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MIERCURI, 13 APRILIE
CInEMA ELVIRE POPESCU - BD. DACIA 77

 GALA DE DESCHIDERE ȘI PROIECȚIE DE FILM 

STATUL CONTRA FRITZ BAUER / PEOPLE VS. FRITZ 
BAUER / DER STAAT GEGEN FRITZ BAUER
(Germania, 2015) 1h45’
Regia: Lars Kraume
Cu: Rüdiger Klink, Burghart Klaußner, Andrej Kaminsky

Fritz Bauer este fără îndoială unul din eroii uitaţi 
ai secolului XX. Într-o perioadă a anilor ’50 în care 
efectele atrocităţilor Războiului Mondial se simţeau în 
toate aspectele existenţei, un avocat german de origine 
evreiască porneşte o vânătoare pe cont propriu pentru 
a face dreptate milioanelor de victime ale Holocaus-
tului.  Obiectivul său principal, acela de a-l aduce în 
faţa justiţiei pe unul dintre arhitecţii “soluţiei finale”, 
sinistrul Adolf Eichmann, este blocat de un sistem încă 
infestat de foşti nazişti. Aceştia, deghizaţi în reforma-
tori ai statului, îl hărţuiesc pe Bauer, prevalându-se de 
propriile sale secrete „ruşinoase”. Pentru idealurile sale, 
Fritz Bauer trăieşte într-o imensă presiune iar viaţa îi 
este ameninţată în permanenţă. O dramă puternică 
şi serioasă, un joc actoricesc impecabil şi o linie 
narativă încărcată de nume, titluri şi personaje cu mare 
rezonanţă: CIA, Mossad, Serviciul Federal de Informaţii 
German, Konrad Adenauer sau Mercedes-Benz. Premiul 
Criticilor Germani de Film şi Premiul Publicului la Fes-
tivalul de la Locarno arată interesul încă viu şi proaspăt 
pentru un subiect istoric cu magnitudine planetară.

20:00

JOI, 14 APRILIE
CInEMA ELVIRE POPESCU - BD. DACIA 77

 COMPEtIȚIA IntERnAȚIOnALă 

FRATELE DEJAN / BRAT DEYAN / BROTHER DEYAN
(Rusia/Serbia, 2015) 1h53’
Regia: Bakur Bakuradze
Cu: Marko Nikolic, Predrag Ejdus, Eva Ras

Au trecut 25 de ani de Războaiale Iugoslave. Un moment 
care a schimbat istoria continentală. Un nivel de ură în-
tre semeni, conaţionali şi chiar fraţi,  care nu mai fusese 
atins în istoria recentă. Filmul tratează o latură umană a 
efectelor conflagraţiei: calvarul interior al unui general 
care se ascunde în aşteptarea iminentei condamnări 
a Tribunalului de la Haga pentru crimele de război de 
care se face vinovat. Transportat într-un loc izolat de 
către nişte foşti combatanţi care i-au rămas fideli, Dejan 
continuă să poarte războiul în suflet, într-o singurătate 
insuportabilă. Întreaga naraţiune este construită în 
jurul protagonistului, iar angoasa şi tensiunea care se 
acumulează în profunzimea sinelui său constituie un 
proces moral mai dur decât orice altă instanţă oficială. 
Filmul a deschis Competiţia Internaţională a importan-
tului Festival de la Locarno. Povestea se dovedeşte a fi 
viabilă în timp dacă ne gândim la recenta condamnare a 
lui Radovan Karadzic la 40 de ani de închisoare.     

18:30



JOI, 14 APRILIE (CONTINUARE)
CInEMA ELVIRE POPESCO - BD. DACIA 77

 COMPEtIȚIA IntERnAȚIOnALă 

CAVALERII ALBI / LES CHEVALIERS BLANCS / THE 
WHITE NIGHTS
(Belgia/Franța, 2015) 1h52’
Regia: Joachim Lafosse
Cu: Vincent Lindon, Louise Bourgoin, Valérie Donzelli

Drumul către iad e pavat cu bune intenţii. Niciun alt 
proverb nu poate descrie mai bine povestea filmului 
regizorului Joachim Lafosse. Bazată pe un fapt real 
extrem de controversat şi mediatizat, povestea relatează 
întâmplările şi calvarul membrilor unui ONG francez 
acuzaţi şi condamnaţi în Sudan pentru trafic de copii. 
Filmul explorează zonele întunecate ale unor misiuni 
umanitare care scot la suprafaţă ambiguitatea morală a 
unui conflict de percepţie între oameni aparţinând unor 
lumi disjuncte. Mesajul atinge şi realităţi autohtone. Un 
premiu pentru regie la prestigiosul festival de la San 
Sebastian. 

