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Cinema PRO17 martie | 20:00 
evenimentul de deschidere
| Prezentarea edit iei a 7-a a festivalului
| Fragmente din spectacolul SOLITARITATE de gianina Carbunariu 

|  Proiectia f i lmului La valle dello Jato

Cinema PRO | Str. Ion Ghica, nr. 3
Cinema Studio | Bd. Magheru, nr. 29
Cinema Elvire Popesco (Institutul Francez) | Bd. Dacia, nr. 77
Studioul Horia Bernea (Muzeului Național al Țăranului Român) | Șos. Kiseleff nr. 3, intrarea din Str. Monetăriei
Clubul Țăranului (Muzeului Național al Țăranului Român) | Șos. Kiseleff nr. 3, intrarea din Str. Monetăriei
Centrul Ceh | Str. Ion Ghica, nr. 11
Urbanesc | Str. Pictor Ștefan Luchian, nr. 17lo
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miercuri, 19  martie

Cinema Studio
18:00 – High Tech, Low Life, US/CN, 2012, 88’
20:00 – Watchers of the Sky, US, 2013, 112’ 

Cinema Elvire Popesco
18:00 – The Valley of the Jato, IT/UK, 2012, 67’
20:00 – Judgment in Hungary, HU, 2013, 108’

Clubul Tăranului | eveniment conex
17:00 – Dezbatere despre teatrul documentar

Muzeul Național al Ţăranului Român
19:00 – Death Row, S, 2013, 6’
              | Dangerous Acts Starring the Unstable Elements
               of Belarus, US/UK, 2013, 76’
21:00 – Byeway, CZ, 2013, 72’

Marele circuit turistic al șpăgii
17:00 – Piața Dorobanților colț cu Strada Beller

Cinema Studio
18:00 – Putin’s Games, DE/IL/A, 2013, 90’
20:00 – Model Village, FR, 2013, 10’
              | Crop, DE/EG, 2013, 47’ 

Cinema Elvire Popesco
18:00 – Powerless, IN, 2013, 82’
20:00 – Marcel Łoziński Retrospective: 
              | Anything can happen, PL, 39’
              | Father and Son on a Journey, PL, 75’

Clubul Țăranului | eveniment conex
17:00 – Work-in-progress: Rețeaua

Muzeul Național al Ţăranului Român
19:00 – Which Way Is the Frontline from Here? The Life                
               and Time of Tim Hetherington US, 2013, 78’
21:00 – My Child, TR, 2013, 82’

Eveniment Conex | Universitatea Româno-americană
12:00 – The Unknown Known, US, 2013, 90’

Eveniment Conex | Teatrul Odeon, sala Studio
19:30 – Tipografic Majuscul

Marele circuit turistic al șpăgii
17:00 – Piața Dorobanților colț cu Strada Beller

marti, 18  martie
I
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joi, 20 martie vineri, 21  martie
Cinema Studio
16:00 – Ukraine Is Not a Brothel, AU/UA, 2013, 88’
18:00 – My Child, TR, 2013, 82’
20:00 – Normalization, SK/CZ, 2013, 100’

Cinema Elvire Popesco
16:00 – Studioul Alexandru Sahia: Oldies, Goldies, 88’
18:00 – Marcel Łoziński Retrospective: 
              | Shorts 1973-1993
20:00 – The Family, DE, 2013, 92’

Clubul Țăranului | eveniment conex
17:00 – Corruption Tourism on the Rise

Muzeul Național al Ţăranului Român 
19:00 – The Unknown Known, US, 2013, 90’
21:00 – Toamna Românească, RO, 2014, 14’
              | Pussy versus Putin, RU, 2013, 60’

Eveniment Conex | Institutul Național al Magistraturii
08:00  – Judgment in Hungary, HU, 2013, 108’

Marele circuit turistic al șpăgii
17:00 – Piața Dorobanților colț cu Strada Beller

Cinema Studio
16:00 – Byeway, CZ, 2013, 72’
18:00 – Here Be Dragons, UK, 2013, 79’
20:00 – The 727 Days without Karamo, AT, 2013, 80’
22:00 – Ukraine Is Not a Brothel, AU/UA, 2013, 88’

Cinema Elvire Popesco
16:00 – Masterclass Marcel Łoziński |  So It Doesn’t hurt
18:00 – Marcel Łoziński Retrospective:
              | How It’s Done, PL, 2006, 80’
20:00 – The Invisibles, FR, 2012, 110’
22:30 – Model Village, FR, 2013, 10’
              | Crop, DE/EG, 2013, 47’ 

Clubul Țăranului | eveniment conex
17:00 – Dan Perjovschi: Rezist/Exist

Muzeul Național al Ţăranului Român 
19:00 – Encounters with Your Inner Trotsky Child, US, 2013, 21’ 
              | Free Smetana!, CZ, 2012, 53’           
21:00 – București, unde ești?, RO, 2014, 76’

Marele circuit turistic al șpăgii
17:00 – Piața Dorobanților colț cu Strada Beller
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vineri, 21  martie
Cinema Studio
14:00 – Marcel Łoziński Retrospective:
              | Father and Son on a Journey, PL, 75’
16:00 – The Family, DE, 2013, 92’
18:00 – American Vagabond, FI/DK, 2013, 85’
20:00 – The Shovel is Too Small, RS, 2012, 24’
               | The Art of Disappearing, PL, 2013, 51’
22:00 – Aim High in Creation, AU/KP, 2013, 97’

Cinema Elvire Popesco
11:00 – Ba se poate!, RO, 2013, 64’
14:00 – Watchers of the Sky, US, 2013, 112’
16:00 – Dangerous Acts Starring the Unstable Elements
               of Belarus, US/UK, 2013, 76’
18:00 – Normalization, SK/CZ, 2013, 100’
20:00 – Encounters with Your Inner Trotsky Child, US, 2013, 21’ 
               | Free Smetana!, CZ, 2012, 53’  
22:00 – Stop-Over, CH/FR, 2013, 104’

Clubul Țăranului | eveniment conex
15:00 – Corupția în dezbatere | Plutocracy Croatia

Muzeul Național al Ţăranului Român 
17:00 – Green Gold, DE, 2012, 14’  
              | Mission Congo, US, 2013, 68’        
19:00 – The 727 Days without Karamo, AT, 2013, 80’
21:00 – The Invisibles, FR, 2012, 110’

Marele circuit turistic al șpăgii
11:00 – Piața Dorobanților colț cu Strada Beller
17:00 – Piața Dorobanților colț cu Strada Beller

Cinema Studio
14:00 – Studioul Alexandru Sahia: Oldies, Goldies, 88’
16:00 – Which Way Is the Frontline from Here? The Life                
               and Time of Tim Hetherington US, 2013, 78’
18:00 – Toamna Românească, RO, 2014, 14’
               | Pussy versus Putin, RU, 2013, 60’
20:00 – Decernarea premiului
               | Here Be Dragons, UK, 2013, 79’

Cinema Elvire Popesco
14:00 – Putin’s Games, DE/IL/AT, 2013, 90’
16:00 – Aim High in Creation, AU/KP, 2013, 97’
18:00 – The Shovel Is Too Small, RS, 2012, 24’
               | The Art of Disappearing, PL, 2013, 51’
20:00 –  Green Gold, DE, 2012, 14’  
               | Mission Congo, US, 2013, 68 ‘

Muzeul Național al Ţăranului Român 
17:00 – American Vagabond, FI/DK, 2013, 85’         
19:00 – High Tech, Low Life, US/CN, 2012, 88’
21:00 – Powerless, IN, 2013, 82’

Marele circuit turistic al șpăgii
11:00 – Piața Dorobanților colț cu Strada Beller
17:00 – Piața Dorobanților colț cu Strada Beller

sambata, 22 martie

IIv

duminica, 23 martie

I
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Țara arde si noi facem festival. De la ultima noastră ediție, strada s-a umplut de oameni care au găsit cauze 
pentru care să lupte. Pentru prima oară din 1989, a bătut un vânt de solidaritate. Uitându-ne în calendar, am 
văzut că au trecut aproape 25 de ani. 25 de ani ar fi trebuit să fie de ajuns. Am adunat filme care privesc în 
urmă spre acest sfert de secol și spre ce s-a petrecut mai înainte în Europa răsăriteană. Marcel Łoziński, om al 
Solidarității, vine din Polonia cu filmele lui, realizate între 1973 și 2013. Ochi la fel de critic și liber în anii dic-
taturii ca și în aceia ai tranziției -  Łoziński ne provoacă să revedem prin ce am trecut și către ce ne îndreptăm.

Eroii acestui an sunt activiștii (cuvânt „urât”, renăscut din cenușa propagandei...). Filmele din secțiunea care 
le este dedicată îi înfățișează cu tot cu slăbiciunile, eșecurile și îndoielile lor. Fie că se opun unei autostrăzi 
sau unui dictator, încăpățânarea lor nu este totdeauna simpatică, dar asta nu îi face mai puțin admirabili.

Corupția – un alt cuvânt care a devenit nesuferit și „șters” de prea multă folosință. Filmele pe care le-am 
grupat în jurul acestei idei îi redau „strălucirea”, prezentând corupția ca pe o creatură cu nenumărate chipuri, 
ca pe un mod de funcționare strâmbă între oameni și statele lor, un virus global prezent în Cehia, Rusia sau 
India.

Mai există etică în mass-media? Slăbiciunile celei de-a patra puteri fac prima pagină peste tot în lume. Ce 
alternative avem când presa își pune poalele manipulării și corupției în cap? Am încercat să privim acest 
fenomen și soluțiile lui prin tot atâtea filme de pe cinci continente.

Și dragostea e un drept al omului. Sună frivol, însă societatea, legile sau familia se pun deseori de-a curmezișul 
între doi oameni care se iubesc. Filmele din această secțiune ne aduc aminte că drepturile omului nu sunt o 
expresie a limbajului de lemn impus de organismele internaționale, ci o necesitate izvorâtă din suflet.

Filmele din programul One World Romania 7 bat în pet-uri, își scriu pe pereți disperarea și dizolvă ipocrizia 
și murdăria care ne înconjoară. Dar ele vorbesc pe limba universală a filmului, sunt mai creative decât orice 
slogan, mai acide decât orice articol de presă. Ne asociem cu artiști ca Dan Perjovschi și Gianina Cărbunariu, 
pentru că arta lor este una a reacției rapide, bazată pe texte și contexte preluate din realitate. 
Prezența acestor parteneri ai documentarului ne onorează și ne inspiră.

25 de ani e mult, dar se pare că nu a fost de ajuns. 
Tocmai de asta facem festival, pentru că ne arde...

-
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C INE-LUPTA
Alexandru Solomon

Rome is burning and we’re making a festival. Since our last edition, the streets have been filled with people who’ve 
found a cause worth fighting for. For the first time since 1989, there blew a wind of solidarity. We looked in the 
calendar and noticed that 25 years have passed. 25 years should have been enough. We’ve gathered films that look 
back at this quarter of a century and to what had happened before in Eastern Europe. A man of Solidarity, Marcel 
Łoziński comes from Poland with his films, produced between 1973 and 2013. With an eye just as critical and free in the 
dictatorship years as in the years of transition, Łoziński challenges us to go over what we’ve been through and where 
we’re headed.

This year’s heroes are the activists (what an “ugly” word, born again from the ashes of propaganda...). The films in-
cluded in their dedicated section portray activists along with their weaknesses, failures and doubts. Whether they op-
pose a highway or a dictator, their stubbornness is not always pleasant, but that doesn’t make them less praiseworthy.

corruption – another word that has become repulsive and pale from too much use. The films grouped around this idea 
are restoring its “glow”: they present it like a multifaceted creature, a crooked way of functioning between people and 
their states, a global virus present in the Czech Republic, Russia or India. 

Are media ethics still observed? The weaknesses of the fourth power make the front page all over the world. What 
alternatives do we have when the press knows no limits, diving deep into manipulation and corruption? We’ve tried 
to take a look at this phenomenon and its solutions through films from five different continents.

Love too is a human right. It sounds frivolous, but society, laws or family often come between two people who love 
each other. The films in this section remind us that human rights are not an expression of the wooden language 
imposed by international organizations, but a necessity stemming from the heart.

The films that are part of One World Romania 7 hit PET bottles against one another; they write their despair on walls 
and dissolve the hypocrisy and filth surrounding us. But they speak in the universal language of cinema; they are more 
creative than any slogan, more acid than any press article. We associate ourselves with artists like Dan Perjovschi and 
Gianina Carbunariu: their art is based on quick reaction, on texts and contexts taken from reality. The presence of 
these comrades of the documentary film both honours and inspires us.

25 years is a long time, but it seems it has not been long enough.
That’s the very reason why we’re making a festival, because we’re incensed… 

-
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Václav Havel at the Forum 2000 Conference, Prague, October 18, 2004

This is not a formal gesture, because we haven’t come out of nowhere. 16 years ago, One World started in prague, in havel’s spirit and at his  
initiative. for five years, our festival was organized under his patronage. after his physical disappearance, in 2011, he stubbornly stays in our 
minds and souls. václav havel, you have the word:

In memory of vaclav Havel
/

First of all, what do we understand by the term civil society? Personally, I feel it is created  
from within the society on the grass roots level. It usually means foundations and  
associations. Obviously, this natural human movement into various non-governmental 
non-profit organizations and the association with civic initiatives is immensely impor-
tant. Though it is a backbone of civil society, it is not its only aspect. 

There are also institutions between the state and the structures spontaneously  
created on the civic level. Examples of these are universities, some extent local  
governments, and so on and so forth. This civil society is grass roots, the breeding 
ground and the basis of democracy. Democracy without well-developed civil society 
withers and decays. There are opinions that basic democratic institutions are par-
liament, government and political parties, and that nothing else is important. We 
must observe that this is not true.  Political parties draw inspiration from grass roots  
initiatives’ creative and associational life. Without the proliferation of this life political  
parties wither and politics alienates the citizen, becoming boring, introspective, odd 
and a horrid esoteric area for people.

The fact that there are elections in which people can vote does not affect this  
statement. Ultimately, the electoral turnout is decreased because of the alienation 
that people experience. It is not by accident that totalitarian regimes always consider 
civil society to be their main enemy, a threat that must be immediately eliminated.
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Twenty five years ago, the evil communist dictatorships have collapsed 
across Eastern Europe. That, to big extent, happened thanks to the cour-
age of brave people, who brought many sacrifices.

Today, we easily get used to the idea that freedom is without struggle, 
that it is something granted. One of the messages of One World Romania 
is to realize that we must nourish our liberties, that we mustn’t stay blind 
facing injustice around us and that we should stand for a fight for what 
we believe in.  

For Václav Havel, in whose memory One World Romania is being held, 
the civil society has always been one of basic pillars of a healthy society. 
Because without participating in public life, without active involvement 
within civil society, and by closing our eyes when injustice is being done, 
we may lose those hard won liberties, without even noticing.

It is my hope that One World Romania, the eye opening experiences 
brought by its great documentaries and debates, will leave less people 
careless. It should also help us all remember that the rights and liberties, 
which we enjoy today, are not something granted in many other places of 
the world.

I would like to thank the festival’s team for cultivating this important 
event, hopefully for many more years to come. I am convinced that its 
relevance will still grow.
 

René kubášek 
Director, Czech Centre Bucharest 



Freedom, justice and solidarity are our basic principles. The KAS is a 
political foundation affiliated to the Christian Democratic movement in 
Germany. With more than 80 offices abroad and projects in over 120 
countries, we make a contribution to the promotion of democracy, the 
rule of law and a social market economy.

The Konrad-Adenauer-Stiftung set up the Rule of Law Program South 
East Europe (RLP SEE) in 2005 as one of five regional rule of law Pro-
grams which the foundation manages worldwide. 

The Rule of Law Program South East Europe concentrates on the fol-
lowing eight subject areas, in which there is substantial need for re-
form and consultation within and among the countries of the region: 
independence of the judiciary, constitutional law, substantive law, 
procedural law, protection of human and minority rights, fight against 
corruption, coping with the past by legal means and european legal 
order. RLP SEE works together with local partners and through this it 
seeks to ensure that it responds to the most urgent needs and devel-
opments both in each country and in the region as a whole. Together 
with our partners we make a contribution to the creation of an inter-
national order that enables every country to develop in freedom and 
under its own responsibility.

Rule of law PRogRam South eaSt euRoPe 
Str. Franzelarilor nr. 5, 020785 Bucureşti, România │ office.rspsoe@kas.de │ www.kas.de/rspsoe │ www.facebook.com/kas.rlpsee
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2014 marks the 25th anniversary of the collapse of the socialist regimes in Eastern and South East Europe. The peoples in these coun-
tries were tired of the lack of democracy and respect for human rights, permanent surveillance by secret services and an economic 
system that was unable to satisfy even simple needs.  Since then much has been achieved, democratic constitutions were passed and 
free elections were held. And people now have access to independent courts should civil and human rights be violated. This is not only 
true at national level but also concerning the European Court of Justice and the European Court of Human Rights. Citizens are no longer 
subject to arbitrariness but have enforceable rights that are enshrined in constitutions and international conventions. 
The latter is true for many other peoples but the reality in their countries is a different one.

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards 
one another in a spirit of brotherhood. reads the text of Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights adopted in 1948. For 
many individuals, especially minorities but sometimes for entire peoples this has not been more than a dream that until today has not 
come true. 

according to Amnesty International that constantly monitors the situation of human rights globally in at least 81 countries people are 
tortured or mistreated. And the latest Global Slavery Index published by the Walk Free Foundation finds that an estimated 29.8 million 
people are enslaved around the world.

Those who denounce abuses and fight for human rights often are subject to persecution.

The 2013 Annual Report on Global Trends for Human Rights Defenders published by the NGO Front Line Defenders highlights inter alia: 
24 killings of Human Rights defenders in 2012, Physical Attacks on HRDs reported in 28 countries across all regions, Attacks on LGBTI 
human rights defenders in 9 countries, Judicial harassment reported in nearly 40 countries, Information technology laws used against 
those expressing dissent or circulating information on human rights abuses in particular in Asia and the Middle East, Reprisals for co-
operating with international human rights bodies were reported by HRDs in six countries. And this is only the tip of the iceberg, says 
Front Line Defenders Executive Director Mary Lawlor.
But also in many European countries especially the rights of minorities are threatened by intolerance that fights diversity instead of 
celebrating it.

It is the objective of ONE WORLD ROMANIA to raise awareness and stimulate debate. And we encourage citizens to actively exercise 
their rights and defend the rights of others. Also you can become a Human Rights Defender!

I wish this festival every possible success.
Thorsten Geissler 

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



CINE-LUPTA
-
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ORgANIZATORI | ORgANIZERS

ONE WORlD ROMaNIa TEaM

alexandru Solomon – festival director

ana alexandra Blidaru – executive director 

Oana koulpy – festival coordinator

alexandru Olteanu – head of production

Diana păroiu – partnerships coordinator and online communication

adina Brădeanu – co-programming & synopses

alexandra Ivan – media partnerships coordinator

Daniel Bratosin – graphic design assistant

andrei Jakab – technical assistant

Ramona Spirache – print traffic coordinator

Petra Dobruská – coordinator of screenings for high school students

Ionuț Ruscea – accompanying events assistant and volunteer coordinator

Boglarka Nagy – preselection assistant

Matei gaginsky – high school program assistant

Antonia Ispas – high school program assistant

paula Oneț – “I have an idea, what next?“ workshop coordinator

Iaromira Popovici, Luca Istodor, Oana Brăila – translations

Monika Štěpánová – founding director

CZECH CENTRE TEAM
René kubášek – director

Jiřina vyorálková – head of office

Iulia Ţurcanu – graphic designer, PR & event coordinator

RULE OF LAW PROGRAM SOUTH EAST EUROPE 
Of ThE kONRaD-aDENaUER-STIfTUNg TEaM
Thorsten Geissler – director

Doru Toma – project coordinator

Andrei Avram – scientific researcher

Suzana Maurer – program assistant

Ioana Petra – financial officer

vISUal IDENTITY Of ThE CURRENT EDITION
Art director: Ana Alexandra Blidaru

Graphic design: Associated Works / Andrei Bunciu

Layout and DTP: Daniel Bratosin

Festival trailer: Liviu Puzdercă

Design of website: Șerban Jipa

Programming of website: Andrei NastasaCINE-LUPTA
-
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JIří ŠITlER 
pentru sprijinul său extraordinar 
(și plenipotențiar)

gIaNINa CăRBUNaRIU
pentru solidaritate

DaN pERJOvSChI
pentru că rezistă și există

EUgEN ISTODOR
pentru circuitul șpăgii

SPECIAL 
THANKS
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Filip – pentru pușcă
Grzegorz Skorupski – Culture.pl
Hajnalka Bessenyei – ERSTE Stiftung 
Hana Kulhánková – One World Prague
Ingrid Cherciu – SAB Miller
Iorgu – pentru răbdare
Irina Dobriță – pentru sfaturi
Jan Veškrna – CEZ România
Jurij Meden – Slovenska Kinoteka
Katarzyna Wilk – Krakow Film Foundation
Kateřina Bartošová – One World Prague
Knut Neumayer – ERSTE Stiftung
Laura Albulescu – Librăria Bastilia
Laurențiu Damian – UCIN
Lucian Pricop – UCIN
Maelle Guenegues – Cat&Docs
Maciej Nowicki – Watch Docs, Varşovia
Magdolna Csegedi – Institutul Balassi
Maja Wawrzyk – Institutul Polonez
Manuela-Liliana Ciurea – Ambasada Elveției
Marc Solomon – pentru atitudine
Marina Neacşu – Goethe-Institut
Mihai Chirilov – TIFF
Mirela Lazăr – Institutul Polonez
Miriam Ryndová – East Silver
Mona Nicoară – trimisul nostru special la NY

Mugur Szabo – pentru camera-armă
Nigel Townson – British Council
Radu Suciu – Institutul Italian de Cultură 
Robert Sukosd – W Media
Roxana Pătrașcu – CEZ România
Septimius Pârvu – pentru cercetarea corupției
Simona Tache | www.simonatache.ro
Sorana Stănescu – pentru sprijin constant
Stanislas Pierret – Institutul Francez
Thomas Grand –  Institutul Francez
Tudor Ciortea – NouMax 
Vanina Vignal – pentru injecția de entuziasm
Virgil-Ştefan Niţulescu – Muzeul Național al 
Ţăranului Român
Vlad Petreanu – Europa FM
Vlad Rusu – Škoda România
Yvonne Irimescu – NexT Film Festival

Marjorie Stern, Isabella Alexandrescu, 
Laurenţiu Gheorghe – Ambasada Statelor 
Unite ale Americii
This project is made possible by the generous 
support of the American people through the US 
Department of State. The contents are the 
responsability of One World Romania Associa-
tion and do not necessarily reflect the views of 
the Department of State or the US  Government.

Ada Solomon – pentru idei şi suport moral
Adelina Țînțariu – IICCMER
Adi Darabană – Clubul Țăranului
Ana-Maria Androne – Ambasada Regatului 
Țărilor de Jos
Alis Vasile – British Council
Anca Mitran – Arhiva Naţională de Filme 
Andreea Banu – CNCD
Andreea Drăgan – pentru ochiul de vultur
Andreea Dumitrescu – Abis Studio
Andrei Lăscuț – SAB Miller
Beate Köhler – Goethe-Institut
Carmen Grigoraş – Ambasada Finlandei
Caroline Seebregts – Ambasada Regatului 
Țărilor de Jos 
Christophe Pomez – Institutul Francez
Codru Vrabie – www.piatadespaga.ro
Constantin Chiriac – Teatrul Național Radu 
Stanca, Sibiu 
Cristina Ivan – pentru sfaturi și suport tehnic
Dana Toader – Abis Studio
Diana Tabakov – DocAlliance
Dorina Lazăr – Teatrul Odeon
Ecaterina Şafarica – pentru idei şi suport moral
Elisabeth Marinkovic – Forumul Cultural 
Austriac

Există o persoană în spatele fiecărui logo şi a fiecărei decizii luate pentru a ne ajuta să organizăm acestă ediţie a festivalului şi pentru a o promova. 
There is an individual behind each logo and every decision taken to help us make this festival happen again or to promote it.

MULTUMIRI  |  THANK yOU LIST-
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R Anul trecut am invitat cinci liceeni să vizioneze, să dezbată și 
să decidă care va fi filmul câștigător al ediției. Până atunci nu 
îmbrătișasem ideea de competiție pentru documentare dedi-
cate drepturilor omului, dar posibilitatea de a implica liceenii 
în procesul de jurizare și de a-i încuraja să-și exprime opiniile 
ne-a cucerit. Am fost impresionați de seriozitatea și de puterea 
de judecată a tinerilor jurați. „Premiul juriului” ne-a ajutat să 
facem auzite vocile tinerilor și să „molipsim” publicul cu ener-
gia, franchețea și dorința acestora de a nu tolera nedreptățile. 
Numele premiului reflectă toate aceste calități: BEST kaRMa 
aWaRD. Vom repeta experiența și la această ediție, alegând, 
din rațiuni practice, zece filme pe care liceenii le vor juriza. 

Imaginea festivalului din acest an se va materializa într-un 
obiect pe care îl vom oferi ca premiu. Camera de luat vederi, 
folosită cu talent și onestitate, este una dintre cele mai bune 
arme contra nedreptăților de tot felul. Trofeul nostru va fi 
„camera-pușcă”, un simbol al luptei pașnice, dar tenace, pe 
care cineaștii o poartă de zeci de ani, deschizând minți și in-
vitând la reflecție și acțiune.

JURIUL 
 LICEENILOR
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RYLast year we invited five high school students to watch, debate and 

consequently award one film from the festival selection. Although  
previously we had not embraced the idea of a competition when dealing 
with documentaries about human rights, the possibility of involving 
students in the judging process and encouraging them to express 
their opinions appealed to us a great deal. We were impressed by 
their seriousness and their critical and analytical thinking. This initia-
tive helped make the voices of the students heard and helped ‘con-
taminate’ the audience with their energy, honesty and unwillingness 
to tolerate injustice. The name of the award reflects its qualities: 
BESt KaRma awaRd. This edition we will repeat the experience,  
choosing, for practical reasons, ten films that the students will judge.

This edition’s visual image will materialise in an object that will  
become this year’s award. A film camera, used with talent and honesty, 
is one of the best weapons against injustices of all sorts. Our trophy 
will be a “camera-weapon”, as a symbol of the peaceful yet tenacious 
combat that filmmmakers have been undertaking for dozens of years, 
broadening people’s horizons and inviting them to reflect and act.

THE HIgH SCHOOL 
STUDENTS’ 

JURy

Byeway, CZ, 2013, 72’

Free Smetana!, CZ, 2012, 53’

here Be Dragons, UK, 2013, 79’

high Tech, low life, US/CN, 2012, 88’

My Child, TR, 2013, 82’

The 727 Days without karamo, AT, 2013, 80’

The family, DE, 2013, 92’

The valley of the Jato, IT/UK, 2012, 67’

Watchers of the Sky, US, 2013, 112’

Which Way Is the Frontline from Here? 
The life and Time of Tim hetherington,  
US, 2013, 78’



După 25 de ani, spre deosebire de eroii lui Jules Verne, mușchetarii răsăriteni nu s-au făcut mai 
viteji – și nici mai înțelepți. Poate doar mai cool. Au avut ocazia să umble prin lume, să deschidă 
afaceri, să vorbească liber. Și totuși, mușchetarii aceștia – despre noi e vorba - târăsc după ei un 
trecut care pulsează în vinele, cuvintele și obiceiurile lor, dar și în cele ale politicienilor care îi 
reprezintă. N-au reușit să stabilească responsabilități, să îi desemneze pe cei vinovați, în timp ce 
victimele și rudele lor încă așteaptă dreptate. N-au avut destulă voință să-i trimită la pensie pe 
castelanii vechiului regim. Halal mușchetari! Au făcut cale lungă, dar nu au ajuns prea departe.

