival strand of One World Romania, part of a long-term digitisation and outreach project designed to make heritage audio-visual material accessible to contemporary scholars and audiences.

VINTAGE SAHIA

15.03 | 19:00 | SALONUL DE PROIECTE
15.03 | 21:00 | SALONUL DE PROIECTE
16.03 | 11:00 | CINEMA ELVIRE POPESCO
17.03 | 13:00 | PAVILION 32

PROGRAME OWR

In 2019, as we celebrate thirty years from the collapse of the communist regimes of Eastern Europe,
our impulse to re-evaluate our relationship with the communist, and the more recent, post-communist past feels
increasingly stringent. We therefore look to the past with two programmes designed to inspire us to connect the
history of the Sahia documentary with the history of Romania, and to reflect on the political commitments and the
aesthetic possibilities associated with domestic documentary production throughout several decades of national
history. In December 1989, the documentary film-makers who took to the streets with their cameras had to adapt
on the go to the new rhythms of a world that was rewriting itself in front of their eyes. Hard-pressed by history,
they found time, now and again, to reflect on the changing times, and on the challenges and blessings brought by
those changes. Watching the cinematic imprints of those moments of reflection in this year’s programme allows us
to recap on, and rethink, some of the issues raised by these film-makers as they rushed with their cameras through
history, to record, educate, agitate, or share their hopes for a better future.
The film-makers from Sahia worked under an ideological mandate. Their films were inextricably intertwined with politics. As they fulfilled their mission, they were labelled ‘regime propagandists’ – a poor reputation219
that impacted documentary practice in Romania in the long term. Revisiting their work today, we strive to understand whether they ever internalized that label and, if so, how and when they managed to distance themselves from
it. We also consider the long-term impact of the systematic, ideologically inflected focus of the domestic documentary on a ‘working class’ that was simultaneously privileged and victimised during the communist years, and how
the relationship between documentary film-makers and workers evolved after December 1989. To conclude, this
year’s programmes invite you to take some time to think about how the Sahia films draw us to look beyond them,
towards particular social and political realities and – more generally – about how audio-visual archives in general
shape our relationship with the historical past.
VINTAGE SAHIA I
Of Lives and Lessons [74’]
“Oil Well Number…” (A. Sîrbu, 1963, 10’) / “Let the Summer Pass …” (Florica Holban, 1974, 10’) /
“Professional Duty vs. Personal Interest” (Adrian Ianuli, 1971, 10’ - Animafilm) /
“Steel Mornings” (Nicolae Cabel, 1976, 10’) / “Quality Control” (Ada Pistiner, 1984, 10’) /
“Whose Workplace Safety?” (Ada Pistiner, 1992, 10’) /
“Ten Minutes with the Working Class” (Florin Iepan, 1994, 12’ - ATF)
VINTAGE SAHIA II
Of Time and Times [73’]
“Rough Harmonies” (Slavomir Popovici, 1965, 15’) / “Ten Years On” (Eugenia Gutu, 1971, 12’) /
“The Second Letter” (Nicolae Cabel, 1974, 10’) / “Memories from the Film Archive” (E. Nussbaum, 1975, 12’) /
“The First Free Newsreel” (the Sahia Studio collective, 1990, 10’) /
“On Christmas Day We Took Our Ration of Freedom” (Cornel Mihalache, Cristina Fernoaga, 1990, 14’)

The VINTAGE SAHIA strand is curated by Adina Brădeanu.

OWR LA ȘCOALĂ

PROGRAME OWR

OWR LA ȘCOALĂ

[RO]

220

One World Romania la Școală este programul educațional desfășurat pe tot parcursul anului, care își
propune să introducă filmele documentare și discuția despre drepturile omului în liceele din țară, prin evenimente
dedicate elevilor și profesorilor.
Elevii de liceu au posibilitatea de a organiza CLUBURI DE FILM One World Romania, cu proiecții regulate, urmate de discuții libere pe o paletă largă de subiecte. În prezent, în mai multe orașe din țară funcționează o
rețea de 25 de cluburi de film documentar, dar numărul lor este în continuă creștere. Începând din 2017, liceenii
organizează și primul festival de film documentar în licee, AdDOC, cu motto-ul „Adevăr și provocare” explicat de
elevii organizatorii ai festivalului astfel: „societatatea noastră are adevăruri, iar dacă ele rănesc sau sunt dureroase,
te provocăm să le schimbi.”
Pentru profesorii de liceu, One World Romania la Școală dezvoltă MATERIALE EDUCAȚIONALE pornind de la filmele documentare, un instrument care completează materia școlară cu povești reale despre trecut și
prezent, pentru a pregăti generațiile viitoare. În plus, organizează sesiuni de formare intensive la nivel național și
local și susține activitatea profesorilor prin PLATFORMA EDUCAȚIONALĂ ONLINE și prin evenimente organizate
împreună cu ei.
Pe timpul verii, programul educațional se mută în grădinile și curțile elevilor și colaboratorilor de prin toată țara, cu proiectul DOCUMENTARE LA CURTE. Iar în fiecare toamnă, LUNA.DOC, o lună de filme documentare
în licee tratează o nouă temă pornind de la povești care au potențialul de a deschide discuții și de a ascuți spiritul
civic și gândirea critică a elevilor.
.

OWR AT SCHOOL

PROGRAME OWR

One World Romania At School is an educational programme running all year round that aims to introduce high-schoolers from all over the country to documentary films and to start a conversation about human rights,
through various events addressed to students and teachers alike.
The students are given the opportunity to organise One World Romania FILM CLUBS, with regular
screenings followed by free discussions around a myriad of different topics. There is currently a network of 25
documentary film clubs active around several Romanian cities, but their number is continually growing. Beginning with 2017, the students have also been organising the first high-school documentary film festival, AdDOC,
using the motto “Truth or Dare” which the students who coordinate it have explained as follows: “our society holds
certain truths, and if these truths are hurtful or upsetting we dare you to change them.”
One World Romania At School offers high-school teachers EDUCATIONAL MATERIALS based on documentary films, a tool that can append the school curriculum with real stories about the past and present, in order
to help them educate future generations. In addition, teachers benefit from intensive training courses organised
both nationally and locally, while their activity is supported through our ONLINE EDUCATIONAL PLATFORM and
through a number of events they help organise.
During the summer, our educational programme sets camp in the students’ and collaborators’ gardens
and backyards from across the country, with our project called DOCUMENTARIES IN THE BACKYARD. And every
autumn, LUNA.DOC — a month-long programme of documentary film screenings in high-schools — focuses on a
new topic starting from different stories that are likely to spark debate and to sharpen the students’ civic awareness
and critical thinking.

OWR AT SCHOOL

[EN]
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OWR LA ȘCOALĂ

[RO]
ONE WORLD ROMANIA LA ȘCOALĂ – FILME DOCUMENTARE CA INSTRUMENTE EDUCAȚIONALE
12 motive pentru a intoduce filmele documentare și discuțiile despre drepturile omului în liceele din România:
/ 1 La fel ca istoria, filmele documentare ne ajută să ne descoperim trecutul, să înțelegem prezentul și să anticipăm
viitorul / 2 La fel ca geografia, filmele ne plimbă pe harta lumii și ne oferă un punct de plecare și uneori chiar un
traseu de parcurs / 3 La fel ca chimia, documentarele descompun lumea în molecule, arătând cum acestea reacționează în societate și catalizează schimbarea continuă / 4 La fel ca matematica, filmele documentare ajung la
rădăcina radicalului / 5 La fel ca psihologia, filmele ne ajută să ne înțelegem pe noi înșine și pe cei din jur / 6 La
fel ca educația civică, filmele ne prezintă mecanismele de funcționare ale lumii înconjurătoare și rolul pe care îl are
fiecare dintre noi în ea / 7 La fel ca limbile moderne, documentarele ne duc într-o călătorie prin alte culturi / 8 La fel
ca biologia, filmele taie în carne vie și disecă cu atenție poveștile din jurul nostru / 9 La fel ca fizica, documentarele
pun în valoare forțele și tensiunile care guvernează lumea din jur / 10 La fel ca arta, documentarele ne ajută să experimentăm realitatea într-un mod unic și subiectiv / 11 La fel ca logica, filmele și discuțiile care le însoțesc contribuie
la consolidarea gândirii critice și la exprimarea propriilor opinii / 12 La fel ca literatura, filmele documentare conțin
o doză serioasă de poezie.
PROIECȚII PENTRU ELEVI ȘI PROFESORI DE LICEU ÎN CADRUL FESTIVALULUI OWR12
One World Romania invită elevii și profesorii de liceu la CINEMATECA EFORIE la cele mai noi filme documentare
selectate special pentru a răspunde curiozităților tinerei generații cu privire la lumea în care trăim.
Luni, 18 martie | ora 10:00 | ÎNAINTE SĂ SE ÎNTOARCĂ TATA
Luni, 18 martie | ora 14:00 | LA NORD DE SOARE
Marți, 19 martie | ora 14:00 | DISTANȚA DINTRE MINE ȘI MINE
Miercuri, 20 martie | ora 14:00 | CAMORRA
Joi, 21 martie | ora 14:00 | calup de scurt-metraje SAHIA VINTAGE

Fiecare proiecție este urmată de o dezbatere în prezența regizorului sau a unui specialist în legătură cu subiectul
222tratat de film. Acesta are rolul de a contextualiza situațiile, de a clarifica informația sau de a introduce noi aspecte.
Liceenii sunt încurajați să dialogheze și să își exprime opiniile cu scopul de a le antrena spiritul civic și de a le cultiva
înțelegerea și conștientizarea celuilalt, nevoia informării, importanța luptei pentru și în spiritul drepturilor omului.
decernarea trofeului festivalului oWr12
+ Proiecția filmului câștigător
23.03 | 20:00 | cinemateca eforie

JURIUL LICEENILOR
Din 2013, singurul juriu al festivalului One World Romania este format din cinci liceeni, care vizionează 10
filme documentare și decernează singurul premiu al festivalului. La ediția din 2019 acordăm pentru prima dată un
premiu în bani, în valoare de 5.500 lei, oferit cu sprijinul Institutului Cultural Român. Motivația acordării unui premiu
din partea adolescenților a apărut 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. Premiul acordat de liceeni, motivația alegerii lor,
precum și filmul câștigător vor fi prezentate în cadrul Galei de închidere, care va avea loc sâmbătă, 23 martie.
Membrii juriului sunt aleși în fiecare an în baza unui eseu liber despre o anumită problematică sau o dezbatere necesară în societate. Provocarea pe care am lansat-o anul acesta este ca elevii să își imagineze o comunitate
utopică.
Filmele aflate în competiție sunt: 35 DE ANI CU NAO ȘI CU FAMILIA SA / CAMORRA / COBY /
DIVIZAREA / ÎNAINTE SĂ SE ÎNTOARCĂ TATA / JAMILIA / MALLE ÎN EXILUL SĂU / O FEMEIE CAPTIVĂ /
SRBENKA / TATĂL MEU ESTE FRATELE MAMEI

SCREENINGS FOR HIGH SCHOOL STUDENTS AND TEACHERS AT OWR12
One World Romania invites high school students and teachers to the EFORIE CINEMATHEQUE to the newest
documentaries carefully selected in order to satisfy the young generation’s curiosity regarding the world we live in.
Monday, March 18th | 10H00 | BEFORE FATHER GETS BACK
Monday, March 18th | 14H00 | NORTH OF THE SUN
Tuesday, March 19th | 14H00 |THE DISTANCE BETWEEN ME AND ME
Wednesday, March 20th | 14H00 | CAMORRA
Thursday, March 21st | 14H00 | VINTAGE SAHIA short films
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ONE WORLD ROMANIA AT SCHOOL - DOCUMENTARY FILMS AS EDUCATIONAL TOOLS
12 reasons to introduce documentary films and discussions about human rights to Romanian high schools:
/ 1 Just as history, documentaries help us discover the past, understand the present and anticipate the future / 2
Just as geography, documentaries take us across the world’s map and provide us with a starting point and sometimes even an entire journey / 3 Just as chemistry, documentaries break down the world into molecules, demonstrating how they react in society and become catalysts for continual change / 4 Just as math, documentaries get to
the square root of the square root / 5 Just as psychology, documentaries help us understand ourselves and the people around us / 6 Just as civic education, documentaries show us the workings of the world and prompt us to get
involved in the life of our society / 7 Just like modern languages, documentaries lead us on a journey through other
cultures / 8 Just as biology, documentaries cut into living flesh and carefully dissect the stories around us / 9 Just as
physics, documentaries bring forward the forces and tensions that govern the world / 10 Just as art, documentaries
help us experience reality in a unique and subjective manner / 11 Just as logic, documentaries and the discussions
that accompany them contribute to the consolidation of critical thinking and the expression of one’s own opinions /
12 Just as literature, documentaries contain a serious dose of poetry.

OWR AT SCHOOL

[EN]

After each screening a director or an expert in the area tackled by the film will discuss each film with the students,
by contextualizing the situations, clarifying the information and introducing new approaches. These events offer223
young people the chance to enter in a debate and express their own opinions, so as to engage their civic spirit
and deepen their understanding of otherness and of the other, the need for being informed and the importance of
fighting for and in the spirit of Human Rights.