20:0020:40

VInERI, 15 APRILIE
CInEMA ELVIRE POPESCO - BD. DACIA 77 

 COMPEtIȚIA IntERnAȚIOnALă  

NOAPTEA DE MIERE / HONEY NIGHT
(Macedonia, 2015) 1h29’
Regia: Ivo Trajkov
Cu: Nikola Ristanovski, Verica Nedeska, Igor Angelov

Tranziţia politică naşte monştri. Iar uneori căsnicia 
unui politician de tranziţie devine o dihanie cu mai 
multe capete. Filmul este plasat în Macedonia proaspăt 
independentă din anii ’90, într-un moment de cel-
ebrare a unei mari victorii politice. Pe acest fundal, 
între paranoicul şi vanitosul ministru-deputat Nikola 
şi incompatibila şi vicioasa sa soţie Anna, protagoniştii 
filmului, se va desfăşura un adevărat război intramarital 
de o noapte.  Prin ricoşeu, bătălia domestică va scoate la 
suprafaţă tarele unui întreg regim politic dar şi fantome 
ale trecutului, într-o linie narativă plină de ironie, satiră 
dar şi suspans. Un thriller cu accente surprinzătoare de 
comedie neagră, propunerea Macedoniei la Oscar.

18:30



VInERI, 15 APRILIE (CONTINUARE)
CInEMA ELVIRE POPESCO - BD. DACIA 77

 COMPEtIȚIA IntERnAȚIOnALă 

YITZHAK RABIN, ULTIMA ZI / RABIN, THE LAST 
DAY
(Israel/Franța, 2015) 2h33’
Regia: Amos Gitai
Cu: Yitzhak Hizkiya, Pini Mittelman, Michael Warshaviak
Yitzhak Rabin a fost fără urmă de îndoială una dintre 
marile figuri politice ale secolului XX. La 20 de ani de 
la şocanta sa asasinare, repercusiunile încă se simt pe 
întreaga planetă. Unul dintre artizanii păcii în zona cea 
mai fierbinte de pe glob, Orientul Mijlociu, a fost elimi-
nat de forţe oculte aflate, se pare, chiar în interiorul 
sistemului. Pe lângă elementele politice extremiste impli-
cate, s-a ajuns să se vorbească chiar şi despre invocarea 
unui teribil blestem cabalistic: Pulsa diNura. Filmul 
marelui regizor israelian Amos Gitai urmăreşte într-o 
manieră sobră, chirurgicală, „autopsia” instituţională 
care a urmat teribilului asasinat. Demersul este susţinut 
de imagini de arhivă foarte valoroase iar reconstituirile 
dramatizate sunt fidele până la virgulă realităţii. Deşi 
are un caracter de film documentar, producţia generează 
o tensiune permanentă, care se susţine pe elemente  cât 
se poate de veridice. Concluzia din final este subtilă dar 
cutremurătoare şi are reverberaţii cât se poate de actu-
ale, într-o lume în care fanatismul religios şi violenţa 
ce-i urmează sunt la noi cote alarmante. Un film cu două 
premii şi două nominalizări la Festivalul de la Veneţia, 
în 2015.

