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Institutul Francez: Cinema Elvira Popescu

Cinema Studio:

Programe speciale.

Competiția internațională.

MARȚI

GALA DE DESCHIDERE

2

h. 20:00

Frumoasa adormită / Dormant Beauty / Bella addormentata
(Italia-Franţa, 2012)
Regia: Marco Bellocchio
Consecinţele etice, sociale şi politice ale legalizării eutanasiei, în filmul fascinant
şi stimulant al unui mare maestru, care s-a numărat printre marii favoriţi
ai Festivalului de la Veneţia de anul trecut.

MIERCURI

3

JOI

4

PROGRAM SPECIAL: DRUMUL LIBERTĂŢII
h. 18:00

h. 20:00

Ilegal / Illegal / Illégal

Noaptea fără lună /
The Moonless Night / Nata pa hënë

(Belgia-Luxemburg-Franţa, 2010)
Regia: Olivier Masset-Depasse
Pornind de la fapte reale, filmul, care
a reprezentat Belgia la Oscaruri, evidenţiază
semnificaţiile universale ale unei poveşti
strâns legate de imigraţie ilegală şi xenofobie,
cu ajutorul unei actriţe remarcabile.

(Albania-Franţa, 2004)
Regia: Artan Minarolli

O dramă socială deopotrivă burlescă şi poetică,
care ne prezintă o ţară săracă, pe care dictatura
atroce reuşise să o izoleze de restul lumii, dar
din care acum toată lumea vrea să emigreze.
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SÂMBĂTĂ

6

2

DUMINICĂ

7

h. 18:00

h. 20:00

Cerberii / The Gatekeepers

80 de milioane /
80 Million /
80 milionów

(Israel-Franţa-Germania-Belgia, 2012)
Regia: Dror Moreh

(Polonia, 2011)
Regia: Waldemar Krzystek

Un documentar nominalizat la Oscar
despre secretele ascunse ale Shin Bet,
agenţia de securitate internă
a Israelului.

Filmul înscris de Polonia în cursa pentru Oscar,
bazat pe evenimente reale petrecute în Wroclaw
în 1981, este un thriller politic despre mişcarea
Solidaritatea şi despre solidaritate umană în general.

Festivalul Internaţional de Film Cinepolitica este
dedicat filmelor cu tematică predominant politică (fie
că este vorba de lungmetraje sau scurtmetraje, filme de
ficţiune sau documentare), reunite sub sloganul „Singura
noastră politică este cea a cinematografului”. Cu un concept
original şi inovator, Cinepolitica este festivalul care
dezvăluie publicului, prin intermediul artei cinematografice,
mecanismele şi motivaţiile politice care îşi pun amprenta
asupra noastră, a tuturor. Competiţia Internaţională a
festivalului include o selecţie relevantă de lungmetraje
recente, din întreaga lume, care abordează, într-o manieră
specifică, zona politicului şi implicaţiile sale. Filmele sunt
evaluate de un Juriu Internaţional, incluzând reputaţi experţi
în cinema sau istorie şi politică, care stabilesc palmaresul
festivalului, având în frunte Trofeul Cinepolitica. Programele
speciale, necompetiţionale, cuprind filme grupate tematic,
prezintă personalităţi importante ale lumii contemporane,
analizează subiecte controversate, lansează provocări şi incită
la dezbateri.

Cinepolitica International Film Festival is dedicated to
films with predominantly political themes (both feature
and short films, fiction and documentary films), reunited
under the slogan “We make no politics other than the
politics of cinema”. With an original and innovative concept,
Cinepolitica is the festival which reveals to the audience,
by using the art of cinema, the political mechanisms
and motivations that leave their mark on all of us. The
International Competition of the festival showcases a relevant
selection of recent feature-length films, from all over the
world, which approach, in a specific manner, the area of
politics and its implications. The films are evaluated by an
International Jury comprising reputable experts on cinema
or history and politics, who decide the awards, including the
Cinepolitica Trophy. The special, non-competitive programs
include thematically grouped films, present major personalities
of today’s world, analyse controversial topics, launch
challenges and incite debates.