CLOSING GALA OF THE FESTIVAL
+ SCREENING
23.03 | 20h00 | cinemateca eforie
HIGH SCHOOL STUDENTS JURY
Since 2013 the only jury of the One World Romania festival consists of five high school students who attend the screenings of 10 documentaries and award the only prize of the festival. At the 2019 edition we will award
for the first time a cash prize of 5,500 lei, offered with the support of the Romanian Cultural Institute. The need for
a prize awarded by teenagers 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 put an end to or to change, and
it is our duty to give them free reign to make their choices.
At every one 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 award, the motivation of the jury’s choice and
the winning film will be presented at the Closing Gala of the festival on Saturday, March 23rd.
The members of the jury are selected each year on the basis of an essay concerning a certain issue or
debate with social relevance. The challenge we launched this year is for students to imagine a Utopian community.
The films in competition are: A WOMAN CAPTURED / BEFORE FATHER GETS BACK / CAMORRA /
COBY / DJAMILIA / HOME, SWEET HOME / MALLE IN HIS EXILE / MY FATHER IS MY MOTHER’S BROTHER /
SRBENKA / THE DIVIDE

KINEDOK
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KINEDOK

[RO]
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KINEDOK este un program internațional de distribuție alternativă pentru filmul documentar, care se
desfășoară în șapte țări partenere: Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Croația, Norvegia, Bulgaria și România.
Fiecare țară contribuie la catalogul comun cu unele dintre cele mai interesante documentare produse în
ultimii ani, care rulează apoi în sute de locații din toate cele șapte teritorii, generând astfel o comunitate culturală
impresionantă. Un obiectiv important al proiectului este acela de a diversifica și extinde lanțul de distribuție dincolo
de sălile de cinema, organizând proiecții în orice spațiu unde vizionarea unui film are potențialul de a deveni o experiență comunitară (galerii, muzee, baruri, biblioteci, case de cultură etc.). Un alt scop al proiectului este acela de
a prelungi și îmbogăți experiența cinematică prin discuții cu regizori, producători, protagoniști sau alți invitați care
au legătură cu tema filmelor, încurajând astfel dialogul social și dezvoltarea unui public activ.
Ediția KINEDOK din 2019 aduce în atenția spectatorilor o nouă selecție de filme documentare de impact, precum și un catalog online cu documentare din edițiile trecute, care va fi disponibil pe platforma internațională DAFilms.com. Anul acesta vom îmbina proiecțiile-eveniment cu distribuția online, pentru a face față cerințelor
tot mai ridicate ale iubitorilor de film documentar.
Între 2015 și 2018 am reușit să organizăm 879 de proiecții KINEDOK în 61 de spații alternative din peste 30
de orașe din România, dezvoltând astfel comunități de cinefili amatori de film documentar în întreaga țară. Cu un public
total de 23.650 de spectatori în ultimii patru ani, KINEDOK a devenit o platformă solidă de distribuție alternativă de film
documentar, care completează distribuția clasică și aduce filmul documentar mai aproape de public.
Lansăm cel de-al 5-lea sezon KINEDOK cu proiecția filmului maghiar „O femeie captivă”.
18.03 | 21:00 | CINEMATECA EFORIE
19.03 | 18:00 | ARCUB

ÎNTÂLNIREA DE LUCRU CU PARTENERII KINEDOK
În timpul festivalului are loc întâlnirea anuală de lucru cu partenerii KINEDOK din țară, adică cei care
găzduiesc proiectul și care organizează cu devotament proiecții de film documentar în comunitățile lor. Împreună
cu ei punem la cale cea de-a cincea ediție KINEDOK și stabilim programul de proiecții pe următorul an

Parteneri internaționali / International partners: Institutul de Film Documentar (Republica Cehă),
Filmtopia (Slovacia), Budoku (Ungaria), ReStart (Croația), Bergen International Film Festival (Norvegia),
Activist 38 (Bulgaria)
Parteneri locali / Local partners: Asociația CitiZenit - Arad; Asociația Forum Apulum – Alba Iulia; Muzeul Vasile
Pârvan – Bârlad, Asociația Artburg și Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov - Brașov; Galeria
Artera, Hidden - The Social Space, Green Floreasca și Spaţiul Public European - București; Biblioteca Judeţeană
“Octavian Goga” Cluj și Fabrica de Pensule - Cluj Napoca; Asociația pentru dezvoltare GHEPart - Centrul de
Cultură și Arte „George Topârceanu” - Curtea de Argeș; Muzeul de Artă Vizuală - Galați; Meru - Iaşi; Centrul Cultural Județean Harghita - Miercurea Ciuc; Biblioteca Municipală din Odorheiu Secuiesc; Craft & Light - Ploiești;
Muzeul Cineastului Amator – Reșița; Asociația SamStudia și Zeppelin Pub - Satu Mare; J’ai Bistrot - Târgu Mureș;
Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Tudoran” și Aethernativ - Timișoara.
Cu sprijinul / With the support of: Centrul Național al Cinematografiei și Creative Europe MEDIA

KINEDOK

THE ANNUAL MEETING WITH THE KINEDOK PARTNERS
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KINEDOK is an international programme for alternative distribution of creative documentary films,
organized in seven European countries: Czech Republic, Slovakia, Hungary, Croatia, Norway, Bulgaria and
Romania.
A common catalogue of films is created, where each partner country contributes with some of the
most interesting documentaries produced in recent years, which end up being screened throughout the year in
hundreds of locations in all seven territories, generating an impressive viewer community. An important objective
of the project is to diversify and extend the distribution chain beyond traditional cinemas, by organizing screenings in any space that has the potential of turning a film into a community experience (galleries, museums, bars,
public libraries, cultural centers etc.). The cinematic experience is enhanced through discussions with filmmakers,
producers, protagonists and experts on issues generated by the films, consequently encouraging social dialogue
and developing an active viewer community.
The 5th edition of KINEDOK offers a new selection of relevant documentaries as well as an online
catalogue with films from previous editions that will be available through DAFilms.com VOD platform. KINEDOK
2019 combines the event-based distribution with online distribution in order to satisfy people’s growing demand
for high-quality documentaries.
Between 2015 and 2018 we managed to organize 879 KINEDOK screenings in 61 alternative places
from over 30 cities in Romania, developing communities of cinephiles interested in documentary film, all over the
country. With a total public of 23.650 people so far, KineDok has become a strong platform for alternative documentary film distribution, completing the classical distribution, bringing documentaries closer with the public.
We launch the 5th KINEDOK season with the Hungarian film ”A Woman Captured”.

KINEDOK

[EN]

During the festival we organise the annual meeting with the local KINEDOK partners, who host the project225
and organise documentary screenings in their communities. In collaboration with them, we prepare the fifth KINEDOK
edition and establish the screening schedule for the entire year.

CONFERINȚA KINEDOK
[RO]
Distribuția de film documentar: de la supermarket la butic
KINEDOK Forum & Cocktail

KINEDOK

În cadrul acestui eveniment dedicat industriei cinematografice, KINEDOK își propune să investigheze noi strategii
de distribuție pentru filmul documentar, analizând felul în care distribuitori internaționali planifică viața unui film,
organizând călătoria sa prin diferite platforme și modalități de expunere către public. Invitați cu experiență vastă
în metode tradiționale și alternative de distribuție, festivaluri de film și platforme VOD vor explica cum lucrează cu
cineaștii și cum se promovează un film. Conferința va fi urmată de un cocktail, unde cineaștii și distribuitorii vor avea
ocazia să socializeze într-o atmosferă informală.
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18.03 | 17:00 | POINT
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INVITAȚI:
Diana Tabakov
Republica Cehă
Doc Alliance Films
Diana Tabakov este curator al platformei internaționale VOD Doc Alliance Films, ce s-a născut din parteneriatul a 7
festivaluri importante de film documentar. Platforma prezintă diferite programe, de la retrospective ale unor regizori de
renume mondial până la premiere cinematografice. De asemenea, ea se ocupă de programare în cadrul mai multor
cinematografe de artă și festivaluri de film și conduce proiectul educațional „My Street Films” în Europa Centrală.
Tor Fosse
Norvegia
Tour de Force | Bergen International Film Festival
Tor Fosse deține casa de distribuție Tour de Force care se specializează în filme de ficțiune și documentare arthouse
și este directorul Festivalului Internațional de Film de la Bergen, care este cel mai mare festival de film din Norvegia.
Festivalul este unul dintre partenerii internaționali KINEDOK.
Maja Lindquist
Suedia
Doc Lounge
Maja Lindquist este director al organizației Doc Lounge, o rețea scandinavă de distribuție, care lucrează cu documentare de calitate, produse în ultimii ani în întreaga lume. Doc Lounge se specializează în implicarea publicului, adresându-se mai ales tinerilor și organizând evenimente culturale speciale și proiecții comunitare în multe orașe din Suedia,
Finlanda, Danemarca și Norvegia. De patru ani Maja Lindquist se ocupă de programare în cadrul Festivalului de Film
Nordisk Panorama. Ea are de asemenea experiență în a lucra cu filmele de artă precum și cu diferite alte proiecte
culturale europene.

KINEDOK CONFERENCE
[EN]
Documentary Film Distribution: from Supermarket to Boutique Approaches.
KINEDOK Forum and Cocktail

GUESTS:
18TH | 17H00 | POINT

PROGRAME OWR

MARCH

KINEDOK

During this event dedicated to the film industry, KINEDOK aims to investigate new distribution strategies for documentary films, by analysing the way in which international distributors plan the life of a film and organise its journey
through various exhibition platforms. In this open session guests with rich experience in traditional and alternative
distribution methods, film festivals and VOD platforms will explain how they work with filmmakers and promote
films to the general public. A cocktail party will follow the discussion, where filmmakers will have the opportunity to
connect and mingle with the distributors.

Diana Tabakov
227
Czech Republic
Doc Alliance Films
Diana Tabakov is the head of acquisitions and film programme at the international VOD platform Doc Alliance Films
powered by 7 key European documentary film festivals. The portal presents regular film programmes ranging from
retrospectives of world-renowned filmmakers to new premiere formats. She also curates documentary films for art
house cinemas and film festivals, and runs the film literacy project My Street Films in Central European countries.

Tor Fosse
Norway
Tour de Force | Bergen International Film Festival |
Tor Fosse is head of Tour de Force, a Norwegian theatrical distributor specializing in art house films and documentaries,
as well as Festival Director of Bergen International Film Festival, Norway’s largest film festival. The festival is one of the
KINEDOK international partners.

Maja Lindquist
Sweden
Doc Lounge
Maja Lindquist is the director of Doc Lounge, a Nordic screening and distribution network, working with new high
quality documentaries from all over the world. Doc Lounge specializes on outreach and audience engagement, reaching out to a broad and young audience with unique event and community screenings all over Sweden, Finland,
Denmark and Norway. Maja Lindquist has also been the Head of Programme at Nordisk Panorama Film Festival
for the last four years. She also has experience working in art house cinema and various European culture projects.

CIVIL SOCIETY PITCH
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CIVIL SOCIETY PITCH

[RO]
CIVIL SOCIETY PITCH powered by ONE WORLD ROMANIA va încheia cea de-a 3-a ediție, începută în
martie 2018, cu un pitch public dedicat echipelor care au parcurs toate etapele proiectului început anul trecut, au
documentat o temă corelată drepturilor omului și au realizat un trailer reprezentativ pentru documentarul în lucru.
Vor participa 5 echipe formate din regizori și ONG-uri care își vor prezenta proiectele de documentare
în fața juriului format din cineaștii Mona Nicoară și Alexandru Solomon. Juriul va decide proiectul câștigător și
One World Romania va oferi premiul de dezvoltare de 4.000 de euro. Evenimentul este deschis cineaștilor români și internaționali care vizitează festivalul, precum și publicului larg.
Activiștii și ONG-urile sunt mereu în căutare de metode noi și creative pentru a crește nivelul de conștientizare a problemelor sociale în rândul publicului larg și a decidenților din administrație, iar cineaștii ajung cu
greu la subiectele cu impact social. One World Romania a venit în întâmpinarea acestor nevoi și a adus împreună,
pentru prima oară în România, profesioniști din ambele domenii, cu scopul de a facilita dezvoltarea de proiecte
creative de film documentar despre realități locale.
La prima etapă a ediției din martie 2018 au participat reprezentanți din partea a 13 ONG-uri și 19
regizori și artiști vizuali din 4 țări partenere: România, Bulgaria, Ungaria și Republica Moldova.
Trăim în aceeași regiune, ne confruntăm cu aceleași dileme, scriem și vorbim despre aceleași provocări
dar uneori uităm să comunicăm direct. Civil Society Pitch așează față în față cineaști (regizori sau producători de
film documentar) și activiști / organizații care luptă pentru apărarea drepturilor omului. Unii o numesc facilitare,
alții îi spun pețit. Indiferent de numele dat, ne interesează un singur lucru: încurajăm apariția de noi filme documentare în regiune. Civil Society Pitch oferă cadrul perfect pentru lucru: tutori străini cu vastă experiență în
domeniu, mentorat pentru dezvoltare și un premiu consistent celui mai bun proiect.
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Premiul din 2019 este acordat cu sPrijinul
administrației fondului cultural național

[EN]
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CIVIL SOCIETY PITCH

CIVIL SOCIETY PITCH powered by ONE WORLD ROMANIA 3rd edition (started in March 2018) will
end with a pitch session open to the teams who have completed all the stages of the project they began last
year, have researched a topic related to human rights and have made a trailer to represent their work-in-progress
documentary.
The 5 participating teams are made up of directors and NGOs who will be presenting their documentary projects to a jury composed of filmmakers Mona Nicoară and Alexandru Solomon. They will choose the
winning project and One World Romania will be awarding the team with €4000 to help them develop their idea.
The event is open both to Romanian and international filmmakers who are attending our festival, and to the
general public.
Activists and NGOs are always searching for new and creative methods to raise the level of awareness
of social issues among the general population and our public administration, while filmmakers find it difficult
to approach socially relevant stories. One World Romania has tried to fill these needs and, for the first time in
Romania, has brought together professionals from both fields with the intention to facilitate the development of
creative documentary projects focused on local realities.
In the first stage from March 2018 we welcomed the participation of representatives from 13 NGOs
and of 19 directors and visual artists from four partner countries: Romania, Bulgaria, Hungary and the Republic
of Moldova.
We live in the same part of the world, we face the same dilemmas, we write and speak of the same
challenges but we forget to communicate directly with each other. Civil Society Pitch connects filmmakers (directors or producers of documentary films) with activists / organisations who fight to protect human rights. Some
call it facilitating, others call it wooing. Regardless of its name, though, we are only interested in one thing: we
encourage the emergence of new documentary films across our shared region. Civil Society Pitch is the ideal
environment to get the ball rolling: international tutors with a high level of knowledge and experience in the field,
229
mentorship and guidance towards the development of projects and a substantial prize to the winning team.

national cultural
fund administration

With the suPPort of the

in 2019,

the develoPment Prize is offered

19.03 | 14:30 | POINT
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CINECLUB

CINECLUB
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[RO]

[EN]

Asociația One World Romania a lansat în luna
ianuarie 2019 un nou proiect pentru publicul bucureștean – CINECLUBUL One World Romania. De două ori
pe lună, duminica, ne vom întâlni în spațiul prietenilor
noștri de la POINT cu unele dintre cele mai importante
filme documentare din istoria cinematografiei.

One World Romania launched in January 2019 a
new project for the Bucharest public - CINECLUB
One World Romania. Twice a month on Sundays,
we will meet in the space of our friends at POINT
with some of the most important documentary
films in the history of cinema.