Ca să măsurăm distanța parcursă în acești 25 de ani, am adunat filme care nu numai că documentează 
perioada comunistă, ci o revizitează cu ochii de astăzi. Filme care evaluează pagubele produse 
în viețile oamenilor care au apucat să trăiască sub dictatură (Familia). Filme care privesc ironic  
nostalgiile vârstnicilor care confundă tinerețea lor cu binele (Prea mică e lopata, Tovarășe Tito!). 
Filme care încearcă să dezlege cazuri rămase fără răspuns, misterele acelor vremuri (Normalizarea).  
Pentru că, din perspectiva noastră – cei care am uitat – dar mai ales din perspectiva celor care nu 
le-au trăit, timpurile acelea au devenit un teritoriu din ce în ce mai neclar, tot mai enigmatic, o 
pată albă pe hartă, locuită de dragoni (Aici sunt dragoni). Uneori e nevoie de un preot voodoo ca 
să exorcizeze răul (Arta dispariției). Alteori, e suficient să privim candid filme din Arhiva Națională, 
să ne verificăm portul și felul în care vorbeam cu mai bine de 25 de ani în urmă (Studioul Alexandru 
Sahia – Oldies, Goldies).

Avem destui dragoni și prin părțile noastre. însă un film bun ne poate ajuta să-i îmblânzim. (A S)
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DUPA 25 DE ANI
-



25 years after, unlike Jules Verne’s heroes, our South-Eastern musketeers haven’t turned braver – or 
wiser for that matter. Maybe just cooler. They have the chance to roam the world, to open their own 
businesses, to speak freely. And yet, these musketeers – I’m talking about us – drag after them a past 
that throbs in their veins, speeches and customs, but also in those of the politicians representing 
them. They haven’t managed to set responsibilities or find the culprits, while victims and their rela-
tives still wait for justice. They haven’t had enough willpower to send the lords of the old regime into 
retirement. Some musketeers! They’ve come a long way, but they haven’t gone very far.

In order to measure the distance covered in these 25 years, we’ve gathered films that not only docu-
ment the communist era, but revisit it with the eyes of today. Films that assess the damage produced 
in the lives of people who’ve lived under the dictatorship (The Family). Films that cast an ironic look 
on the nostalgia felt by elders, who mistake their youth for goodness (The Shovel is Too Small). Films 
that try to solve cases left without an answer, the mysteries of those times (Normalization). Because, 
from our point of view – those who have forgotten – but especially from that of the ones who haven’t 
lived them, those times have become a territory getting more and more blurred, more enigmatic, 
a white spot on the map, inhabited by dragons (Here Be Dragons). Sometimes a voodoo priest is  
required for exorcising the evil (The Art of Disappearing). Other times, it’s enough to innocently 
watch films from The National Archives, to check  out our garments and the way we spoke more than 
25 years ago (The Alexandru Sahia Studio: Oldies, Goldies).

We have enough dragons around here too. But a good film can help us tame them. (A S)

25 yEARS AFTER
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hERE BE DRagONS | aICI SUNT DRagONI
Mark Cousins | UK | 2013 | 79 min.
VO engleză | Subtitrări în română

„Se află în Europa, dar e greu de atins. Am văzut câteva filme făcute despre ea – de obicei regizate de 
străini. N-am călătorit niciodată până acolo, la fel ca cei mai mulți dintre noi.”, mărturisește regizorul 
Mark Cousins la începutul filmului Aici sunt dragoni. Confesiunea lui, referitoare la Albania, se poate 
aplica oricărei țări mici și îndepărtate – sau percepută ca fiind astfel datorită unui complex de factori 
culturali și geopolitici. Născut în Irlanda și stabilit în Scoția, Cousins cunoaște din experiență cum stau 
lucrurile cu națiunile mici cu istorii complicate și rezonează la dreptul acestora de a fi reprezentate mai 
nuanțat decât o permit stereotipurile despre ele. în trecut, când cartografii știau prea puțin despre o 
zonă, scriau în dreptul ei, pe hartă „aici sunt dragoni”. Când Cousins vizitează Albania pentru cinci zile, cu 
ocazia unui festival de film, e copleșit de cicatricile lăsate pe corpul țării de un recent, dar încă dureros 
„dragon” – regimul Enver Hodja. Contemplându-i monumentele ruginite și arhiva de film în paragină, 
Cousins ajunge să lanseze întrebări mai complexe cu privire la textura realității umane post-dictatură și 
la rolul cinema-ului în conservarea unor porțiuni de istorie pe care mulți ar prefera să le vadă dispărute. 
Nu veți găsi un exemplu mai interesant de eseu-documentar ca „divagație cu sens” produsă de un regizor 
capabil să vibreze atât la plăgile deschise ale arhivelor cât și la cicatricele memoriei colective. 
„De ce fac acești oameni lucrurile astea, Enver? Să fie oare din pricina rănilor lăsate de tine?”

PRODUCTION COMPANY
hibrow productions
info@highbrow.tv
www.hibrow.tv

FESTIVALS
2013 – BFI London Film Festival
2013 – Tirana International FF
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“It is in Europe but it’s hard to get to. I’ve seen some films made 
about it, usually by foreigners. And I’ve never been there, like 
most people,” confesses director Mark Cousins in the beginning 
of Here Be Dragons. His remark refers to Albania, but applies to 
any country that is either small and remote or that is perceived 
as such due to intricate geopolitical and cultural forces. Irish-
born and Scotland-based, Cousins himself knows a thing or two 
about small nations with difficult histories, and about their right 
to be represented beyond conventional stereotypes. In the past, 
when cartographers knew little about a country, they wrote ‘hic 
sunt dracones’ on it on the map. When Cousins visits Albania 
for five days, during a film festival, he is overwhelmed by the 
scars left on the body of the country by one recent, still pain-
fully real, ‘dragon’ – the Enver Hoxha regime. While contemplat-
ing Albania’s rusty monuments and its decaying film archive, 
Cousins reaches into wider questions about the realities of the 
post-dictatorship human condition and about the role of cinema 
in preserving fragments of history that many would like to see 
disappeared. You will not find a more brilliant example of the 
essay-documentary as a ‘meaningful divagation’ produced by a 
film-maker who resonates profoundly both with the plight of the 
archives and with that of collective memory. 
“Why do these people do these things, Enver? Is it because of 
the wounds that you left?”

Mark Cousins

Realizator de documentare și scriitor, 
Mark Cousins trăiește și lucrează în 
Scoția. A regizat filme pe teme precum 
neo-nazismul, cinema-ul iranian sau 
relația copiilor irakieni cu filmul. La 
începutul anilor ‘90 a devenit directorul 
Festivalului Internațional de Film de la 
Edinburgh, pe care l-a regândit cu totul. 
Cousins a fost invitat ca selector la 
festivaluri de film din întreaga lume, este 
Profesor onorific de film la Universitatea 
din Glasgow, Doctor honoris causa al 
Universității din Edinburgh și lector la 
Universitatea din Stirling.

ALTE FILME: The First Movie (2009), The 
Story of Film: an Odissey (2011), What Is 
This Film Called Love (2012), etc.
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21 martie | 18h00 | Cinema Studio

23 martie | 20h00 | Cinema Studio



ThE aRT Of DISappEaRINg | aRTa DISpaRIȚIEI
Bartek Konopka, Piotr Rosołowski | Polonia | 2013 | 51 min.
VO creolă | Subtitrări în engleză și română

în oraș mă simțeam ca un străin care nu-și găsea locul. Toată lumea era ocupată cu ceva. însă oamenii 
nu arătau fericiți. Câteodată, stăteau pe loc, unul în spatele altuia, ore întregi, în liniște. Nu voiau să fie 
împreună cu mine. Nu voiau nici măcar să fie unul cu altul.
în 2010, Bartek Konopka și Piotr Rosołowski au spus povestea Zidului de la Berlin din perspectiva iepuri-
lor care locuiau in interiorul său (Rabbit à la Berlin). Astăzi, aceeași echipă spune povestea socialismului 
polonez văzut de un preot voodoo. în 1980, Amon Fremon e invitat de regizorul de teatru experimental 
Jerzy Grotowski să performeze o ceremonie voodoo ca parte a formulei sale de teatru „al surselor”. 
The Art of Disappearing începe cu acest moment de sincretism cultural și continuă cu o repovestire 
„alternativă” a vieții Poloniei socialiste din perspectiva lui Fremon. Unul dintre aspectele istoric docu-
mentate ale poveștii  este sincretismul dintre religia catolică poloneză și voodoo-ul haitian – o consecință 
a participării trupelor poloneze la Revoluția din Haiti, care a avut ca urmare importarea unor  elemente 
centrale ale catolicismului polonez și „traducerea” lor în credința locală – cazul Madonei Negre de la 
Czestochowa, care a inspirat  reprezentările spiritului Ezili Dantor din voodoo-ul haitian. Filmul e o 
combinație excentrică de documentar și ficțiune, în care motivul călătorului străin aduce o perspectivă 
originală asupra absurdului lumii socialiste: „Dacă asta e lumea oamenilor, oare cum arată lumea spiri-
telor?”, se întreabă maestrul voodoo atunci când dă cu ochii de un cartier de blocuri comuniste. 

PRODUCTION COMPANY
adam Mickiewicz Institute
www.iam.pl
Otter films
info@otterfilms.pl
www.otterfilms.pl

FESTIVALS
2013 – Visions du Réel, 
Switzerland
2013 – Jihlava IDFF, Czech 
Republic,
2013 – RIDM Montreal, Canada
2013 – Trieste Film Festival, 
Italy
2013 – DokuFest, Kosovo
2013 – Planet+ Doc Film 
Festival, Poland
2013 – Krakow Film Festival, 
Poland
2013 – New Horizons Film 
Festival, Poland
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In the city I felt like a useless stranger. Everybody was busy doing 
something. But the people looked glum. Someday they stood in 
one place for hours, in silence. They didn’t want to be with me. 
They didn’t even want to be with each other.
In 2010, Bartek Konopka and Piotr Rosołowski told the story of 
the Berlin Wall as seen by the rabbits that lived around it (Rab-
bit à la Berlin). Today, the same team tells the story of Polish 
socialism as seen by a voodoo priest. In 1980, Amon Fremon 
was invited by experimental theatre director Jerzy Grotowski to 
perform a voodoo ceremony as part of his “Theatre of Sources”.  
The Art of Disappearing begins from that documented moment 
of cultural encounter and unfolds as an atmospheric, ‘alternative’ 
recounting of Polish life during socialism. To do this, it draws 
loosely on the long history of Polish Catholic – Haitian religious 
syncretism (a consequence of Polish troop settlement in Haiti 
during the French colonisation), which saw central elements of 
Polish Catholicism, such as the Black Madonna of Częstochowa, 
‘translated’ into no less central figures of Haitian voodoo. The 
film is a wildly eccentric blend of documentary and fiction, where 
the boundaries between the two are never clearly flagged, and 
the trope of the foreign traveller affords an original entry into 
the profound absurdity of the socialist world. “If this is the world 
of humans, then how does the world of spirits look like?”, won-
ders the voodoo man as he strays into a quarter of communist 
blocks.

Bartek Konopka
Născut în 1972 în Polonia, Bartek 
Konopka a studiat film, jurnalism și regie. 
Documentarul său Rabbit à la Berlin a 
fost nominalizat la premiile Oscar, a fost 
prezentat în peste 70 de festivaluri, a primit 
zeci de premii și a fost vândut în peste 40 
de țări.

ALTE FILME: Goat Walker (2004), Three for 
the Taking (2006), Rabbit à la Berlin (2010), 
etc.

Piotr Rosołowski
piotr este director de imagine și scenarist. 
A absolvit cursurile de cinematografie din 
cadrul Universității din Katowice și ale 
Academiei de Arte Media din Koeln. 
A realizat imaginea filmului On the Line, 
nominalizat la Oscar în 2008.

ALTE FILME: Goat Walker (2004, scenariu și 
imagine), The Mole (2010, imagine), etc.
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22 martie | 20h00 | Cinema Studio

23 martie | 18h00 | Cinema Elvire popesco



22 martie | 20h00 | Cinema Studio

23 martie | 18h00 | Elvire popesco
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Soviet Russia had Aleksei Stakhanov as the epitome of the model worker. But Yugo-
slavia’s Alija Sirotanović defeated him. The legend goes that when Tito offered to fulfil 
one wish for him, Sirotanović requested a bigger shovel. Sirotanović was pictured on 
the 20,000 Yugoslav dinar banknote that was brought out on May Day in 1987. Some 
25 years later, a film crew asks youngsters to identify the man on the banknote. They  
cannot, but their elders remember not only Sirotanović  but also the ‘shock labour’ 
camps of yesteryear, which they enthusiastically try to revive. Long live Yugo-nostalgia!

ThE ShOvEl IS TOO SMall |
pREa MICă E lOpaTa, TOvaRășE TITO!
Romana Vujasinović, Nemanja Babić | Serbia | 2012 | 24 min.
VO sârbă, croată | Subtitrări în engleză și română

Rusia Sovietică l-a avut pe Alexei Stahanov ca muncitor-model. însă iugoslavul Alija 
Sirotanović l-a învins. Legenda spune că, atunci când Tito s-a oferit să îi îndeplinească 
o dorință, Sirotanović a cerut o lopată mai mare. Figura lui Sirotanović a apărut pe 
bancnota de 20 000 de dinari emisă de 1 Mai – ziua muncii – în 1987. Peste aproximativ 
25 de ani, echipa filmului de față roagă un număr de tineri să îl identifice pe bărbatul 
de pe bancnotă. Tinerii nu reușesc, însă cei mai în vârstă nu numai că îl țin minte pe 
Sirotanović, dar își aduc aminte și de taberele de muncă de altădată, pe care încearcă 
cu elan să le readucă la viață. Trăiască Iugo-nostalgia! 

PRODUCTION COMPANY
Museum of Contemporary art
www.msub.org.rs

Romana Vujasinović
Născută la Belgrad în 1981, a studiat imagine 
și montaj. Filmează și editează documentare și 
este membră a Asociației Artiștilor de Film din 
Serbia din 2010. 

Nemanja Babić
Născut în 1980, Nemanja Babić a studiat 
film și montaj TV în cadrul Facultății de Arte 
Dramatice din Belgrad. A editat numeroase 
documentare și filme artistice de lung metraj 
produse în Europa de Sud-Est.



21 martie | 19h00 | MNȚR

22 martie | 20h00 | Elvire popesco
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PRODUCTION COMPANY
video Data Bank
distro@vdb.org
www.vdb.org

Jim Finn
Filmele multi-premiate ale lui Jim Finn au 
fost numite „comedii utopice” sau „artefacte 
dintr-un univers paralel”. Finn a început să 
facă filme în Chicago, la sfârșitul anilor 1990. 
Primul său lungmetraj, Interkosmos, a avut 
premiera la Rotterdam în 2006 și a fost descris 
ca o „rafală retro de utopism comunist”.

ALTE FILME: Interkosmos (2006), La Trinchera 
luminosa del Presidente Gonzalo (2007), The 
Juche Idea (2010),   etc.

What if communists produced self-help videos? What if Trotskyites tried to stay relevant 
in the neoliberal era? Welcome to Jim Finn’s ideological fantasyland, where Jane Fonda 
falls in love with the left and starts teaching “inner Trotsky child affirmation exercises”. 
Don’t be put off by the quality of the image: this is a pastiche of the personal fulfilment 
VHS culture, by the man described by J. Hoberman as “the solitary vanguard of post-
Communist Communist cinema”.  

ENCOUNTERS WITh YOUR INNER TROTSkY ChIlD 
| ÎNTâlNIRE CU MICUl TăU TROȚkI INTERIOR
Jim Finn | SUA, Islanda, Germania | 2013 | 21 min.
VO engleză, germană | Subtitrări în engleză și română

Cum ar fi dacă ar produce comuniștii videoclipuri de autoeducare? Cum ar fi dacă 
Troțkiștii ar încerca să-și păstreze relevanța în prezentul nostru neo-liberal? Bine ați 
venit în lumea fanteziilor ideologice ale lui Jim Finn, unde Jane Fonda face o pasiune 
pentru ideologia de stânga și începe să predea „exerciții de afirmare a micului Troțki 
interior” al fiecăruia dintre noi. Nu vă lăsați dezamăgiți de calitatea slabă a imaginii: Jim 
Finn – descris de J. Hoberman drept „avangardistul solitar al cinema-ului comunist post-
comunist” – și-a conceput filmul ca pastișă a culturii VHS a anilor 80.

Image copyright the artist, courtesy of Video Data Bank, www. vdb.org



NORMALIZATION | NORMALIZARE
TITLU ORIGINAL: Kauza Cervanova
Robert Kirchhoff | Slovacia, Republica Cehă  | 2013 | 100 min.
VO slovacă, cehă, franceză, engleză, urcainiană | Subtitrări în engleză și română

Mă revoltă faptul că, după atâta vreme, tot nu am reușit să ne rezolvăm trecutul în nici una dintre fostele 
țări comuniste.

la sfârșitul anilor 1970, în fosta Cehoslovacie, o studentă la medicină e omorâtă în circumstanțe miste-
rioase. O investigație frenetică începe, implicând poliția, serviciile secrete, mass-media și pe președintele 
Gustáv Husák. Cazul continuă să atârne și astăzi asupra justiției slovace: bărbații declarați vinovați și 
condamnați la momentul respectiv încă încearcă să își dovedească inocența. Remarcabilul debut în docu-
mentarul de lung-metraj al regizorului Robert Kirchhoff investighează un mecanism complex menit să 
producă mărturisiri sub presiune și să conducă spre o sentință „convenabilă”, cu scopul de a închide 
rapid un caz sensibil. Insinuarea politicului într-un caz declarat penal și importanța elementului timp în 
desfășurarea cazului invită la paralele cu unele cazuri românești examinate în documentare precum Babu 
(Cornel Mihalache, 1998) sau Marele Jaf Comunist (Alexandru Solomon, 2004). „Avem sistemul judiciar 
pe care îl merităm” spune unul dintre subiecții filmului. De câte ori nu te-ai descoperit  gândind sau 
spunând ceva asemănător – poate cu mici variații – în ultimii 25 de ani?

PRODUCTION COMPANY
atelier Doc
office@atelierdoc.sk
www.atelierdoc.sk

FESTIVALS & AWARDS
2013 – Jihlava IDFF, Czech 
Republic | Special Mention of 
the Jury
2013 – DOK Leipzig IDFF, 
Germany | Signis and Interfilm 
prize of the Ecumenical Jury, 
honorary Mention of the Jury
2013 – International Film 
Festival Cinematik, Slovakia | 
Winner
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I am appalled by the fact that, after such a long time, we still 
have not sorted out our past in any of the former communist 
countries.

Nearly four decades ago, in former Czechoslovakia, a female 
medical student was murdered in mysterious circumstances. A 
frenetic investigation began at the end of the 1970s, involving 
the state police, the secret services, the media and Czechoslova-
kia’s president Gustáv Husák. Unsolved to this day, the case has 
been hanging over the Slovak judiciary system: the group of men 
who were convicted at the time are still trying to prove their in-
nocence. Robert Kirchhoff’s gripping debut feature-length docu-
mentary – which invites parallels with Romanian cases examined 
by documentaries such as Babu (Cornel Mihalache, 1998) or The 
Great Communist Bank Robbery (Alexandru Solomon, 2004) – 
investigates a complex mechanism meant to produce conve-
nient confessions under pressure, and lead to a ‘clean’ sentence 
able to close swiftly a politically sensitive case.  
“We only have the legal system that we deserve”, says one of the 
film’s subjects. How many times have you discovered yourself 
saying something similar – perhaps with slight variations – over 
the past 25 years?

Robert Kirchhoff 

Născut în 1968  în Republica Slovacă, 
Robert Kirchhoff a studiat regia la Aca-
demia de Arte din Bratislava. A regizat 
numeroase documentare de lungmetraj 
pe teme sociale. Din 2003 coordonează 
seminarul de Film Documentar Creativ 
la Academia de Arte Interpretative din 
Bratislava. Este fondatorul și directorul 
asociației atelier.doc, organizație care 
produce filme documentare indepen-
dente.

ALTE FILME: You are my sunshine (2000), 
On the water (2001), Hey You Slovaks! 
(2002), Glamour and Misery (2003), The 
Romany Holocaust (2008), etc.
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20 martie | 20h00 | Cinema Studio

22 martie | 18h00 | Cinema Elvire popesco



PRODUCTION COMPANY
The Core Films
info@stefanweinert.de 
www.thecorefilms.com

FESTIVALS
2014 – Berlinale, Germany | 
Cinema for peace award
2013 – Montreal World Film 
Festival, Canada
2013 – Zurich Film Festival, 
Switzerland
2013 – Sao Paolo International 
Film Festival, Brazil
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TITLU ORIGINAL: Die familie
Stefan Weinert | Germania  | 2013 | 92 min.
VO slovacă, cehă, franceză, engleză, ucrainiană | Subtitrări în engleză și română

Imaginează-ți: o sentință de doi ani cu suspendare pentru cel care a tras glonțul fatal.

Fiecare țară post-comunistă are propriul repertoriu de povești despre varii evadări (reale sau doar 
plănuite) peste graniță. Cele mai savuroase dintre ele, dezvoltate în contextul unei nostalgii cres-
cute pentru trecutul recent, se concentrează adesea pe imaginația celor angajați în trecerea graniței,  
insistând adesea pe aspectul senzaționalist al recuzitei folosite. însă filmul lui Stefan Weinert se plasează 
în afara imaginarului discret nostalgic al ultimilor ani, rămânând concentrat asupra aspectului traumatic. 
Documentarul Familia examinează moartea câtorva transfugi care au încercat să treacă de zidul Berlinu-
lui. Numărul deceselor rămâne incert, fiind în mod constant reconsiderat și amendat după reunificarea 
Germaniei. Familiile celor decedați se străduiesc să facă dreptate: o mamă încă nu știe ce s-a întâmplat 
cu cadavrul fiului ei, o femeie n-a înțeles nici acum în ce condiții s-a înecat soțul ei, un bărbat descoperă 
niște fotografii într-un dosar Stasi și este confruntat brutal, pentru prima dată, cu imaginea cadavrului 
tatălui său. în multe cazuri, sentințele date celor vinovați de morțile respective sunt resimțite ca un 
afront de cei ale căror vieți au fost afectate iremediabil de moartea celor apropiați. Un film discret dar 
penetrant, Familia vine să ne dovedească faptul că, pentru țările din fostul Bloc de Est, comunismul nu e 
încă un capitol închis. Un fapt altminteri cunoscut, nu-i așa?  



A two-year suspended sentence. For firing the fatal shot. Imag-
ine that.

Every former communist country has its own repertoire of sto-
ries about actual or dreamed escapes across their borders. The 
more fashionable ones, developed in the context of a recently 
intensified nostalgia for the recent past, often emphasize the 
escapees’ imagination and involve a wealth of props: from bal-
loons, to inflatable mattresses, to carcasses of slaughtered pigs. 
But Stefan Weinert’s film sets aside the nostalgia narratives of re-
cent years, and concentrates on the traumatic. In The Family, he 
examines a number of cases of deaths that occurred on the inner  
German border. It is still not certain how many people died there, 
as numbers are constantly questioned, having risen steadily since 
the reunification. The families of the dead are still struggling to 
see justice being done: one mother still doesn’t know what hap-
pened to her son’s corpse; another woman was never told how 
her husband drowned at the former border; a third individual 
discovers photographs in a Stasi case file and is confronted for 
the first time with images of the dead body of his father. The 
sentences given in a few cases are denounced as a slap in the 
face of those whose lives have been crippled by the aforemen-
tioned deaths. The Family is an understated yet powerful piece 
of cinema that supports the notion that, for the countries of the 
former ‘Eastern Bloc’, the communist past is not yet a closed 
chapter. But we knew that already, didn’t we? 

Stefan Weinert

Regizor și actor, Stefan Weinert s-a 
născut în Germania în 1964. Ca actor, 
a început să joace în numeroase piese 
de teatru în Koeln si Dusseldorf. Și-a 
terminat studiile în 1991 și de atunci a 
continuat să lucreze ca regizor de film, de 
teatru, curator de artă video și organiza-
tor de festivaluri.

ALTE FILME: Without CFC (1995), Is It 
True or Not, Always Sergej (2002), Facing 
the Wall (2009),etc.

29  

D
U

Pă
 2

5 
D

E 
AN

I  | 
25

 Y
EA

RS
 A

FT
ER

20 martie | 20h00 | Cinema Elvire popesco

22 martie | 16h00 | Cinema Studio



STUDIOUL ALExANDRU SAHIA
OLDIES,gOLDIES
selecție realizată de Adina Brădeanu | 88 min | VO română

Anul acesta continuăm arheologia producției Sahia începută anul trecut, 
cu un grupaj de filme produse între mijlocul anilor ‘60 și mijlocul anilor ‘80.  
începem cu documentarul de anchetă practicat de Alexandru Boiangiu – unic 
prin acuitatea investigației în peisajul românesc al momentului, chiar dacă mar-
cat inevitabil de proiectul de inginerie socială al regimului comunist. Continuăm 
cu o „scrisoare” adresată de cuplul Mona și Doru Segal viitorilor locuitori ai 
Bucureștiului în secolul 21 – un prilej de a trece în revistă, în registru ludic, dar 
nu mai puțin simptomatic pentru momentul respectiv, noi modele de locuire și 
urme ale urbanizării rapide rămase încrustate în trupul orașului. încheiem cu 
două filme de excepție ale așa-numitei „generații 80” de la Sahia: debutul în 
documentar al lui Laurențiu Damian – o explorare inteligentă a peisajului uman 
dintr-o colonie de muncă (Acțiunea 7000) și o comandă de protecția muncii 
transformată în exercițiu estetic de Ovidiu Bose Paștina. Recomand vizionarea 
programului Sahia în paralel cu Retrospectiva Marcel Łoziński,  pentru a reflecta 
asupra „posibilului documentar” în Romania și, respectiv, în Polonia comunistă, 
și implicit asupra puterii disciplinatoare a celor două regimuri național-
comuniste, așa cum se simte aceasta la nivelul producției documentare. 
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Casa noastră ca o floare | Our House Like a Flower 
(Alexandru Boiangiu, 1963, 20’) 

Cazul D | The D Case 
(Alexandru Boiangiu, 1966, 29’) 

Pentru strănepoți, încă ceva despre București… 
| For Our Heirs, More Stories about Bucharest… 
(Doru și Paula Segal, 1980, 14’) 

Pe unde-am fost și-am colindat  
| The Roads I Have Wandered 
(Laurențiu Damian, 1982, 16’) 

Oameni care povestesc | People Telling Stories 
(Ovidiu Bose Paștina, 1983, 10’)

Ca temă înainte de proiecție, încercați să ghiciți în ce film apare pasajul poetic următor, pe care îl dedicăm domnului Ion Iliescu, în lumina  
recentei intervenții publice a domniei-sale cu privire la „anarhia” din Euromaidan-Ucraina, 2014 vs. „riscul anarhiei” în Piața Universități, 1990:

“Minerii sunt și oamenii politici ai acestei țări / Ei lucrează pe dinăuntru și pe dinafară / 
Chiar dacă grape stelare le fac în suflete gropi / Rămân copiii credincioși ai muntelui de pâmânt”.