20:30

SÂMBătă, 16 APRILIE
CInEMA ELVIRE POPESCO - BD. DACIA 77 

 COMPEtIȚIA IntERnAȚIOnALă  

MADE ÎN FRANCE: ÎN INTERIORUL CELULEI / MADE 
ÎN FRANCE: INSIDE THE CELL
(Franța, 2015) 1h29’
Regia: Nicolas Boukhrief
Cu: Malik Zidi, François Civil, Nassim Si Ahmed

2015, Franţa este zguduită de atentate teroriste. La 10 
luni de la tragedia “Charlie Hebdo”, filmul MADE ÎN 
FRANCE se pregăteşte de premieră chiar pe 18 noiem-
brie. Cu câteva zile înainte are loc din nefericire masa-
crul de la Bataclan iar producţia este retrasă de pe piaţă 
pe o perioadă nedeterminată. Un demers pur artistic 
cu un parcurs dramatic, cauzat de conjuncturi politice 
neprevăzute. Povestea din film este clară: un jurnal-
ist franco-algerian se infiltrează într-o celulă teroristă 
jihadistă construită chiar pe teritoriul Franţei. Scopul 
său esta acela de a strânge informaţii esenţiale direct de 
la o sursă de pericol extrem, aflată în cel mai adânc în-
tuneric pentru autorităţile care bâjbâie încă la suprafaţa 
reţelelor. Filmul generat de intrigă este unul de gen, 
plin de acţiune, fără a-şi pune foarte multe probleme 
filosofice, dar reprezintă un prim şi important act de 
curaj al unui cineast aflat în mijlocul cutremurătoarelor 
evenimente din Hexagon. Şi va rămâne aşa, probabil, în 
istoria cinematografiei.

17:00



SÂMBătă, 16 APRILIE (CONTINUARE)
CInEMA ELVIRE POPESCO - BD. DACIA 77

 DEZBAtERE IntERACtIVă 

Dezbatere interactivă cu invitați speciali pe 
tema terorismului și migrației în europa.

 COMPEtIȚIA IntERnAȚIOnALă 

PROSTUL / THE FOOL / DURAK
(Rusia, 2015) 1h55’
Regia: Yuriy Bykov
Cu: Artyom Bystrov, Natalya Surkova, Yuriy Tsurilo

O dramă rusească plină de forţă. Cruciada pe care 
un modest instalator de provincie o duce, cu multă 
inconştienţă, împotriva unui sistem politic corupt şi 
meschin. Un film care nu putea fi plasat în altă parte 
decât în estul Europei. Totul pleacă de la o ţeavă spartă 
într-o clădire decrepită, care stă să cadă peste bieţii săi 
locatari, în timp ce autorităţile se ascund cu rea-voinţă 
în spatele beneficiilor personale de pe urmă birocraţiei. 
Mai întâi împins de teama pentru propria viaţă, chinuit 
mai apoi şi de grija pentru semenii săi, protagonistul, 
Dima, va începe o luptă personală cu morile de vânt ale 
regimului. Demersul său pare nebunesc iar optimismul 
său inutil, dar curajul şi verticalitatea sa nasc speranţa 
unei treziri a conştiinţelor. Un film cu multe premii 
internaţionale.

19:00

20:30

DUMInICă, 17 APRILIE
CInEMA ELVIRE POPESCO - BD. DACIA 77 

 PROGRAM SPECIAL 

SUPRAVIETUIRE SAU SERVICIU PUBLIC? MIKó IMRE 
SI SECURITATEA / TúLéLéS VAGY NéPSZOLGáLAT? 
MIKó IMRE éS A SECURITATE
(Ungaria/Romania, 2015) 1h44’
Regia: Domokos János

Filmul vorbeşte despre adaptare, acomodare, 
convieţuirea cu sistemul. În centrul filmului se află Mikó 
Imre, un om de o calitate extraordinară. Între 1940 şi 
1944, Mikó a fost parlamentar. În 1944 a fost dus în 
lagărul sovietic ca prizonier de război, iar acolo a de-
venit activist antifascist. A fost reabilitat politic şi social 
abia în 1970, când a devenit redactor al Editurii Krite-
rion. A fost considerat întotdeauna o personalitate de 
seamă, unul din liderii de opinie ai comunităţii maghi-
are din Transilvania. De ce a început să fie informator? 
Este posibil ca, în spatele colaborării sale să se fi aflat nu 
doar strategia proprie de viaţă, ci şi intenţia de a exer-
cita o influenţă din punct de vedere politic? Filmul ridică 
întrebări, iar răspunsurile protagoniştilor sunt diferite.