Intrarea este liberă pe bază de rezervare
Mai multe informații pe pagina de Facebook CINECLUB ONE
WORLD ROMANIA
Proiectul este co-finanțat de
Administrația Fondului Cultural Național

The entrance is free on a reservation basis
More information on our Facebook page CINECLUB ONE WORLD ROMANIA
The project
is co-funded by the National Cultural Fund
Administration.

COLECȚIA DE DVD-URI
[EN]

Anumite filme merită să le ai acasă și să le poți revedea
oricând. Din 2012, One World Romania a început să editeze periodic pe DVD câteva din documentarele programate la festival. S-au adunat până acum 15 titluri, filme
controversate, nominalizate la Oscar, pe care nu le veţi
găsi foarte uşor în altă parte și care, credem noi, merită
să stea pe raftul oamenilor de care ne leagă dragostea
pentru cinema-ul documentar și credința că un film bun
poate schimba o lume. Cinci dintre ele sunt filme românești, pentru că susținerea documentarului autohton face
parte din misiunea One World Romania.

Certain films are worth having at home, on your
shelf, to be able to re-watch them at anytime.
In 2012, One World Romania started publishing
DVDs with some of the best films from the festival - this collection now has 15 titles. Because
supporting local filmmakers is part of our mission, five of them are Romanian films.

Apoi, în 2014, Asociația noastră a demarat un proiect de
redescoperire a producției Studioului „Alexandru Sahia”.
DVD-urile Sahia Vintage oferă, alături de titluri clasice ale
documentarului românesc, un număr de producții mai puțin cunoscute ale studioului, capabile să deschidă o perspectivă nouă asupra practicii documentare în România
comunistă, precum și asupra realității trăite de cetățeni
dincolo de cortina de fier. Cele cinci DVD-uri publicate
până acum sunt însoțite de câte o broșură bilingvă consistentă [RO/EN] care le transformă în instrumente prețioase
232pentru activități educaționale în licee și universități.

Then, in 2014, our association started a project
of rediscovery of the productions made by the
“Alexandru Sahia” Studio. The Sahia Vintage
DVDs offer, besides classic Romanian documentaries, a number of less known films. These films
open up a new perspective on documentary production in communist Romania and, at the same
time, offer a window to the life lived by people
behind the iron curtain. The five DVDs published
so far come with a detailed brochure in Romanian
and English, making them precious educational
tools for high schools and even universities.
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COLECȚIA DE DVD-URI

[RO]

CHIRURGUL ENGLEZ
TESTIMONIAL
VIDEOCRAȚIE
TOT CEEA CE SCLIPEȘTE
DUPĂ REVOLUȚIE
AURUL TOAMNEI
PERESTROIKA MEA
ȘCOALA NOASTRĂ
FORTĂREAȚA
ANATOMIA UNEI PLECĂRI
ACTUL DE A UCIDE
AI WEI WEI: FĂRĂ REGRETE
AICI SUNT DRAGONI
AUTOSTRADA
WAITING FOR AUGUST
SAHIA VINTAGE I: documentar, ideologie, viață
SAHIA VINTAGE II: muncă
SAHIA VINTAGE III: copii
SAHIA VINTAGE IV: comandă politică
SAHIA VINTAGE V: efemere

THE ENGLISH SURGEON
TESTIMONY
VIDEOCRACY
ALL THAT GLITTERS
AFTER THE REVOLUTION
AUTUMN GOLD
MY PERESTROIKA
OUR SCHOOL
FORTRESS
ANATOMY OF A DEPARTURE
THE ACT OF KILLING
AI WEI WEI: NEVER SORRY
HERE BE DRAGONS
HIGHWAY
WAITING FOR AUGUST
SAHIA VINTAGE I: documentary film
SAHIA VINTAGE II: work
SAHIA VINTAGE III: children
SAHIA VINTAGE IV: political commissioning
SAHIA VINTAGE V: ephemeral film

DVD-urile pot fi cumpărate din librăriile CĂRTUREȘTI,
HUMANITAS, LIBRARIUM și LA DOUĂ BUFNIȚE sau online de pe site-ul EVENTBOOK.

The DVDs can be purchased from selected bookstores at CĂRTUREȘTI, HUMANITAS, LIBRARIUM and LA DOUĂ BUFNIȚE or online through
EVENTBOOk.
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DVD COLLECTION

EVENIMENTE
CONEXE
ACCOMPANYING
EVENTS

30 DE ANI
[RO]

Nimeni nu știa, la începutul anului 1990, care este rețeta trecerii de la socialism la capitalism, de la proprietate
de stat la proprietate particulară, pentru simplul motiv că societatea nu experimentase încă această schimbare
decât în sens invers. Care au fost opțiunile politice și soluțiile aplicate, cum au evoluat ele de-a lungul acelui
deceniu? Care au fost modelele străine din care s-au inspirat factorii decizionali? O discuție cu câțiva dintre cei
mai influenți economiști ai vremii, moderată de Cătălin Augustin Stoica, autorul cărții „From Good Communists
to Even Better Capitalists?”.
DEZBATERE. PRIMUL AN DE DEMOCRAȚIE, ÎNTÂIUL AN DE CONFUZIE
20.03 | 20:15 | CINEMA ELVIRE POPESCO

CONEXE

30 DE ANI

DEZBATERE. PRIVATIZAREA ROMÂNIEI, UN EXPERIMENT ÎN CARE TRĂIM
19.03 | 17:00 | ARCUB (SALA ARCELOR)

Ce se întâmplă atunci când o nație se debarasează de un regim politic și rămâne fără conducători? Tensiunea
post-decembristă din România a creat atât panică, cât și un soi de paranoia generală, în care grupul de lideri
236provizorii era pus la îndoială și oricine putea fi bănuit de concetățenii lui de terorism, de oportunism, de partizanat cu comuniștii rămași.
După proiecția specială a filmului „După revoluție”, în regia lui Laurențiu Calciu, rememorăm împreună cu acesta
și cu Nicolae Rațiu, fiul lui Ion Rațiu, una dintre personalitățile marcante ale momentului 1990 și candidat în cadrul
primelor alegeri prezidențiale de după 1989, contextul primelor alegeri de după Revoluție.
Participă: Nicolae Rațiu / Laurențiu Calciu / Sorin Șerb
DEZBATERE. ABROGAREA ARTICOLULUI 200 - SCOATEREA HOMOSEXUALITĂȚII DIN CODUL PENAL.
POVEȘTI DIN ANII ’90.
21.03 | 18:00 | POINT
Participă: Florin Buhuceanu și invitații săi
Articolul 200, succesorul mai de temut al articolului 431, a apărut în Codul Penal publicat de regimul comunist
în 1968. Sub domnia celor două articole, mai bine de 60 de ani, România a condamnat cu închisoarea relațiile
sexuale între persoane de același sex, numărul real al victimelor nefiind cunoscut nici azi. Abia în anul 1998, Emil
Constantinescu elibera prin decret prezidențial ultima deținută condamnată pe baza Articolului 200, iar dezincriminarea homosexualității devenea posibilă abia trei ani mai târziu, în 2001.
ACCEPT, prima organizaţie neguvernamentală de drepturile omului din România care apară şi promovează drepturile persoanelor LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, persoane transgender) la nivel naţional, este înregistrată oficial
în 1996, și generează o amplă campanie de advocacy pentru dezincriminarea homosexualității.
Din spatele datelor istorice apar povești personale care reconstruiesc una dintre primele campanii de advocacy
realizate în România post-comunistă. Documentarea pentru acest eveniment a fost realizată prin utilizarea de
materiale din Arhiva ACCEPT, care vor fi prezentate în premieră în cadrul One World Romania.

30 YEARS AFTER
[EN]

DISCUSSION. THE PRIVATISATION OF ROMANIA, AN EXPERIMENT WHICH WE’RE LIVING

DISCUSSION. THE FIRST YEAR OF DEMOCRACY, THE FIRST YEAR OF CONFUSION
CINEMA ELVIRE POPESCO
WEDNESDAY | MARCH 20TH | 20H15

CONEXE

At the beginning of the ‘90s, no one knew the correct formula for transitioning from socialism to capitalism,
from state-owned property to private property, for the simple reason that our society had only experienced this
transformation conversely. What were the political choices and the implemented solutions and how did they
evolve throughout the decade? What were the international models used as examples for the deciding factors? A
discussion with some of the most influential economists of the era, moderated by Cătălin Augustin Stoica, author
of the book “From Good Communists to Even Better Capitalists?”.

30 YEARS AFTER

ARCUB (SALA ARCELOR)
TUESDAY | MARCH 19TH | 17H00

What happens when a nation rids itself of a political regime and is left without leaders? The post-revolution
tensions in Romania stirred not only panic, but also a general feeling of paranoia, where the group of provisional
leaders was under constant scrutiny and anyone could be suspected by their fellow citizens of terrorism, of op-237
portunism, of partisanship with the remaining communists.
Following the special screening of Laurențiu Calciu’s “After the Revolution,” join us, together with the director of
the film and with Nicolae Rațiu, the son of Ion Rațiu, one of the most prominent figures of the year 1990 and a
candidate in the first presidential elections after 1989, to retrace the steps of the first elections after the Revolution.
With: Nicolae Rațiu / Laurențiu Calciu / Sorin Șerb
DISCUSSION. THE ABOLITION OF ARTICLE 200 – DECRIMINALISING HOMOSEXUALITY.
TALES FROM THE ’90S.
POINT
THURSDAY | MARCH 21ST | 18H00

Article 200, the more terrifying successor of Article 431, was published in the Penal Code by the Communist
regime in 1968. For over 60 years, under the rule of these two articles, Romania punished same-sex relationships
with imprisonment, while the real number of victims is unknown to this day. It wasn’t until 1998 that Emil Constantinescu would free through a presidential decree the last prisoner who had been convicted on the basis of Article
200, and not until three years later, in 2001, would homosexuality become decriminalised.
ACCEPT, the first Romanian NGO for human rights to protect and support nationally the rights of LGBT (lesbian,
gay, bisexual, transgender) people, would officially be registered in 1996 and would initiate an ample advocacy
campaign to decriminalise homosexuality.
From behind historical data personal histories crop up, retracing one of the first advocacy campaigns ever undertaken in post-communist Romania. Research for this event was possible by accessing the ACCEPT Archives, parts
of which will be presented to the public for the first time during One World Romania.

DEZBATERE. CONSTITUŢIA DE DUPĂ REVOLUŢIE
22.03 | 17:00 | POINT

Dorinţa de libertate, exprimată în 1989, pare la fel de puternică şi după 30 de ani. Dar cât de bine este protejată
libertatea în cadrul Constituţiei adoptate în 1991? Dezbaterea va scoate în evidenţă contrastul dintre temele constituţionale care ne preocupă azi (ordonanţele de urgenţă, separaţia puterilor în stat ori supremaţia legii) şi cele
care ne-au frământat la începutul anilor ‘90 (forma de guvernământ, garantarea proprietăţii private ori drepturile
minorităţilor). Cât de mult depind temele acestea de modificările aduse Constituţiei în 2003 şi de activitatea
Curţii Constituţionale? Unde suntem vulnerabili noi, cetăţenii, şi cum ne putem proteja libertatea?
Vorbitori: Simina Tănăsescu - profesor de drept constituţional / Tiberius Tănase - jurist şi istoric
Moderator: Codru Vrabie, activist civic.

CONEXE

30 DE ANI

TRASEU PRIN BUCUREȘTII DEMOLAȚI | ARCEN
23.03 | 17:00 | palatul de justiție
(biserica domnița bălașa)
ARCEN te invită, sâmbătă, 23 martie, în penultima zi a festivalului, de la ora 17, să iei parte la un traseu pietonal
dedicat Bucureștilor demolați. O plimbare atipică, în spatele perdelei de blocuri socialiste de pe Bulevardul Unirii, într-un oraș izolat, pe unde nu mai trece aproape nimeni în afară de puținii locuitori care mai sunt încă în zonă,
un puzzle de terenuri abandonate și case de final de secol XIX-început de secol XX rămase în picioare în urma
celui mai mare experiment urban și social la care a fost supus Bucureștiul. Din zonă au dispărut complet 9300 de
case, iar peste 57.000 de familii care locuiau aici au fost mutate în alte colțuri ale orașului.

238Punct de pornire al traseului:
Palatul de Justiție din Splaiul Independenței nr. 4 (lângă Biserica Domnița Bălașa).
Traseul se desfășoară pe străzile: Sfinții Apostoli – Palatul de Justiție – Danielopol Gheorghe – Apolodor –
Vânători – Bulevardul Unirii – Mitropolit Antim Ivireanul – Gladiolelor – George Georgescu.
DEZBATERE. URMELE ARHITECTURII ÎN PREZENT
ulterior proiecției filmului „Hotel Iugoslavia”
23.03 | 21:15 | CINEMA ELVIRE POPESCO

Ordinul Arhitecților din România se alătură festivalului One World Romania prezentând filmul „Hotel Iugoslavia”,
în cadrul secțiunii „După Revoluții”. Proiecției îi va urma o dezbatere despre arhitectura postbelică în peisajul
urban actual, despre modul în care aceasta influențează percepția asupra spațiului public, despre capacitatea ei
de a oferi o oglindă a trecutului în imaginarul colectiv, dar și despre influențele acesteia asupra locuirii. Cei trei
invitați, specialiști și pasionați de arhitectură, vor crea un cadru plurivalent de discuție asupra arhitecturii postbelice în România datorită perspectivelor inedite care caracterizează practica fiecăruia.
Participă: prof. dr. arh. Ana Maria Zahariade / arh. Rudolf Gräf / Vlad Nancă - artist vizual.
TUR URBAN: GAY ÎN BUCUREȘTIUL ARTICOLULUI 200
ghidat de Dominic Brezianu și Florin Buhuceanu. Punctul de pornire al traseului este POINT.
24.03 | 11:00 | POINT

Până în 2001, să fii gay era ilegal în România. Puteai face și cinci ani de închisoare pentru asta. Articolul 200 devenise instrumentul de teroare și șantaj al Miliției de moravuri. Fie deveneai turnător, fie erai trimis la reeducare.
În perioada comunistă, vânătoarea persoanelor gay era o preocupare continuă a Partidului, așa că viața gay nu

DISCUSSION. THE CONSTITUTION AFTER THE REVOLUTION
POINT
FRIDAY | MARCH 22ND | 17H00
The desire for freedom, voiced in 1989, seems just as strong now, 30 years on. But how well does the Constitution adopted in 1991 protect our freedom? The discussion will bring into view the contrast between the constitutional themes preoccupying us these days (Emergency Ordinances, the separation of state powers and the
rule of law) and those that were on everyone’s minds in the early 1990s (forms of government, the protection of
private property and the rights of minorities). To what extent are these topics dependent on the changes made
to the Constitution in 2003 and on the activity of the Constitutional Court? What are our weak spots as citizens
and how can we safeguard our freedom?