This year we continue our archaeology of the Sahia Studio with a sam-
ple of works produced between the mid-1960s and the mid-1980s. We 
start with two of Alexandru Boiangiu’s investigation documentaries – a 
unique brand within Romanian cinema, albeit permeated by the social 
engineering project of the socialist regime. We continue with a letter 
addressed by the Segal family to Bucharest’s future residents in the 21st 
Century – a playful, but no less symptomatic for its time, survey of new 
models of habitation in the city, grown on the scars left by the rapid 
urbanization. We finish with two gems from the so-called ‘generation 
1980s’ at Sahia: Laurențiu Damian’s remarkable debut film about the 
human landscape at a construction-extraction site and Ovidiu Bose 
Pastina’s industrial health-and-safety commission turned aesthetic  
exercise. You may want to consider this program together with our  
Marcel Łoziński retrospective: an opportunity to reflect on what was, 
documentary-wise, possible in Romania and in Poland, and, subse-
quently, on the disciplining power of two distinct national communisms 
from the region. 

As assignment before the screening, guess the title of the film which 
contains the following poetic tribute. We dedicate it to Mr. Ion Iliescu, 
in the light of his recent declarations regarding the ‘anarchy’ in Ukraine, 
2014 vs. the ‘risk of anarchy’ in Piața Universității, 1990:

“The miners are also this country’s politicians
Working on the inside and on the outside 
Even when galactic brakes dig deeper into their souls
They remain the loyal children of the clay mountain”.

31  

D
U

Pă
 2

5 
D

E 
AN

I  | 
25

 Y
EA

RS
 A

FT
ER

20 martie | 16h00 | Cinema Elvire Popesco

23 martie | 14h00 | Cinema Studio
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Anul acesta ne-am hotărât să deschidem festivalul – și sala de  
cinema - teatrului. De prea multă vreme, o barieră desparte lumea 
teatrului de cea a filmului; publicul de teatru nu merge la cinema 
și invers. încă un argument pentru inițiativa noastră: există în teat-
rul românesc contemporan creatori care lucrează după metode  
documentare, care preiau teme urgente și le urcă pe scenă. Numele 
lor sunt Andreea Vălean, David Schwartz, Alice-Monica Marinescu, 
Gianina Cărbunariu sau Michaela Mihailov – iar lista poate conti-
nua. Ca și în cazul filmelor documentare, ei pornesc de la cazuri 
reale, fac cercetare și înregistrează interviuri, citează documente, 
transcriu arhive. Ca și în cazul documentariștilor, sunt animați de o 
cauză, reacționează la ceea ce se întâmplă în jurul lor.
Lucrăm, așadar, pe bază de reciprocitate: în seara deschiderii, trupa 
Teatrului Radu Stanca din Sibiu va reprezenta printre rândurile cine-
matografului și printre fragmente de filme, scene din spectacolul 
Solitaritate al Gianinei Cărbunariu. A doua zi, câțiva dintre cei mai 
reprezentativi regizori de teatru care lucrează cu mijloace docu-
mentare sunt invitați la Clubul Țăranului pentru o discuție despre 
modul lor de lucru. Iar miercuri vă invităm la teatru, să vedeți Tipo-
grafic Majuscul. Pe scenă sau pe ecran, e aceeași luptă. (A S)

This year we’ve decided to open up the festi-
val – and the cinema hall – to the theater. For 
too long, a barrier has separated the world 
of the theater from that of the film; theater-
goers don’t go to the cinema and vice versa. 
Another reason for our initiative: in the con-
temporary Romanian theater there are creators 
who use documentary methods, who take  
urgent themes and get them up on stage. Their 
names are Andreea Vălean, David Schwartz, 
Alice-Monica Marinescu, Gianina Cărbunariu 
or Michaela Mihailov – and the list can go on. 
Like documentary makers, they start from real 
cases, do research and record interviews, cite 
documents, transcribe archives. Like documen-
tary film makers, they are animated by a cause; 
they react to what happens around them. 

Our work shall therefore have a reciprocal basis: 
on the opening night, the Radu Stanca theater 
group from Sibiu will present scenes from the 
show Solitarity by Gianina Cărbunariu among 
cinema rows and film fragments. On the next 
day, some of the most representative directors 
of documentary theater will discuss how they 
go about their work at the Peasant’s Club. And 
on Wednesday you’re invited to the theater, to 
see Typography Uppercase. On stage or on the 
screen, it’s the same fight. (A S)

What s theatre doing at the cinema?!
‘

Ce cauta teatrul la cinema?!
-
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anumit tip de discurs public prezent în societatea românească actuală: de la zidul 
construit în Baia Mare pentru a separa comunitatea rromă de șoseaua principală a 
orașului și până la marcarea din ce în ce mai radicală a diferențelor între categorii 
sociale, etnii, generații. Sub pretextul respectării unor convenții sociale și al salvării 
cetățeanului, sunt inventate de fapt reguli noi menite să stigmatizeze diferența și să 
estompeze tot ceea ce ar putea să ne apropie. Mai grav decât radicalizarea discursu-
lui politic despre sărăcie – văzută ca o vină a celui incapabil să fie eficient – este faptul 
că acesta a contaminat spațiul public și riscă să devină o perspectivă normală, justă, 
perfect îndreptățită.”  (Gianina Cărbunariu)

„Every scene in the show is fiction inspired from reality or from a certain type of 
public speech used in present-day Romanian society: starting with the wall built in 
Baia Mare to cut off the Roma community from the main road of the city, to label-
ing differences between social categories, ethnic groups, generations in a fashion 
that is ever more radical. Under the pretense of observing social conventions and 
saving the citizens, new rules are being drawn up; rules that are meant to stigma-
tize difference and obliterate everything that could bring us together. Apart from 
radicalizing the public speech on poverty – seen as a guilt of those unable to be 
efficient – this approach has contaminated our public space. We run the risk of this 
becoming a normal, just, perfectly legitimate perspective.”  (Gianina Cărbunariu)

Cu ocazia galei de deschidere One World Romania, vă prezentăm două scene din spectacolul gianinei Cărbunariu.
O co-producţie Teatrul Naţional Radu Stanca Sibiu și Théâtre National de la Communauté française de Belgique, 
în colaborare cu Odéon-Théâtre de l’Europe și le festival d’avignon 2014.

decor, video şi light design | set, video and 
light design: andu Dumitrescu
costume | costumes: andrei Dinu
muzica | music: Bogdan Burlăcianu
coregrafia | choreography: Florin Fieroiu
distribuţia | cast: Marius Turdeanu, Ciprian 
Scurtea, florin Coşuleţ, Diana fufezan, 
Ofelia Popii, Mariana Mihu, adrian Matioc, 
Cristina Ragos, ali Deac.

17 martie | 20h00 | Cinema Pro | deschiderea One World Romania 7

SOLITARITATE | SOLITARITy



I 
Tipografic Majuscul este o coproducţie dramAcum şi festivalul Internaţional de Teatru 
de la Nitra, Slovacia, în parteneriat cu Teatrul Odeon, în cadrul proiectului vieţi paralele 
– Secolul 20 văzut prin ochii poliţiei Secrete. Artiști din foste țări socialiste au creat șase 
producții de teatru bazate pe studiul arhivelor poliției secrete. Gianina Cărbunariu a ales 
să lucreze pe dosarul minorului Mugur Călinescu.

Mugur Călinescu avea doar 17 ani și era elev în Botoşani când, în septembrie 1981, a scris 
pe ziduri şi panouri inscripții menite să provoace în oameni o reacție față de încălcarea 
flagrantă a drepturilor și libertăților cetățenești și față de situația dezastruoasă a econo-
miei. După ce a fost prins, a fost continuu chemat la Securitate. La doi ani după aceea, 
Mugur Călinescu s-a îmbolnăvit de leucemie. A murit în 1985. 

„Pe lîngă documentele scrise în limbajul de lemn al aparatului opresiv al vremii, în cele 
200 de pagini ale dosarului Elevul sunt păstrate și declarațiile unui tânăr care reușește 
să rămînă fidel propriilor convingeri în ciuda presiunilor Securității și a lipsei de solidari-
tate a celor din jurul său. Cred că tinerii au nevoie de modele pe care să le înțeleagă, iar  
Mugur Călinescu este, în acest sens, un model de atitudine necesar.
Scenariul care stă la baza spectacolului Tipografic Majuscul este un colaj de materiale 
ready-made (documente și interviuri), însă spectacolul este un exercițiu de imaginație, 
o ficțiune ce încearcă să chestioneze aceste urme ale unei realități din istoria recentă și 
felul în care ele ne ajută să înțelegem lumea în care trăim astăzi.” (Gianina Cărbunariu)

19 martie | 19h30 | Teatrul Odeon, Sala Studio
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gianina Cărbunariu

scenografia | scenography: 
andrei Dinu

coregrafia | choreography: 
Florin Fieroiu

muzica | music: 
Bobo Burlăcianu

light-design: 
andu Dumitrescu

cu | with: 
Cătălina Mustaţă, alexandru potocean, 

gabriel Răuţă, Mihai Smarandache, 
Silvian vâlcu

durata | length: 
1 h 30 min

TIPOgRAFIC MAJUSCUL



Typography Uppercase is a co-production of dramacum and 
the International theater Festival in Nitra, Slovakia, in partner-
ship with Odeon theater, as part of the project Parallel lives – 
the 20th century seen through the eyes of the Secret Police. 
Artists from former socialist countries have created six theater 
productions based on the study of the secret police archives. 
Gianina Cărbunariu has chosen to work on the file of the minor 
Mugur Călinescu. 
Mugur Călinescu was only 17 and a schoolboy in Botoşani when, 
in September 1981, he wrote on walls and panels inscriptions 
meant to provoke reactions from his fellow countrymen towards 
the flagrant violation of civil rights and liberties, towards the  
disastrous state of the economy. After being caught, he was con-
stantly called to the Securitate. Two years later, Mugur Călinescu 
was diagnosed with leukemia. He died in 1985.

“Along with documents written in the wooden language of the 
repressive state apparatus, the 200 pages of the Schoolboy file 
also contain the statements of a young man who manages to 
remain true to his own convictions despite pressures from the 
Securitate and the lack of solidarity from those around him. I 
believe young people need models they can understand, and, in 
that respect, Mugur Călinescu provides a necessary role model 
when it comes to desirable attitudes.
The script on which the Typography Uppercase show consists of 
a collage of ready-made materials (documents and interviews), 
but the show is a product of the imagination. It’s fiction tries to 
interrogate these traces of reality taken from recent history and 
the way they help us understand the world we live in today.” 
(Gianina Cărbunariu)
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TyPOgRAPHy UPPERCASE



coltul amintir i lor
Ați fost șoimi ai patriei, pionieri, uteciști, oameni ai muncii la sat sau la oraș? 
într-un colț al cinematografului Studio, la adăpostul unei draperii, veți putea rememora – în fața unei 
camere și a unui reporter – amintiri din comunism. Cum se vede astăzi viața din acea perioadă, care sunt 
imaginile, gusturile, mirosurile care vă revin în memorie? Vă mai amintiți ce nu aveați voie să spuneți 
la școală, dar se discuta în casă? Cum vorbeați la serviciu și ce gândeați de fapt? Ce făceați la sfârșitul 
săptămânii? Dar în vacanțe? Ce „atenții” ați dat doctorului, profesorului, milițianului sau tovarășului  
director? Fiți sinceri, conciși și nu vă lăsați prea mult pradă nostalgiilor! Amintirile dumneavoastră  
filmate vor fi prezentate sub forma unui scurt montaj în seara închiderii festivalului. (A S)
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Were you among the fatherland’s falcons, pioneers, members of the Com-
munist Youth, part of the working class in villages or cities?
In a corner of the Studio cinema, sheltered by a drape, you will be able to 
relive – in front of a camera and a reporter – memories from the communist 
era. How does that life seem today, what are the images, tastes, smells that 
come to memory? Do you remember what you weren’t allowed to say at 
school but you discussed at home? How you spoke at work and what you 
were really thinking? What you would do on the weekends? Or during the 
holidays? What ‘gifts’ you would offer the doctor, the teacher, the militiaman 
or the comrade director? Be honest, concise and don’t let yourself carried  
away too much by nostalgia! Your memories will be recorded and presented 
in the form of a short film on the closing night of the festival. (A S)

corner 

memories
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represiunea este mai agresivă, cu atât mai mult opoziția devine mai creativă în subversiune. Formule-
le clasice n-au nicio eficiență: este nevoie de șoc, de performance cu iz de scandal, de atac cu mij-
loace excentrice. Arta și revolta se combină în stradă, după ce și-au dat întâlnire pe net, prin rețelele  
sociale. Trei filme puternice din spațiul ex-sovietic desenează trei portrete ale activismului anti-totalitar 
neconvențional: Pussy Riot din Rusia, Femen din Ucraina și Teatrul Liber din Belarus. în Republica Cehă, 
unde lucrurile sunt mult mai așezate și mai libere, activiștii sunt mai cuminți și luptă cu legea împotriva 
autorităților (Autostrada). Dar și aici, majoritatea este mai degrabă indignată de activiști decât de regu-
lile strâmbe impuse de sus. Majoritățile se simt deranjate de aparițiile șocante, care perturbă ordinea 
acceptată și „împiedică progresul”. La noi, fenomenul Roșia Montană este, și el, legat de ideea de pro-
gres: activiștii caută să împiedice un proiect care, chipurile, ar aduce civilizație și locuri de muncă unei 
comunități. Două filme locale vin să completeze tabloul activismului contemporan (București, unde 
ești? și Toamna românească). Existența acestor două filme e un semn bun că documentarul românesc 
începe să se uite spre stradă; autorii lor nu observă de departe, ci iau parte la proteste. 

Un loc special în secțiunea noastră îl ocupă portretul avocatului care încearcă să introducă cuvântul 
genocid în tratatele internaționale, pentru ca apoi aceste crime să poată fi condamnate (Cei care pri-
vesc cerul). Lupta este, de această dată, cu birocrația mondială și este dusă mai departe de un alt fel 
de rebeli. însă, ca și ceilalți, ei nu pot învinge până ce nu găsesc o definiție, un concept, o reprezentare. 
Revolta a devenit o artă. Tribul rebelilor se agită creativ pe întreaga planetă. (A S)

REBELI PENTRU CAUZE
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ships and aggressive the repression, the more creative the opposition when it comes to subversive action. The 
classic formulas are inefficient: we need to be shocked; we need performances that smell like scandal, attacks 
with excentric means. Art and revolt come together in the street, after setting a time and a place online, through 
social networks. Three powerful films from the former Soviet space draw three portraits of unconventional 
anti-totalitarian activism: Pussy Riot from Russia, Femen from the Ukraine and the Free Theater from Belarus. 
In the Czech Republic, where things are more settled and freer, the activists are quieter and use the law to 
fight against the authorities (Byeway). But even here, the majority is more outraged by the activists than by 
government-imposed crooked rules. Majorities are annoyed by shocking apparitions, which disrupt the gene-
rally accepted order and ‘hinder progess’. In Romania, the Roșia Montană phenomenon is also connected to 
the idea of progress: the activists are trying to stop a project that would allegedly bring civilization and jobs to 
a community. Two local films complete the picture of contemporary activism (Where Are You, Bucharest? and 
Romanian Autumn). The very existence of these two films is a sign that Romanian documentary is starting to 
pay attention the street; their authors don’t just observe from afar, they take part at the protests.

A special place in our section is filled by the lawyer trying to introduce the word genocide in international 
treaties, so that these crimes can later be punished (Watchers of the Sky). This time, the fight is against world 
bureaucracy and is carried forward by a different sort of rebels. Nevertheless, just like the others, they cannot 
win until they have found a definition, a concept, a representation. Rebellion has become an art. The rebels’ 
tribe gets creative on the whole planet. (A S)

REBELS WITH A CAUSE



UkRaINE IS NOT a BROThEl | UCRaINa NU-I BORDEl 
Kitty Green | Australia, Ucraina | 2013 | 88 min.
VO ucraineană | Subtitrări în engleză și română

Sunt blonde, frumoase, și pe jumătate dezbrăcate. Protestează împotriva patriarhatului dezvăluindu-
și sânii (întâmplător, splendizi). Autoritățile încearcă să le destabilizeze. Poliția le agresează. Părinții 
le compătimesc. Bărbații din întreaga lume le sponsorizează. Un domn din „industria lenjeriei” le 
comisionează pentru un protest special. Colac peste pupăză, sunt expuse ca fiind manevrate de un 
bărbat care le orchestrează din umbră protestele. 
Bine ați venit la spectacolul tribulațiilor grupului feminist Femen! Dintre toate manifestele politice con-
temporane, al lor atrage cele mai multe priviri. într-o țară misogină, în care bărbații au ochi doar pentru 
femei goale, și într-o lume care percepe femeile ucrainiene ca marfă pentru  turismul sexual, feministele 
își reconsideră armele. Debutanta Kitty Green, care s-a insinuat în Femen timp de doi ani, explorează 
viața privată a unuia dintre cele mai senzaționale grupuri protestatare feministe actuale. Sunt membrele 
Femen mai mult decât simple „păpuși activiste” angajate într-un soi de ‘pornografie politică’? Activismul 
lor original – sau, cum s-a scris, „deșănțat” – e de disprețuit sau de lăudat? Faptul că o femeie care ziua 
protestează ca membră Femen își petrece nopțile dansând într-un club pentru turiști e o ipocrizie a 
membrelor grupului sau doar unul din paradoxurile prezentului? Protestele internaționale organizate 
recent de Femen în afara Ucrainei au oferit deja câteva răspunsuri posibile, însă trebuie să vedeți filmul 
pentru a înțelege mai bine cine sunt și de unde vin Femen.

PRODUCTION COMPANY
Noise and light
http://noiseandlight.com

kittygreen@netspace.net.au
www.ukraineisnotabrothel.com

FESTIVALS
2013 – Venice IFF, Italy
2013 – IDFA, Netherlands
2013 – BFI London FF, UK
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They are blond, beautiful, and half-naked. They protest against 
patriarchy by baring their (incidentally, gorgeous) breasts.  
Authorities try to destabilize them. The police beat them. Their 
parents feel for them. Men from all over the world sponsor them. 
A gentleman ‘in the lingerie business’ commissions them. On top 
of everything else, they are exposed as being led by a man who 
masterminds all of their protests. 
Welcome to the tribulations of sensational feminist group  
Femen! As political manifestos go, theirs is rather eye catching. 
In a country where men just want to see naked, sexy women, and 
in a world that stereotypes Ukrainian women as commodities of 
sex tourism, even feminists need to reconsider their weapons. 
Ukraine Is Not a Brothel is an intelligent glimpse into the private 
life of the world’s most flamboyant feminist organisation, by a 
first-time film-maker who embedded herself inside Femen for 
almost two years, trying to respond to some very pressing ques-
tions: Are they more than ‘puppet-activists’ or ‘political porn’ – 
as the press has labelled them? Should they be praised or dis-
missed as activists? Is it hypocritical or just one of the paradoxes 
of the present that a woman who spends her days protesting 
as Femen has to spend her nights dancing for sex tourists? The  
recent international protests organized by the group have  
already offered some good answers, but you should see the film 
to understand where Femen come from.

Kitty Green

Kitty Green a absolvit Colegiul Victorian 
de Arte din Melbourne. Scurtmetrajul cu 
care a absolvit, Spilt, a avut premiera la 
Festivalul Internațional de Film de la Bris-
bane și a fost selectat în multe festivaluri 
internaționale de film pentru natura lui 
„provocatoare”. Kitty și-a petrecut un 
an în Ucraina – țara de origine a bunicii 
sale – filmând mișcarea feministă Femen.
Imaginile filmate de ea la proteste au fost 
difuzate de către canale media din toată 
lumea. în timp ce filma protestul Femen 
din Belarus, Kitty a fost răpită de către 
KGB. Știrea a ajuns pe prima pagină a 
presei atât din Australia, cât și din toată 
lumea. 
Ukraine Is Not A Brothel este filmul său 
de debut. 
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20 martie | 16h00 | Cinema Studio

21 martie | 22h00 | Cinema Studio



pUSSY vERSUS pUTIN
Anonim | Rusia | 2013 | 60 min.
VO rusă | Subtitrări în engleză și română

Când veți citi aceste rânduri, saga grupului Pussy Riot va fi ajuns deja la happy end: ca manevră de PR 
înaintea Olimpiadei de la Soci, președintele Putin le va fi iertat deja pe membrele trupei devenite imagi-
nea emblemă a protestului în Rusia după „rugăciunea punk” interpretată în catedrala moscovită Iisus 
Mântuitorul – un act de „huliganism motivat de ură religioasă”, conform actului de acuzare. A sosit, 
poate, momentul să regândim rolul grupului Pussy Riot în dinamica recentă a altor proteste-șoc din 
regiune – de la Femen la Pavlenski. Și ce modalitate mai bună de a face asta decât vizionând filmul de 
față – o documentare artistică, din interior, a începuturilor grupului, semnată de colectivul de producție 
Nevestele lui Gogol! 
în timp ce Vestul  a adoptat cu ușurință grupul Pussy Riot, plasându-l în sertarul cu feministe-răzvrătite 
(riot grrrls) – versiunea rusă, mulți dintre co-naționalii fetelor le-au înțeles greșit protestul împotriva 
alianței Putin – Biserica ortodoxă, și ca urmare au ezitat  între a le condamna și a li se alătura. Mem-
brele grupului s-au referit de mai multe ori la similitudinile dintre epoca sovietică și regimul Putin, și 
la apartenența lor la tradiția rezistenței artistice în Rusia – un aspect ignorat de multe analize ale per-
formance-urilor lor. în cuvintele Mariei Aliohina: „în Rusia, oamenii par să acționeze ca și cum n-ar fi 
existat niciodată nici teroarea sovietică și nici rezistență artistică. Suntem acuzate de niște indivizi fără 
memorie.”

PRODUCTION COMPANY
gogol’s Wives production
gogolswives@gmail.com

FESTIVALS
2014 – Gothenburg IFF, 
Sweden
2013 – IDFA, Netherlands
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By the time you read these lines, the Pussy Riot saga will have 
seen its happy ending: the members of the art collective that 
has become the face of Russian protest since they were arrested 
for performing a ‘punk prayer’ in Moscow’s Christ the Saviour  
Cathedral (an act of “hooliganism motivated by religious hatred”, 
in the words of the prosecution) had their sentences commuted 
by president Putin as part of a PR spin before the Sochi Olym-
pics. Perhaps the time has come to make better sense of Pussy 
Riot’s role in the recent dynamics of other ‘shock tactics’ protests 
from the region – from Femen to Pavlensky. And what better way 
to do that than through a rare insider’s look into Pussy Riot’s 
beginnings, as captured by the Russian film collective Gogol’s 
Wives!
While the West easily adopted the group as honorary girl rio-
ters ready to fuel pre-existing feminist narratives, many of their  
co-nationals misunderstood their protest song about the repres-
sive alliance between president Putin and the Orthodox Church, 
and vascillated between blaming the girls and standing up for 
them. The group often called the public’s attention to their place 
in a tradition of Russian artistic dissent – something that has 
remained largely unaccounted for, as have the dramatic parallels 
constantly made between the Soviet era and the Putin regime. 
Even though it hasn’t been very long, our people are acting to-
day as if there was never any Great Terror nor any attempts to 
resist it. We are being accused by people without memory.
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Gogol’s Wives

Este un colectiv format din doi regizori.

Regizor nr. 1

Activist civic și feminist. A regizat filme pe 
următoarele subiecte: Pussy Riot, oameni care 
și-au revenit din comă, emigranți, tatăl ei.

Regizor nr. 2

Fotograf, designer, activist civil; a regizat filme 
despre emigranți și despre grupul artistic 
politic Voina (A Road that Feeds Us).

20 martie | 21h00 | Muzeul Național al Țăranului Român

23 martie | 18h00 | Cinema Studio
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Last autumn Romanians have taken to the streets in cities across Romania and the world 
to protest against the government’s draft legislation concerning  gold mining at Roșia 
Montană. When people are disillusioned after decades of putting up with corruption, 
political deceit, and economic fraud, protecting Romania’s heritage becomes an even 
more acute goal. The film blends impressive streets shots with candid confessions from 
the participants, and celebrates those who protested, their rightful cause, and their often 
tested unity. This is (also) Romania.

ROMaNIaN aUTUMN | TOaMNa ROMâNEaSCă
Matei Budeș | România | 2014 | 14 min.
VO română| Subtitrări în engleză

Toamna trecută, românii au ieșit în stradă – în România și în afara ei – pentru a pro-
testa împotriva proiectului de lege privind mineritul la Roșia Montană. După decenii 
de corupție și fraudă economică și politică, oamenii au reușit să-și canalizeze deziluzia 
în mișcarea de protejare a patrimoniului cultural Roșia Montană. Mixând imagini de 
stradă cu mărturii candide ale participanților, Toamna românească e un elogiu discret 
adus protestatarilor, cauzei lor și unității lor mult-încercate. (Și) asta e România. 

PRODUCTION COMPANY
asociația vira
matei@virafilms.ro
www.vira.ro

Matei Budeș
Matei Budeș este membru fondator al 
Asociației Vira și iniţiator alături de Bogdan 
Pălici al proiectului ViraFilms.
Absolvent al Facultăţii de Fizică din cadrul 
Universităţii Bucureşti, este realizatorul docu-
mentarului Counting Tiny Little Steps (2009) 
care marchează începutul carierei sale în film. 
A avut diverse colaborări în proiecte video şi 
a lucrat ca editor video la Hotnews.ro, iar în 
prezent dezvoltă ViraFilms şi este trainer în 
proiectele de educație ale Asociaţiei Vira.

20 martie | 21h00 | MNȚR

23 martie | 18h00 | Cinema Studio
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PRODUCTION COMPANY
Nima Films
maryam@nimafilmsweden.com
www.nimafilmsweden.com

Maryam Ebrahimi

Născută în Teheran în 1976, Maryam Ebra-
himi a studiat arta și teoria artei. în prezent 
locuiește și creează în Suedia. Printre temele 
producțiilor sale se numără universul politic 
și social, iar atenția sa se îndreaptă în par-
ticular către Orientul Mijociu și problematica 
femeilor.

ALTE FILME: i Was Worth 50 Sheep (2011) , 
No Burqas Behind Bars (2012).

Performance art lives on the boundary between art and non-art. It is a uniquely con-
structed moment when life itself becomes art. Its main material is the human body in 
space and time. “It’s not a painting you can hang on the wall and look at it tomorrow,” as 
Marina Abramovic put it. One snowy morning, 15 women dressed in traditional Afghan 
mourning costumes appear in a public space in Kabul known as a former location of 
mass executions by the Taliban. They are protesting for women’s rights to education.  
But how comprehensible can such a performance be to eyes not accustomed to protest-
ing as an act of freedom? 

ThE DEaTh ROW | pEDEapSa CapITală
Maryam Ebrahimi | Suedia | 2013 | 6 min.
VO dari | Subtitrări în engleză și română

Performance-ul trăiește pe granița dintre artă și non-artă – e un moment irepetabil în 
care viața însăși devine artă. Materialul său e corpul uman coregrafiat în spațiu-timp. în 
cuvintele Marinei Abramovic,  „un performance nu e ca o pictură pe care o poți agăța 
pe perete pentru a o privi și în ziua următoare”. într-o dimineață de iarnă, 15 femei 
îmbrăcate în costume de doliu tradiționale afgane apar într-un spațiu public din Kabul 
cunoscut ca fostă locație pentru execuții în masă ale talibanilor. Femeile protestează 
pentru dreptul la educație al semenelor lor. însă cum vor primi performance-ul protes-
tatar trecătorii neobișnuiți cu protestul ca act de libertate? 