PROGRAM SPECIAL: PAPALITATEA AZI
h. 19:00

h. 14:00 (Reluare)

h. 18:00

h. 20:00

(SUA, 2002)
Regia: Judith Dwan Hallet

(Polonia, 2011)
Regia: Waldemar Krzystek

(Germania-Coreea de Sud, 2012)
Regia: Marc Wiese

(Serbia, 2012)
Regia: Miroslav Terzić

Martor al speranţei: Viaţa lui Karol Wojtyla, Papa Ioan Paul al II-lea /
Witness to Hope: The Life of Karol Wojtyla, Pope John Paul II

Cel mai izbutit film despre cel mai iubit suveran pontif din istoria Vaticanului, documentarul
are la bază biografia omonimă scrisă de George Weigel. Proiecţia este urmată de o
dezbatere despre papalitate.

VINERI

Concept Cinepolitica

PROGRAM SPECIAL: PROPAGANDĂ ȘI MANIPULARE
h. 19:00

Răsună valea

(România, 1950)
Regia: Paul Călinescu
Primul film românesc de propagandă realizat
după instaurarea comunismului glorifică munca
voluntară a brigadierilor de pe şantierul
Bumbeşti-Livezeni şi îi prilejuieşte marelui actor
Radu Beligan al doilea rol important de cinema,
cel al unui „element decadent”
, satirizat conform
cerinţelor epocii.

PROGRAM SPECIAL: INSUPORTABILA MEMORIE
h. 14:30

Examenul /
The Exam /
A vizsga

(Ungaria, 2011)
Regia: Péter Bergendy
Un thriller cu ritm şi
suspans bine condus,
despre spionii maghiari care, după
revoluţia eşuată din
1956, pentru a-şi
demonstra loialitatea
faţă de cauza
comunistă, au fost
nevoiţi să se spioneze
şi denunţe între ei.

h.16:30

Pe scurt,
despre politică

Program care adună şase
dintre cele mai importante
filme scurte cu tematică
politică, realizate
în ultimii ani (selecţie:
Massimilliano Nardulli)

Evrei de
vânzare

(România, 2013)
Regia: Radu Gabrea

h.20:00

Copiii lui
Hitler /
Hitler’s
Children

Un documentar incit- (Israel-Germania, 2011)
Regia: Chanoch Ze’evi
ant, care abordează
Copiii pot repeta
un subiect inedit –
greşelile părinţilor,
„cea mai mare
operaţiune prin care dar pot şi plăti pentru
culpele acestora,
un stat şi-a vândut
după cum sugerează
propriii cetăţeni,
petrecută până azi în acest documentar
pătrunzător despre
Europa”.
descendenţii celor
mai importanţi
oficiali ai regimului
nazist.

h.21:30

Odessa

(România-Germania, 2013)
Regia: Florin Iepan
Un film provocator la
adresa întregii
societăţi, care
porneşte de la probabil cel mai întunecat
moment din istoria
românească
modernă, pentru a
trage concluzii nu
tocmai confortabile
despre psihicul
naţional.

Calea izbăvirii /
Redemption Street /
Ustanička ulica

Un documentar cutremurător
şi tulburător, care vă poate
schimba perspectiva
asupra umanităţii.

Un thriller despre război şi
responsabilitate, cu doi mari
actori: Rade Serbedzija
(cunoscut şi din multe producţii
hollywoodiene) şi Uliks Fehmiu
(premiat a Festivalul de la
Sarajevo pentru rolul
interpretat aici).

h. 14:00 (Reluare)

h. 18:00

h. 20:00

(Israel-Franţa-GermaniaBelgia, 2012)
Regia: Dror Moreh

(Serbia, 2012)
Regia: Miroslav Terzić

h. 16:00 (Reluare)

Lagărul 14: Zonă de
control total / Camp 14:
Total Control Zone

Rock the Casbah

(Israel-Franţa, 2012)
Regia: Yariv Horowitz
În 1989, în Teritoriile Ocupate,
nişte tineri soldaţi încearcă
să-şi găsească puncte de sprijin
în haosul care-i înconjoară,
într-o dramă intensă, premiată
la Festivalul de la Berlin.