A JOURNEY THROUGH THE RUINS OF BUCHAREST | ARCEN
SATURDAY | MARCH 23RD | 17H00

30 YEARS AFTER

Speakers: Simina Tănăsescu - professor of constitutional law / Tiberius Tănase - jurist and historian
Moderator: Codru Vrabie, civic activist.

CONEXE

ARCEN invites you, in the penultimate day of the festival, on Saturday, March 23rd, at 5pm, to take part in a
pedestrian route dedicated to the city’s lost heritage. An atypical walk, behind the curtain of the socialist blocks
of flats on Unirii Boulevard, in an isolated island where almost no one passes except the few inhabitants who are
still in the area, a puzzle of abandoned lands and houses built at the end of the nineteenth century and early
twentieth century, stood up behind the largest urban and social experiment in which Bucharest was subjected.
More than 9,300 houses have disappeared from the area and over 57,000 families living here have been moved
to other parts of the city.
Starting point of the route:
239
The Palace of Justice - Splaiul Independenței nr. 4 (near the Domnița Bălașa Church).
The route goes down the streets: Sfinții Apostoli – The Palace of Justice – Danielopol Gheorghe – Apolodor –
Vânători – Unirii Boulevard – Mitropolit Antim Ivireanul – Gladiolelor – George Georgescu.
DISCUSSION. ARCHITECTURAL TRACES IN THE PRESENT
Following the screening of “Hotel Jugoslavija”
CINEMA ELVIRE POPESCO
SATURDAY | MARCH 23RD | 21H15
The Romanian Architects’ Guild joins One World Romania for the screening of “Hotel Jugoslavija”, presented as
part of one of our festival programmes, „After the Revolutions”. The film screening will be followed by a discussion on the post-war architecture in the contemporary urban landscape, on its potential to open a window into
the past of our collective imagery, but also on its influences over habitation. Thanks to their unique perspectives
specific to each of their crafts, our three guests, specialised in and passionate about architecture, will provide a
comprehensive framework for a discussion on the post-war architecture in Romania.
With: prof. dr. arh. Ana Maria Zahariade / arh. Rudolf Gräf / Vlad Nancă - visual artist
URBAN TOUR: GAY LIFE IN THE BUCHAREST OF ARTICLE 200.
guided by Dominic Brezianu and Florin Buhuceanu. The starting point of the route is POINT.
SUNDAY | MARCH 24TH | 11H00
POINT
Until the year 2001 it was illegal to be gay in Romania. If you were found guilty, you could risk a sentence of up
to five years in prison. Article 200 had become an instrument of terror and blackmail in the hands of the Moral
Militia. Either you became an informant, or you would be sent to a re-education centre. During Communism, the

putea exista decât pe ascuns. În lipsa aplicațiilor de dating de azi, cum puteai cunoaște pe cineva? Dominic
Brezianu și Florin Buhuceanu dețin câteva dintre aceste secrete și au acceptat să ni le arate într-un tur al centrului
Bucureștului.
Turul a fost prezentat în premieră de Dominic Brezianu în cadrul Bucharest Pride 2018. Pentru festivalul One
World Romania, turul a fost îmbogățit cu istorii și locuri noi, selectate de Florin Buhuceanu.

CONEXE

30 DE ANI

DEZBATERE. DESPRE INTIMITATE ȘI SEXUALITATE ÎN PREZENT ȘI ÎN EPOCA CEAUȘESCU.
24.03 | 14:30 | CINEMATECA EFORIE

Pornind de la „Touch Me Not” și de la volumul produs de PostModernism Museum, „Erotism și sexualitate în
Epoca de Aur”, de Cosmin Nasui, Cristian Vasile și Călin Hentea, vă propunem o dezbatere aparte pe marginea
unui segment temporal sensibil istoric precum cel al „Epocii Ceaușescu”. Folosim prilejul oferit de filmul Adinei
Pintilie și ne întoarcem mental, împreună cu Cosmin Nasui, la modelul familiei monogame din „Epoca de Aur”,
la explozia chiuretajelor, la interzicerea relațiilor homosexuale sau la repunerea în discuție a drepturilor femeii și a
egalității sociale pe bază de gen specifice acelei perioade. Revenim apoi în prezent pentru a compara cele două
perioade din aceste puncte de vedere.
DEZBATERE. ROMÂNIA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ – FILMUL ADERĂRII
24.03 | 15:00 | POINT

Intrarea României în UE, în 2007, a fost rezultatul unor tratative care au durat mai bine de 10 ani. Încercăm să
240aflăm care au fost pașii, obstacolele și compromisurile pe baza cărora cele două părți au negociat aderarea,
precum și ce efecte a avut ea asupra țării, dar și ce influențe a avut integrarea României asupra Uniunii Europene.

DEZBATERE. DESPRE DEMOCRAȚIA DIN RUSIA
24.03 | 16:30 | CINEMA ELVIRE POPESCU

După proiecția filmului „Martorii lui Putin”, de duminică 24 martie, ora 16.30, la Cinema Elvire Popesco, vă
propunem o dezbatere specială despre evoluția democrației în Rusia de după era comunistă. Armand Goșu va
modera o discuție cu unul dintre cei mai activi militanți pentru consolidarea democrației în Rusia, jurnalistul și activistul Oleg Kozlovsky, organizator a numeroase acțiuni non-violente pentru apărarea democrației și a drepturilor
omului în Rusia, Belarus, Ucraina și Moldova. Kozlovsky a fost arestat și reținut de numeroase ori din cauza activităților sale pro-democratice, în mai 2008 fiind recunoscut de Amnesty International ca prizonier al conștiinței.
Este, de asemenea, laureatul Premiului „Ion Rațiu pentru democrație” în anul 2010.
Participă: Oleg Kozlovsky / Armand Goșu
DEZBATERE. DIN PRE-ISTORIA PUBLICITĂȚII – ANII ’90
24.03 | 18:00 | POINT

Cum s-a creat – pe măsură ce se năștea noul capitalism autohton – industria publicității, cum funcționa piața, care
erau criteriile de reușită și reperele creative? Ce-și doreau clienții și ce credeau publicitarii că își dorește publicul?
O discuție cu câțiva dintre pionieri, animată de Raluca Feher și împănată cu exemple din epocă.
Participă: Șerban Alexandrescu / Alina Gavrilă / Raluca Feher.

witch-hunt for gay people was one of the Party’s constant pursuits, so gay life could only exist in hiding. In the
absence of modern dating apps, how was it possible to meet someone? Dominic Brezianu and Florin Buhuceanu
are the keepers of some of these secrets, which they’ve agreed to share with us on a tour around the centre of
Bucharest.
The tour was inaugurated by Dominic Brezianu at Bucharest Pride 2018 and, for the purposes of be-ing presented during One World Romania, has since been enriched with the addition of new histories and places selected
by Florin Buhuceanu.
DISCUSSION. ABOUT INTIMACY AND SEXUALITY TODAY AND DURING THE CEAUȘESCU ERA

DISCUSSION. HOW ROMANIA JOINED THE EUROPEAN UNION — THE SEQUENCE OF EVENTS
POINT
SUNDAY | MARCH 24TH | 15H00

CONEXE

Starting from “Touch Me Not” and “Eroticism and Sexuality in the Golden Age,” a book produced by PostModernism Museum and written by Cosmin Nasui, Cristian Vasile and Călin Hentea, we would like to invite you to a
very unique discussion focusing on a historically delicate time in our past, “the Ceaușescu Era.” Taking advantage of Adina Pintilie’s film, we will make a mental leap back in time and, together with Cosmin Nasui, revisit the
monogamous family of “The Golden Age,” the surge of abortions, the prohibition of homosexual relationships,
the rights of women and social gender equality — which once again were being called into question — all emblematic issues of the era. We will then return to the present in order to compare the two eras from all these
angles.

30 YEARS AFTER

CINEMATECA EFORIE
SUNDAY | MARCH 24TH | 14H30

Romania’s 2007 admission to the EU was the result of over 10 years of negotiations. We will try to find out what
the steps were, the obstacles and compromises based on which both sides handled the agreement for the241
country to join, but also how Romania has been affected by its membership and in what ways this has shaped
the European Union.
DISCUSSION. ON RUSSIAN DEMOCRACY
CINEMA ELVIRE POPESCO
SUNDAY | MARCH 24TH | 16H30
After the screening of “Putin’s Witnesses” we would like to invite you to a special discussion around the evolution of democracy in post-Communist Russia. Armand Goșu will be moderating the discus-sion with one of the
most active militants for the consolidation of democracy in Russia, journalist and activist Oleg Kozlovsky, who
has staged multiple non-violent protests intended to defend democracy and human rights in Russia, Belarus, the
Ukraine and Moldova. Kozlovsky has been arrested and held in custody on several occasions on account of his
pro-democratic activities, and in May 2008 he was named by Amnesty International a ‘prisoner of conscience’. In
2010 he was also presented with the “Ion Rațiu Award for Democracy”.
With: Oleg Kozlovsky / Armand Goșu
DISCUSSION. TALES FROM THE PRE-HISTORY OF ADVERTISING – THE ‘90S
POINT
SUNDAY | MARCH 24TH | 18H00
How was the advertising industry established during the rise of the new capitalism in Romania, how did the market function, what were the criteria for success and the creative reference points? What did consumers want and
what did the advertisers think the public wanted? A discussion with a few of the pioneers, animated by Raluca
Feher and sprinkled with examples from this era.
With: Șerban Alexandrescu / Alina Gavrilă / Raluca Feher.

EVENIMENTE DIVERSE
[RO]
EXPOZIȚIE. „PORTRETELE MIGRAȚIEI” /
O PERSPECTIVĂ DIFERITĂ ASUPRA POVEȘTILOR MIGRANȚILOR.

Realizată de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), în parteneriat cu Ambasada Suediei la București,
expoziția aduce în prim-plan migranții care numesc acum România acasă. Expoziția, care curpinde 41 de portrete, este alcătuită din două părți: migranții din România, portretizați de fotografa și jurnalista Alina Băisan, și
migranții din Suedia, fotografiați de Alexander Mahmoud, la cererea Institutului Suedez.
Autorii doresc ca această expoziție foto să fie prilejul unor dezbateri și conștientizări a provocărilor pe care le
aduce fenomenul migrației și a integrării migranților, dar și a faptului că, în spatele unui „fenomen” și a unor cifre,
vorbim despre o diversitate de povești și de cauze.
Alina Băisan, fotograf: „În timp ce milioane de români părăsesc țara pentru o viață mai bună în străinătate, există
oameni care vin în România, sperând să își facă un viitor aici. Ce am învățat de la acești oameni e că ar trebui să
prețuim mai mult ceea ce avem: pacea și siguranța personală.”

CONEXE

EVENIMENTE DIVERSE

16.03 - 24.03 | PAVILION 32
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ÎNTÂLNIRE CU ACID: CINEAȘTII-DISTRIBUITORI /
UN ALT FEL DE DISTRIBUȚIE PENTRU FILMELE INDEPENDENTE
17.03 | 12:00 | POINT

Vă invităm la o întâlnire revelatorie cu câțiva cineaști care fac parte din ACID, cu scopul de a găsi modele pentru
o distribuție mai bună a documentarelor românești. Evenimentul se adresează în primul rând cineaștilor și studenților care sunt interesați să participe la o mai bună organizare a industriei de film din țară.
Reprezentând o inițiativă inovatoare în industria cinematografică, ACID este o asociație franceză formată din
regizori de film care se ocupă cu distribuția filmelor independente în sălile de cinema. Asociația este deschisă
filmelor de pretutindeni și susține anual aproximativ 40 de titluri, atât de ficțiune cât și documentare. Principiul
care stă la baza asociației este sprijinul pe care cineaștii și-l oferă reciproc. Lucrând îndeaproape cu distribuitorii,
ACID promovează filmele în rândul programatorilor sălilor de cinema, având colaborări cu peste 400 de spații de
proiecție. Filmele ACID sunt vizionate anual de programatorii a peste 100 de festivaluri de film din întreaga lume,
iar asociația promovează o selecție de filme inclusiv la Festivalul Internațional de Film de la Cannes. Rețeaua de
parteneriate internaționale le per-mite accesul și la filme mai puțin cunoscute care nu au distribuitor. Încă de la
înființare ACID s-a luptat pentru o expunere și o promovare echitabilă a filmelor și are inclusiv inițiative educaționale și politice pentru îmbunătățirea sistemului de distribuție a filmelor independente.

Participă: Christian SONDEREGGER (regizor„Coby”) / Diego GOVERNATORI (regizor „Quelle folie”) / Caroline
CAPELLE (co-regizoare „Dans la terrible jungle”) / Ombline LEY (co-regizoare „Dans la terrible jungle”)
Filme din selecția OWR12 sprijinite de ACID: „Dans la terrible jungle”, „Coby”, „M”, „Încă înregistrăm”

OTHER EVENTS
[EN]
PHOTO EXHIBITION. “PORTRAITS OF MIGRATION” /
A DIFFERENT PER-SPECTIVE ON STORIES OF MIGRANTS.

Created by the International Organization for Migration (IOM) in partnership with the Swedish Embassy in Bucharest, the exhibition brings into the spotlight some of the persons who found a new home in Romania. The
exhibition is made up of two parts: migrants living in Romania portrayed by the photographer and journalist Alina
Băisan, and migrants living in Sweden, photographed by Alexander Mahmoud at the request of the Swedish
Institute. The authors want this photo exhibition to be the start of fruitful debates and bring awareness of the
challenges of migration and integration, as well as the fact that, behind a “phenomenon” and figures, we are
talking about a diversity of stories and causes.

CONEXE

Alina Băisan, photographer: “While millions of Romanians leave the country for a better life abroad, there are
people coming to Romania hoping to make a future here. What we have learned from these people is that we
should cherish more what we have: peace and personal security.”