18 martie | 19h00 | MNȚR

22 martie | 16h00 | Elvire popesco



DaNgEROUS aCTS STaRRINg ThE UNSTaBlE ElEMENTS Of BElaRUS 
| BElaRUS – ElEMENTE INSTaBIlE, aCȚIUNI pERICUlOaSE
Madeleine Sackler | SUA, Marea Britanie  | 2013 | 76 min.
VO rusă, engleză | Subtitrări în engleză și română

Viața sub dictatură nu e grea. / Viața sub dictatură e foarte ușoară. / în Belarus nu poți vorbi despre 
nimic. / Și nu există nici o problemă. 
Zonele tabu se acumulează în Belarus: nu există minorități sexuale, nici violență, alcoolism, sau sinucideri 
în rândul copiilor. „Guvernul se teme de adevăr”, spun membrii Teatrului Liber din Belarus, o companie 
underground ce răspunde cenzurii incluzând în spectacole tot ceea ce guvernul încearcă să ascundă. 
Pus în scenă în secret în locuri de întâlnire neconvenționale, teatrul lor este intens politic și inspirat din 
credința că arta are puterea de a destabiliza regimurile cele mai represive, precum cel al lui Lukașenko. 
Filmul regizoarei Madeleine Sackler prezintă un an dramatic din viața unui grup care rezistă sfidător 
arestărilor, bătăilor, raidurilor ce întrerup spectacolele și tuturor hărțuielilor oficiale. Sackler montează 
în paralel material filmat în timpul ciocnirilor violente din perioada post-electorală cu fragmente din 
spectacolele grupului, surprinzând astfel, simultan, viețile tulburate ale actorilor și zbuciumul unei țări 
strivite de un regim autoritar. Unul dintre fondatorii companiei, în momentul de față în exil, își amintește 
că Václav Havel i-a spus cândva: „Dacă ești dispus să conviețuiești cu dictatura, e suficient să șoptești. 
Dacă vrei să-i pui capăt, trebuie să urli. ”

PRODUCTION COMPANY
Great Curve Films
contact@greatcurvefilms.com 
http://greatcurvefilms.com/ 

FESTIVALS
2013 – IDFA, Netherlands
2013 – Toronto IFF, Canada
2013 – Human Rights Watch FF 
London, UK
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Life under dictatorship is not hard. / Life under dictatorship is 
very easy. / In Belarus you cannot talk about anything. / And 
there is no problem. 
The taboo zones are accumulating in Belarus: there are no sexual 
minorities, there is no violence, no alcoholism, no child suicide. 
“The government is afraid of the truth”, say the members of the 
Belarus Free Theatre, an underground company that responds 
to the restrictions by incorporating into their performances 
everything that the government is trying to hide. Their work, 
staged secretly in unconventional venues, is a powerful form of  
intensely political theatre inspired by their belief that art has the 
power to ‘destabilize’ the most repressive of regimes, such as the 
one of Lukashenko.
Director Madeleine Sackler goes behind the scenes to cover 
a dramatic year in the life of a group defiantly resisting state 
harassment, in spite of being blacklisted, beaten, arrested, and  
having their performances regularly raided by the police. The 
film intercuts between live footage from the streets during vio-
lent post-election clashes and fragments from the group’s vis-
ceral performances, simultaneously capturing the lives of the 
performers and the wider struggle of a country crushed by an 
authoritarian regime. One of the founders of the company, cur-
rently living in exile, recalls being told by Václav Havel that: “If 
you want to allow a dictatorship to continue, it is enough to 
whisper. If you want to end it, you must shout.”

Madeleine Sackler

Madeleine Sackler are licență în bio-
psihologie și a lucrat ca editor freelance 
pentru televiziune, reclame și filme docu-
mentare. Este co-fondatoarea companiei 
new media, Osmosis Films, dedicată 
producerii de conținuturi interactive. 

ALTE FILME: The Lottery (2010), Duke 91 
&92: Back to Back (2012), etc.
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18 martie | 19h00 | Muzeul Național al Țăranului Român

22 martie | 16h00 | Cinema Elvire popesco



BYEWaY | aUTOSTRaDa
TITLU ORIGINAL: Dál nic
Ivo Bystřičan | Republica Cehă  | 2013 | 72 min.
VO cehă | Subtitrări în engleză și română

E ridicol. Au făcut ravagii în dreapta și-n stânga, dar au cruțat capela asta mică, doar ca să ne arate că, vezi 
Doamne, le pasă. De ce nu-s în stare să cruțe și natura? spune activistul.

Vă pasă de gângănii și gândaci, dar cum rămâne cu oamenii? Azi ți-e mai bine dacă ești șarpe de apă 
decât dacă ești om! Iar voi, ăștia, activiștii, nici măcar nu sunteți de pe-aici, așa că habar n-aveți ce se 
petrece! spune localnicul.

E numai vina blestemaților de activiști cu obsesia lor pentru un mediu sănătos. în societatea asta nu e 
posibil nici un mediu sănătos, spune constructorul. 

De ani de zile, cei câțiva kilometri de autostradă care au mai rămas de construit  între Praga și Berlin 
și care traversează o arie protejată a Boemiei, nu pot fi duși la bun sfârșit. Activism, apatie, birocrație, 
Tannhauser, plus imagini spectaculoase spun, puse cap la cap, povestea absurdă a autostrăzii D8. Se va 
putea construi vreodată o autostradă care să ne mulțumească pe toți? 

PRODUCTION COMPANY
pink productions
radovan@pinkproductions.cz 
www.pinkproductions.cz 

FESTIVALS
2013 – Jihlava IDFF, Czech 
Republic
2013 – Famufest, Czech 
Republic
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This is ridiculous. They have wrought havoc left and right, but 
they spared this little chapel here, just to show us how much 
they cared. Why couldn’t they spare the environment too? says 
the activist.

You care for beetles and bugs, but what about the people?  
Today, one is better off as a ring snake than as a human! You 
are not even from around here, so you haven’t got a clue about 
what’s going on, says the resident. 

It’s just the fault of those damned activists with their obsession 
for a healthy environment. No healthy environment is possible in 
this society, says the builder.

Even after many years, the few remaining kilometres of the high-
way from Prague to Berlin, which pass through the protected 
area of the Bohemian Central Uplands, cannot be completed. 
Activism, apathy, bureaucracy, Tannhauser and spectacular  
camerawork come together to tell the absurdist story of the D8. 
Could a motorway that makes everybody happy ever possibly 
be built?

Ivo Bystřičan

Născut în 1980, Ivo Bystřičan a studiat 
sociologie și științe sociale la universita-
tea Masaryk din Brno și film documentar 
la Academia de Film și Arte Interpretative 
din Praga. A lucrat ca redactor șef, critic 
de film, video-reporter, sociolog și analist 
la Institutul de Cercetare pentru Muncă și 
Afaceri Sociale din Cehia. Scrie scenarii și 
realizează documentare pe teme sociale 
pentru postul de televiziune publică din 
Cehia. 

ALTE FILME: Better tomorrow (2005), 
Sikora (2007), Copper Age (2009), etc.
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18 martie | 21h00 | Muzeul Național al Țăranului Român

21 martie | 16h00 | Cinema Studio



WaTChERS Of ThE SkY | CEI CaRE pRIvESC CERUl
Edet Belzberg | SUA | 2013 | 112 min.
VO engleză | Subtitrări în română

Filmul lui Edet Belzberg este structurat în jurul avocatului devenit activist pentru drepturile omului  
Raphael Lemkin – un evreu născut în 1900 în Polonia, care a creat termenul de „genocid”,  un  instrument 
esențial în mobilizarea legilor internaționale pentru pedepsirea unor astfel de crime, punând bazele pro-
ceselor de la Nuremberg și de la Curtea Penală Internațională. Filmul urmărește cinci contexte de geno-
cid în spațiul internațional: Armenia, Kosovo, Rwanda, Sudan și Germania nazistă. Belzberg leagă bio-
grafia și viziunea lui Lemkin pentru o lume mai bună cu activitatea a patru personalități contemporane 
care luptă pentru prevenirea de viitoare atrocități: Samantha Power, ambasadoarea SUA la ONU, Luis 
Moreno-Ocampo, procurorul șef al Curții Penale Internaționale, Benjamin Ferencz, procuror la Tribunalul 
militar internațional de la Nuremberg și Emmanuel Uwurukundo, funcționar superior pentru problemele 
refugiaților al ONU. Animația discretă, realizată în acuarelă și cerneală monocromă, utilizată pentru a 
ilustra biografia lui Lemkin -  care a adus filmului un premiu special al juriului la Sundance – transformă 
Cei care privesc cerul într-un produs nu doar substanțial și necesar, dar și artistic, capabil să inspire și prin 
eleganță formală. Concluzia esențială a filmului rămâne legată de efortul colectiv necesar pentru a asi-
gura funcționarea unei structuri globale care să asigure condamnarea celor vinovați de acte de genocid. 

PRODUCTION COMPANY
Propeller Films
info@propellerfilms.com
http://propellerfilms.com

FESTIVALS
2014 – Sundance Film Festival, 
usa | Special Jury prize
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Edet Belzberg frames her story around the career of lawyer-
turned-human-rights-advocate Raphael Lemkin – a Polish Jew 
born in 1900, who coined the term ‘genocide’, which became 
a crucial instrument for mobilizing international law to address 
such crimes, laying the groundwork for the Nuremberg trials and 
the International Criminal Court. The film follows five contexts 
of genocide in recent global history: Armenia, Kosovo, Rwanda,  
Sudan and the rise of the Third Reich. Belzberg connects Lem-
kin’s legacy with the work of four modern-day, visionary hu-
manitarians, as they fight to prevent future atrocities: Samantha 
Power, U.S. ambassador to the U.N.; Luis Moreno-Ocampo, ICC 
chief prosecutor; Benjamin Ferencz, Nuremberg prosecutor; and 
Emmanuel Uwurukundo, U.N. refugee officer. The monochrome 
ink, watercolor-styled animation used to illustrate Lemkin’s  
biography and vision – which brought the film a special jury prize 
at Sundance – makes Watchers of the Sky a both artful and sub-
stantial cinematic work, able to inspire through insight and for-
mal elegance. The final emphasis of the film is on the collective 
effort needed to establish a global framework able to ensure the 
prosecution of those guilty of such acts of genocide.

Edet Belzberg

Debutul regizoral al lui Edet Belzberg, 
Children Underground (prezentat la One 
World Romania în 2009), a fost nominal-
izat la premiile Oscar și a câștigat Premiul 
Juriului la Festivalul de Film Sundance și 
Premiul pentru cel mai bun documentar 
la International Documentary Association 
(2001). în 2005, Edet a primit Premiul 
”Genius” MacArthur.

ALTE FILME: Children Underground 
(2001), The gymnast (2005), The Re-
cruiter (2008),  .
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18 martie | 20h00 | Cinema Studio

22 martie | 14h00 | Cinema Elvire popesco



WhERE aRE YOU, BUChaREST? | BUCUREșTI, UNDE EșTI?
Vlad Petri | România  | 2014 | 76 min.
VO română | Subtitrări în engleză

Vrem să punem pe picioare un nou partid politic – Partidul pentru Pace, Credință, Lumină, Justiție,  
Ordine și Reconstrucția României. Eu sunt creierul lui. Acuma fă-mi și mie o fotografie cu steagul.

la 23 de ani după decembrie 1989, Bucureștiul se revoltă din nou. Petri filmează din primele zile de 
proteste anti-guvernamentale până în momentul referendumului împotriva președintelui Băsescu. în 
decembrie 1989, Petri avea 10 ani: la momentul respectiv, probabil că  a înțeles că trăiește un moment 
istoric, dar nu și un moment ce va intra în istoria cinematografiei – acela în care realizatorii români de 
film și-au amintit cum e să  ieși cu camera în stradă. Vreme de aproape 25 de ani, Piața Universității a fost  
oglinda frământărilor României. Filmele care au prins dinamica acestor frământări, de la cele produse de 
Studioul Sahia în decembrie 1989, până la După Revoluție sau Piața Universității, documentează proce-
sul prin care  oamenii  își descoperă identitatea de cetățeni, dar și schimbarea relației lor cu spațiul și cu 
omul din spatele camerei. Petri observă, participă, ascultă și vorbește cu subiecții lui. Renunță la teleo-
biectiv, la talking heads, la muzica de fundal. Filmează confuzia, violența, oamenii care își cer banii de la 
partidul care i-a chemat  în Piață. „Nici un stil nu poate garanta adevărul”, spune Errol Morris. „Adevărul 
este ceea ce simți după ce vezi filmul, nu imaginea în sine”, adaugă Rithy Panh. Ce veți simți după ce veți 
vedea filmul lui Petri? 

PRODUCTION COMPANY
active Docs productions
office@bucurestithemovie.ro
www.bucurestithemovie.ro

FESTIVALS
2014 – Rotterdam IFF, 
Netherlands
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I am gonna found a new political party – the Party for Peace, 
Faith, Light, Justice, Order and Romania’s Reconstruction. I am 
the brain behind it. Now take a picture of me. Take me right.
Twenty-three years after December 1989, Bucharest is rebel-
ling again. Petri films it from the early days of the anti-govern-
ment protests to the time of the referendum against president 
Băsescu. In December 1989, Petri was ten. He may have been 
aware that December 1989 was history, but probably not that 
it was also cinema history - the moment when Romania’s film-
makers remembered how to take their cameras to the streets. 
For almost 25 years now, University Square has been a mirror 
for Romania’s discontents. The films that captured its dynamics 
– from those produced by the Sahia Studio, to After the Revo-
lution and to The University Square, account not only for the 
people’s gradual discovery of their power as citizens, but also for 
their changing relationship with the space and with film-makers 
themselves. Petri observes, participates, listens to, and talks back 
to his subjects. He reounces the telephoto lens, talking heads 
and music. He films the confusion, the violence, the people ask-
ing for their pay from the party that called them. “No style can 
guarantee truth”, says Errol Morris. “The truth is what you feel  
after watching a film, not the image itself”, adds Rithy Panh. 
What will you feel after watching Petri’s film? 

Vlad Petri

Născut în 1979, la Bistrița, Vlad Petri este 
regizor și fotograf. După ce a absolvit 
Universitatea Națională de Artă Teatrală 
și Cinematografică, a început să lucreze 
ca regizor independent și fotograf la 
diferite proiecte filmate în locații precum 
Afganistan, Siria, Iordania, Tadjikistan, 
Uzbekistan, Armenia, Albania. Cele mai 
recente proiecte ale sale demonstrează 
un interes aparte pentru problematici 
sociale, politice și activism și sunt dez-
voltate atât în Romania, cât și în Orientul 
Mijlociu.

ALTE FILME: New Year’s Eve (2008)
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21 martie | 21h00 
| Muzeul Național al Țăranului Românavanpremiera-
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Dan Perjovschi   
 rezist-exist

„Ani de zile am desenat nedreptățile lumii pe pereții 
muzeelor din întrega lume. De 2 ani reacționez la 
nedreptățile lumii pe pereții Facebook. Oamenii 
care se opun în stradă acestor nedreptăți s-au iden-
tificat cu desenele mele și le-au folosit la proteste. Și 
uite așa desenele mele au devenit activiste.” 

(Dan Perjovschi)

La invitația festivalului, Dan Perjovschi și-a adu-
nat desenele risipite în cele patru colțuri ale lumii 
reale și virtuale și le-a așezat pe pereții Institutului 
Francez și ai Clubului Țăranului. Sunt interpretările 
și reacțiile artistului la evenimentele legate de Roșia 
Montană, de revoltele de la Kiev, de la Istanbul sau 
de la Cairo, de mișcarea Occupy și de alte proteste 
din întreaga lume. O prezentare power-point care 
descrie traseul desenelor – de la mâna artistului 
spre mediile online și apoi în stradă – va rula pe un 
ecran în Atrium. Pe 21 martie, la ora 17, Perjovschi 
susține o prezentare publică la Clubul Țăranului.

Dan Perjovschi a desenat și a expus la MOMA (New 
York), Moderna Museet (Stockholm), Ludwig Mu-
seum (Köln), Tate Modern (Londra), Aichi Cultural 
Centre (Nagoya), Institute of the Arts (San Francis-
co), etc. Perjovschi a jucat un rol activ în dezvoltar-
ea societății civile din România, prin activitatea lui 
editorială la revista ”22”. A primit Premiul George 
Maciunas în 2004 și Premiul Prințesa Margriet al 
Fundației Culturale Europene în 2012 (împreună 
cu Lia Perjovschi). Perjovschi trăiește și lucrează la 
București și la Sibiu.

17 martie - 14 apri l ie | Institutul Francez
17 - 23 martie | Clubul Taranului--

21 martie | 17h00 | Clubul Țăranului
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“For years, I have been drawing the injustices of the world on 
the walls of museums around the world. For 2 years now, I 
have been reacting to the injustices of the world on the walls 
of Facebook. Those who take to the streets to fight these in-
justices have identified with my drawings and have used them 
during protests. and that’s how my drawings have now be-
come activist.” (Dan Perjovschi)

At the invitation of the festival, Dan Perjovschi has gathered his 
drawings from the four corners of the real and the virtual world 
and has placed them on the walls of the French Institute and of 
the Romanian Peasant Club. Those are the artist’s interpretations 
and reactions to events related to Roșia Montană, the riots in Kiev, 
Istanbul or Cairo, the Occupy movement. A PowerPoint presenta-
tion that depicts the circulation of his drawings – from the artist’s 
hand to the online environment and into the streets – will run on 
a screen in the Atrium. Perjovschi will present his work on March 
21st, at 5pm, at the Romanian Peasant Club.

Dan Perjovschi has drawn and exhibited at MOMA (New York), 
Moderna Museet (Stockholm), Ludwig Museum (Cologne), Tate 
Modern (London), Aichi Cultural Centre (Nagoya), Institute of the 
Arts (San Francisco), etc. Perjovschi has been playing an active role 
in the development of Romanian civil society through his editorial 
work at “22” Magazine. He received the George Maciunas Award 
in 2004 and the Princess Margriet Award from the European 
Cultural Foundation in 2012 (along with Lia Perjovschi). 
The artist lives and works in Bucharest and Sibiu.
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nunchi. Iar în altele, s-a făcut una cu pământul. în Cehia, politicienii își apără cinstitele fețe de pe 
afișele electorale de mâzgăliturile unui șofer de autobuz. Ce contează că pe afișe tronează chipurile 
unora care s-au asociat în afaceri cu mafia?! (Eliberați-l pe Smetana!) La Soci, în Caucaz, Olimpiada 
s-a transformat într-o mare afacere pentru clienții puterii și într-o afacere deosebit de proastă pen-
tru locuitori. Profită cine trebuie. Scapă cine poate: unii antreprenori preferă să emigreze decât să 
își piardă capul la ruletă (Jocurile lui Putin). în Africa, anumite operațiuni umanitare se dovedesc 
a fi o formă de escrocherie (Misiune pentru Congo). Tele-evangheliștii americani strâng bani de la 
credincioși; o mică parte din ei ajung sub formă de șpăgi la guvernanții din Congo. Restul e profit, 
pentru numele lui Dumnezeu! Din India vine o ilustrată foarte interesantă: cetățenii fură curent, 
compania de electricitate oferă servicii proaste, politicienii promit – asta nu costă nimic. Toată 
lumea fură pe toată lumea; prin urmare, toată lumea e oarecum mulțumită, iar cercul vicios pare 
imposibil de rupt (Fără energie).

Deși toată lumea o cunoaște, corupția este un fenomen care se lasă greu fotografiat. Nu numai 
pentru că nimeni nu se grăbește să se așeze în fața camerei când dă o șpagă. Dar mecanismele 
corupției au câteva calități care le fac invizibile: sunt de obicei abstracte, se bazează pe scheme 
greu de priceput și poartă diferite măști onorabile. Cu atât mai prețioase sunt aceste filme care 
vizualizează ceea ce altfel scapă ochiului. (A S)

STATUL STRAMB

v
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knees. And in others, it has already turned to dust. In the Czech Republic, the politicians protect their 
honest faces on campaign posters from the scribbles of a bus driver. Does it matter that the faces on 
the posters are people who do business with the mob?! (Free Smetana!) At Sochi, in the Caucasus, the 
Olympics have turned into a very profitable deal for the power’s clientele and a very bad deal for the 
local inhabitants. The profits are reserved for the chosen few. The others make do the best way they 
can: some entrepreneurs prefer to emigrate than lose their head at the roulette (Putin’s Games). In  
Africa, some humanitarian operations prove to be another form of fraud (Mission Congo). The Ameri-
can tele-evanghelists gather money from believers; a small part of it reaches the Congo government 
in the form of bribes. The rest is profit, for God’s sake! A very interesting postcard comes from India: 
the citizens steal electricity, the power company offers bad services, the politicians make promises – 
and that doesn’t cost a thing. Everybody steals from everybody else; consequently, everyone is satis-
fied and the vicious cycle seems impossible to break (Powerless).

Although everyone sees it, corruption is a phenomenon that is hard to photograph. Not only because 
nobody hurries to sit in front of a camera while bribing someone. But the mechanisms of corruption 
have certain qualities that render them invisible: they are usually abstract, are based on schemes that 
are hard to grasp and wear various honorable masks. All that makes these films even more precious, 
for they record on camera what otherwise escapes our view. (A S)

RULES OF CORRUPTION



fREE SMETaNa! | ElIBERaȚI-l pE SMETaNa!
TITLU ORIGINAL: Svobodu pro Smetanu! 
Vít Klusák, Filip Remunda | Republica Cehă | 2012 | 53 min.
VO cehă| Subtitrări în engleză și română

Roman Smetana, șofer de autobuz în Olomouc, protestează cu markerul  împotriva corupției și nedreptății 
ce definesc  clasa politică cehă. Când începe să adauge antene de extratereștri portretelor de politicieni 
care populează panourile orașului, un coleg de serviciu îl toarnă superiorilor. Judecătorul care se ocupă 
de cazul lui este – absolut întâmplător - chiar soția unuia dintre politicienii vizați de Smetana. Șoferul 
plătește o amendă, dar refuză să îndeplinească cele 100 de zile de serviciu în folosul comunității. Conflic-
tul se întețește atât în sala de judecată, cât și pe stradă. 
Vít Klusák și Filip Remunda, cele două nume din spatele amarei doc-comedii Czech Dream (2004),  sunt 
realizatorii episodului Eliberați-l pe Smetana!, parte a seriei TV Czech Journal. Episodul urmărește scan-
dalul public declanșat de șoferul care decide, într-o bună zi, că îi e imposibil să rămână indiferent în 
fața situației deplorabile a politicii autohtone. în fostele țări comuniste din Europa Centrală și de Est, 
suntem obișnuiți să îi aclamăm pe cei care au rezistat presiunilor regimurilor comuniste. Cum este fosta 
rezistență politică rescrisă astăzi în formula nesupunerii civice? Suntem pregătiți – în Cehia sau în Româ-
nia - să-i acceptăm pe acești noi eroi ai prezentului, care vin din toate straturile societății? Și, având în 
vedere că ne aflăm în plin an electoral, când antagonismele și răfuielile politice proliferează, putem, 
oare, spera că vom avea și noi nu numai proprii noștri Smetana, dar și pe regizorii pregătiți să-i susțină cu 
camera într-o mână și cu spray-ul de graffiti în cealaltă? 

PRODUCTION COMPANY
hypermarket film
email@hypermarketfilm.cz
www.hypermarketfilm.cz

FESTIVALS
2013 – One World, Czech 
Republic
2013 – Jihlava IDFF, Czech 
Republic
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With a permanent marker in hand, Olomouc bus driver Roman 
Smetana takes on the corruption and the injustice at the heart 
of contemporary Czech politics. When he starts drawing aliens’ 
antennae on the portraits of politicians pasted onto the city’s 
billboards, one of his colleagues turns him in. The judge who 
tries him is incidentally the wife of one of the politicians whose 
billboards he defaced. Smetana pays a fine but refuses to do 
his 100 days of community service. The conflict soars between 
the courtroom and the street. Vít Klusák and Filip Remunda, the 
two names behind the bitter documentary comedy Czech Dream 
(2004) are the directors of Free Smetana! – a TV documenta-
ry episode (part of the Czech Journal series) which follows the  
escalation of the political scandal set off by the bus driver who 
decided that he could no longer keep silent. In the former com-
munist countries of Central and Eastern Europe, we are accus-
tomed to praising those who ‘resisted’ in the past. But how is the 
past political resistance being rewritten as today’s civil disobe-
dience? As a society, are we prepared to accept these new he-
roes of the present, as they come from all walks of life? And, with 
an electoral year ahead of us, when we expect to see deeper po-
litical antagonisms and turf wars amongst our own political elite, 
where are Romania’s own Smetanas – and the film-makers ready 
to support them both with the camera and with  the spray-paint?

Vít Klusák
Vít Klusák a studiat fotografie și film 
documentar. Din 2006 este lector în 
cadrul Academiei de Arte ale Specta-
colului din Praga. în toate filmele sale, 
Klusák încearcă să evidențieze puncte de  
divergență dintre societate și creativitate. 

ALTE FILME: Czech Dream (2004), Czech 
Peace (2010), etc.

Filip Remunda
Filip Remunda a studiat regie de film doc-
umentar. Este co-fondatorul Institutului 
de Film Documentar (IDF), care sprijină 
promovarea filmelor din Europa de Est.

ALTE FILME: Czech Dream (2004), Czech 
Peace (2010), Mr. Triska’s Epoch Making 
Trip to Russia (2011), etc.
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21 martie | 19h00 | Muzeul Național al Țăranului Român

22 martie | 20h00 | Cinema Elvire popesco



pUTIN’S gaMES | JOCURIlE lUI pUTIN
Alexander Gentelev | Germania, Israel, Austria | 2013 | 90 min.
VO engleză, rusă, germană | Subtitrări în engleză și română

„E un adevărat cimitir, cel mai scump cimitir din lume”, spune unul dintre nenumărații opozanţi ruşi 
ai Olimpiadei de la Soci. „E vorba despre o alegere personală: poţi deveni ori victimă, ori complice”, 
comentează directorul Transparency International din Rusia. Cu săptămâni bune înainte de deschidere, 
Olimpiada de iarnă de la Soci era deja faimoasă ca proiect favorit – și colosal – al președintelui Putin.
în Jocurile lui Putin, israelianul de origine rusă Alexander Gentelev (Criminali respectabili, OWR 2011) 
investighează contextul Soci ca pe un microcosm al Rusiei contemporane, dezvăluind mita, corupția, 
degradarea mediului și violarea drepturilor omului din spatele Olimpiadei. Foști locuitori ai orașului, 
care și-au pierdut casele, se plâng cu amărăciune de „Legea olimpică” aprobată de Parlamentul rus, care 
a permis ca orice proprietate desemnată ca „necesară pentru Olimpiadă” să fie naționalizată. Oamenii 
de afaceri dezvăluie „taxa de corupție” plătită oficialilor din Soci. Politicienii din opoziție glumesc pe 
seama șoselei care a costat 8 miliarde de dolari – „probabil că e acoperită cu caviar”. în ciuda încercărilor 
făcute de autorități pentru a bloca filmul și a interdicțiilor puse de Comitetul Olimpic Internațional – fără 
material de arhivă despre olimpiadele precedente și fără cuvântul „olimpic” în titlul filmului – Gentelev 
reușește o investigație remarcabilă a unui sat olimpic devenit „sat Potemkin”, unde muncitorii luptă nu 
numai împotriva naturii ci și împotriva propriilor semeni.

PRODUCTION COMPANY
Saxonia Entertainment gmbh
www.saxonia-entertainment.de
Satel Film
www.satel.at
Sasha klein productions ltd
klein.sasha@gmail.com

FESTIVALS
2013 – IDFA, Netherlands
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“This is a cemetery, the most expensive one in the world,” says 
one of the many Russian opponents of the Sochi Olympics. “It’s 
your choice: You can become either an accomplice or a victim,” 
comments the Director of Transparency International Russia. 
Weeks before its opening, the Sochi Winter Olympiad is already 
famous as Vladimir Putin’s 50 billion pet project – a status proj-
ect of colossal proportions. 
In Putin’s Games, Russian-born Israeli émigré Alexander Gen-
telev investigates Sochi as a microcosm of today’s Russia, expo-
sing the stories of corruption and bribery, environmental degra-
dation and human rights violations behind the Games. Former 
Sochi residents who lost their homes complain bitterly about the 
‘Olympic bill’ passed by the Russian Parliament, which allowed 
any land or property needed for the Games to be nationalised. 
Businessmen reveal the ‘corruption tax’ paid to officials in Sochi. 
Opposition politicians joke that the $8 billion road to the Games 
venue Krasnaya Polyana must be paved with caviar. With the 
Russian authorities trying to stop this film’s production, and the 
International Olympic Committee banning the use of archived 
Olympic footage and even the inclusion of the word ‘Olympic’ 
in the film’s title, Gentelev manages a gripping investigation of 
a contemporary Potemkin village where builders have to fight 
both against nature and against other people.