16:00



DUMInICă, 17 APRILIE (CONTINUARE)
CInEMA ELVIRE POPESCO - BD. DACIA 77

 COMPEtIȚIA IntERnAȚIOnALă  

MEMORIA VÂNTULUI / MEMORIES OF THE WIND / 
RüZGÂRIN HATIRALARI 
(Turcia/Germania/Franța/Georgia, 2015) 2h4’
Regia: Ozcan Alper
Cu: Onur Saylak, Sofya Khandemirova, Mustafa Ugurlu

Plasat în anul 1943, filmul este o meditaţie poetică 
asupra urmărilor genocidului armenilor din anul 1915, 
din Imperiul Otoman. Personajul principal este un artist 
turc de origine armeană, bănuit de simpatii comuniste 
de regimul aflat la conducere în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial. Silit de împrejurări, acesta se refugiază 
într-o zonă a nimănui, la graniţa sovieto-georgiană. În 
mijlocul unui peisaj sălbatic, monumental, protagonistul 
îşi va trăi durerea şi teama încercând să evadeze în pro-
pria artă.  Faptul că un al doilea genocid ar putea începe 
oricând îl bântuie, mai ales că este unicul supravieţuitor 
din familia sa. Filmul are o imagine superbă iar 
subiectul până de curând tabu îi permite regizorului 
turc să scoată la suprafaţă şi alte drame ale trecutului, 
precum apropiera catastrofală de nazism a regimului de 
la Ankara, în anii ’40.

18:00

DUMInICă, 17 APRILIE
CInEMA ELVIRE POPESCO - BD. DACIA 77 

 GALA DE ÎnCHIDERE ȘI PROIECȚIE DE FILM  

copilăria unui liDer / tHe cHilDHooD oF a 
LEADER
(UK/Ungaria/Franța, 2015) 1h55’
Regia: Brady Corbet
Cu: Robert Pattinson,Stacy Martin, Liam Cunningham, 
Bérénice Bejo

Un subiect tăios, naşterea fascismului în Europa, 
generează de data aceasta un film care este orice numai 
clasic nu. Cu mult curaj creativ, regizorul american 
Brady Corbet ţese într-o manieră unică, pe fundalul tra-
tatului de pace de la Versailles, o poveste ce îşi propune 
să fie o adevărată psihanaliză a personajului principal, 
un băieţel chinuit de demonii vremurilor care îl vor 
transforma într-un viitor dictator. Filmul stârneşte multe 
controverse prin abordarea sa nemaiîntâlnită iar privito-
rul are nevoie de curaj. Vedete precum Robert Pattinson, 
Berenice Bejo şi Stacey Martin fac parte din distribuţia 
unui film laureat la Festivalul de la Veneţia cu două 
premii foarte importante: premiul pentru Debut şi 
premiul Orizzonti pentru regie, secţiunea de avangardă 
a celebrului festival. O lucrare cu multe elemente experi-
mentale şi cu o coloană sonoră puternică şi disonantă a 
legendarului şi controversatului Scott Walker.  

20:30
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www.CInEPOLItICA.RO
POSESORUL ACESTEI INVITAţII beneficiază de intrare liberă, în 

limita locurilor disponibile, la toate proiecţiile şi evenimentele din 
cadrul Festivalului Internaţional de Film Cinepolitica.

Festivalul Internaţional de Film Cinepolitica 
este dedicat filmelor cu tematică predominant 
politică (fie că este vorba de lungmetraje sau 

scurtmetraje, filme de ficţiune sau documentare), 
sub sloganul „Singura noastră politică este cea a 

cinematografului”. 

Cu un concept original şi inovator (chiar pe 
plan european), Cinepolitica este festivalul care 

dezvăluie publicului, prin intermediul artei 
cinematografice, mecanismele şi motivaţiile politice 

care îşi pun amprenta asupra noastră, a tuturor. 
Competiţia Internaţională a festivalului include 
o selecţie relevantă de lungmetraje recente, din 
întreaga lume, care abordează, într-o manieră 
specifică, zona politicului şi implicaţiile sale. 

Filmele sunt evaluate de un Juriu Internaţional, 
incluzând reputaţi experţi în cinema sau istorie 
şi politică, care stabilesc palmaresul festivalului, 

având în frunte Trofeul Cinepolitica. 