OTHER EVENTS

PAVILION 32
GOETHE-INSTITUT bucurești
16-24.03
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LET’S MEET ACID: THE FILMMAKERS-DISTRIBUTORS /
ANOTHER KIND OF DISTRIBUTION FOR INDEPENDENT FILMS

POINT
SUNDAY | 17TH OF MARCH | H 12:00

We would like to invite you to an enlightening meeting with several filmmakers, members of ACID, aiming to
identify viable models for a more efficient distribution of Romanian documentary films. First and foremost, the
event is addressed to filmmakers and students interested in contributing to a better management of our national
film industry.
An innovative initiative in the film industry, ACID is a French association of film directors, promoting the distribution of independent films in cinemas. It is open to international films and every year it supports around 40
feature films, both fiction and documentaries. The founding principle of the association lies in the mutual support
between filmmakers, not only French, but international. Working closely with distributors, ACID promotes films
among cinema programmers in over 400 independent venues (partners and / or members). Films supported by
ACID are watched throughout the year by programmers from 100 festivals all over the world, and they also promote a selection of films at the Cannes International Film Festival. These international partnerships allow them to
discover and access films that often do not have a distributor. Since its creation, the association has been fighting
against exposure inequalities for films and has also worked on educational initiatives and political pro-posals
meant to improve the distribution of independent cinema.
With: Christian SONDEREGGER (director „Coby”) / Diego GOVERNATORI ( director „Quelle folie”) / Caroline
CAPELLE (co-director „Dans la terrible jungle”) / Ombline LEY (co-director „Dans la terrible jungle”)
Films from OWR12 programme supported by ACID: „Dans la terrible jungle”, „Coby”, „M”, „Still Recording”

DEZBATERE DESCHISĂ „TOUCH ME NOT”- POLITICILE CORPULUI.
TOATE EMOȚIILE SUNT BINEVENITE!
17.03 | 14:00 | SALA ARCELOR (ARCUB)

CONEXE

EVENIMENTE DIVERSE

Corpul nostru, intimitatea, sexualitatea sunt aspecte esențiale ale vieții și identității noastre, totuși ne este atât
de greu să vorbim despre ele, fiind înconjurate de atâtea tabu-uri și blocaje. Controversatul câștigător al Ursului
de Aur la Berlinale, „Touch Me Not”, de Adina Pintilie, este o invitație la dialog, care ne propune să punem sub
semnul întrebării ideile noastre preconcepute despre intimitate.
Cu ocazia lansării filmului în cinematografe în cadrul One World Romania, dezbaterea „Touch Me Not - Politicile
Corpului” oferă publicului oportunitatea de a intra in dialog direct cu carismaticii protagoniști ai filmului: Christian Bayerlein și Grit Uhlemann, pasionați activiști germani pentru dreptul la intimitate al persoanelor cu dizabilități, actorul și șamanul de origine islandezo-franceză Tomas Lemarquis, cunoscut pentru rolurile sale inedite din
„Blade Runner”, „X-Men: Apocalypse” și „Noi Albinoi”, actrița și profesoara de actorie de origine britanică Laura
Benson, cunoscută pentru rolurile sale din filmele lui Stephen Frears, Alain Resnais și Robert Altman, activista și
lucrătoarea sexuală transgender Hanna Hofmann din Germania și regizoarea Adina Pintilie. Dezbaterea „Politicile Corpului” extinde procesul auto-reflexiv declanșat de film, creând un spațiu de dialog deschis despre subiecte
precum: granițele personale, corpul ca un „câmp de luptă” al ideologiilor, alteritatea, intimitatea și dizabilitatea,
fluiditatea genurilor, frumusețea non-normativă, libertatea personală.

ÎNTÂLNIRE A LUI IAN BURUMA CU CITITORII
SESIUNE DE AUTOGRAFE

17.03 | 17:00 |
LIBRĂRIA HUMANITAS
244 de la cișmigiu
Unul dintre invitații noștri speciali, istoricul Ian Buruma va participa, într-una dintre cele mai frumoase librării din
București - Librăria Humanitas de la Cișmigiu -, la o discuție despre cele două cărți de-ale sale publicate în limba
română, „Anul Zero. 1945, o istorie” și „Occidentalismul. Războiul împotriva Occidentului” (scrisă împreună cu
Avishai Margalit). Acompaniat de jurnalistul Cătălin Ștefănescu, va discuta cu cititorii despre cele două cărți și, la
final, le va oferi autografe.
Participă: Ian Buruma (istoric) / Cătălin Ștefănescu (jurnalist)

ATELIERE ORGANIZATE DE PROTAGONIȘTII FILMULUI „TOUCH ME NOT”
SALA ARCELOR | ARCUB & POINT
duminică | 17 martie
Le propunem spectatorilor „Touch Me Not” două experiențe inedite și intense în care nu doar că îi vor cunoaște
mai bine pe protagoniștii filmului, dar vor avea ocazia să experimenteze împreună, în cadrul unor ateliere organizate de aceștia, trăiri și emoții pe care poate și le reprimă sau pe care nu le-au explorat niciodată.
Atelier 1. POiNt | DumiNică 17 mArtie | OrA 17:00
primește-ți cu brațele deschise dorințele sexuale

ATELIER 1
17.03 | 17:00 | POINT

Workshop moderat de Laura Benson & Hanna Hofmann, protagoniste „Touch Me Not”.
Înainte de a ne îndrepta spre continentul necunoscut al dorințelor noastre sexuale, acest workshop se concentrează pe depășirea dificultății de a fi văzuți (așa cum suntem), de a renunța la control și a ne relaxa în momentul
prezent. Apoi vom continua cu o conversație deschisă privind dorințele sexuale, imaginația erotică și câteva
dintre sentimentele complexe asociate cu ele, cum ar fi vinovăția, rușinea, teama, respingerea.

OPEN DEBATE: ”TOUCH ME NOT” - THE POLITICS OF THE BODY.
ALL EMOTIONS WELCOME HERE!
SALA ARCELOR (ARCUB)
SUNDAY | MARCH 17TH | 14H00

IAN BURUMA MEETING WITH HIS READERS
LIBRĂRIA HUMANITAS
de la cișmigiu
SUNDAY | MARCH 17TH | 17H00

CONEXE

On the occasion of its Romanian cinema release within One World Romania, the Open Debate: “Touch Me Not The Politics of the Body” offers our audiences the rare opportunity to engage in a direct dialogue with the film’s
inspiring protagonists: the outspoken German activist couple Christian Bayerlein and Grit Uhlemann, passionate
advocates for disabled people’s right to intimacy, the French-Icelandic actor and shamanic healer Tomas Lemarquis, known for his unusual performances in “Blade Runner”, “X-Men: Apocalypse” and “Noi Albinoi”, German
transgender sex worker and activist Hanna Hofmann, Paris-based British actress and acting teacher Laura Benson, known for her roles in movies by Stephen Frears, Alain Resnais and Robert Altman, and filmmaker Adina
Pintilie. The debate expands the self-reflective process triggered by the film, by creating an open dialogue on
the sensitive and urgent topics it tackles: personal boundaries, the body as battleground for ideologies, otherness, intimacy and disability, gender fluidity, non-normative beauty, personal freedom.

OTHER EVENTS

Our body, intimacy, sexuality are essential aspects of our life, of our identity and yet topics we find so difficult to
talk about, surrounded by so many taboos and blockages. Controversial Golden Bear winner at Berlinale, „Touch
Me Not”, by Adina Pintilie, is an invitation to dialogue, which challenges us to question our preconceived ideas
about intimacy.
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One of our special guests this year, historian Ian Buruma will take part in a discussion about his two books published in Romanian, “Year Zero: A History of 1945” and “Occidentalism: The West in the Eyes of Its Enemies”
(co-written with Avishai Margalit), hosted in one of Bucharest’s most beautiful bookshops — the Humanitas store
in Cișmigiu. Accompanied by journalist Cătălin Ștefănescu, he will be talking to the audience about these two
books and, at the end, will be signing autographs for the readers.
With: Ian Buruma (istoric) / Cătălin Ștefănescu (jurnalist)

WORKSHOPS WITH THE PROTAGONISTS OF „TOUCH ME NOT”
SALA ARCELOR | ARCUB & POINT
SUNDAY | MARCH 17TH
To the viewers of “Touch Me Not” we would like to propose two very novel and intense experiences, during
which they will not only become better acquainted with the protagonists of the film, but will also get a chance
to experiment together, through a series of workshops organised by the cast members, feelings and emotions
which the participants might be repressing or have never explored.
WOrkshOP 1. POiNt | suNDAy mArch 17th | 17h00
Welcome to Your sexual desires
Workshop moderated by Laura Benson & Hanna Hofmann
Before setting out towards the unknown continent of our sexual desires, this workshop focuses on overcoming
the difficulty of being seen (as we are) and surrendering into the present moment. We will then proceed to an
open exchange on sexual desires, erotic imagination and some of the complex feelings associated with them,
such as guilt, shame, fear, rejection.

ATELIER 2. SALA ARCELOR | ARCUB | Duminică 17 martie | ora 18:00
activarea senzualității prin imobilitate
Workshop moderat de Christian Bayerlein & Grit Uhlemann,
protagoniști „Touch Me Not”.

ATELIER 2
17.03 | 18:00 | ARCUB
(SALA ARCELOR)

CONEXE

EVENIMENTE DIVERSE

Comunicarea, încrederea și senzualitatea îmbogățită sunt trei piloni ai relațiilor armonioase care pot fi experimentați profund în acest workshop despre imobilitate, empatie și erotism. Mulți oameni paralizați spun că imobilizarea aduce mai multă sensibilitate în părțile corpului în care simt încă senzații. Participanții vor experimenta
ce se întâmplă când părți ale corpului sunt imobilizate. A renunța la control, a avea încredere și a ceda în fața
situației poate adesea să ofere un anumit tip de libertate interioară și să trezească simțurile. Verbalizarea nevoilor
proprii este încurajată pentru o mai bună comunicare.
DEZBATERE IAN BURUMA, RADU JUDE ȘI ADRIAN CIOFLÂNCĂ
17.03 | 20:30 | ATRIUMUL
institutului Francez din bucurești
Cu ocazia prezenței istoricului Ian Buruma la București organizăm o serie de întâlniri speciale ale acestuia cu
publicul, ulterioare proiecțiilor filmelor din secțiunea pe care a curatoriat-o în cadrul actualei ediții a festivalului.
Primul eveniment special e o dezbatere, de aproximativ două ore, despre reprezentarea trecutului în filmul documentar și se va desfășura în Atriumul Institutului Francez din București, ulterior proiecției filmului „Durerea și
mila”, în regia lui Marcel Ophüls. Alături de Ian Buruma, participă cineastul Radu Jude, ale cărui filme explorează
istorii marginalizate din trecutul României, și istoricul Adrian Cioflâncă, specialist în studierea Holocaustului din
România.

246DISTRIBUȚIA DE FILM DOCUMENTAR: DE LA SUPERMARKET LA BUTIC.
KINEDOK FORUM & COCKTAIL
18.03 | 17:00 | POINT

În cadrul acestui eveniment dedicat industriei cinematografice, KINEDOK își propune să investigheze noi strategii de distribuție pentru filmul documentar, analizând felul în care distribuitori internaționali planifică viața unui
film, organizând călătoria sa prin diferite platforme și modalități de expunere către public. Invitați cu experiență
bogată în metode tradiționale și alternative de distribuție, festivaluri de film și platforme VOD vor explica cum
lucrează cu cineaștii și cum se promovează un film. Conferința va fi urmată de un cocktail, unde cineaștii și distribuitorii vor avea ocazia să interacționeze direct într-o atmosferă informală.

Participă: Diana Tabakov (DOC Alliance Films) / Tor Fosse (Tour de Force | Bergen International Film Festival) /
Maja Lindquist (Doc Lounge)

CIVIL SOCIETY PITCH. ÎNCHEIEREA SEZONULUI AL TREILEA
19.03 | 14:30 | POINT

CIVIL SOCIETY PITCH powered by ONE WORLD ROMANIA va încheia cea de-a 3-a ediție, începută în martie
2018, cu un pitch public dedicat echipelor care au parcurs toate etapele proiectului început anul trecut, au documentat o temă corelată drepturilor omului și au realizat un trailer reprezentativ pentru documentarul în lucru.
Vor participa 5 echipe formate din regizori și ONG-uri care își vor prezenta proiectele de documentare în fața
juriului format din cineaștii Mona Nicoară și Alexandru Solomon. Juriul va decide proiectul câștigător și One
World Romania va oferi premiul de dezvoltare de 4.000 de euro. Evenimentul este deschis cineaștilor români și

WOrkshOP 2. sAlA ArcelOr | ArcuB | suNDAy mArch 17th | 18h00
aWakening sensualitY through immobilitY
Workshop moderated by Christian Bayerlein & Grit Uhlemann.

During historian Ian Buruma’s visit to Bucharest, we will be organising a series of special meetings with the public
following each film screening from the programme he has curated for this year’s edition of One World Romania.
The first of these special events will be a debate of approximately 2 hours on the representation of the past in
documentary films and it will take place in the Atrium of the French Institute in Bucharest after the screening
of Marcel Ophüls’ “The Sorrow and the Pity”. Ian Buruma will be joined by filmmaker Radu Jude, whose works
explore various marginalised histories in Romania’s past, and historian Adrian Cioflâncă, specialised in the study
of the Romanian Holocaust.

DOCUMENTARY FILM DISTRIBUTION: FROM SUPERMARKET TO BOUTIQUE APPROACHES.
KINEDOK FORUM AND COCKTAIL

CONEXE

DISCUSSION: IAN BURUMA, RADU JUDE AND ADRIAN CIOFLÂNCĂ
ATRIUMUL INSTITUTULUI FRANCEZ
din bucurești
SUNDAY | MARCH 17TH | 20H30

OTHER EVENTS

Communication, trust and enriched sensuality are three pillars of harmonious relationships that can be experienced deeply in this workshop on immobilisation, empathy and eroticism. Many paralysed people say that
immobilisation brings more sensitivity in the body parts where they still feel sensations. The participants will
experience what happens when body parts are immobilized. To let go of control, to trust and surrender to the
situation can often give a certain kind of inner freedom and arouse the senses. Verbalisation of one’s own needs
is encouraged for better communication.
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POINT
MONDAY | MARCH 18TH | 17H00
During this event dedicated to the film industry, KINEDOK aims to explore new distribution strategies for documentary films, by analysing the way in which international distributors plan the life of a film and organise its
journey through various exhibition platforms. In this open session guests with rich experience in traditional and
alternative distribution methods, film festivals and VOD platforms will explain how they work with filmmakers and
promote films to the general public. The discussion will be followed by a cocktail party, where filmmakers will
have the opportunity to connect and mingle with the distributors.