Alexander Gentelev

Alexander Gentelev s-a născut in 1959 în 
Daghestan; a trăit în Rusia până în 1993 
când a emigrat în Israel. A studiat psihol-
ogie și filosofie la Universitatea din Sankt 
Petersburg și a regizat filme documentare 
atât în Rusia cât și în Israel. Thieves by 
Law (2010) a fost prezentat la One World 
Romania 2011. în ultimele sale filme, 
Gentelev realizează o investigație din 
interior a oligarhiei rusești.

ALTE FILME:  The Rise and Fall of the 
Russian Oligarchs (2006), Yolki Palki 
(2007), Thieves by Law (2010),  etc.
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19 martie | 18h00 | Cinema Studio

23 martie | 14h00 | Cinema Elvire popesco



MISSION CONGO | MISIUNE PENTRU CONGO
Lara Zizic, David Turner | SUA | 2013 | 68 min.
VO engleză, franceză | Subtitrări în engleză și română

„Noi îi binecuvântăm, El ne binecuvântează”,  a fost sloganul așa-numitei „Operațiuni Binecuvântarea”, 
o campanie inițiată în 1994 de tele-evanghelistul multimilionar Pat Robertson, CEO al Christian Broad-
casting Network (CBC). în timpul unei crize ce a degenerat în violențe asupra refugiaților din Republica 
Democratică Congo, în timp ce întreaga comunitate internațională făcea eforturi pentru a asigura aju-
toare și provizii pentru cei în nevoie, Robertson a derulat la CBC o campanie de strângere de fonduri 
pentru a-i ajuta pe refugiații ruandezi să fugă de războiul civil în Congo. La vremea respectivă, Robertson 
a produs  rapoarte impresionante despre eforturile sale caritabile, care au dus la strângerea unor sume 
netaxabile uriașe. Aceste sume au sfârșit – conform realizatorilor David Turner și Lara Zizic – prin a aco-
peri costurile unei misiuni complet diferite: extracția de diamante.
într-un moment în care filmul documentar manifestă un interes crescând pentru dinamica umanitar-
ismului internațional, mai ales în ce privește problemele etice ale intervenției umanitare în conflicte 
armate ultra-politizate, Misiune pentru Congo dezvăluie un caz de interferență a agendei umanitare cu 
interesul comercial și politic. Premiera Misiunii Congo la TIFF (Toronto) în septembrie 2013 a determinat 
o declarație publică a Operation Blessing International  drept răspuns la presupusele „acuzații malițioase 
și defăimătoare” lansate de film.

PRODUCTION COMPANY
C-Colony productions
ori@cinephil.co.il 
www.cinephil.co.il

FESTIVALS
2013 – Toronto IFF, Canada
2013 – IDFA, Netherlands
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”We bless them, He blesses us”, was the slogan of ‘Operation 
Blessing’, an aid campaign initiated by multi-millionaire US tele-
vangelist Pat Robertson, CEO of The Christian Broadcasting Net-
work (CBC) in 1994. During an escalating refugee crisis in the 
Democratic Republic of Congo, while the whole international 
community struggled to provide help and supplies for those in 
need, Robertson ran a campaign on CBC to raise money to pur-
portedly help Rwandan genocide refugees fleeing the civil war 
into Congo. At the time, Robertson produced glowing reports of 
his charity’s relief efforts, raising millions in tax-free donations 
which - according to the investigation conducted by film-makers 
David Turner and Lara Zizic - ended up covering for a whole  
different ‘mission’: diamond mining. 
As the documentary world sees a growing interest in the  
dynamics of international humanitarianism, particularly in  
relation to the ethical problems of delivering aid into highly  
politicized wars, Mission Congo exposes a case of corruption 
and interference of the human rights agenda with collateral, 
commercial and political agendas. The premiere of Mission 
Congo at TIFF (Toronto) in September 2013 determined Opera-
tion Blessing International to issue an extensive statement in  
response to the allegedly “defamatory and malicious allega-
tions” put forward by the film.

Lara Zizic
lara Zizic și-a obținut diploma de master 
în  regie de film de la Universitatea 
Columbia. 

ALTE FILME: The Isabel Fish (2006).

David Turner
David Turner și-a obținut diploma de 
master de la Școala Națională de Film din 
Lodz, Polonia. Mission Congo este filmul 
său de debut.
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22 martie | 17h00 | Muzeul Național al Țăranului Român

23 martie | 20h00 | Cinema Elvire popesco
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In a small village in Iraq, everybody has electricity but nobody knows where it comes 
from. 
A ‘mock-doc’ and a modern fable, Green Gold combines documentary footage with 
animation to reveal the real reason for the recent war in Iraq. Why have those weapons 
of mass destruction never been found? What have the American troops done there for 
such a long time? Sometimes, a dose of fiction opens up a more acute perspective on 
reality. 

gREEN gOlD | aUR vERDE
TITLU ORIGINAL: Gruenes Gold
Barbara Marheineke | Germania | 2012 | 14 min.
VO germană | Subtitrări în engleză și română

într-un sat izolat din Irak, toată lumea are electricitate însă nimeni nu stie de unde vine.
Fals documentar și fabulă modernă, Aurul verde combină imaginea documentară cu 
animația pentru a ne dezvălui adevăratul motiv din spatele recentului război din Irak. 
De ce n-au fost găsite niciodată armele de distrugere în masă? De ce au fost  trupele 
americane staționate acolo o perioadă atât de îndelungată? Uneori fabulația deschide 
o perspectivă mai acută asupra realității.   

PRODUCTION COMPANY
karibufilm
office@karibufilm.de
www.karibufilm.de

Barbara Marheineke

Barbara Marheineke a studiat comunicare 
vizuală, design grafic, animație și design 
digital în Kiel, Stuttgart și Ludwigsburg. Din 
1993, lucrează ca regizor de film și art director 
la RTL-Television.

ALTE FILME: Idole Mio (1991), Miss World 
(1998), E-mail Express (2002),etc.

22 martie | 17h00 | MNȚR

23 martie | 20h00 | Elvire popesco



G
ra

ffi
tt

i l
eg

al
 | 

Bu
cu

re
șt

i, 
fe

br
ua

ri
e 

 2
01

4 
| p

ho
to

 c
re

di
t A

le
x 

O
lt

ea
nu



pOWERlESS | făRă ENERgIE
Fahad Mustafa, Deepti Kakkar | India | 2013 | 82 min.
VO hindi, engleză | Subtitrări în engleză și română

„întregul oraș Kanpur zace la lumina chioară a unei lămpi abia pâlpâinde”, cântă o voce la începutul  
filmului. Deasupra Kanpur-ului, cerul e întunecat de cabluri de curent trase ilegal de localnici, cu ajutorul 
lui Loha Singh, eroul de factură Bollywoodiană al războiului local pentru energie electrică. O zi întreagă 
fără curent electric e o întâmplare obişnuită într-un oraş în care compania Kesco, prinsă în cercul vicios 
al corupţiei, nu reuşeşte să-şi îndeplinească îndatoririle faţă de cetăţeni. însă cum poţi introduce schim-
barea într-un sistem corupt?
Când noua şefă a filialei locale Kesco declanșează un război împotriva racordurilor ilegale şi încearcă să 
introducă oarece onestitate în relaţia companie-clienţi, „chestiunea energiei electrice” e confiscată de 
un politician local iar lucrurile  evoluează către un deznodămînt neaşteptat. „Atunci când vrei să schimbi 
ceva în sistem, totul devine, dintr-o dată, foarte dificil”, mărturiseşte femeia. „De fiecare dată când tu 
vei încerca să schimbi ceva, te vei trezi cu mii de indivizi ataşaţi vechiului sistem, care se vor împotrivi 
schimbării dorite de tine”.
Sună familiar, nu-i aşa? Nu ratați florile şi discursurile oficiale de la finalul filmului, apoi identificați con-
texte similare in realitatea românească imediată. Aţi ghicit.

PRODUCTION COMPANY
Globalistan Films Co
info@globalistan.org
http://globalistan.org

FESTIVALS
2013 – Berlin IFF, Germany
2013 – Tribeca Film Festival, 
usa
2013 – Bilbao IFF, Spain
2013 – Edinburgh Take Action 
Film Festival, UK
2013 – Melbourne IFF, 
Australia
2013 – Nuremberg Human 
Rights Film Festival, Germany
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“By the light of a half-lit lamp lies all of Kanpur City,” sings a 
voice at the beginning of the film. The sky above Kanpur is dark-
ened by power cables illegally strung by the locals, with help 
from Loha Singh, the Bollywoodesque hero of the local electric-
ity war. A whole day without electricity is a common occurrence 
in a city where the power company Kesco, caught in a circle of 
corruption and bribery, fails to deliver on its promises to the citi-
zens.  But how do you change a shady system? 
When the woman appointed head of the local division of Kesco 
starts a war on the illegal taps, and attempts to inject some hon-
esty in the company’s relation with their customers, the ‘power 
issue’ is hijacked by a local politician and things snowball to an 
unexpected denouement. “If you want to change things, then 
everything suddenly becomes extremely difficult for you,” con-
fesses the woman. “Every time you try to change something, 
there will be thousands of people attached to the old system, 
who will not want that system to change.” Sounds familiar, 
doesn’t it? Wait for the flowers and the official speeches at the 
end, then think of a similar situation a bit closer to home. Yes, 
you guessed it.

Fahad Mustafa
Născut în Kanpur în anul 1984, Fahad 
Mustafa a fost educat la Colegiul St. 
Stephen din Delhi și a urmat cursurile 
Universității din Viena. A obținut o bursă 
Erasmus Mundus Global Studies și a 
lucrat cu birourile ONU pe tema torturii. 
Fără energie este primul său film.

Deepti Kakkar
Născută în Delhi în 1986,  Deepti Kak-
kar a lucrat în proiecte legate de traiul 
sustenabil al dezvoltării sociale în ultimii 
zece ani. A studiat istoria și studii globale 
la Colegiul St. Stephen din Delhi, mai 
apoi urmând și cursurile Universităților 
din Leipzig și din Viena. Deepti a mai 
regizat un film despre sistemul de 
microfinanțare din India. 
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19 martie | 18h00 | Cinema Elvire popesco

23 martie | 21h00 |  Muzeul Național al Țăranului Român



plUTOCRaCY CROaTIa | plUTOCRaȚIE CROaȚIa
Steven Ellis | SUA, Croația | 2012 | 46 min.
VO engleză | Subtitrări în română

în 2007, în Zagreb încep să circule zvonuri despre planurile de construcție, de către un 
grup de investitori privați, a unui garaj în centrul orașului. Când cetățenii protestează 
împotriva ilegalității proiectului, guvernanții modifică legea pentru a se asigura că planul 
poate continua. Construcția începe noaptea, pe neașteptate. Drept răspuns, cetățenii 
își pun corturile în piață și stau de gardă pentru a împiedica lucrările. După ce îi ignoră 
vreme îndelungată, guvernanții promit o rezolvare legală a situației. La două săptămâni 
după ce oamenii părăsesc piața, lucrările reîncep. Câteva luni mai târziu, garajul e gata. 
Cetățenii implicați în încercarea de blocare a construcției admit că sunt dezamăgiți, însă 
nu surprinși: așa merg lucrurile în Croația. 
Democrație sau plutocrație? este întrebarea centrală a filmului lui Steven Ellis. Realizat 
în anul dinaintea intrării Croației în Uniunea Europeană, Plutocrație Croația urmărește 
procesul de formare a unei clase conducătoare cleptocratice, și pune întrebări cu privire 
la capacitatea mecanismelor Uniunii Europene de a anihila rețetele de influență și de a 
controla corupția galopantă din Croația și din celelalte țări din regiune.

PRODUCTION COMPANY
plan 9 productions
plan9@plan9.hr
www.plan9.hr

Steven Ellis

Născut în Washington D.C. A, Steven Ellis 
a studiat Producție de Film la University of 
Southern California, iar după aceea a urmat 
Economia Comportamentală la Universi-
tatea Brown. A călătorit în Croația în vara 
anului 2008 și s-a îndrăgostit de această 
țară, ajungând astfel să își aprofundeze 
cunoștințele despre politica și economia 
croată. în prezent, Steven lucrează la Google, 
în California.
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Around 2007, a rumour spreads that a big building project is 
being prepared for the centre of Zagreb:  the government has 
signed an agreement with a group of private investors, to allow 
them to build a garage in Zagreb’s centre. When the citizens 
protest, the government changes the law. One night, without 
warning, the building begins. The citizens erect tents in the 
square, to stand guard against further attempts to start the  
illegal construction. After ignoring them for weeks, the decision-
makers promise a legal resolve of the situation. Two weeks after 
the people have left the square, the constructions begin. A few 
months later, when the garage is ready, many Croatians declare 
that they feel disappointment but they no longer feel surprised: 
this is how things work in Croatia.  
Democracy or plutocracy? is the question at the heart of  
Steven Ellis’s documentary, which, completed just before  
Croatia’ accession to the EU, traces the rise of its kleptocratic 
ruling class. Are the mechanisms available within the European 
Union able to determine Croatia and the other countries from 
the region to control their rampant corruption and to annihilate 
their networks of power?
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o dezbatere organizată împreună cu Expert Forum 
pornind de la filmul Plutocrație Croația

PLUTOCRaȚíE, s. f., pl. plutocrații
Formă de guvernare sau stat în care cei bogați au 
drept de decizie. 

împreună cu Expert Forum, un think tank activ în 
domeniul politicilor anti-corupție și al promovării 
transparenței în România și în regiune, One World 
Romania organizează o dezbatere pe marginea 
problemelor lansate de film.

a debate organised together with Expert Forum 
starting from the film Plutocracy Croatia

PLUtOCRaCY, n. pl. plutocracies
A government or state in which the wealthy rule.

Together with Expert Forum, a Romanian think 
tank with expertise in anti-coruption policies and 
in promoting transparency in Romania and the re-
gion, the festival brings together a panel of experts 
and journalists, to examine the issues raised by the 
film.

www.expertforum.ro 22 martie | 15h00 | Clubul Țăranului

KLEPTOCRACy 
CLEPTOCRATIE-
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Locații celebre, oameni vestiți, satisfacții garantate. 
Vino în Piața Dorobanți și pornim împreună pe la locurile sfinte 
ale corupției. 
Corupția este singurul sistem care funcționează în România. 
Haide să înveți mai multe. 
Ți-e rău? Ca să ajungi la un medic bun, îți faci pârtie numai cu 
bani. Circuitul nostru e motivațional și de dezvoltare personală.
Vrei educație? Ia de aici, din Circuitul nostru. Profesorii n-au 
timp.
Vrei dovada că ești unde trebuie, în România? Fă ce trebuie. 
Plimbă-te cu noi: nu-i nevoie să stai la coadă, să dai șpagă la circa 
financiară ori la primărie. Promovăm piața de spagă sănătoasă, 
aer liber și succes.
Circuitul nostru turistic îți arată câteva rețete de mare reușită. 
Dosare definitive și irevocabile la pas printr-un cartier cu oameni 
arestați și câini vagabonzi gata să muște.
Nici nu se poate altfel; restul vei face tu cu mâinile și bancnotele 
tale. 
Nu-i nicio glumă. Este responsabilitate și curaj. 

Te așteptăm în Piața Dorobanți, la intrarea în strada Beller, locul 
de start al dosarului Caltaboșul.
între 18 și 23 martie. De marți până vineri de la ora 17:00. 
Sâmbătă și duminică, de 2 ori pe zi, de la ora 11 și de la ora 
17:00. Vino și câștigi un NUP pe viață. 
Oferta noastră e limitată. Rezervă din timp bilete pe Eventbook 
sau vino cu șpaga la fața locului. (Eugen Istodor)

18, 19, 20, 21 martie | 17:00
22, 23 martie | 11:00 & 17:00

| Piața Dorobanți,  colț cu Str.  Beller |

o vizită ghidată cu Eugen Istodor

MARELE 
circuit 
turistic 
al SPAgII-

-
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Well-known locations, famous people, guaranteed satisfactions. 
Join us as we set out to visit the holy places of corruption.
Corruption is the only system that works in Romania. Come and learn more 
about it.
Are you ill? To get to a good doctor, the only way to slide is with money. 
Our circuit is motivational. You want personal development? Come and 
get it. You want education? We’ve got it. No, the teachers don’t have time.
You want proof that you’re in the right place, in Romania? Do the right 
thing. Take a ride with us: You don’t have to stand in line, to bribe the tax 
authority or the city hall. We promote a new market of healthy bribes and 
fresh air.
Our pedestrian circuit will show you some very successful recipes. Come 
and discover some final and irrevocable records at a slow pace through 
a neighbourhood with plenty of arrested people, and stray dogs that are 
ready to bite.
There’s no other way, the rest is up to you, in your hands and with your 
banknotes. 
It’s not a joke. It’s responsibility and courage.
 
You are expected at Dorobanți Square, the entrance on Beller Street - the 
starting place of the Liverwurst file.
Between the 18th and 23rd of March. Tuesday through Friday at 5 p.m.; 
Saturdays and Sundays, twice a day, at 11 a.m. and 5 p.m. Come and you’ll 
gain a NUP (resolution not to commence criminal prosecution) for life. Our 
offer is limited. 
Book tickets in advance on Eventbook or bring the bribe money to the 
spot. (Eugen Istodor)

the gRAND
circuit 

of bribe 

MONEy
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Corrupt Tour este prima companie specializată în tururi ale corupției 
din lume. Acești pionieri în turismul de corupție au sediul în Praga din 
2012. Corupția este un fenomen global, însă majoritatea oamenilor 
nu știu cum arată. Vom arunca o privire asupra părții mai luminoase a 
abjecției și ne vom duce clienții în culise. Corupția este, până la urmă, o 
moștenire a umanității!
Corrupt Tour este creația lui Petr Šourek, un filosof transformat în  
antreprenor, scriitor transformat în copywriter și artist tranformat în art 
director. La sfârșitul prezentării, domnul Šourek va acorda o diplomă de 
Master în Administrarea Corupției celor mai capabili participanți.
Masterul în Administrarea Corupției (MCA) este un program avansat 
fără studiu oferit de Corrupt Tour, care stabilește noi standarde în 
performanță și economie. Ceea ce deosebește fabrica de diplome de 
ultimă generație a Corrupt Tour de predecesorul său mai comun MBA 
este surprinzătorul raport studiu intens/diplomă - 0/10! Nu studiați! 
Cumpărați-vă diploma la doar 19,9 lei!

ONLINE www.corrupttour.com/en/
Comandați acum la http://www.corrupttour.com/en/buy-master-of-corruption-administration-diploma/

Turismul coruptiei prinde aripi-

Prezinta Petr Sourek, CEO Corrupt Tour
v-
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corruption tourism 
on the rise
Corrupt Tour is the first corruption specialized tour company in the world. This 
pioneer of corruption tourism is based in Prague since 2012. Corruption is a 
worldwide phenomenon but most people do not know what it looks like. We 
look at the brighter side of sleaze and take our customers behind the scenes. 
Corruption is mankind’s heritage after all! 
Corrupt Tour is a brainchild of Petr Šourek, a philosopher turned entrepreneur, 
writer turned copywriter and artist turned art director. At the end of the presen-
tation, Mr. Šourek will award a Master of Corruption Administration diploma to 
the most capable participants.
The Master of Corruption Administration (MCA) is Corrupt Tour’s advanced  
no-study program that sets new standards in performance and economy. What 
marks Corrupt Tour’s latest generation diploma mill from even its common MBA 
predecessor is the surprisingly high study:diploma rate of 0:10! Do not study! 
Buy your diploma for only 19.9 lei! 

20 martie | 17h00 | Clubul Țăranului
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AB Faptul că presa e bolnavă nu mai constituie de mult breaking news. Bolile mass-media au – desigur 
– cauze economice și țin de marile schimbări de pe piață (consumul de informații online, pul-
verizarea surselor clasice de finanțare, democratizarea accesului la tehnologie). Dar ceea ce ne 
interesează aici sunt alte simptome: intoxicarea, manipularea patologică, senzaționalismul puru-
lent, servilismul lipsit de scrupule față de interese politico-economice. Există antidot pentru aceste 
simptome grave? Le putem contracara prin documentare serioasă, empatie față de subiect și 
oamenii din jurul său, echilibru în implicare? Sau măcar prin umor, modestie și sarcasm? Direc-
torul-factotum al postului local din Partenico (Sicilia) care se luptă cu mafia, regizoarea australiană 
hotărâtă să oprească exploatarea gazelor în parcul unde-și plimbă copila, fotograful britanic care 
ține să își privească subiecții de atât de aproape încât își pune viața în pericol sau cetățenii chinezi 
care încearcă să ocolească cenzura pe Internet: cu toții au ceva în comun.

însă cum poți fi implicat fără să cazi în propagandă? Această stafie bântuie prin toate colțurile lumii. 
Poate ar fi ceva de învățat de la cineaștii nord-coreeni care urmează preceptele lui Kim Jong-il?! 
în Egipt, viața în cel mai mare ziar guvernamental, fost organ central al dictaturii lui Mubarak, se 
desfășoară după tiparele de dinainte de revoluție. Poate că strada este mai liberă, dar spațiile în 
care lucrează, anticamerele și culoarele respiră minciună și îi transformă pe ziariști în roboți ai uzi-
nei de manipulare. Dosarul medical al presei e complicat și leacurile nu s-au descoperit încă. (A S)

CLINICA MASS-MEDIA
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ABThe fact that the press is ill hasn’t been breaking news for quite some time. Diseases of the media 
have, of course, economic causes and are related to the great changes on the market (online con-
sumption of information, disappearance of classic sources of financing, democratization of access 
to technology). But other symptoms are of interest here: intoxication, pathological manipulation, 
abject sensationalism, unscrupulous servility towards political-economic interests. Is there an anti-
dote for such serious symptoms? Can they be opposed by serious documentation, empathy towards 
the subject and the people around it, balanced involvement? Or at least through humor, modesty 
and sarcasm? The factotum manager of the local station in Partenico (Sicily) who fights the mob, the 
Australian director determined to stop gas drilling in the park where she strolls with her daughter, the 
British photographer who looks at his subjects so close that he puts his life in danger or the Chinese 
citizens who try to avoid censorship online: they all have something in common.

But how can one be involved without making some sort of propaganda? This ghost haunts every 
corner of the earth. Perhaps there’s something to be learned from North-Korean filmmakers who 
follow the lead of Kim Jong-il?! In Egypt, life in the offices of the most important government news-
paper, former central body of Mubarak’s dictatorship, progresses along the patterns set before the 
revolution. The street may be freer, but workplaces, antechambers and hallways breathe lies and turn 
journalists into robots working for the manipulation factory. The medical record of the press is com-
plicated and there are no known cures as of yet. (A S)

MEDIA REHAB



ThE vallEY Of ThE JaTO | pE valEa lUI JaTO
TITLU ORIGINAL: La Valle dello Jato
Caterina Monzani, Sergio Vega Borrego | Italia, Marea Britanie  | 2012 | 67 min.
VO italiană | Subtitrări în engleză și română

Sunt îndrăgostit de locurile mele natale, mă-nțelegi ? într-o bună zi, copiii mei trebuie să vadă locurile 
astea scăpate de mafie și mafioți. în felul meu, încerc și eu să contribui la acțiunea asta de deratizare.

în climatul economic și politic actual, când jurnaliștii sunt împinși tot mai mult către un conținut  
tabloid sau partizan, jurnalismul cetățenesc și comunitar rămîne un spațiu autonom care poate asig-
ura menținerea unor standarde de responsabilitate în societate. în inima Siciliei, un astfel de jurnalist  
comunitar produce, împreună cu familia, cel mai lung jurnal de știri din Europa (90 minute), transmis de 
TeleJato, postul TV instalat în propria casă. O combinație originală de Groucho Marx și Don Quijote, Pino 
Maniaci, directorul TeleJato, denunță, de ani buni, corupția și crima organizată din regiune. Amenințat 
constant de către mafie, Maniaci nu face compromisuri, rămânând  dovada vie a rolului crucial pe care îl 
pot avea jurnaliștii devotați și independenți. 
în condițiile ofensivei actuale a oligarhiei politice împotriva ultimelor bastioane ale jurnalismului de 
investigație din România, poate că ar trebui să învățăm câte ceva de la Pino Maniaci și de la comunitatea 
care îl susține.  

PRODUCTION COMPANY
Miafilm
info@miafilm.com
http://miafilm.com

FESTIVALS
2013 – Rome Independent Film 
Festival, Italy | Best Italian 
Documentary award
2013 – DOK Leipzig IDFF, 
Germany
2013 – MiradasDoc IFF, Spain
2013 – Festival Internacional 
de Cine Monterrey, Mexico
2013 – Biografilm Festival, Italy
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I am in love with my homeland, capito? One day, my children 
will see this land free from the mafia and the mafiosi. I hope to 
contribute to this in my own way.

In the current economic and political climate, when journalists 
are pushed towards partisan or tabloid content, citizen and com-
munity journalism carries much hope for maintaining a standard 
of accountability in society.  In the heart of Sicily, one man and 
his family-run TV station are in charge of an hour-and-a-half-
long news broadcast, one of the longest in Europe. Pino Maniaci, 
the stubborn self-made journalist and director of Telejato, is a 
unique combination of Don Quijote and Groucho Marx, and a 
relentless voice against corruption and organized crime. Con-
stantly threatened by the mafia, he does not compromise and is 
living proof of the crucial role that can be played by dedicated 
independent community journalists. 
With the recent offensive of the political oligarchy against the 
last bastions of investigative journalism in Romania, perhaps we 
should learn a thing or two from Maniaci - and from the com-
munity that stands by him.  

17 martie | 20h00 | Cinema pro

18 martie | 18h00 | Cinema Elvire popesco

Caterina Monzani
Născută în Italia, Caterina Monzani a stu-
diat film la Universitatea din Bologna și 
regie de film documentar la Londra, unde 
s-a mutat în 2006. în prezent lucrează ca 
producător și regizor de documentare, 
dar și ca producător video pentru ziarul 
The Guardian.

ALTE FILME: Early Wright Time (2004), 
The Big Race (2006), Borderland (2008), 
The Love Bureau (2009)

Sergio Vega Borrego
născut în 1981 în Spania, a urmat 
cursurile Universității din Madrid și ale 
Școlii Naționale de Film și Televiziune din 
Londra.