With: Diana Tabakov (DOC Alliance Films) / Tor Fosse (Tour de Force | Bergen International Film Festival) /
Maja Lindquist (Doc Lounge)

CIVIL SOCIETY PITCH. CLOSING THE 3RD EDITION OF THE PROGRAMME
POINT
TUESDAY | MARCH 19TH | 14H30
CIVIL SOCIETY PITCH powered by ONE WORLD ROMANIA will be closing our 3rd edition of the programme,
set to start in March 2018, with a pitch session open to the teams who have completed all the stages of the project begun last year, have researched a topic related to human rights and have made a trailer to represent their
documentary currently in progress.
The 5 participating teams are made up of directors and NGOs who will be presenting their documentary projects
to a jury composed of filmmakers Mona Nicoară and Alexandru Solomon. They will choose the winning project

internaționali care vizitează festivalul, precum și publicului larg.

Participă: Alexandru Solomon (juriu) / Mona Nicoară (juriu) + 5 echipe formate din cineaști și ONG-uri

SEARĂ DE POEZIE DEDICATĂ NINEI CASSIAN

CONEXE

EVENIMENTE DIVERSE

21.03 | 20:30 | CINEMATECA EFORIE

ulterior proiecției filmului „Distanța dintre mine și mine”
După proiecția filmului „Distanța dintre mine și mine” (Mona Nicoară, Dana Bunescu), Svetlana Cârstean împreună cu alte două poete vor recita poeziile Ninei Cassian, vor vorbi despre destinul ei, despre exil, dictatură și
poezie, despre asumarea sexualității și independența gândirii.

ATELIER DE MONTAJ CU GUILLAUME MASSART ȘI ALEXANDRA MÉLOT
DESPRE REALIZAREA FILMULUI „LIBERTATE”
23.03 | 13:00 | POINT

Périphérie este un institut destinat realizării de filme documentare, întemeiat și implantat în regiunea Seine-Saint-Denis încă din anul 1983. Asociația funcționează de-a lungul a patru axe: un program de rezidență
pentru cineaști, intervenții la nivel de educație cinematografică, cultură audiovizuală și festivalul Les rencontres
du cinéma documentaire. Périphérie pune la dispoziție un cadru pentru experimentele formale, în care narativitatea și imaginile sunt elaborate pentru a crea noi moduri de percepție și de reprezentare a realității. Unul dintre
principiile cheie ale Périphérie este activitatea colectivă, aducând constant laolaltă mai multe minți pentru a
discuta împreună – în cadrul unor ședințe la masa rotundă sau al unor dezbateri – filmele aflate în diferite etape
de montaj. Atât cineaștii, monteurii și producătorii, cât și spectatorii și teoreticienii de film, șefii de sindicate și
cercetătorii, studenții și rezidenții, toți își pun mintea la contribuție și împărtășesc cu ceilalți propriile păreri legate
de filmul documentar și diversele procese de scriere.
Ar fi ideal să ne întâlnim de 4 ori pe an la București pentru un studiu de caz public, cu o durată de trei ore, dedicat rolului montajului în filmele realizate în cadrul programului de rezidență al Periphérie; la fiecare întâlnire vor
participa cei doi cineaști – regizorul și monteurul. Vom începe această inițiativă la ediția din acest an a festivalului
cu filmul „Libertate”, regizat de Guillaume Massart și montat de Alexandra Mélot.
Prin aceste întâlniri, ne propunem să familiarizăm publicul cu etapa de montaj, extrem de importantă în realizarea
oricărui film. Fără îndoială că printre spectatorii noștri se vor număra și studenți, însă sesiunile vor fi deschise publicului larg, indiferent dacă activează sau nu în industrie. Sperăm ca astfel să punem la îndemâna oricărui cinefil
instrumentele necesare pentru a putea analiza imaginile cu care se confruntă în viețile de zi cu zi, pentru a-i putea
ajuta, poate, să devină mai conștienți de ceea ce-i înconjoară, mai activi – și în calitate de cetățeni.
Sperăm ca, în cele din urmă, să publicăm o serie de cărți rezultate din înregistrarea acestor evenimente și a unui
fel de jurnal ținut de cineaști pe parcursul rezidenței lor, ca cerință a programului la care participă.
Filme din selecția OWR 12 montate cu sprijinul Periphérie: „În jungla teribilă”, „Cenușă și jar”, „Libertate”, „Până
la ivirea zorilor”

evenimentul este organizat
ÎN COLABORARE CU PÉRIPHÉRIE.

Guillaume Massart și Alexandra Mélot, regizorul și monteuza filmului „Libertate”, pe care îl prezentăm în cadrul
248actualei ediții a festivalului, vă invită la o reflecție colectivă asupra alegerilor făcute pe parcursul montajului acestui lungmetraj. Ne întoarcem la cele șapte luni de rezidență în Centrul de Creație Cinematografică Périphérie,
aflat în regiunea pariziană, și la mizele, la bucuriile și la necazurile experienței de a monta un film documentar.

and One World Romania will be awarding the team with €4000 to help them develop their idea. The event will
take place at 14:30 on Tuesday, the 19th of March, at POINT and is open both to Romanian and international
filmmakers who are attending our festival, and to the public.
With: Alexandru Solomon (jury) / Mona Nicoară (jury) + 5 teams of filmmakers and NGO members

POETRY NIGHT DEDICATED TO NINA CASSIAN
CINEMATECA EFORIE
THURSDAY | MARCH 21ST | 20H30

WORKSHOP WITH GUILLAUME MASSART AND ALEXANDRA MÉLOT
ON THE DIRECTING AND EDITING PROCESS OF THEIR FILM, “LA LIBERTÉ”
POINT
SATURDAY | MARCH 23RD | 13H00

CONEXE

After the screening of “The Distance Between Me and Me” (Mona Nicoară, Dana Bunescu), Svetlana Cârstean
and two other poets will offer a recitation of Nina Cassian’s poems, followed by a discussion about her destiny,
her exile, about dictatorship and poetry, about embracing your sexuality and independent thought.

OTHER EVENTS

after the screening of “The Distance Between Me and Me”

Guillaume Massart and Alexandra Mélot, the director and the editor of “In the Open”, which we will be screening
as part of this year’s edition of the festival, would like to invite you to a session of collective reflection on the249
choices made throughout the editing process of their film. We will be returning to the seven months of residence
in the Périphérie Centre for Cinematic Creation, situated in the region of Paris, and to the gambles, the joys and
the tribulations involved in the experience of editing a documentary film.
Périphérie is a center for documentary filmmaking, founded and implanted in the Seine-Saint-Denis region in
1983. The association works along four axes: a residency program for filmmakers, interventions in film education,
audiovisual heritage and the festival Les rencontres du cinéma documentaire. Périphérie offers a framework for
formal experimentation, in which narratives and images are elaborated to create new ways of perceiving and
representing reality. One of Périphérie’s key features is that it functions collectively, regularly bringing minds
together to discuss the films at different stages of their editing, through round-table meetings and debates.
Filmmakers, editors and producers, as well as spectators and film theorists, union leaders and researchers, students and shelter residents, all come to share their thoughts on documentary film and various writing processes.
this event is organized
IN COLLABORATION WITH PÉRIPHÉRIE.

Ideally, we will meet 4 times a year, in Bucharest, around a three hours public case study of the editing of films
that have been edited through the Periphérie residency program, each time with the two filmmakers - director
and editor. We will start this journey during the OWR festival with the film “La Liberté” by Guillaume Massart,
edited by Alexandra Mélot.
Through these encounters, our intention is to sensitise the public to this highly important phase in the making
of a film. Students will be surely be part of our audience, but it will be open to everybody, whether they are
professionals or not. We hope it will give cinema lovers the tools they need to analyse all the images they are
confronted with in their daily lives - to maybe help them become more aware, more active - as citizens as well.
We will eventually and hopefully publish books based on the taping of these encounters and on a kind of diary
the filmmakers have to write all along their residencies.
Films from OWR 12 supported by Periphérie: ”In the Mighty Jungle”, ”Ash and Ember”, “In the Open”, “Until
the Dawning of the Day”

DEZBATERE. MIGRANȚII: EXPERIENȚE, TEORII, REPREZENTĂRI
23.03 | 17:30 | ARCUB (SALA ARCELOR)

CONEXE

EVENIMENTE DIVERSE

Organizatorii acestei dezbateri, bursieri ai Colegiului Noua Europă – Institut de Studii Avansate din București,
vor lua filmul „Mallé en son exil” (2017, Denis Gheerbrant) drept punct de plecare pentru o discuție ce va atinge
subiecte legate de migrație, cum ar fi viața diasporică, relațiile de putere, (post)colonialismul, intersecțiile dintre
exil și migrație, piața muncii și precaritatea migranților, pozițiile multiple de clasă, precum și varii aspecte legate
de timp, familie și identitate, așa cum sunt reflectate în viața cotidiană a milioanelor de migranți din întreaga
lume.

250

Participă la dezbatere:
Ioana BUNESCU: Cercetător, Malmö Institute for Studies of Migration Diversity and Welfare și Fellow NEC /
Olga COJOCARU: Asistent de Cercetare, Centre of Migration Research, Varșovia, și Fellow NEC /
Damiana OȚOIU: Lector în Antropologie Politică, Facultatea de Științe Politice a Universității din București
și Fellow NEC
Masa-rotundă este co-organizată în cadrul programului de burse „Spiru Haret”, finanțat de UEFISCDI, dedicat
studierii diasporei și migrației.

DEZBATERE. ROLUL OAMENILOR ÎN JURNALISMUL DE INTERES PUBLIC
24.03 | 13:30 | APOLLO 111

Fiecare om dispus să vorbească e o resursă, o rotiță care poate pune lucrurile în mișcare. Oamenii care vorbesc
cu jurnaliștii au devenit niște nestemate, pentru că trăim într-o perioadă în care multora li se pare inutil să mai
spună ce au de spus. Un reportaj sau o investigație înseamnă și multă muncă de convingere dusă pentru a le
explica oamenilor de ce e important să vorbească, că pot schimba lucruri și că nu sunt singuri.
O discuție moderată de Diana Oncioiu (dela0.ro), cu Paula Căbescu (Centrul de Investigații Media) /
Victor Ilie (Inclusiv) / Andrei Leonte (Info Sud Est) și Andreea Pocotilă (Vice România).
Discuția are loc în cadrul Zilelor Superscrieri (24-25 martie), eveniment organizat de Fundația Friends For Friends,
care aduce publicul cititor mai aproape de unii dintre cei mai buni jurnaliști din România și care se încheie cu Gala
Premiilor Superscrieri #8.

DISCUSSION. MIGRANTS: EXPERIENCES, THEORIES, REPRESENTATIONS
ARCUB (SALA ARCELOR)
SATURDAY | MARCH 23RD | 17H30
The discussants, fellows of New Europe College – Institute for Advanced Study in Bucharest, will take the movie
”Mallé en son exil” (2017, Denis Gheerbrant) as a starting point to advance a series of migration related topics
such as diasporic lives, power relations, (post)colonialism, intersections between exile and migration, migrant
labor market and precarity, multiple class positions, timescapes, family and gender issues as reflected in the daily
life of millions of labour migrants across the globe.

DISCUSSION. THE PUBLIC’S ROLE IN INVESTIGATIVE JOURNALISM
APOLLO111 (THE BAR)
SUNDAY | 24TH OF MARCH | 13H30

CONEXE

This round-table is co-organised within the “Spiru Haret” Fellowship Program, financed by UEFISCDI, and is part
of NEC’s interest in diaspora and migration studies.

OTHER EVENTS

Discussants:
Ioana BUNESCU: Researcher, Malmö Institute for Studies of Migration Diversity and Welfare & NEC Fellow /
Olga COJOCARU: Research Assistant, Centre of Migration Research, Warsaw & NEC Fellow
Damiana OŢOIU: Lecturer in Political Anthropology, Department of Political Science of the Univer-sity of
Bucharest & NEC Fellow
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Each person willing to talk is a resource, a wheel that can get things moving. People that talk to journalists have
become rare, because in the times we live in they find useless to say what they need to say. A well documented
journalist piece also implies a lot of persuasive work in order to explain to the people why is it important to talk,
that they can change things and that they are not alone.
Journalist Diana Oncioiu (dela0.ro) will lead the conversation with her fellow journalists Paula Căbescu (The Investigative Media Center) / Victor Ilie (Inclusiv) / Andrei Leonte (Info Sud Est) and Andreea Pocotilă (Vice Romania).
The talk will take place during Zilele Superscrieri (24th-25th of March), an event that brings readers closer to
some of the best journalists in Romania, closing with the Superscrieri Gala #8.

LOCAȚII / LOCATIONS
POINT

LOCAȚII / LOCATIONS

STR. GENERAL EREMIA GRIGORESCU | nr.10 | bucurești 030167
+40 748 291 815

CINEMATECA EFORIE
STR. EFORIE | NR. 2
TEL: (+40) 21 313 04 83

CINEMA ELVIRE POPESCO | INSTITUTUL FRANCEZ

BD. DACIA | NR. 77
TEL: (+40) 374 125 242

ARCUB

STR. LIPSCANI | NR. 84-90
TEL: (+40) 21 795 36 02

PAVILION 32 | GOETHE-INSTITUT BUCUREȘTI
cAleA DOrOBANți | nr. 32 | bucurești 030167
+40 21 528 2713

CINEMATECA UNION

STR. ION CÂMPINEANU | NR. 21
TEL: (+40) 21 313 92 89

[RO]

[EN]

FestivAl huB: POiNt
16 - 24 MARTIE | LUNI-VINERI, 11:00 - 21:00
sâmbătă-duminică, 10:00 - 22:00

FestivAl huB: POiNt
MARCH 16TH - 24TH | MONDAY TO FRIDAY, 11:00 - 21:00
SATURDAY AND SUNDAY, 10:00 - 22:00

BILET DE ZI | 12 RON / 9RON
(elevi, studenți, pensionari, persoane cu dizabilități)
LUNI-VINERI, până în ora 19:00
sâmbătă și duminică, până în ora 16:00

DAY TIME TICKET | 12 RON / 9RON
(students, pensioners and people with disabilities)
MONDAY-FRIDAY, before 19:00
SATURDAY AND SUNDAY, before 16:00

Bilet De seAră | 17rON / 12 rON
(elevi, studenți, pensionari, persoane cu dizabilități)
LUNI-VINERI, după ora 19:00
sâmbătă și duminică, după ora 16:00

EVENING TICKET | 17rON / 12 rON
(students, pensioners and people with disabilities)
MONDAY-FRIDAY, after 19:00
SATURDAY AND SUNDAY, after 16:00

OFERTĂ SPECIALĂ

SPECIAL OFFER

Biletul PeNtru NePOți și BuNici

TICKETS FOR GRANDPARENTS AND GRANDCHILDREN

În toate locațiile festivalului, la prima proiecție a zilei,
vino cu bunicul / bunica la film și primești două bilete
la preț de unul!