ALTE FILME: Sleepless city (2006), 
Bestiario (2008)

PREMII: Talent Dove la DOK Leipzig.
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aIM hIgh IN CREaTION | TOT ÎNaINTE, SpRE CUlMIlE CREaȚIEI
Anna Broinowski | Australia, Coreea de Nord  | 2013 | 90 min.
VO engleză, coreană | Subtitrări în engleză și română

Secolul 20 ne-a oferit un număr de variațiuni pe tema „dictatorului cinefil” – de la Hitler, la Stalin, la 
Tito și până la Ceaușescu. însă niciunul dintre ei nu și-a publicat viziunea despre cinema așa cum a 
făcut-o nord-coreeanul Kim Jong-il, dictator-autor al volumului Cinematografie și regie (1987). „Trebuie 
să aspirăm către cele mai înalte culmi ale creației”, scrie Jong-il într-un capitol care va inspira titlul acestei 
comedii documentare a cărei acțiune se petrece parțial în Australia și parțial în Coreea de Nord. 
Când o companie începe prospecțiunile pentru gaze de șist lângă bucolicul sat australian în care locuiește 
Anna Broinowski, regizoarea decide că e timpul să facă ceea ce știe ea mai bine: un film menit să-i  
mobilizeze consătenii pentru dreptul de a trăi într-un mediu sigur și nepoluat. Pentru a fi sigură de  
impactul maxim al filmului, regizoarea va învăța chiar de la maeștrii propagandei – anume, de la cei mai 
buni regizori nord-coreeni, care o vor învăța să realizeze un film în care „politicienii locali răi” să fie învinși 
de „cetățenii eroici”. Aventura nord-coreeană o va expune pe Broinowski la o seamă de contexte revela-
toare precum „detoxifierea” de propaganda capitalistă și „retoxifierea” cu ideologia național-comunistă. 
Rezultatul va fi acest exercițiu excentric de traducere între două realități politice, care probabil că nu va 
opri fracturarea hidraulică, însă cu siguranță va determina pe unii să reflecteze asupra opțiunilor politice 
și estetice deschise în momentul de față regizorilor „activiști”.

PRODUCTION COMPANY
Unicorn film production
info@unicornfilms.com.au
http://unicornfilms.com.au

FESTIVALS
2013 – Meldourne IFF, 
Australia
2013 – IDFA, Netherlands
2013 – Films de Femmes, Paris, 
France
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The 20th century has seen a significant number of variations 
on the ‘cinephile despot’ persona, from Hitler, to Stalin, to Tito, 
as well as to our own Ceausescu. But none of those put their 
thoughts on cinema in a volume, as North Korea’s Kim Jong-il 
did in his Cinema and Directing (1987). “One must aim high in 
creation”, reads the beginning of his second chapter, which gives 
the title of Anna Broinowski’s hybrid documentary comedy set 
partly in Australia and partly in North Korea. 
When a company is allowed to start drilling for coal seam gas 
near a peaceful village in Australia, resident Anna Broinowski 
has to do something. That ‘something’ will be what she knows 
best: a film meant to convince the people to fight for their rights 
to a clean environment. And how could she ensure the maxi-
mum impact of her film? By taking a crash course in socialist 
realist propaganda from the most successful North Korean film- 
makers, who will teach her how to make a film in which the 
‘bad local politicians’ are defeated by the ‘heroic citizens’. Her  
creative journey will lead to a number of revelations, including 
the ‘capitalist propaganda detox’ provided by a country with no 
adverts and billboards (but with plenty of political messages).  
The result is an absurdist, albeit meaningful, exercise in translat-
ing between two opposing political realities, which may not stop 
coal seam gas mining, but could leave some of us reflecting on 
the political and aesthetic options open to activist film-makers 
of the present.

Anna Broinowski

Anna Broinowski s-a născut la Tokyo și a 
crescut în Filipine, Coreea de Sud, Viet-
nam, Myanmar și Iran, ceea ce explică 
fascinația ei pentru clișeele vestice 
despre Orient. înainte de a se apuca 
de regie, Anna a fost actriță, scriitoare 
și violonistă rock. A călătorit în toată 
Japonia promovându-și  piesa bilingvă 
de teatru - The Gap - și a scris pentru 
Tokyo Journal, Cosmopolitan, The Sydney 
Morning Herald, The Australian. Cartea 
Annei despre aventurile ei din Coreea 
de Nord, Drinking The Koolaid, va fi 
publicată de Penguin în 2014.

ALTE FILME: Hell Bento: Uncovering the 
Japanese Underground (1995), Helenʾs 
War (2004), Forbidden Lies (2007).
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22 martie | 22h00 | Cinema Studio

23 martie | 16h00 | Cinema Elvire popesco



CROp | DECUpaJ
Johanna Domke, Marouan Omara | Germania, Egipt  | 2013 | 47 min.
VO engleză, arabă | Subtitrări în engleză și română

Nu puteam să fotografiem alți președinți stând picior peste picior în fața președintelui nostru. Era con-
siderat un semn de lipsă de respect. Trebuia ori să le acoperim picioarele cu o plantă sau cu colțul unei 
mese, ori să înlocuim perechea de picioare în laborator.
Filmat integral în redacția celui mai vechi cotidian național din Egipt, Al-Ahram, Decupaj e un document 
neconvențional al revoluției egiptene, care nu include nicio imagine a revoltei propriu-zise. Prin turul pe 
care îl face în sediul ziarului Al-Ahram, filmul invită la o reflecție asupra modului în care structurile puterii 
politice presupun în mod necesar strategii de management al vizibilului considerat acceptabil. 
Momentul Pieței Tahrir a reprezentat pentru Egipt atât o revoltă populară, cât și o revoluție în reprezen-
tarea vizuală: țara a trecut de la un control strict al mass-media la un nou regim vizual de producere și 
distribuire a imaginilor direct de către indivizii implicați, prin rețele de socializare. însă noile imagini ale 
unei națiuni eroice surprinse în drumul său către libertate nu au fost mai puțin „construite” decât cele 
elaborate în trecut: inundată de imagini cu steaguri impresionante și tineri revoluționari cu fețe vopsite 
în roșu, negru și alb, națiunea egipteană a trebuit să se confrunte cu o nouă imagine idealizată a sa – de 
această dată, una care a circulat dincolo de granițele țării.  

Toată lumea are dreptul la o imagine (…) / Oh, timpule, imortalizează-ne / Imortalizează timpul / Căci 
oricine va pleca din piață / Nu va mai apărea niciodată în fotografie.

PRODUCTION COMPANY
Townhouse gallery
crop2012@ymail.com 
www.crop2012.com  

FESTIVALS
2013 – Rotterdam IFF, 
Netherlands
2013 – Ischia Film Festival, Italy
2013 – New Filmmakers | New 
Films Festival, Portugal 
2013 – Yamagata IDFF, Japan
2013 – Beirut IFF, Libanon
2013 – Jihlava IDFF, Czech 
Republic
2013 – Dok Leipzig, Germany
2013 – RIDM, Montreal, 
Canada
2013 – Pravo Ljudski Film Festi-
val, Bosnia and Herzegovina
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We could not photograph other presidents crossing their legs 
in front of our president. That was considered disrespectful to 
him. We either had to cover their legs with a plant or with the 
corner of a table, or we could replace the legs with a different 
pair in the lab. 

Shot entirely on location inside Egypt’s oldest and most impor-
tant national daily, Al-Ahram, Crop is an unconventional account 
of the Egyptian revolution, which does not include any images of 
the popular uprising itself. Instead, by taking us on an insider’s 
tour around Al-Ahram’s offices, the film invites wider reflection 
upon the ways in which structures for political power are inti-
mately connected to specific strategies of managing the visible. 
Tahrir Square was both a popular uprising and a revolution in 
visual representation: the country shifted from strict control of 
the Egyptian state media to a new visual regime introduced 
by people’s own visual production and distribution of images 
through social media. But those new images of a heroic nation 
on its way to freedom were no less constructed than those of the 
past: inundated by images of massive flags and youthful revolu-
tionaries with faces painted in red, white and black, the Egyptian 
nation had to face a new, idealized image of itself - this time one 
circulated in the international arena.

Everybody deserves an image […] / Oh, time, take a picture of us 
/ Take a picture of time / And whoever leaves the square / Will 
never be shown in the picture.

Johanna Domke
Artist vizual și regizor, Johanna Domke 
s-a născut în 1978 în Germania. A studiat 
artele plastice la Copenhaga, Malmö și 
Koeln. Lucrările sale întrepătrund arta cu 
cinematografia.

ALTE FILME: A sunset takes 7 minutes 
(2005), Cuers (2008), Stultifera Garden 
(2009), The lake in the mirror (2010), 
Man kenenki (2010), Untitled-Epilog 
(2011).

Marouan Omara
Născut în 1987 la Cairo, Marouan Omara 
lucrează ca artist vizual, împletind filmul 
cu fotografia. în prezent este lector de 
film la Universitatea Germană din Cairo și 
pregătește primul său film artistic de lung 
metraj intitulat Repeated Stopping.

81  

CL
IN

IC
A 

M
AS

S-
M

ED
IA
 | M

ED
IA

 R
EH

AB

19 martie | 20h00 | Cinema Studio

21 martie | 22h30 |  Cinema Elvire popesco
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In the mid-1980s, when documentarist Jill Godmillow wanted to film the story of the 
Polish Solidarity and was denied a visa by the Polish authorities, she produced Far From 
Poland – a collage film which combined Solidarity footage smuggled across the border 
and interviews re-enacted in New York. Three decades later, when Hayoun Kwon is not 
allowed to film in the model village built by North Koreans, she builds a scale model and 
films it, to achieve by proxy her denied journey.  The resulting film reveals the real state 
of the ghost village - a mechanism of fiction attainable only by imagination.

MODEl vIllagE | UN SaT MODEl
TITLU ORIGINAL: Village Modèle
Hayoun Kwon | Franța | 2013 | 10 min.
VO coreeană | Subtitrări în engleză și română

în anii ’80, când documentarista Jill Godmillow încearcă să filmeze povestea mișcării 
poloneze Solidaritatea iar autoritățile poloneze îi resping cererea de viză, rezultatul este 
documentarul Departe de Polonia – un film-colaj care combină imagini de arhivă ale 
Solidarității cu interviuri reconstituite în New York, documentând astfel imposibilitatea 
accesului ne-mediat la realitatea Poloniei. în 2013, când regizoarea Hayoun Kwon nu 
obține permisiunea de a filma într-un sat model nord-coreean, construiește o machetă 
pe care o filmează. Filmul rezultat documentează nu satul în sine, ci statutul său de 
construct ideologic la care accesul este posibil doar la nivel imaginar.  

PRODUCTION COMPANY
Filmo
prod@filmo.biz

Hayoun Kwon 

Hayoun Kwon s-a născut la Seoul în 1981. 
A studiat mai întâi la École des Beaux-Arts 
de Nantes, iar după aceea la Studio Na-
tional des Arts Contemporains din Fresnoy. 
Hayoun lucrează cu noțiunea de memorie 
(fie ea individuală sau colectivă), cu imaginile 
granițelor și limitelor. Lucrările ei experimen-
tale se plasează pe linia fină dintre intenție și 
interpretare, construcție și ficțiune, amintire 
și invenție.

19 martie | 20h00 | Cinema Studio

21 martie | 22h30 | Elvire popesco
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WhICh WaY IS ThE fRONT lINE fROM hERE? The Life And Time Of Tim Hetherington 
| îNCOTRO E LINIA FRONTULUI? Viața și întâmplările lui Tim Hetherington  
Sebastian Junger | SUA  | 2013 | 78 min.
VO engleză | Subtitrări în română

Războiul este singurul context în care bărbaților li se permite să se iubească unii pe alții  necondiționat. 
Un război nu înseamnă numai arme, tehnologie și CNN. Poate fi și momentul în care mai mulți bărbați 
sunt puși laolaltă, în circumstanțe extreme, gata să ucidă sau să fie uciși unii pentru ceilalți.
în aprilie 2011, în timpul conflictului din Libia, Tim Hetherington și colegul său, fotograful Chris Hondros, 
au fost uciși de forțele libiene în orașul Misrata. Potrivit Reporters Sans Frontières, 71 de jurnaliști au fost 
uciși în 2013, an în care numărul jurnaliștilor răpiți a crescut dramatic, la fel cu numărul celor ajunși după 
gratii. Hetherington a documentat fotografic confruntările din Africa de Vest și Orientul Mijociu. Docu-
mentarul său, Restrepo, despre experiența cotidiană a unui batalion de soldați în Afganistan, a câștigat 
premiul juriului la Sundance și a fost nominalizat la Oscar. Indiferent de contextul explorat, imaginile lui 
Hetherington vorbesc despre natura umană, despre legăturile între oameni în condiții de criză și, nu în 
ultimul rând, despre camaraderia masculină în vreme de război. 
încotro e linia frontului este un tribut emoționant adus de un prieten unui om care avea carisma de 
a-i inspira pe cei din jur și care a murit luptând – cu „arma” profesiei sale – pentru binele celorlalți. Nu 
făcea nici o diferență între a fi fotograf, a face muncă umanitară, a fi realizator de film sau participant la 
evenimente: el era pur și simplu Tim….

PRODUCTION COMPANY
goldcrest films International
sales@goldcrestfilms.com 
www.goldcrestfilms.com

FESTIVALS
2013 – Sundance Film Festival, 
usa
2013 – Tribeca Film Festival, 
usa
2013 – DocsDF, Mexico
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War is the only opportunity that men have in this world to love 
each other unconditionally. It is not only about weapons, tech-
nology and CNN, it is also about men being put together in ex-
treme circumstances and becoming ready to kill and be killed 
for each other.
In April 2011, while covering the conflict in Libya, Tim Hether-
ington and fellow photographer Chris Hondros were killed by  
Libyan forces in the city of Misrata. According to Reporters With-
out Borders, 71 journalists were killed last year while reporting: 
2013 brought a dramatic increase in journalist abductions and 
was the second worst year on record for jailed journalists. Tim 
Hetherington worked on the border between photojournalism 
and documentary filmmaking. He photographed the experi-
ence of war mostly in West Africa and the Middle East; his docu-
mentary Restrepo (co-directed with Sebastian Junger), about a 
platoon of soldiers in Afghanistan, was awarded the Grand Jury 
Prize at Sundance and was nominated for an Academy Award. 
Whether working in Liberia, Afghanistan or Libya, Hethering-
ton’s work was about human nature, human connections and, 
not least, about male camaraderie at war. 
Which Way Is the Front Line from Here is a remarkable, moving 
tribute brought by a friend and fellow practitioner to an inspiring 
man who died while doing good. He didn’t see the difference 
between being a photographer, a humanitarian, a videographer, 
or a participant: he was just Tim… 

Sebastian Junger

Sebastian Junger este un autor, jurnalist 
și documentarist american, cunoscut 
pentru cartea sa, devenită best-seller, 
The Perfect Storm: o poveste adevarată a 
bărbaților împotriva mării (1997), pentru 
filmul documentar Restrepo (2010) - o 
cronică a războiului din Afganistan 
realizată împreună cu Tim Hetherington, 
și pentru cartea War (2010). Junger a 
realizat reportaje în Kosovo, Liberia, 
Sierra Leone și a fost distins cu National 
Magazine Award for Reporting în 1999.

ALTE FILME: Restrepo (2010), distins cu 
Marele Premiu al Juriului la Sundance. 
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19 martie | 19h00 | Muzeul Național al Țăranului Român

23 martie | 16h00 | Cinema Studio



hIgh TECh, lOW lIfE | vIaȚă SIMplă, TEhNOlOgIE COMplExă
Stephen Maing | SUA, China | 2012 | 88 min.
VO mandarină | Subtitrări în engleză și română

Adevărul e că habar n-am ce-i ăla jurnalism. Eu doar înregistrez ceea ce văd.
Termenul „jurnalism cetățenesc” (citizen journalism) descrie practica indivizilor  fără studii de speciali-
tate de jurnalism, care decid să se implice în forme alternative, posibil activiste, de reportaj și colec-
tare de știri, în afara instituțiilor media. Câștigătorul recent al premiului Grierson pentru cel mai bun 
debut  documentar, High Tech, Low Life e o cronică a vieții cotidiene a doi jurnaliști-cetățeni din China 
– Zola, vânzător de legume și Tiger Temple, blogger – care se înarmează cu laptopuri și camere digitale și 
cutreieră China în căutare de povești fără șanse de a fi acoperite de mass-media oficiale. Cum guvernul 
chinez continuă să controleze internetul, în ultimii ani un număr semnificativ de cetățeni chinezi s-au 
alăturat comunității de indivizi animați de simțul responsabilității sociale și dispuși să riște persecuția 
politică pentru a documenta porțiunile de realitate condamnate la invizibilitate oficială. Urmărind 
călătoria prin China a celor două personaje pricipale, regizorul Stephen Maing reușește să schițeze un 
portret subtil al societății chineze definite nu numai de schimbări economice majore, ci și de consume-
rism, abuzuri și corupție crescândă, și de o deziluzie generalizată cu privire la ideologia comunistă.
în cuvintele artistului activist Ai Wei Wei, „cel mai important e să apeși butonul de înregistrare.” Iar în 
Romania, în  ultimul an, câteva cazuri au demonstrat deja că practica asta funcționează.

PRODUCTION COMPANY
Mud Horse Pictures
hightechlowlifefilm@gmail.com
hightechlowlifefilm.com

FESTIVALS & AWARDS
2012 – True/False Film Festival, 
usa
2012 – Tribeca Film Festival, 
usa
2012 – Hot Docs IDFF, Canada
2012 – Little Rock Film Festival, 
usa | Best Documentary
2012 – Sydney Film Festival, 
Australia
2012 – Sheffield Docs IIDFF, UK
2012 – EBS IDFF, South Korea | 
Independent Spirit award
2012 – Rio de Janeiro IFF, Brazil
2012 – Independent Film Fes-
tival Boston, USA | Best Docu-
mentary Special Jury award
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The truth is, I have no idea what journalism is. I just record what 
I see.
‘Citizen journalism’ refers to those individuals who decide to en-
gage in alternative, potentially activist forms of newsgathering 
and reporting, outside of mainstream media institutions. Recent-
ly awarded Best Newcomer Documentary at the Grierson Awards 
2013, High Tech, Low Life chronicles the lives of two citizen jour-
nalists from China – Zola, a vegetable seller, and Tiger Temple, 
a blogger – as they arm themselves with laptops and digital  
cameras, and start navigating China in search of stories that do 
not make it into the mainstream media. As the Chinese govern-
ment continues to police the Internet, a growing number of Chi-
nese people join the community of socially responsible citizens 
who are willing to risk political persecution in order to document 
what remains unspoken in China. While following their journey, 
the film also sketches the wider picture of a divided Chinese  
society described not only by unprecedented economic changes 
but also by consumerism, rampant corruption, severe human 
rights abuses and a widespread disillusionment with Communist 
ideology. As artist activist Ai Wei Wei put it, “the most important 
thing is to press record.” In Romania, in the past year, we have 
already seen a number of cases proving that this works.

Stephen Maing

Stephen Maing locuiește la New York, 
este realizator de film și face parte 
din Programul de Film Documentar al 
Institutului Sundance. A primit un grant 
din partea Fundației MacArthur. Stephen 
lucrează ca monteur și regizor de docu-
mentare și filme de ficțiune, iar în același 
timp predă cursuri despre imaginea de 
film documentar la Colegiul de Artă Mas-
sachusetts din Boston. 

ALTE FILME: The Cancer Divide: Mary 
(2013), Hers To Lose (2013),  The Target 
(2013).
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După atâtea teme grave, dragostea poate părea o frivolitate. Dar în multe colțuri ale lumii, doi 
oameni care se iubesc trebuie să îndure nedreptăți, să fugă de acasă sau chiar să se teamă pentru 
viața lor pentru că relația lor nu este acceptată. De părinți, de rude, de societate sau de legile țării 
în care trăiesc. Presiunea aceasta se exercită în tot felul de forme, fie că este vorba de homosexuali, 
lesbiene, transexuali sau de emigranți care nu se pot stabili lângă cel de care s-au legat sufletește. 
76 de state din lume interzic prin lege homosexualitatea. Europa continuă să fie o fortăreață greu 
de penetrat pentru cetățenii din afara ei.

în cel mai bun caz, relațiile acestor oameni trebuie să rămână discrete, ca să nu șocheze majori-
tatea (Cei invizibili). în cel mai rău caz, sunt obligați să se despartă (727 de zile fără Karamo) sau să 
ajungă pe străzi (Vagabondul american). Părinții îi resping (ca în ultimul titlu menționat) sau împart 
cu ei traumele și încearcă să îi înțeleagă și să îi apere. E greu, la fel de greu și pentru părinți, ca și 
pentru copii. în Turcia, părinții sunt aceia care se adună, își împărtășesc grijile și se mobilizează 
pentru a-i ajuta pe copiii lor să câștige dreptul de a trăi așa cum vor (Copilul meu).

Fiecare dintre aceste filme găsește o formulă cinematografică specială pentru a vorbi despre dra-
goste cu căldură și delicatețe. Alegându-le, am încercat să privim problemele LGBT dintr-o altă 
perspectivă, să le includem într-o discuție mai largă. Am căutat câte un unghi de vedere de obicei 
ignorat sau câte un aspect invizibil, cum bine spune și titlul filmului lui Sebastien Lifshitz. Câți  
invizibili există și astăzi la noi în țară? Și, mai ales, cum trăiau acești invizibili pe vremea regimului 
comunist, când celebrul articol 200 era în vigoare? (A S)

SI DRAgOSTEA ESTE 
UN DREPT AL OMULUI
-
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TAfter so many serious themes, love may seem frivolous. But in many parts of the world, two people 
who love each other have to face injustice, run away from home or even fear for their own lives 
because their relationship is not accepted. By parents, relatives, the society as a whole or the laws 
of they country they live in. This pressure takes all sorts of forms, whether we refer to gays, lesbians, 
transsexuals or emigrants who can’t settle by the person they’re bound to in spirit. 76 states in the 
world outlaw homosexuality. Europe continues to be a fortress hard to penetrate by those outside.

Best case scenario, their relationships have to remain discreet so as not to shock the majority (The 
Invisibles). Worst case scenario, they have to break up (The 727 Days without Karamo) or end up 
on the street (American Vagabond). Parents reject them (like in the last title mentioned) or share 
their traumas and try to understand or defend them. It’s tough, just as tough for the parents as for 
their children. In Turkey, parents are the ones gathering together, sharing their worries and taking 
initiative in order to help their children gain the right to live in the manner they choose (My Child).

Each of these films finds a special cinematographic formula in order to talk about love with warmth 
and tenderness. By choosing them, we’ve tried to look at LGBT problems from a different perspec-
tive, to include them in a broader discussion. We’ve searched for a point of view that’s usually ig-
nored or for some invisible aspect, as goes the title of Sebastien Lifshitz’s film. How many invisibles 
are there in Romania today? But more importantly, how did these invisible people live during the 
communist era, when the famous article 200 was still in force? (A S)

LOvE IS A HUMAN RIgHT



MY ChIlD | COpIlUl MEU
TITLU ORIGINAL: Benim Çocuğum
Can Candan | Turcia  | 2013 | 82 min.
VO turcă | Subtitrări în engleză și română

Cum ai reacționa dacă copilul tău ar fi gay? L-ai respinge? Te-ai ruga pentru el? L-ai iubi în continuare? 
Ca părinte, cum te împaci cu orientarea sexuală a copilului tău, dacă se întâmplă să fie diferită de norma 
hetero? 
Copilul meu prezintă un grup de părinți ai unor persoane LGBT, care au depășit momentul dificil când 
au acceptat adevărata identitate sexuală a copiilor lor. Filmați în propriile locuințe, în prim-planuri fron-
tale, stil Errol Morris, părinții vorbesc despre cele mai intime anxietăți trăite în momentul în care au 
realizat prin ce trec copiii lor într-o societate conservatoare de tipul Turciei contemporane. Pentru ei, 
conștientizarea identității LGBT a copiilor lor a presupus o versiune proprie de coming-out ce a  culminat 
cu descoperirea „activismului din dragoste”. 
Copilul meu nu e nici o lecție de parenting alternativ și nici un film educațional de tip advocacy pentru 
„cauza LGBT”. Este o poveste profund umană cu părinți reali care se redescoperă pe ei și pe copiii lor, și 
decid să îi susțină în mod activ. Dacă o bunică de 80 de ani din Turcia rurală poate să își accepte nepotul 
așa cum este, ce scuză avem noi, ceilalți? 

Am realizat în ultimii ani că părinții nu au fiice sau fii, ci au copii. Credeam că am o fiică, dar am realizat 
că, de fapt, am un fiu. însă ceea ce contează pentru mine e că el e copilul meu, pur și simplu.

PRODUCTION COMPANY
Surela Film
info@surelafilm.com 
http://surelafilm.com

FESTIVALS
2014 – London Human Rights 
Watch Film Festival, UK
2013 –Documentarist, Turkey
2013 – This Human World - 
Vienna International Human 
Rights Film Festival, Austria
2013 – Nuremberg Internation-
al Human Rights Film Festival, 
Germany
2013 – Montreal World Film 
Festival, Canada
2013 – DokuFest, Kosovo
2013 – Thessaloniki Interna-
tional LGBTQ Film Festival, 
Greece | Best film award
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What would you do if your own child was gay? Would you reject 
them? Would you pray for them? Would you still love them? As 
a parent, how do you come to terms with your child’s sexual  
orientation, if it happens to be different than the norm?
My Child presents an inspiring group of Turkish parents of LGBT 
individuals, who have gone through the difficult path of accept-
ing their children for who they were. Filmed in their own homes, 
with the camera placed directly in front of their faces, Errol  
Morris-style, they talk about their most intimate anxieties, expe-
rienced when realizing what their children were going through 
in a conservative society such as today’s Turkey. For them, learn-
ing that their children were LGBT implied a gradual re-learning 
of how to be parents – a steep curve which included their own 
version of ‘coming out’ and culminated with the discovery of  
activism ‘out of love’. This is neither a lesson in alternative  
parenthood nor a conventional advocacy piece. It is a deeply  
humane story with real parents re-discovering themselves and 
their children, and deciding to stand up for them. If an 80-year-
old religious grandmother from rural Turkey can accept her 
grandchild the way he is, what excuse do we have?
What I realized over the recent years is that parents do not have 
sons or daughters, they have children. I thought I had a daugh-
ter, and then I learnt that, actually, I had a son. What really mat-
ters to me is that he is my child.

Can Candan

Can Candan este regizor de film docu-
mentar și teoretician. A predat cursuri de 
film și producție video în Statele Unite și 
Turcia. Din 2007 este profesor în cadrul 
Universității Bogazici din Istanbul. Este 
membru fondator al docIstanbul – Cen-
trul pentru Studii Documentare. Copilul 
meu este al treilea documentar de lung 
metraj al său.

ALTE FILME: DuvarlarMauernWalls 
(2000), 3 Hours (2008), etc.
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19 martie | 21h00 | Muzeul Național al Țăranului Român

20 martie | 18h00 | Cinema Studio



aMERICaN vagaBOND | vagaBONDUl aMERICaN
Susanna Helke | Finlanda, Danemarca | 2013 | 85 min.
VO engleză | Subtitrări în română

James avea un iubit. Eu și soțul meu eram devastați. Pentru noi, homosexualitatea lui era ca o boală.

Țin minte că i-am spus tatălui meu într-o zi că vreau să mă sinucid. S-a dus în camera lui, și-a luat pistolul, 
mi l-a dat și mi-a zis „arată-mi”.

Cum poate cineva să fie gay în America profundă? Când tatăl lui James refuză să-i accepte homosexuali-
tatea, băiatul fuge în San Francisco („cel mai gay oraș din lume”) împreună cu iubitul lui, Tyler. însă acolo, 
în loc să descopere o comunitate gay, ajung să se alăture unei comunități de homeless. Viața la care 
visaseră devine o combinație de foame, singurătate și prostituție ocazională. 
Regizoarea Susanna Helke a început proiectul Vagabondul american atunci când a aflat că aproxima-
tiv  20 - 40% dintre tinerii homeless din marile orașe americane se identifică drept minorități sexuale. 
Titlul filmului este un omagiu adus fucțiunii documentare Vagabondul (1985), regizat de Agnes Varda. 
Filmat cu o cameră fluidă, pusă în valoare de o coloană sonoră memorabilă, Vagabondul american e 
un documentar conceput pentru ecranul de cinema. Filmul a fost selectat în secțiunea Masters la IDFA 
Amsterdam 2013.