In all festival locations, for the first screening of the
day, if you bring one of your grandparents you will
receive 2 tickets for the price of 1!

Biletele pot fi cumpărate de la casele de bilete ale cinematografelor pe toată perioada festivalului sau online de pe
EVENTBOOK.

All tickets are available at the box office of the cinemas
during the festival or online at EVENTBOOK.

ABONAMENTE

PASSES

ABONAMENT FULL FESTIVAL PASS (NOMINAL)
120 rON / 90 rON
(elevi, studenți, pensionari, persoane cu dizabilități)
Abonamentul asigură accesul la toate proiecțiile din
cadrul festivalului. Cei care cumpără acest tip de abonament primesc cadou catalogul festivalului. Abonamentul poate fi cumpărat de pe EVENTBOOK sau,
pe perioada festivalului, de la casele de bilete ale
cinematografelor. Abonamentul redus se poate cumpăra doar de la casele de bilete, prezentând dovada
reducerii.

FULL FESTIVAL PASS (NOMINAL)
120 rON / 90 rON
(students, pensioners and people with disabilities)
The festival pass gives you access to all the festival screenings. Those who buy this pass will receive
the festival catalogue. You can buy the pass directly
from EVENTBOOK or, during the festival, at the box
office of the cinemas. The discounted pass can only
be bought at the box offices in locations, making
proof of the discount.

ABONAmeNt 5 iNtrări (NeNOmiNAl)
60 rON
Abonamentul perfect pentru a merge cu prietenii la
film. Abonamentul poate fi cumpărat de pe EVENTBOOK sau, pe perioada festivalului, de la casele de
bilete ale cinematografelor.

5 ENTRIES PASS (NOT NOMINAL)
60 rON
The perfect solution if you want to bring your
friends to the festival. You can buy this pass directly
from EVENTBOOK or, during the festival, at the box
office of the cinemas.

Posesorii de abonamente de festival și abonamente de
5 intrări își pot rezerva locurile în sală pe eventbook.ro
bifând „Am Festival Pass / Abonament 5 intrări / Invitație”
în dreptul fiecărei proiecții alese. Nu se pot rezerva locuri
la două sau mai multe proiecții programate la aceeași oră,
în locații diferite. Rezervările nu sunt obligatorii, însă sunt
recomandate pentru asigurarea locului la toate proiecțiile
dorite. Rezervările expiră cu 5 minute înainte de ora începerii proiecției.

Holders of festival passes can book their seats in the
cinema on Eventbook.ro, clicking the “Am Festival
Pass / Abonament 5 intrări / Invitație” button for each
screening you choose to attend. Bookings cannot be
made for several screenings scheduled at the same
time in different locations. Bookings are not mandatory, but are recommended in order to ensure a seat for
every screening. Bookings expire 5 minutes before the
start time of each screening.

BILETE / TICKETS

BILETE / TICKETS

PROGRAM
Proiecțiile filmelor însemnate cu “ * “
se vor desfășura în prezența unor membri ai echipei sau a unor invitați speciali.
The film screenings marked with “ * ”
will be held in the presence of team members or special guests.
VINERI, 15 MARTIE
DESCHIDEREA FESTIVALULUI

PROGRAM

APOLLO 111
12:00 proiecție „suFlete moarte”
23:00 petrecerea de deschidere. love never gets out oF stYle.
LINOTIP
17:00 Performance „an tan
22:00 Performance „an tan
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tina”
tina”

MEZANIN
17:30 Seară PECHA KUCHA. Istoria recentă și istoria reticentă
20:00 Dezbatere. de la cetățean la om politic: mișcări civice și politice în anii ’90.
SALONUL DE PROIECTE
19:00 SAHIA VINTAGE I: lecţii de viaţă*
21:00 SAHIA VINTAGE II: despre timp și vremuri*

SÂMBĂTĂ, 16 MARTIE
ARCUB
13:00 cele două execuții ale mareșalului*
+ BISBEE ‘17
16:00 câmpiile libertății*
18:30 copii sub punte*
21:00 am avut un vis*
CINEMA ELVIRE POPESCO
11:00 SAHIA VINTAGE I: lecţii de viaţă*
13:30 în jungla teribilă*
16:30 ce nebunie*
19:30 valsul Waldheim*
22:00 touch me not*
CINEMATECA EFORIE
14:00 touch me not*
17:00 things We said todaY (work-in-progress) (fragment)*
19:00 cobY*
(Competiție)
21:00 35 de ani cu nao și cu Familia sa*
(Competiție)
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PAVILION 32
13:00 casa cu păpuși (work-in-progress)*
16:00 YeshaYahu leiboWitz în ma’alot
18:30 patru părți ale unui ecran pliabil*
21:00 casa mea, în libia*
POINT
11:30 tăcerea e un corp în cădere
14:00 orașgrădină*
+ țara noastră este a cuvintelor
17:00 cenușă și jar*
19:30 eu sunt von höFler: variațiuni despre Werther*
POINT (subsol)
22:00 Performance AN TAN TINA
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PROGRAM

Q Club
23:00 Petrecere Queer (împreună cu echipa „Touch Me Not”)

DUMINICĂ, 17 MARTIE
ARCUB
12:00 35 de ani cu Nao și cu familia sa
(Competiție)
15:00 Coby*
(Competiție)
17:30 Strada Samouni*
20:30 La est de război*
ARCUB (Sala Arcelor)
14:00 Dezbatere deschisă „Touch Me Not - Politicile corpului”. Toate emoțiile sunt binevenite!
18:00 Atelier „Touch Me Not”. „Activarea senzualității prin imobilitate”
CINEMA ELVIRE POPESCO
13:00 Câmpiile libertății*
15:30 Durerea și mila*
20:30 Încă înregistrăm
ATRIUMUL INSTITUTULUI FRANCEZ
20:30 Dezbatere Ian Buruma, Radu Jude și Adrian Cioflâncă
CINEMATECA EFORIE
11:00 Am avut un vis*
13:30 Copii sub punte*
16:00 Valsul Waldheim*
18:30 Înainte să se întoarcă tata*
(Competiție)
21:00 Tatăl meu este fratele mamei*
(Competiție)
PAVILION 32
11:00 Yeshayahu Leibowitz în Ma’alot
13:00 SAHIA VINTAGE II: Despre timp și vremuri*
15:30 În jungla teribilă*
18:00 OrașGrădină*
+ Țara noastră este a cuvintelor
20:30 Ce nebunie*
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POINT
12:00 Întâlnire cu ACID: Cineaștii-distribuitori. Un alt fel de distribuție pentru filmele independente
16:00 Elefantul alb
+ Casa mea, în Libia*
18:30 Patru părți ale unui ecran pliabil*
21:00 Neconfesiuni
+ Out*
ICĂ
MIN
DU ARTIE ANIA
M
POINT (subsol)
ROM
17
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17:00 Atelier „Touch Me Not”. „Primește-ți cu brațele deschise dorințele sexuale”
EW
N
O
LIBRĂRIA HUMANITAS DE LA CIȘMIGIU
17:00 Întâlnire a lui Ian Buruma cu cititorii și sesiune de autografe.

PROGRAM

LUNI, 18 MARTIE
ARCUB
18:00 John 746*
+ Tatăl meu este fratele mamei*
(Competiție)
21:00 Înainte să se întoarcă tata*
(Competiție)
CINEMA ELVIRE POPESCO
18:00 În căutarea...*
20:30 Cenușă și jar*
CINEMATECA EFORIE
18:30 Jamilia*
(Competiție)
21:00 O femeie captivă
(Competiție)
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PAVILION 32
18:30 Am semnat petiția
+ Neliniștitor*
21:00 Neconfesiuni
+ Out*
POINT
17:00 Dezbatere. Distribuția de film documentar: de la supermarket la butic / KINEDOK Forum & Cocktail
20:30 Homemad(e)*
POINT (subsol)
22:00 Performance „An Tan Tina”

MARȚI, 19 MARTIE
ARCUB
18:00 O femeie captivă
(Competiție)
20:30 Am semnat petiția
+ Neliniștitor*

ARCUB (SALA ARCELOR)
17:00 Dezbatere. Privatizarea României, un experiment în care trăim
CINEMA ELVIRE POPESCO
18:00 Jamilia*
(Competiție)
20:30 Vârtejul: o cronică de familie*
CINEMATECA EFORIE
18:00 Strada Samouni*
21:00 Srbenka
(Competiție)
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PAVILION 32
18:00 În căutarea...*
20:30 Timebox*
+John 746*
PROGRAM

POINT
14:30 Civil Society Pitch - încheierea sezonului al treilea
18:00 Îmi amintesc corbii*
20:30 Podul de hârtie*

MIERCURI, 20 MARTIE
ARCUB
18:00 Srbenka
(Competiție)
20:30 M
CINEMA ELVIRE POPESCO
18:00 Îmi amintesc corbii*
20:15 După revoluție*
+ Dezbatere. Primul an de libertate, întâiul an de confuzie.
CINEMATECA EFORIE
18:30 Camorra
(Competiție)
20:30 Divizarea*
(Competiție)
PAVILION 32
17:00 Ultimul dintre nedrepți*
POINT
18:00 Memorie fertilă*
21:00 August: un moment înaintea erupției*
POINT (subsol)
22:00 Performance „An tan tina”
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JOI, 21 MARTIE
CINEMA ELVIRE POPESCO
18:00 Eldorado*
20:30 Până la ivirea zorilor*
CINEMATECA EFORIE
18:30 Timebox*
20:30 Distanța dintre mine și mine*
+ Seară de poezie dedicată Ninei Cassian

PROGRAM

CINEMATECA UNION
18:00 Divizarea*
(Competiție)
20:30 Elefantul alb
+ Psalmul pietrelor*

JOI TIE
AR MANIA
1M
RO

2
ONE

RLD

WO

PAVILION 32
18:30 Șters, ascensiunea invizibilului
20:30 Kinshasa Makambo
POINT
18:00 Dezbatere. Abrogarea articolului 200 - scoaterea homosexualității din Codul penal. Povești din anii ’90
20:30 Terminus*
+ Discuție cu Ian Buruma despre cariera și viața sa.

VINERI, 22 MARTIE
ARCUB
18:30 Camorra
(Competiție)
20:30 Între frontiere*
CINEMA ELVIRE POPESCO
18:00 Libertate*
21:00 Marea, marea
CINEMATECA EFORIE
18:00 Eldorado*
20:30 Mallé în exilul său*
(Competiție)
CINEMATECA UNION
18:00 Gardul de la frontieră
21:00 Tăcerea e un corp în cădere
PAVILION 32
18:00 Zori de zi
+ Valea Jiului - Note*
20:30 Urmărindu-l pe Addai*
+ Întoarcerea la palat*
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POINT
17:00 Dezbatere. Constituția de după Revoluție
20:00 Până la ivirea zorilor*
POINT (subsol)
22:00 Performance „An tan tina”

SÂMBĂTĂ, 23 MARTIE

PROGRAM

ARCUB
12:30 Kinshasa Makambo
15:00 Mallé în exilul său*
(Competiție)
17:30 Un proces stalinist
20:30 Evropa (work-in-progress)(fragment)*
ARCUB (SALA ARCELOR)
17:30 Dezbatere. Migranții: experiențe, teorii, reprezentări
CINEMA ELVIRE POPESCO
11:00 Urmărindu-l pe Addai*
+ Teatru de război
13:30 Procesul
17:00 Z32*
20:00 Hotel Iugoslavia
+ Dezbatere. Urmele arhitecturii în prezent
CINEMATECA EFORIE
14:00 Martorii lui Putin
17:30 Trei străini identici
20:00 DECERNAREA TROFEULUI OWR 12 + Proiecția filmului câștigător
CINEMATECA UNION
13:00 Chaco
15:30 Zori de zi
+ Valea Jiului - Note*
18:00 Ruta 181: Fragmente ale unei călătorii în Israel-Palestina*
PAVILION 32
13:00 Pocalul. Despre fii și fiice (work-in-progress)*
15:30 Șters, ascensiunea invizibilului
18:00 Una sau două întrebări*
POINT
13:00 Libertate*
+ Atelier de montaj cu Guillaume Massart și Alexandra Mélot, în colaborare cu Périphérie
17:30 Întoarcerea la palat*
20:00 După revoluție*
PALATUL DE JUSTIȚIE DIN SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 4
17:00 Traseu prin Bucureștii demolați | ARCEN
APOLLO 111 (BARUL)
23:00 Petrecerea de închidere a festivalului
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DUMINICĂ, 24 MARTIE
APOLLO 111
11:00 Chaco
13:30 Discuție: Rolul oamenilor în jurnalismul de interes public
ARCUB
13:00 Răzbună-mi unul dintre ochi*
+ Masterclass Avi Mograbi
17:00 Procesul
20:30 Un proces stalinist

PROGRAM

CINEMA ELVIRE POPESCO
13:30 Gardul de la frontieră
16:30 Martorii lui Putin
+ Dezbatere. Despre democrația din Rusia.
20:30 Cele două execuții ale Mareșalului*
+ Bisbee ‘17
CINEMATECA EFORIE
12:00 Hotel Iugoslavia
14:30 Touch Me Not
+ Dezbatere. Despre intimitate și sexualitate în prezent și în Epoca lui Ceaușescu.
18:00 Trei străini identici
20:30 Încă înregistrăm
CINEMATECA UNION
14:00 Una sau două întrebări*
20:00 Marea, marea
PAVILION 32
14:00 M
17:00 Casa noastră (work-in-progress)*
20:30 Teatru de război
POINT
11:00 Tur urban: Gay în Bucureștiul articolului 200
15:00 Dezbatere. România în Uniunea Europeană - filmul aderării
18:00 Dezbatere. Din pre-istoria publicității - anii ‘90
21:00 Distanța dintre mine și mine*
POINT (subsol)
22:00 Performance „An tan tina”
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DISTRIBUITORI / DISTRIBUTORS