PRODUCTION COMPANY
for Real productions
info@forreal.fi
www.forrealproductions.fi

FESTIVALS & AWARDS
2013 – Visions du Reel IDFF, 
Switzerland
2013 – DOK Leipzig IIDFF, 
Germany
2013 – RIDM Montreal, Canada
2013 – Chicago International 
Film Festival, USA | Q hugo 
Jury Special prize
2013 – Rochester ImageOut 
Festival, USA | Documentary 
film Jury award

92  

ȘI
 D

RA
G

O
ST

EA
 E

ST
E 

U
N

 D
RE

PT
 A

L 
O

M
U

LU
I  |

 



James had a boyfriend. My husband and I were devastated. To 
us, it was like a disease.

I remember telling my father one day that I was suicidal. He 
walked into his cabinet, took out his gun, handed it to me and 
said “show me”.

How can one be gay in Middle America? When James’s father 
does not accept his homosexuality, he runs to San Francisco (‘the 
gayest city in the world’) with his boyfriend, Tyler. Rather than 
finding a gay community, they end up sleeping rough and strug-
gling to make do alongside other homeless youths. What follows 
is a combination of hunger, loneliness, and a desperate if short-
lived descent into prostitution. 
Director Susanna Helke started the American Vagabond project 
when she learned that 20-40% of homeless youths in big Ameri-
can cities identify as sexual minorities. The title of the film is an 
homage to Agnès Varda’s fictionalized story Vagabond (1985). 
A film fit for the big screen, with atmospheric camerawork and 
memorable music, American Vagabond was selected for the 
Masters section at IDFA 2013.

Susanna Helke

Susanna Helke s-a născut în 1967 în 
Finlanda și este profesor și regizor de 
filme documentare. Filmele ei au fost 
prezentate la cele mai importante 
festivaluri de film documentar, inclusiv 
la IDFA  (în Olanda), Hotdocs și Visions 
du Réel. A fost nominalizată la Premiul 
Academiei Europene de Film pentru cel 
mai bun documentar și a primit premiul 
pentru cel mai bun documentar scandi-
nav pentru trei dintre filmele sale. Printre 
altele, filmele Susannei au fost proiectate 
la Tate Modern și la National Gallery în 
Washington, DC. 

ALTE FILME: The Sin - A Testimony on 
Ordinary Crime (1996), A Soap Dealer’s 
Sunday (1998), White sky (1998), The Idle 
Ones (2001), Playground (2010).
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22 martie | 18h00 | Cinema Studio

23 martie | 17h00 | Muzeul Național al Țăranului Român



ThE INvISIBlES | CEI INvIzIBIlI
TITLU ORIGINAL: Les invisibles
Sébastien Lifshitz | Franța | 2012 | 110 min.
VO franceză | Subtitrări în engleză și română

S-au născut între cele două războaie, locuiesc în sudul Franței și sunt departe de stereotipurile despre 
„stilul de viață gay”. De fapt, sunt dovada vie a faptului că, la fel cu heterosexualii, oamenii LGBT au mai 
degrabă vieți decât „stiluri de viață”. Povestesc încet, în registru intim, însă poveștile lor de viață, pe 
parcursul a decenii de prejudecăți și de intoleranță, sunt simultan aspre și tandru explorate: anii în care 
totul în jur le spunea că a fi gay e nenatural și murdar, când au trebuit să lupte pentru ideea că orientarea 
sexuală e genetică și nu electivă, când – uneori – au ajuns la punctul în care nu mai simțeau nicio dorință 
de a trăi.
însă poveștile pozitive predomină. Sébastien Lifshitz știe să le lase subiecților săi spațiu pentru respirație, 
pentru rememorare, pentru râs în hohote sau chiar pentru a-i ofensa delicat pe cei mai pudici dintre noi. 
Candoarea confesiunilor nu le face mai puțin politice: incorporând un material de arhivă spectaculos, 
Cei invizibili notează și momentele în care un destin individual aparent apolitic se intersectează dramatic 
cu mișcarea feministă, sau când o fotografie de stradă din timpul unui marș gay, ajunsă în Paris Match, 
determină urgente dezvăluiri identitare. Cei invizibili e povestea delicată și profund umană a unsprezece 
vieți normale care se întâmplă să aibă homosexualitatea înscrisă în DNA. Oamenii mă tot întreabă de ce 
sunt homosexual. Eu nu întreb pe nimeni de ce-i place vinul. Ei bine, mie îmi plac bărbații.

PRODUCTION COMPANY
zadig films
info@zadigproductions.com
www.zadigproductions.fr
Sylicone
www.sylicone.com

FESTIVALS & AWARDS
2013 – Cesar Awards, France| 
Best Documentary 
2013 –  Etoiles d’or du cinema 
francais, France | Best 
Documentary
2013 – BFI London IFF, UK
2012 – Cannes, France| Official 
Selection
2012 – Paris Lesbian Film Festi-
val, France | Best 
Documentary
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They were born between WWI and WWII, they live in the  
rural south of France and they are miles away from anybody’s  
stereotype of a ‘gay lifestyle’. Actually, they are living proof that  
– just like heterosexuals – LGBT people have lives, rather than 
‘lifestyles’. They talk slowly and intimately, and their stories of  
living through decades of prejudice are raw, involved and ten-
derly explored: the times when everything and everybody told 
them that being gay was unnatural and dirty; when they had to 
fight for the idea that their sexuality was not a matter of choice; 
when they reached that point where they lost any desire to live. 
But the positive stories prevail.  Sébastien Lifshitz knows how to 
give his subjects room to breathe, reminisce, have a good laugh 
or even gently offend the most prudish of viewers. The candour 
of the confessions does not exclude politics: The Invisibles also 
traces, through marvelous archival footage, the moments when 
the lives of an apparently apolitical individual intersected with 
the gay liberation movement (‘bourgeois hetero-pig’, anybody?) 
and the feminist movement, or when circumstances such as a 
centre-spread photo in Paris Match forced one of them to ‘come 
out’ urgently.
This is a graceful, engaging and deeply humane picture of eleven 
normal lives that happen to have homosexuality inscribed onto 
them: People keep asking me why I am a homosexual. I not ask-
ing any of them why they like wine. Well, I like men.

Sébastien Lifshitz

Sébastien Lifshitz, născut în 1968, este 
regizor și scenarist francez. Predă la La 
Fémis, școala de film din Paris. A studiat 
la École du Louvre și este licențiat în 
Istoria Artei la Universitatea din Paris. 
Este câștigătorul a doua premii Teddy, 
la Festivalul Internațional de Film de la 
Berlin, unul pentru filmul Wild Side, în 
2004, iar celălalt în 2013 pentru Bambi, 
un documentar despre vedeta franceză 
transexuală Marie-Pierre Pruvot.

ALTE FILME: Il faut que je lʾaime (1994), 
Claire Denis la vagabonde (1996), Pr-
esque rien (2000), La traverse (2001).

PREMII: Teddy Award – Best Feature 
Film, Berlinale 2004; Teddy Award – Best 
Documentary, Berlinale 2013.
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21 martie | 20h00 | Cinema Elvire popesco

22 martie | 21h00 | Muzeul Național al Țăranului Român



ThE 727 DaYS WIThOUT kaRaMO | 727 DE zIlE făRă kaRaMO
TITLU ORIGINAL: Die 727 Tage ohne Karamo
Anja Salomonowitz | Austria | 2013 | 80 min.
VO germană | Subtitrări în engleză și română

Cum filmezi un sistem care distruge vieți omenești? Dacă ești Anja Salomonowitz, cu siguranță nu faci 
asta încercând să examinezi mecanismul central al sistemului, ci dezvoltând o strategie alternativă: mai 
întâi coregrafiezi 21 de scenete separate și inviți 21 de indivizi afectați de sistem să își „performeze” 
realitățile în cadrul creat de fantezia ta. Apoi, alegi o culoare predominantă – în cazul de față, galben – și 
o răspândești asupra întregului film, pentru a semnala faptul că cei prezentați au ceva în comun: 1. dra-
gostea față de partenerii lor, și 2. nefericirea provocată de sistem. 
Subiecții regizoarei Anja Salomonowitz sunt atinși biografic de legile complicate care afectează cuplurile 
inter-culturale din Austria. Pe măsură ce statul austriac reușește să-și impună regulile asupra realităților 
lor private, cuplurile fie se prăbușesc, fie încercă să-și toarne întreaga energie în încercarea de a-și păstra 
relațiile. Filmul a apărut în urma colaborării regizoarei cu un ONG care oferă consultanță cetățenilor 
străini ce urmează să se căsătorească în Austria. Cu toate astea, 727 de zile fără Karamo nu are nimic a 
face cu  structura advocacy  convențională, mergând – estetic – către experimental: este un film despre 
durere și absență care reușește să fie încântător, romantic, extrem de original și profund politic.

PRODUCTION COMPANY
amour fou vienna
vienna@amourfoufilm.com 
www.amourfoufilm.com

FESTIVALS
2013 – Berlinale Forum, 
Germany
2013 – DOK.fest München, 
Germany
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How do you film a system that ruins lives? 
If you are Anja Salomonowitz, you do this not by trying to docu-
ment the inner mechanism of the system. Instead, you choreo-
graph – with a maximum of theatricality – some 21 vignettes, 
and then ask 21 people affected by the system to play out their 
realities within the frame provided by your fantasy.  Further, you 
choose a dominant colour – in this case, yellow – and splash it 
all over the film, to remind everyone that the people present-
ed share both the love for their partners and the unhappiness 
caused by the system.
Salomonowitz ‘s subjects are all touched by the intricate immi-
gration rules affecting Austria’s so-called ‘intercultural couples.’ 
As the Austrian state insists on regulating their private realities, 
couples forced to stay apart or to live their lives between wait-
ing rooms and language courses either collapse or try to inject 
all their strength into maintaining their relationships. This film 
emerged from the filmmaker’s collaboration with an NGO that 
offers consultancies for people who are about to get married 
in Austria. However, the film’s language has nothing to do with 
conventional advocacy, leaning more towards the experimental: 
The727 Days without Karamo is a film about pain and absence. It 
manages to be simultaneously charming, romantic, wildly origi-
nal and profoundly political. 

Anja Salomonowitz 

Anja Salomonowitz s-a născut la Viena 
și a început să studieze Istoria Artei și 
Teoria Filmului, dar a întrerupt studiile 
pentru a urma Academia de Film din 
cadrul Universității de Muzică și Artele 
Spectacolului din Viena. Acolo s-a special-
izat în domeniul regiei si al montajului. 
Tot montaj a studiat și la Hochschule für 
Film und Fernsehen din Potsdam-Babels-
berg, Germania. Primele ei filme, situate 
la granița dintre documentar și ficțiune, 
au fost distinse cu numeroase premii.

ALTE FILME: You will never understand 
this (2003), It happened just before 
(2006), Spain (2012).

PREMII: Caligari-Filmpreis, Berlinale 
2007; Innovative Artistic Award, Mar del 
Plata, 2007; Prix Regards Neufs, Visions 
du Reel, 2004; 
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21 martie | 20h00 | Cinema Studio

22 martie | 19h00 | Muzeul Național al Țăranului Român



98  

TE
M

E 
SP

EC
IA

LE
 | s

pe
ci

al
s

TEME SPECIALE



99  

TE
M

E 
SP

EC
IA

LE
 | s

pe
ci

al
s

SPECIALS



JUDgMENT IN hUNgaRY | JUDECaTă ÎN UNgaRIa
Eszter Hajdú| Ungaria, Germania | 2013 | 108 min.
VO ungară | Subtitrări în engleză și română

în 2008 și 2009, o grupare de extremă dreaptă comite o serie de atacuri aleatorii asupra membrilor 
comunității rroma în mai multe sate din Ungaria. Șase oameni, dintre care un copil, sunt uciși, iar alți cinci 
sunt răniți grav în nouă locații diferite. Procesul celor patru suspecți va dura doi ani și jumătate, până în 
august 2013. Regizoarea Eszter Hajdú a filmat întreaga desfășurare a procesului, rezultatul fiind o dramă 
legală intensă, realizată însă nu în tradiția de gen americană, ci documentând în detaliu acest caz-reper 
pentru Ungaria contemporană.
Anumite secvențe ale filmului creează senzația unei coreografieri meticuloase a interacțiunilor umane, 
cu scopul atenționării publicului cu privire la pericolul tensiunilor crescânde dintre populația   maghiară 
și comunitățile Roma: permanenta reducere la tăcere a familiilor victimelor, absența sau parțialitatea 
rapoartelor de la locul crimei, declarațiile revoltătoare, precum aceea făcută de un paramedic care 
pretinde că nu a văzut urma de glonte pe fruntea unui copil și trece drept cauză a morții „sufocarea”, 
neliniștitoarele zâmbete schimbate de unii dintre funcționarii tribunalului și inculpați, sugerând anumite 
simpatii ale „oamenilor justiției” pentru acțiunile și opiniile acuzaților. Se va face, oare, dreptate? Vor 
putea romii să se încreadă, de-acum înainte, în sistemul judiciar maghiar?

PRODUCTION COMPANY
Miradouro Media lDa
miradouromedia@gmail.com

FESTIVALS
2013 – IDFA, Netherlands
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In 2008 and 2009, a group of Hungarian right-wing extrem-
ists committed a series of attacks on random members of the 
Roma community in several villages in North-Eastern Hunga-
ry. Six people, including one child, were killed, with the other 
five seriously injured at nine crime scenes. The trial against the 
four suspects lasted two and a half years before a verdict was  
announced in August, 2013. Documentary filmmaker Eszter 
Hajdú filmed the entire process, the result being this gripping 
courtroom drama - a procedural story that consists almost  
entirely of trial footage and that charts unfolding of a landmark 
case in contemporary Hungary.
At times, Judgment in Hungary looks like a carefully choreo-
graphed performance meant to warn audiences about the 
dangers of the escalating tensions between the ethnic Hungar-
ians and the Roma communities: the constant silencing of the  
victims’ families during the trial, the random or absent crime 
scene reports, the testimony of a paramedic who admits that 
he did not notice the gunshot on the child’s forehead and sub-
sequently filled in ‘smoke poisoning’ as the cause of death, the 
unsettling smiles exchanged between defendants and members 
of the court suggesting certain sympathies of the latter for the 
beliefs and actions of the former. Will justice be done? Can the 
Roma families trust the Hungarian justice system in the future?

Eszter Hajdú

născută în 1979 la Budapesta, Eszter 
Hajdú a studiat Media la Universitatea din 
Szeged și sociologia la Universitatea ELTE 
din Budapesta. Și-a continuat studiile în 
domeniul filmului în Italia și în România. 
A început să lucreze pentru producții de 
film de la vârsta de 18 ani și a produs mai 
multe filme documentare, axându-se în 
principal pe tabuuri social-politice. 

ALTE FILME: My Own Private Tarnabod 
(2006), Destino (2007), The Fidesz Jew, 
the mother with no sense of nation and 
mediation (2008), Lullaby (2009), Demon 
Hands (2010).
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18 martie | 20h00 | Cinema Elvire popesco

20 martie | 08h00 | Institutul Național al Magistraturii



STOp-OvER | ESCala
TITLU ORIGINAL: L’Escale
Kaveh Bakhtiari | Elveția, Franța  | 2013 | 104 min.
VO persană | Subtitrări în engleză și română

Apartamentul lui Amir din Atena e mic și murdar. în spatele geamurilor acoperite cu perdele groase, 
trăiesc clandestin șapte oameni. Cu toții așteaptă acte false sau pe cineva care să îi conducă spre Europa. 
Pentru ei, Grecia e doar un punct de tranzit unde trăiesc precar pentru o perioadă mai scurtă sau mai 
lungă, împărtășind nesiguranța unei țări care se îndreaptă periculos către extrema dreaptă și speranța 
unei lumi mai bune. 
Documentarul lui Kaveh Bakhtiari surprinde nesiguranța așteptării de lungă durată și frustrările traiului 
în comun – parte a unei situații internaționale complexe în care Grecia joacă rolul unei escale pentru 
emigranții din Orientul Mijociu. La începutul filmului, aflăm că unul dintre personaje va fi mort până la 
sfârșit – o informație care ne orientează atenția către proces și mai puțin către deznodământ. Totuși, 
întrebarea rămâne: care dintre cei șapte oameni vor reuși să meargă mai departe către Europa și care 
dintre ei vor trebui să se întoarcă, învinși, în țara lor? Când Elveția votează pentru limitarea numărului de 
imigranți iar ministrul imigrării din Marea Britanie demisionează după angajarea unei imigrante ilegale 
ca menajeră, devine clar că libera circulație e încă un ideal iar „fortăreața Europa” o realitate la fel de 
impenetrabilă ca întotdeauna. 

PRODUCTION COMPANY
louise productions
info@louiseproductions.ch
www.louiseproductions.ch
kaléo films
http://kaleo-films.com

FESTIVALS
2013 – Cannes Film Festival, 
France 
2013 – DOK Leipzig IDFF, Ger-
many | golden Dove award 
“New Talent” 
2013 – Festival International du 
Film Franchophone Namur,
Belgium | Special Jury’s 
Mention
2013 – Festival du Nouveau 
Cinema, Canada | prix De 
l’association Québécoise Des 
Critiques De Cinéma
2013 – Festival Dei Popoli, Italy
2013 – Thessaloniki IFF, Greece
2013 – Sarajevo IFF, Bosnia and 
Herzegovina
2013 – BFI London Film 
Festival, UK
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Amir’s flat in Athens is small and dirty. Behind its curtained win-
dows live clandestinely live six men from Iran and one woman 
from Armenia. They are waiting for fake papers or for smugglers 
able to take them further into Europe. For them, Greece is just a 
place of transit where they live precariously for shorter or longer 
periods of time, sharing the insecurity of a country increasingly 
turning towards and their hopes and the hope for a better world 
elsewhere.
Nominated for the European Documentary Award and winner 
of a Golden Dove for New Talent (Leipzig Dok 2013), Kaveh 
Bakhtiari‘s first-person documentary focuses on the uncertainty 
of the long-term wait and the frustrations of communal living, 
all adding to the human costs of a complex international situa-
tion which has seen Greece transformed into a stopping-point 
for people from the Middle East. At the beginning of the film, 
we learn that one of the characters will be dead by the end – a 
piece of information which reorients one’s attention towards the 
process rather than the denouement. Still, the question remains: 
which of the seven people will manage to continue on to Eu-
rope and which will have to return, defeated, back to their own 
countries? When Switzerland recently voted for the introduc-
tion of immigration quotas and United Kingdom’s Immigration  
Minister resigned after having employed an illegal immigrant as a  
cleaner, it is clear that, in this world, free movement is still an 
ideal and ‘Fortress Europe’ a reality as impenetrable as ever. 

Kaveh Bakhtiari 

Kaveh Bakhtiari s-a născut la Teheran 
și a crescut în Elveția, unde s-a mutat 
la vârsta de nouă ani. După ce și-a 
completat studiile la ECAL, în Lausanne, 
Bakhtiari a atras prima oara atenția odată 
cu primul său scurtmetraj, The Suitcase, 
care a fost selectat și a câștigat premii 
în numeroase festivaluri internaționale 
(Geneva, Regensburg, Trieste, Tampere, 
Sydney, etc.). 
în 2009, Kaveh a fost nominalizat la Inter-
national Filmmakers’ Award de Institutul 
Sundance.
L’Escale, selectat pentru Festivalul de la 
Cannes din 2013, este primul său docu-
mentar de lung-metraj.
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22 martie | 22h00 | Cinema Elvire popesco



ThE UNkNOWN kNOWN | CUNOSCUTUl NECUNOSCUT
Errol Morris | SUA | 2013 | 90 min.
VO engleză | Subtitrări în română

Există cunoscutul cunoscut - lucrurile pe care știm că le știm. Există necunoscutul cunoscut - lucrurile pe 
care știm că nu le știm. Dar există și necunoscutul necunoscut: acele lucruri pe care nu știm că nu le știm. 

Titlul filmului este inspirat de controversata afirmație a lui Donald Rumsfeld, din februarie 2002, despre 
absența dovezilor cu privire la presupusa existență, în Irak, a unor arme de distrugere în masă. Criticat 
inițial ca un abuz lingvistic, citatul a fost ulterior descris ca fiind „impecabil” atât semantic, cât și retoric. 
Titlul lui Morris se referă la o a patra categorie, posibil împrumutată de la filosoful Slavoj Žižek, care a 
adăugat citatului original o a patra categorie, „cunoscutul necunoscut” – în viziunea lui „ceea ce nu știm 
că știm” (pulsiunile inconștientului care ne determină comportamentul), dar și, posibil, „ceea ce refuzăm 
intenționat să recunoaștem că știm”. Acest ultim sens va fi cel privilegiat de Errol Morris pe parcursul 
conversației cu Donald Rumsfeld: revelația filmului vine nu atât din dezvăluirile pe care le face Rumsfeld, 
cât din capacitatea lui de a ocoli adevărul  sau de a-l drapa în construcții lingvistice care justifică interesul 
lui Morris pentru rolul limbajului – și al imaginației - în comunicarea politică. 

De ce oare nu îl asasinează cineva?/ La care „cineva” te referi? / Ok, reformulez: „De ce oare nu îl 
asasinăm?” / Pentru că „noi”, americanii, nu îi asasinăm pe liderii altor state.

PRODUCTION COMPANY
Moxie pictures
info@moxiepictures.com
www. moxiepictures.com

FESTIVALS
2013 – Telluride Film Festival, 
usa
2013 – Venice IFF, Italy
2013 – Toronto IFF, Canada
2013 – CPH:DOX, Denmarkh
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There are known knowns; there are things we know that we 
know. There are known unknowns; that is to say, there are things 
that we know we don’t know. But there are also unknown un-
knowns – there are things we do not know we don’t know.
The title of Morris’s film is inspired by the (in)famous state-
ment made by Donald Rumsfeld in February 2002 regarding the  
absence of evidence linking the government of Iraq with the  
alleged supply of weapons of mass destruction to terrorist 
groups. Having been initially criticised as an abuse of language, 
the quotation was later described by linguists as ‘impeccable’ 
both semantically and rhetorically. Morris’s title brings up a 
fourth category which possibly borrows from philosopher Slavoj 
Žižek, who extrapolated the original quotation by including a 
fourth category, the ‘unknown known’, meaning ‘that which we 
don’t know that we know’ (i.e. the unconscious beliefs and preju-
dices that determine how we perceive reality), but also, possi-
bly, ‘that which we intentionally refuse to acknowledge that we 
know’. The latter meaning points to Morris’s interest throughout 
his sparkling conversation with Rumsfeld: not as much an inter-
est in what his answers can illuminate, as in what they can ob-
scure, and, on a more general level, in the role of language and 
imagination in political communication and decision-making.
Why don’t they assassinate him? / You said ‘they’. / Ok, I’ll re-
phrase: ‘us’. / Because ‘we’ do not assassinate the leaders of 
other countries.

Errol Morris

Errol Morris este unul dintre cei mai 
importanți regizori de film documen-
tar din lume. A regizat peste 1000 de 
reclame TV. în 2001 a câștigat un premiu 
Emmy pentru Photobooth, un spot 
regizat pentru PBS. Morris este autorul a 
două romane care au ajuns best sellers 
pe lista New York Times și contribuie în 
mod regulat la pagina de opinii a ziarului 
The New York Times. în 2003, filmul său 
The Fog of War: Eleven Lessons from the 
Life of Robert S. McNamara a câștigat 
Premiul Oscar pentru Cel mai bun docu-
mentar de lung metraj.

ALTE FILME: The Thin Blue Line (1988), 
The Fog of War: Eleven Lessons from the 
Life of Robert S. McNamara (2003), Stan-
dard Operating Procedure (2008),Tabloid 
(2010), etc.
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19 martie | 12h00 | Universitatea Româno-americană

20 martie | 19h00 | Muzeul Național al Țăranului Român
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ce este înscenat și ce este viață.

Născut la Paris în 1940, Marcel Łoziński este unul din cei 
mai renumiți regizori polonezi. Filmele lui au fost încu-
nunate cu numeroase premii (la Oberhausen, Cracovia, 
San Francisco, Leipzig, etc.) și unul dintre ele (La 89 mm 
de Europa) a fost nominalizat la Oscar în 1994. în cei 40 
de ani de când face cinema, Łoziński s-a afirmat nu nu-
mai ca unul dintre regizorii cei mai inovatori ai generației 
sale, dar și ca om de atitudine, fiind un critic extrem de 
vocal al societății comuniste. Scurt-metrajele lui din acea 
perioadă vorbesc despre discrepanța dintre realitatea 
vieții personale și lozincile vieții oficiale, despre influența 
presei ca instrument de îndoctrinare, despre minciună 
și compromis. Acest lucru l-a costat: dintre cele 12 filme 
realizate între 1972 și 1980, doar patru au fost cât de cât 
distribuite. După instalarea legii marțiale în Polonia în 
1981, Łoziński a ales să nu mai facă filme, preferând com-
promisului tăcerea. A reapărut în viața publică în 1989, 

regizând după aceea o serie de filme care l-au propulsat 
din nou pe avanscena cinematografică. După căderea co-
munismului, interesul său a migrat treptat spre subiecte 
existențiale, mai puțin angajate politic, dar mai general 
umane.

Łoziński a vorbit în repetate rânduri despre necesitatea 
de a introduce – într-o situație reală - un catalizator care 
să „accelereze realitatea” și să determine adevărul să iasă 
la suprafață. în filmele lui a folosit actori infiltrați printre 
personajele reale sau le-a convins pe acestea să parti-
cipe la o mizanscenă care face măștile să cadă. Łoziński 
aseamănă lumea cu un acvariu în care peștii stau liniștiți. 
Rolul său, al regizorului, este de a învolbura apele în așa 
fel încât peștii să înceapă să se agite și să elibereze ten-
siunea latentă. în încercările sale de a stăpâni hazardul, 
Marcel Łoziński ni se înfățișează de fiecare dată altfel. 
Fiecare film din selecția noastră este expresia inventivității 
și a nevoii sale de a se depăși creativ. Un om și un cineast 
din ale cărui experiențe ne putem hrăni pe săturate. (A S)

MARCEL LOZINSKI 
STAPANUL HAZARDULUI

/

/v-
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has been staged and what is life.

Born in Paris in 1940, Marcel Łoziński is one of the 
most renowned Polish directors. His films have received  
numerous awards (in Oberhausen, Krakow, San Francisco, 
Leipzig, etc.) and one Oscar nomination in 1994 (for 89 
mm from Europe). In the 40 years he’s been working in the 
film industry, Łoziński has not only asserted himself as one 
of the most innovative directors of his generation, but also 
as a man with strong views, being a loud critic of the com-
munist society. His short films from the time talk about 
the discrepancy between the reality of one’s personal life 
and the slogans of the official life, about the influence of 
the press seen as instrument for indoctrination, about lie 
and compromise. That cost him: out of the twelve films 
made between 1972 and 1980, only four were somewhat 
distributed. After martial law was imposed in Poland in 
1981, Łoziński chose to stop making films, preferring si-
lence to compromise. He re-emerged in public life in 1989, 

MARCEL LOZINSKI 
MASTER OF CHANCE

after which time he directed a series of films that propelled 
him back on the cinema forestage. Since the fall of com-
munism, his interest migrated towards existential subjects, 
less politically engaged but more generally-human ori-
ented.

Łoziński spoke on numerous occasions about the need 
to introduce – in a real situation – a catalyst that would  
“accelerate reality” and determine the truth to come to 
the surface. In his films, he used actors infiltrated among 
real characters or convinced the latter to take part in a  
mise-en-scene that would make masks fall off. Łoziński 
sees the world as an aquarium where the fish lie still. His 
role, the director’s, is to stir the waters so that the fish start 
moving about and release latent tension. In his attempt to 
control chance, Marcel Łoziński shows himself in different 
colours every time. Every film in our selection is the ex-
pression of his ingenuity and his need to creatively surpass 
himself. A man and a filmmaker from whose experiences 
we can feed ourselves to our heart’s content. (A S)

/

/
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bonuses after an engineer deems their production defective start 
criticizing him and asking for his sacking. Is this going to turn into 
a purge? A journalist and a photo-reporter visit Urszula Flis, who runs a 

country farm. A single young woman living on her own, Flis is far 
from the typical villager of the time: she is cultured and more inter-
ested in books than in animals – a profile which turns her into an 
object of interest for journalists.  Łoziński will revisit her twenty-four 
years later, in the film So It Doesn’t Hurt, which will go deeper into 
the examination of the same themes of loneliness, vulnerability and 
journalistic intrusion. 