6999 DOORS | Les Films d’ici | Production.1@lesfilmsdici.fr, Celine.PAINI@lesfilmsdici.fr | www.lesfilmsdici.fr

DISTRIBUITORI

A Woman Captured | Syndicado Film Sales | admin@syndicado.com | www.syndicado.com
After the Revolution | Laurențiu Calciu | laucal@iname.com
Ash and Ember | Céline Loiseau | cloiseau@tsproductions.net
August: A Moment Before the Eruptin | Doc & Film International | sales@docandfilm.com, t.lionel@docandfilm.com | www.docandfilm.com
Avenge But One Of My Two Eyes | Doc & Film International | sales@docandfilm.com, t.lionel@docandfilm.com | www.docandfilm.com
Before Father Gets Back | Syndicado Film Sales | admin@syndicado.com | www.syndicado.com
Between Fences | Doc & Film International | t.lionel@docandfilm.com | www.docandfilm.com
Bisbee ’17 | MetFilm Sales | karens@metfilm.co.uk
Camorra | TODOS CONTENTOS Y YO TAMBIEN | a.patierno@todoscontentos.it | www.todoscontentos.it
Canticle of the Stones | Sindibad Films Ltd | info@sindibad.co.uk | www.sindibad.co.uk
Chaco | Daniele Incalcaterra | danieleincalcaterra@gmail.com
Children Below Deck | Filmdelights | auderlitzky@filmdelights.com | www.filmdelights.com
CittàGiardino | MARCO PICCARREDA, GAIA FORMENTI | marcopicca@gmail.com, gaiaforment1@gmail.com
Coby | Alpha Violet | info@alphaviolet.com, festivals@alphaviolet.com | www.alphaviolet.com
Dawn | Marta Andreu | marta@e-walden.org
Dead Souls | Doc & Film International | sales@docandfilm.com, t.lionel@docandfilm.com | www.docandfilm.com
Djamilia | Laurence Rebouillon | contact@529dragons.com | www.529dragons.com
East of War | sixpackfilm | gerald@sixpackfilm.com | www.sixpackfilm.com
Eldorado | Films Boutique | contact@filmsboutique.com | www.filmsboutique.com
Erased, Ascent of the Invisible | mec film, Irit Neidhardt | info@mecfilm.de | www.mecfilm.de
Fertile Memory | Sindibad Films Ltd | info@sindibad.co.uk | www.sindibad.co.uk
Four Parts of a Folding Screen | Collectif Jeune Cinema | admin@cjcinema.org | www.cjcinema.org
Freedom Fields | Widehouse Films | ac@widehouse.org | www.widehouse.org
Home, Sweet Home | Ise Film | ise-film@rio.odn.ne.jp | www.isefilm.com
Homemad(e) | sixpackfilm | gerald@sixpackfilm.com | www.sixpackfilm.com
Hotel Jugoslavija | TASKOVSKI Films | salesTF@taskovskifilms.com | www.taskovskifilms.com
I Am Von Hofler: Variations on Werther | For-Creation Bt. 2008 | info@peterforgacs.hu | www.forgacspeter.hu
I Had a Dream | Deckert Distribution | info@deckert-distribution.com | www.deckert-distribution.com
I Remember the Crows | Gustavo Vinagre Alves, Rodrigo Carneiro | gustavovinagre@gmail.com, rodrigocarneirocine@gmail.com
I Signed the Petition | La Distributrice de films | info@ladistributrice.ca | www.ladistributrice.ca
In Search... | Rushlake Media | lena@rushlake-media.com| www.rushlake-media.com
In The Mighty Jungle | Macalube films | macalubefilms@gmail.com
In the Open | Triptyque Films | contact@triptyquefilms.com | www.triptyquefilms.chez.com

John 746 | Remora Films | hi@remorafilms.ro | www.remorafilms.ro
Kinshasa Makambo | Andana Films | contact@andanafilms.com | www.andanafilms.com
M | Indie Sales Company | info@indiesales.eu | www.indiesales.eu
Mallé in His Exile | Atelier Documentaire | contact@atelier-documentaire.fr | www.atelier-documentaire.fr
My Father is My Mother’s Brother | Darya Bassel, Feelsales | daryabassel@gmail.com, info@feelsales.com | www.feelsales.com
My Home, In Libya | Deckert Distribution | info@deckert-distribution.com | www.deckert-distribution.com
One or Two Questions | Welt Film | office@weltfilm.com | www.weltfilm.com
Ours is a Country of Words | Elisa Heene | elisa.heene@gmail.com
Out | Upside Distribution | iris.crespin@upsidetelevision.com | www.upsidedistribution.com
Putin’s Witnesses | Deckert Distribution | info@deckert-distribution.com | www.deckert-distribution.com
Route 181: Fragments of a Journey in Palestine-Israel | Momento | contact@momento-films.com | www.momento-films.com
Silence is a Falling Body | Kino Rebelde | produccion@kinorebelde.com | www.kinorebelde.com
Srbenka | Restart | zrinka@restarted.hr | www.restarted.hr
Still Recording | Bidayyat for Audiovisual Arts | info@bidayyat.org | www.bidayyat.org
Terminus | The British Film Institute | Rod.Rhule@bfi.org.uk, bookings.films@bfi.org.uk | www.bfi.org.uk
The Border Fence | Autlook Filmsales GmbH | welcome@autlookfilms.com | www.autlookfilms.com
The Distance Between Me and Me | Catalin Anchidin, Rollercoaster PR | catalin.anchidin@gmail.com
The Divide | Irene Yague, Alberto Garcia Ortiz | ireneyague@gmail.com, algortiz@gmail.com
The Last of the Unjust | LE PACTE | festivals@le-pacte.com | www.le-pacte.com
The Maelstrom: A Family Chronicle | Peter Forgacs | info@peterforgacs.hu | www.forgacspeter.hu
The Marshal’s Two Executions | Hi Film Productions | office@hifilm.ro | www.hifilm.ro
The Paper Bridge | sixpackfilm | gerald@sixpackfilm.com | www.sixpackfilm.com
The Sea, The Sea | Elefant Films | admin@elefantfilms.ch | www.elefantfilms.ch
The Sorrow and the Pity | Gaumont | classic@gaumont.com, louise.paraut@gaumont.com | www.gaumont.fr
The Trial | ATOMS & VOID | contact@atomsvoid.com
The Trial (O processo) | Grasshopper Film | robercorrea0@gmail.com | www.grasshopperfilm.com
The Waldheim Waltz | Widehouse Films | ma@widemanagement.com | www.widehouse.org
The White Elephant | Shuruq Harb | harbsh@gmail.com
Theatre of War | Gema Films, Sol Miraglia | sol@gemafilms.com | www.gemafilms.com
Three Identical Strangers | Park Circus | info@parkcircus.com, nia@parkcircus.com | www.parkcircus.com
Timebox | Manifest Film | monica.manifestfilm@gmail.com
Touch Me Not | Manekino Film | Bianca.Oana@manekinofilm.ro, cristian.neagoe@manekinofilm.ro
Tracing Addai | MAGNETFILM GmbH | info@magnetfilm.de | www.magnetfilm.de
Unconfessions | Guilherme Farkas | farkas.gui@gmail.com
Unsettling | Hedva Goldschmidt | hedva@go2films.com
Until the Dawning of the Day | Damien Monnier | damien.lidap@gmail.com
Valea Jiului - Notes | Thomas Ciulei, Ciulei Films | thomas@ciuleifilms.com | www.ciuleifilms.com
VINTAGE SAHIA: Of Lives and Lessons | Romanian Film Center | contact@cnc.gov.ro | www.cnc.gov.ro
VINTAGE SAHIA: Of Time and Times | Romanian Film Center | contact@cnc.gov.ro | www.cnc.gov.ro
What Madness | LES FILMS HATARI | info@lesfilmshatari.com
Z32 | Doc & Film International | sales@docandfilm.com, t.lionel@docandfilm.com | www.docandfilm.com

DISTRIBUTORS

Samouni Road | Doc & Film International | sales@docandfilm.com | www.docandfilm.com

INDEX FILME / ENGLISH TITLES

INDEX FILME

[RO]
35 de ani cu nao și cu Familia sa ___ 124
am avut un vis ___ 106
am semnat petiția ___ 186
august: un moment înaintea erupției ___ 200
bisbee ’17 ___ 42
camorra ___ 41
casa cu păpuși (Work-in-progress) ___ 155
casa mea, în libia ___ 31
casa noastră (Work-in-progress) ___ 159
câmpiile libertății ___105
ce nebunie ___ 128
cele două execuții ale mareșalului ___ 147
cenușă și jar ___ 132
chaco ___ 114
cobY ___ 80
copii sub punte ___ 92
distanța dintre mine și mine ___ 140
divizarea ___ 117
după revoluție ___ 27
durerea și mila ___ 170
eldorado ___ 72
eleFantul alb ___ 194
eu sunt von höFler: variațiuni despre Werther ___ 49
evropa (Work-in-progress)(Fragment) ___ 142
gardul de la Frontieră ___ 68
homemad(e) ___ 179
hotel iugoslavia ___ 28
îmi amintesc corbii ___ 83
în căutarea... ___ 109
în jungla teribilă ___ 127
înainte să se întoarcă tata ___ 102
încă înregistrăm ___ 121
întoarcerea la palat ___ 54
între Frontiere ___ 204
jamilia ___ 110
john 746 ___ 143
kinshasa makambo ___ 118
la est de război ___ 176
libertate ___ 57
m ___ 58
mallé în exilul său ___ 76
marea, marea ___ 75
martorii lui putin ___ 35
memorie Fertilă ___ 213
neconFesiuni ___ 88
neliniștitor ___ 193
o Femeie captivă ___ 135
orașgrădină ___ 71
out ___ 84

patru părți ale unui ecran pliabil ___ 46
până la ivirea zorilor ___ 136
pocalul. despre Fii și Fiice (Work-in-progress) ___ 160
podul de hârtie ___ 180
procesul ___ 62
psalmul pietrelor ___ 210
răzbună-mi unul dintre ochi ___ 203
ruta 181: Fragmente ale unei călătorii
în israel-palestina ___ 214
sahia vintage: despre timp și vremuri ___ 218
sahia vintage: lecţii de viaţă ___ 218
srbenka ___ 36
strada samouni ___ 190
șters, ascensiunea invizibilului ___ 45
tatăl meu este Fratele mamei ___ 96
tăcerea e un corp în cădere ___ 87
teatru de război ___ 50
terminus ___ 173
things We said todaY (Work-in-progress)
(Fragment) ___ 156
timebox ___ 148
touch me not ___ 151
trei străini identici ___ 99
țara noastră este a cuvintelor ___ 189
ultimul dintre nedrepți ___ 166
un proces stalinist ___ 61
una sau două întrebări ___ 32
urmărindu-l pe addai ___ 65
valea jiului - note ___ 144
valsul Waldheim ___ 183
vârtejul: o cronică de Familie ___ 169
YeshaYahu leiboWitz în ma’alot ___ 197
z32 ___ 207
zori de zi ___ 95

6999 doors ___ 54
a Woman captured ___ 135
aFter the revolution ___ 27
ash and ember ___ 132
august: a moment beFore the eruption ___ 200
avenge but one oF mY tWo eYes ___ 203
beFore Father gets back ___ 102
betWeen Fences ___ 204
bisbee ‘17 ___ 42
camorra ___ 41
canticle oF the stones ___ 210
chaco ___ 114
children beloW deck ___ 92
cittàgiardino ___ 71
cobY ___ 80
daWn ___ 95
djamilia ___ 110
east oF War ___ 176
eldorado ___ 72
erased, ascent oF the invisible ___ 45
evropa (Work-in-progress)(Fragment) ___ 152
Fertile memorY ___ 213
Four parts oF a Folding screen ___ 46
Freedom Fields ___ 105
home, sWeet home ___ 124
homemad(e) ___ 179
hotel jugoslavija ___ 28
house oF dolls (Work-in-progress) ___ 155
i am von hoFler: variations on Werther ___ 49
i had a dream ___ 106
i remember the croWs ___ 83
i signed the petition ___ 186
in search... ___ 109
in the mightY jungle ___ 127
in the open ___ 57
john 746 ___ 143
kinshasa makambo ___ 118
m ___ 58
mallé in his exile ___ 76
mY Father is mY mother’s brother ___ 96
mY home, in libYa ___ 31
one or tWo Questions ___ 32
our house (Work-in-progress ___ 159
ours is a countrY oF Words ___ 189
out ___ 84
putin’s Witnesses ___ 35
route 181: Fragments oF a journeY
in israel-palestine ___ 214
samouni road ___ 190
silence is a Falling bodY ___ 87
srbenka ___ 36
still recording ___ 121

terminus ___ 173
the border Fence ___ 68
the chalice. oF sons and daughters
(Work-in-progress) ___ 160
the distance betWeen me and me ___140
the divide ___ 117
the last oF the unjust ___ 166
the maelstrom: a FamilY chronicle ___ 169
the marshal’s tWo executions ___ 147
the paper bridge ___ 180
the sea, the sea ___ 75
the sorroW and the pitY ___ 170
the trial ___ 61
the trial (o processso) ___ 62
the Waldheim Waltz ___ 183
the White elephant ___ 194
theatre oF War ___ 50
things We said todaY (Work-in-progress)
(Fragment) ___ 156
three identical strangers ___ 99
timebox ___ 148
touch me not ___ 151
tracing addai ___ 65
unconFessions ___ 88
unsettling ___ 193
until the daWning oF the daY ___ 136
valea jiului - notes ___ 144
vintage sahia: oF lives and lessons ___ 218
vintage sahia: oF time and times ___ 218
What madness ___ 128
YeshaYahu leiboWitz in ma’alot ___ 197
z32 ___ 207

ENGLISH TITLES

[EN]

270
CONEXE

271

CONEXE

NOTE

NOTE

NOTE

festival anual de documentar și drepturile omului
distribuție alternativă
de film documentar
workshop-uri
Cineclub
programe
educaționale
redescoperirea arhivelor de film documentar
revistă
festivaluri de documentar și drepturile omului în orașe din țară