O întâlnire de partid nemaivăzută… Muncitorii care riscă să își piardă 
bonusurile după ce un inginer refuză să accepte produsele defecte 
încep să îl critice și cer demisia lui. E o simplă ședință sau o epurare 
politică ? 

O jurnalistă și un foto-reporter o vizitează pe Ursula Flis, care se 
ocupă singură de o fermă. Tânără, necăsătorită, Flis e departe de 
a fi țăranca tipică a momentului: femeie educată, e  interesată 
mai mult de cărți decât de animale – ceea ce o face, la rândul ei, 
interesantă pentru jurnaliști. Łoziński o va revizita după douăzeci și 
patru de ani, în filmul Ca să nu doară, prin care va continua exami-
narea temelor singurătății, vulnerabilității și intruziunii jurnalistice. 

happY END
coregizor: Pawel Kedzierski | Polonia | 1973 | 17 min.
VO poloneză | Subtitrări în engleză și română

ThE vISIT | vIzITa
TITLU ORIGINAL:  Wizyta
Polonia | 1974 | 15 min.
VO poloneză | Subtitrări în engleză și română
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A railwayman causes a train accident half a year before retiring; this 
erases everything that he managed to gain throughout a lifetime of 
earnest work. A film which ‘documents’ a lost future. 

In a cosmetics factory, a radio broadcaster is working on a pro-
gramme investigating the workers’ sense of factory ownership. The 
workers’ answers come as a surprise: How is it possible that the 
workforce who allegedly ‘co-own’ and ‘co-manage’ the factory feel 
that they do not? 

Un mecanic de locomotivă produce un accident de tren cu o 
jumătate de an înainte de ieșirea la pensie: acest fapt va anula, 
practic, tot creditul câștigat pe parcursul unei vieți de muncă 
cinstită. Un film care „documentează” un viitor pierdut.

într-o fabrică de cosmetice, un jurnalist radio pregătește o emi-
siune care investigează identitatea muncitorilor în calitate de „co-
proprietari” ai fabricii. Răspunsurile acestora sunt însă surpinză-
toare: cum este posibil ca „forța de muncă”, care este, teoretic, 
proprietară a „mijloacelor de producție”, să nu simtă acest lucru? 

fRONT COllISION | COlIzIUNE fRONTală
TITLU ORIGINAL: Zderzenie czołowe
Polonia | 1975 | 10 min.
VO poloneză | Subtitrări în engleză și română

MICROphONE TEST | pROBă DE MICROfON
TITLU ORIGINAL: Próba mikrofonu
Polonia | 1980 | 19 min.
VO poloneză | Subtitrări în engleză și română

pRaCTICE ExERCISES | ExERCIȚII pRaCTICE
TITLU ORIGINAL: Ćwiczenia warsztatowe 
Polonia | 1984-1986 | 12 min.
VO poloneză | Subtitrări în engleză și română

A film crew are conducting a street poll about contemporary youth. 
The answers are brilliantly engineered to emphasize the potential 
for manipulation lying at the heart of each journalistic endeavour. 

O echipă de film face un sondaj de opinie cu privire la tineretul 
contemporan. Răspunsurile sunt inteligent prelucrate pentru a 
pune în evidență potențialul de manipulare care stă la baza oricărei 
activități jurnalistice. 

On the Polish-Belarusian border, the wheels have to be replaced 
under the train carriages entering the territory of the former USSR, 
where the gauge is 89 mms wider. A classic Łoziński about  two 
worlds meeting and yet being constantly separated, which brought 
the film-maker a nomination for an Academy Award.    

La granița dintre Belarus și Polonia, roțile vagoanelor de tren 
trebuie să fie înlocuite pentru a putea intra în fostul URSS, unde 
distanța dintre șine este cu 89 de milimetri mai mare. Două lumi 
se întâlnesc, dar rămân perpetuu separate: un film clasic al lui 
Łoziński, care i-a adus o nominalizare la Oscar.

89 MM fROM EUROpE | la 89 MM DE EUROpa
TITLU ORIGINAL: 89 mm od Europy
Polonia | 1993 | 11 min.
VO poloneză | Subtitrări în engleză și română
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Political marketing guru Piotr Tymochowicz sets out to produce the 
perfect politician. At a time when the make-up of Polish political 
elites leaves a lot to be desired, he selects a dozen  people and 
leads them through the meanders of politics for three years, with 
the intention to   select the one able to reach the top of the local 
political hierarchy. As comic as it is horrifying, the film is mandatory 
viewing in an electoral year.  
The people whom we call ‘society’ are imbeciles. Ask them what 
they want and then promise it, no matter how irrational and unre-
alizable these wants are.

Piotr Tymochowicz, un guru al marketingului politic, decide să 
creeze politicianul perfect. într-un moment în care imaginea clasei 
politice poloneze lasă de dorit, regizorul selectează o duzină de 
oameni și îi inițiază în tainele politicii vreme de trei ani, cu intenția 
de a-l alege pe cel mai capabil să ajungă în vârful ierarhiei politice 
locale. Rezultatul – pe cât de comic pe atât de revoltător – ar trebui 
să fie vizionare obligatorie într-un an electoral. 
Oamenii ăștia cărora noi le spunem societatea sunt niște imbecili. 
întreabă-i ce vor și apoi, imediat, promite-le ce au cerut, indiferent 
cât de irațional sau de irealizabil ar părea.

hOW IT’S DONE | CUM SE faCE
TITLU ORIGINAL: Jak to się robi
Polonia | 2006 | 80 min.
VO poloneză | Subtitrări în engleză și română

MaRCEl ŁOzIńSkI RETROSpECTIvE

ShORTS 1973-1993
20 martie | 18h00 | Cinema Elvire popesco

hOW IT’S DONE
21 martie | 18h00 | Cinema Elvire popesco

aNYThINg CaN happEN
19 martie | 20h00 | Cinema Elvire popesco

faThER aND SON ON a JOURNEY
19 martie | 20h00 | Cinema Elvire popesco
22 martie | 14h00 | Cinema Studio
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- Does it bother you that we have the same job?  Is it very hard at 
times?   
- It gets tiresome at times… when they write my biography as the 
son of Marcel Łoziński. 
- Don’t worry, they will soon call me the father of Pawel Łoziński.

Marcel and Pawel, father and son, decide to take their old camper 
van to Paris. They shoot throughout the entire two weeks of their 
trip, while each of them is allowed to raise any issues and ask the 
other any questions. The outcome is a movie experiment – their 
„psycho-van” road movie.

Łoziński takes a break from the political and focuses on the exis-
tential. In a park in Warsaw, Łoziński’s six-year-old son Tomaszek 
rides his scooter and asks the elderly people spending time on the 
benches some basic, but fundamental, questions about life and 
death.   

- Te deranjază că avem aceeași profesie? Ți-e greu câteodată?
- Devine obositor câteodată… când îmi scriu jurnaliștii în biografie 
că sunt fiul lui Marcel Łoziński.
- Nu-ți face griji, în curând mă vor numi pe mine tatăl lui Pawel 
Łoziński.

Marcel și Pawel, tatăl și fiul, decid să facă o călătorie cu vechea 
lor rulotă la Paris. Filmează non-stop pe parcursul celor două 
săptămâni de drum, când au voie să-și pună unul altuia orice  
întrebare, oricât de incomodă. Rezultatul este un experiment cine-
matografic - un road-movie cu „psiho-rulota”.

Łoziński ia o pauză de politic și explorează o temă mai larg 
existențială. într-un parc din Varșovia, fiul de șase ani al regizo-
rului, Tomaszek, se plimbă cu scuterul  și conversează cu cei mai 
vârstnici de pe bănci, pornind de la niște întrebări cât de poate de 
simple, dar fundamentale, despre viață și moarte. 

faThER aND SON ON a JOURNEY 
| TaTăl șI fIUl ÎN CălăTORIE
TITLU ORIGINAL: Ojciec i syn w podrozy
Polonia | 2013 | 75 min.
VO poloneză | Subtitrări în engleză și română

aNYThINg CaN happEN 
| ORICE SE POATE îNTâMPLA 
TITLU ORIGINAL: Wszystko może się przytrafić 
Polonia | 1995 | 39 min.
VO poloneză | Subtitrări în engleză și română
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în 1998, Łoziński a revizitat-o pe Urszula Flis, protagonista filmului său din 1974 (Vizita - proiectat în cadrul pro-
gramului de filme scurte). Urszula este o femeie cultivată care a ales să trăiască la țară și să lucreze pământul. 
O inadaptată, o străină atât în ochii vecinilor cât și în aceia ai reporteriței agresive care l-a însoțit pe Łoziński 
în 1974 și care o bombardează pe Urszula cu tot felul de idei preconcepute, în încercarea vană de a-i pătrunde 
secretele. După 33 de ani, regizorul revine cu o altă atitudine și reușește să se apropie de personaj, fără să 
încalce anumite limite ale intimității.
Am ales să proiectăm acest film în deschiderea masterclass-ului pentru că el conține o bună parte din strate-
giile lui Łoziński. Ca să nu doară va fi punctul de plecare al discuțiilor despre responsabilitatea cineastului față 
de personajele sale, despre echilibrul delicat între regie – ca provocare a realității – și dorința de a nu pricinui 
suferință. Dacă dai, vei primi – crede Łoziński. Dacă povara confesiunii este împărțită între cel din fața și cel din 
spatele camerei, durerea va fi ceva mai ușor de suportat. (A S)

In 1998, Łoziński revisited Urszula Flis, the main character of his 1974 film (The Visit will be screened in the 
short films programme). Urszula is a cultivated woman who has chosen to live in the countryside and work 
the land. A misfit, a foreigner, both in the eyes of her neighbours and in those of the aggressive reporter 
who accompanies Łoziński in 1974 and who bombards Urszula with all sort of preconceived ideas in the 
futile attempt to penetrate her secrets. 33 years later, the director returns with a different attitude and  
manages to get close to the character without crossing any intimacy boundaries.
We’ve chosen to screen this film in the opening of the masterclass because it contains many of Łoziński’s 
strategies. So It Doesn’t Hurt will be the starting point of discussions about the responsibility of the film-
maker towards its characters, about the delicate equilibrium between directing – as a challenge of reality 
– and the wish to avoid inflicting pain. Give and you shall receive – believes Łoziński. If the burden of con-
fession is divided between those in front and those behind the camera, the pain will be easier to bear. (A S)

MASTERCLASS MARCEL Lozinski
ca sa nu doara |  so it doesn’t hurt 

/

/--
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Urszula Flis, the lonely woman who runs a country farm on her own 
in The Visit, is again the subject of a documentary – twenty three 
years after the first one.  This time, the journalist who visits her 
is more humane than the first one and, consequently, the whole 
dynamic of their encounter changes. Łoziński continues his investi-
gation of media production and biographical interference, but this 
time the main responsibility is placed into his very hands by his 
subject, who does not want to be hurt by their encounter. 

Urszula Flis, femeia care se ocupa singură de o fermă în Vizita, 
redevine subiectul central al unui documentar la douăzeci și trei 
de ani după primul film. De data asta, jurnalista care o vizitează e 
ceva  mai umană decât prima, și, în consecință,  întreaga dinamică 
a întâlnirii lor se schimbă. Łoziński își continuă explorarea asupra 
intruziunii biografice implicite producției media, însă de această 
dată responsabilitatea e plasată nu în mâinile reporterei ci chiar 
pe umerii regizorului, de către eroina sa, care stabilește limitele 
accesului la intimitatea ei precizând că nu vrea să (mai)  fie rănită 
de întâlnirea lor. 

SO IT DOESN’T hURT | Ca Să NU DOaRă
TITLU ORIGINAL: Żeby nie bolało
Polonia | 1998 | 46 min.
VO poloneză | Subtitrări în engleză și română

21 martie | 16h00 | Cinema Elvire popesco 
| proiecție urmată de masterclass | 



Each year, One World Romania invites a Romanian director to present the film that 
he is working on. For the audience, it’s an opportunity to get a glimpse into the edit-
ing room and to contribute, through their reactions, to the birth of a film. For the 
author, this is the first contact with the public, which gives him an idea of how they 
view his subject and the way he treats it. We hope that the benefit is mutual.
Claudiu Mitcu’s project speaks of a serious disorder of the Romanian medical system 
which has - for a while – occupied the front page, just to disappear into oblivion – 
without reason, as often happens. The Network will be debated in the presence of 
the director, of experts and authorities, but also of those directly affected by illness 
and by the administrative troubles.

în fiecare an, One World Romania invită un regizor român să prezinte un film la care 
lucrează. Pentru public, este o ocazie să întrevadă ce se pregătește în cabinele de mon-
taj și să contribuie, prin reacțiile sale, la nașterea unui film. Pentru documentariști, este 
o primă confruntare cu spectatorii, din care pot înțelege cum se raportează aceștia la 
subiectele lor și la felul în care ei le abordează. 
Proiectul lui Claudiu Mitcu vorbește despre o disfuncție gravă a sistemului medical 
românesc, care a ținut o vreme prima pagină a presei, pentru a cădea apoi – fără 
motiv, după cum se întâmplă deseori – în uitare. Rețeaua va fi discutat în prezența 
regizorului, a experților și reprezentanților autorităților, dar și a celor direct loviți de 
suferință și de bolile administrației.

Claudiu Mitcu

Născut în 1976, Claudiu Mitcu a făcut 
studii economice și a lucrat timp de 
opt ani ca monteur pentru Televiziu-
nea Română. în anul 2004, a înființat 
casa de producție și post-producție de 
filme Wearebasca.  în 2010, a primit 
mențiunea Uniunii Cineaștilor din Româ-
nia pentru documentarul Australia (2009) 
și Premiul Drepturilor Omului din partea 
Ambasadei Franței în Romania, pentru 
trei dintre documentarele sale de până la 
acel moment, filme care combat diferite 
prejudecăți și care prezintă o perspectivă 
deschisă asupra persoanelor marginal-
izate. 

ALTE FILME: Nisipuri (2007), Circul Vesel 
(2010), Noi doi (2011), Maria (2013).
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In Romania, chemotherapy drugs 
are neither accessible free of charge, 
as required by law, nor can they be 
acquired in pharmacies.To solve the 
problem, those who have the money 
are obliged to resort to pharmacies 
abroad, knowing that they would not 
be able to recover their money at any 
given point. Others, less fortunate, 
have to delay, never start or follow 
an incomplete treatment, which gives 
them a significantly smaller chance of 
healing or draws them towards death.

Many of the patients who try, in one 
way or another, to procure the drugs 
are helped by a real NETWORK of 
people. The network members buy 
drugs from abroad and send them to 
Romania through friends, acquain-
tances and tourists who are aware of 
the situation. At present, the network 
consists of over 250 people and the 
cost of traded drugs totals around 
60,000 euros annually.
The network members do not get any 
financial benefit from their participa-
tion in this “trade”. The documentary 
follows the drugs route from one of 
the oldest pharmacies in Vienna (lo-
cated near the Opera House) to the 
patient in Romania.

ThE NETWORk | REȚEaUa 
Claudiu Mitcu | România | selecție de material filmat, circa 20 min.
VO română | Subtitrări în engleză

în Romania, bolnavii de cancer nu pot beneficia de medicamente citostatice nici gratuit, 
așa cum prevede legea, nici contra cost din farmaciile românești. Pentru a-și rezolva o pro-
blema, aceia care au acces și fonduri sunt nevoiți să apeleze la farmaciile din străinatate 
fiind siguri că banii cheltuiți nu vor mai fi recuperați. Ceilalți, mai putin norocoși, sunt 
condamnați la întârzierea sau neînceperea tratamentului sau urmarea unui tratament  
incomplet, cu sanse semnificativ mai mici de vindecare, în primă fază și, bineînteles, în cele 
din urma, la moarte. 

Mulți dintre bolnavii care încearcă, intr-un fel sau altul, să facă rost de medicamente, 
sunt ajutați de o adevarată REȚEA de oameni. Membrii retelei cumpără medicamentele 
din străinătate și le trimit în România cu ajutorul prietenilor, cunoștințelor, turistilor care 
cunosc situația respectiva. La ora actuală reteaua numără peste 250 de oameni și prețul 
medicamentelor tranzactionate anual se ridică la aproximativ 60.000 euro.
Trebuie subliniat faptul că membrii rețelei nu obțin nici un fel de beneficiu material de pe 
urma participării lor la acest „trafic”. Firul narativ al documentarului e constituit de traseul 
medicamentelor din una dintre cele mai vechi farmacii din Viena (situată lângă clădirea 
Operei) până la bolnavul din România.
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ATELIER PENTRU DOCUMENTARISTI
Bucuresti, 21 & 22 martie 2014 - Centrul Ceh | 23 martie - Clubul Taranului
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Cum să îți transpui propria viziune despre realitate într-un documentar puternic?
Acest atelier intensiv de film documentar este destinat documentariștilor pasionați, dar cu mai puțină 
experiență, care doresc să își îmbogățească cunoștințele pentru dezvoltarea ideilor lor și să le pună în valoare 
pentru a aplica cu succes la fonduri de finanțare și televiziuni. Discuţiile vor pleca de la analiza unor fragmente 
de film bazate pe o gândire creativă – care inspiră la soluții inovatoare - concentrându-se apoi pe proiectele 
participanţilor. Fiecare proiect va fi discutat în grup și apoi în sesiuni individuale.
Cele două zile de lucru intens culminează cu un pitch la capătul căruia se va acorda un premiu celui mai bun 
proiect: participarea la atelierul „Rough-Cut Boutique” din cadrul Festivalului de la Sarajevo din august 2014. 

Doi mentori, o cineastă și reputată selecționeră de festival, alături de un monteur de film, venind din două țări 
și două tradiții cinematografice diferite, vor fi cutia de rezonanță a reflecțiilor și aspirațiilor voastre cinematice.
Rada Šešić a regizat câteva documentare multipremiate și colaborează cu cele două mari festivaluri din  
Olanda: IDFA (Amsterdam) și IFFR (Rotterdam). Este directorul competiției de film documentar a Festivalului de 
la Sarajevo. Rada a predat teorie de film la Universitatea din Amsterdam și la Institutul Srishti din Bangalore, 
India. Stefan Paruch este monteur de film în Polonia, a colaborat deseori cu renumita Școală Wajda și are o 
experiență bogată în materie de documentar.

Atelier organizat de asociaţia DocuMentor în colaborare cu One World Romania.
Contact: Paula Oneț, atelier@oneworld.ro

Am o idee, 
ce fac mai departe?

-
--

--
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When do you stop being a reporter and start becoming a filmmaker?
How do you translate your own vision of reality into a compelling docu-
mentary?

This intensive documentary film workshop is dedicated to less-experienced 
but passionate documentarists, looking to enrich their knowledge, develop 
their ideas accordingly and make the most of them so as to successfully  
apply for financing funds and television broadcasters. Discussions will start 
with analyzing several film fragments based on creative thinking – that  
inspire novel solutions, then concentrating on participants’ projects. Each 
project shall be discussed within the group and then in individual sessions.
The two days of intense work will peak with a pitch at the end of which an 
award will be granted to the best project: the opportunity to take part at 
the ”Rough-Cut Boutique” workshop at the Sarajevo Festival in August 2014.

Two mentors, a filmmaker and reputed festival programmer, together with a 
film editor, coming from two countries with two different cinematographic 
traditions, will be the sounding board of your cinematic reflections and as-
pirations.

The workshop is designed by Rada Šešić. She has directed several highly 
awarded documentaries and collaborates with the two most important festi-
vals in The Netherlands: IDFA (Amsterdam) and IFFR (Rotterdam). She is the 
head of the documentary competition of the Sarajevo Festival. Rada Šešić 
has taught film theory at the Amsterdam University and the Srishti Institute 
in Bangalore, India. Stefan Paruch is a film editor in Poland, has often col-
laborated with the renowned Wajda School and has a rich experience in the 
field of documentary films. 

Workshop organized by the documentor association in collaboration with 
One World Romania.
Contact: Paula Oneț, atelier@oneworld.ro 

i  have an idea
what next?
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Proiecții organizate în parteneriat cu Inspectoratul școlar al Municipi-
ului București, asociația vira și zburd-Educație prin coaching. Intrarea 
este liberă. 

Liceenii sunt așteptați la Cinema Elvire Popesco pentru proiecțiile celor 
mai recente documentare din toată lumea. După fiecare proiecție, un 
invitat al festivalului – regizor, producător sau expert în domeniul tratat 
de film – va dezbate împreună cu elevii probleme legate de drepturile 
omului, pornind de la documentarul vizionat. Aceste evenimente oferă 
tinerilor atât accesul la informații precum și contextul de a le analiza. 
Dezbaterile vor cultiva franchețea, mintea limpede și entuziasmul tine-
rilor și îi vor încuraja pe aceștia să își exprime opiniile pentru a le dez-
volta astfel spiritul civic.

Proiecția de sâmbată 22 martie este dedicată documentarului Ba se 
poate!, regizat de Tedy Necula, film în care este prezentat proiectul 
Zburd,  o inițiativă din România care și-a dovedit eficacitatea. Zburd-
Educație prin coaching este un proiect inovator, implementat cu 
succes de Asociatia ROI în perioada 2012-2013, care a ridicat rata 
de promo-vabilitate la bacalaureat în cinci licee, consolidând relația 
elev-profesor-părinte. Sunt invitați profesori și elevi pentru a discuta 
împreună cu inițiatorii proiectului și cu realizatorii filmului ce se poate 
face pentru ca școala să devină punctul de întâlnire al energiilor lor 
pozitive. 

High school students are invited to morning screenings of the 
world’s most recent documentaries at Cinema Elvire Popesco. 
After each screening, a festival guest – film director, producer or 
an expert in the area addressed by the film – will draw from the 
documentary and debate human rights related issues with the 
students. These events offer young people the access to infor-
mation as well as the context for critically analyzing the knowl-
edge that comes their way. The debates will cultivate youngsters’ 
honesty, clear mind and enthusiasm and encourage them to  
express their opinions, in the attempt to develop their civic spirit.
The screening on Saturday, the 22nd of March, is dedicated to 
the film Yes We Can!, directed by Tedy Necula. The film talks 
about Zburd, a Romanian educational initiative that has proved 
its efficiency. Zburd-Education through coaching is an innovative 
project, successfully implemented by the ROI Association dur-
ing 2012-2013, which improved the graduation rate in five high 
schools, strengthening the student-teacher-parent relationship. 
Teachers and students are invited to join the screening and the 
follow-up discussion with the initiators of the project and the 
film team alike and see how they can use their positive energy to 
reform the Romanian school system.

18 martie | ora 10 | Byeway
19 martie | ora 10 | Here Be Dragons
20 martie | ora 10 | Where Is The Frontline from Here?
21 martie | ora 10 | 727 Days without Karamo
22 martie | ora 11 | Ba se poate!

Matinee pentru l iceeni
18-22 martieCinema Elvire Popesco
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Tedy Necula

Tedy Necula regizează filme și campanii socia-
le, luându-și licența de la Hollywood Institute 
și de la Universitatea Babeș-Bolyai. Munca 
sa se axează pe partea socială a comunicării 
care este capabilă să inspire. Portofoliul său 
conține documentare și reclame TV realizate 
pentru Consiliul European, UNICEF, American 
Foundation și altele. “Yes We Can” tells the story of five technical high schools in Romania which, through 

the project Zburd-Education through coaching, have increased their graduation rates 
from 2% to 40%. Alongside a large team, Simona David Crisbășă nu, the initiator of the 
project, has implemented a unique educational initiative in Romania, helping every high 
school acknowledge the fact that change is easier and more powerful when coming from 
within, and bringing together students, teachers and parents, who were able to together 
identify the goals, the steps and later the solutions for overcoming the poor rating of 
the school.

YES WE CaN! | Ba SE pOaTE!
Tedy Necula | România | 2013 | 64 min.
VO română | Subtitrări în engleză

Documentarul educațional „Ba Se Poate!’’ spune povestea a 5 licee tehnologice din 
România care prin proiectul Zburd Educație prin coaching, au mărit rata de promo-
vabilitate de la 2% la 40%.
Simona David Crisbășanu, inițiatoarea proiectului, împreună cu numeroasa echipă 
de coaching, au reușit o premieră în educația din România, ajutând aceste licee să 
conştientizeze că schimbarea e mai puternică și mai simplu de realizat atunci când vine 
din interior, aducând laolaltă elevii, profesorii și părinții, care împreună au identificat 
țintele, pașii şi apoi soluțiile pentru a depași blazonul de liceu foarte slab.

PRODUCTION COMPANY
filmmaking Romania
office@filmmaking.ro
http://filmmaking.ro/
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Since 2008, the festival has hosted national premiere 
screenings of approximately 250 documentaries. Unfor-
tunately, these films are not accessible to the general 
public outside the festival.
At One World Romania, we try to improve access to the 
selected films. In 2012, we launched our DVD Collection. 
This year, we released five other titles. The collection now 
consists of ten documentaries and can be found in vari-
ous bookshops in Bucharest. These are films that repre-
sent us and that we think deserve to be on your shelves. 
We hope to release new titles every year, thus enriching 
the limited offer on the Romanian film market and tena-
ciously promoting Romanian documentaries.

Din 2008 până astăzi, am proiectat circa 250 de documen-
tare în premieră națională. Dar, din păcate, aceste filme 

sunt inaccesibile publicului în afara festivalului. 
Noi, cei de la One World Romania, încercăm să aducem, pe 

diferite căi, filmele selecţionate către publicul românesc. 
Din 2012 am lansat și colecția de DVD-uri DOCUMEN-

TaRElE ONE WORlD ROMaNIa. Anul acesta i-am mai 
adăugat cinci filme. Colecția conține acum zece documen-

tare și poate fi găsită în mai multe librării din București. 
Sunt filme care ne reprezintă şi care credem că merită să 

stea pe raftul dumneavoastră. 
Sperăm să lansăm noi titluri an de an, lărgind astfel oferta 

limitată de documentare de pe piața românească și  
promovând cu tenacitate documentarul românesc.

TESTIMONY | TESTIMONIAL de Răzvan Georgescu

THE ENGLISH SURGEON | CHIRURGUL ENGLEZ de Geoffrey Smith

AFTER THE REVOLUTION | DUPă REVOLUȚIE de Laurențiu Calciu

ALL THAT GLITTERS | TOT CEEA CE SCLIPEȘTE de Tomáš Kudrna

OUR SCHOOL | ȘCOALA NOASTRă de Mona Nicoară și Miruna Coca-Cozma

THE ACT OF KILLING | ACTUL DE A UCIDE de Joshua Oppenheimer

VIDEOCRACY | VIDEOCRAȚIE de Erik Gandini

AUTUMN GOLD | AURUL TOAMNEI de Jan Tenhaven

FORTRESS | FORTăREAȚA de Klára Tasovská și Lukáš Kokeš

ANATOMY OF A DEPARTURE | ANATOMIA UNEI PLECăRI de Șerban Oliver Tătaru

colectia  
de DvD-uri

ONE 
WORLD 

ROMANIA
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ONE WORLD ROMANIA

tel/phone: 
adresă/address: 

website: 

e-mail
Ana Alexandra Blidaru

Oana Koulpy

CENTRUL CEH

tel/phone: 
adresă/address: 

website: 

e-mail
René Kubášek

Iulia Ţurcanu

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

ana@oneworld.ro
festival@oneworld.ro

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

kubasek@czech.cz
turcanu@czech.cz
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