(Germania-Coreea de Sud, 2012)
Regia: Marc Wiese

h. 14:00 (Reluare)
h.18:30

Lagărul 14: Zonă de
control total / Camp 14:
Total Control Zone

Cerberii /
The Gatekeepers

h. 16:00 (Reluare)

Calea izbăvirii /
Redemption Street /
Ustanička ulica

h. 21:00

Propagandă şi manipulare la
începuturile cinematografului
românesc – conferinţă susţinută
de Cristian Tudor Popescu

80 de milioane /
80 Million /
80 milionów

S.B. Îl cunoşteam bine /
S.B. I Knew Him Well /
S.B. Io lo conoscevo bene
(Italia, 2012)
Regia: Giacomo Durzi,
Giovanni Fasanella

h. 16:00 (Reluare)

Rock the Casbah

(Israel-Franţa, 2012)
Regia: Yariv Horowitz

h. 18:00

Copilărie clandestină /
Clandestine Childhood /
Infancia clandestina

GALA DE ÎNCHIDERE

(Germania-Australia-Marea Britanie, 2012)
Regia: Cate Shortland

h. 20:00

h. 17:00 (Reluare)

(SUA, 2012)
Regia: Robert Redford

Copilărie clandestină /
Clandestine Childhood /
Infancia clandestina

(Argentina-Spania-Brazilia, 2012)
Regia: Benjamín Ávila

(Italia, 2012)
Regia: Giacomo Durzi,
Giovanni Fasanella

Un documentar captivant,
plin de mărturii inedite,
despre creşterea şi descreşterea
unuia dintre cei mai cunoscuţi,
înstăriţi şi puternici politicieni
europeni din ultimele
două decenii.

h. 20:00

Premii:
Trofeul
Premiul pentru Cel mai bun film politic
Mențiunea Specială a Juriului

Lore

(Germania-Australia-Marea
Britanie, 2012)
(Argentina-Spania-Brazilia, 2012) Regia: Cate Shortland
Regia: Benjamín Ávila
Atunci când, la sfârşitul
Un film cu numeroase selecţii
conflagraţiei mondiale, naziştii
şi premii internaţionale, în
îşi văd toate iluziile spulberate,
care războiul underground
copiii lor, rămaşi fără sprijin,
împotriva puterii totalitare
încep să pună sub semnul
din Argentina anului 1979
întrebării tot ceea ce îi
marchează destinele unor copii învăţaseră părinţii, într-o
cu dublă identitate.
dramă superbă, excelent
primită de criticii şi
spectatorii din toată lumea.

h. 15:00 (Reluare)

Lore

S.B. Îl cunoşteam bine /
S.B. I Knew Him Well /
S.B. Io lo conoscevo bene

Spune-mi cu cine te însoţeşti /
The Company You Keep

Un thriller politic antrenant, cel mai recent film cu
şi de Robert Redford, care a apelat la o distribuţie de
milioane, chestionează legitimitatea utilizării
violenţei în lupta împotriva violenţei, precum şi
problema asumării responsabilităţii, chiar şi după decenii.

Awards:
Trophy
Prize for best Political Film
Jury’s Special Mention
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Directorul Festivalului
/ Festival Director:
Copel Moscu

Poate că nicio artă nu este legată atât de strâns de politică
precum filmul. Datorită uriaşei sale popularităţi, cinematograful
a fost, încă de la apariţie, un mijloc eficient de manipulare.
De ce este necesar un festival al filmului politic?
Filmul de valoare este, implicit, cel mai fidel deţinător de
informaţie şi atitudine politică, iar primele realizări importante
ale cinematografiei mondiale dovedesc acest lucru. Un festival
de film cu tematică politică are datoria să deschidă o fereastră
către problemele lumii de astăzi şi să dezvăluie partea obscură a
unui mecanism care, de cele mai multe ori, ne scapă, din pricina
lipsei de informaţie. Cunoaşterea poate cristaliza o atitudine.
Artistul, prin definiţie, este un om liber, de multe ori în conflict
cu puterea. Opere cinematografice remarcabile au fost mutilate,
interzise, iar autorii lor au avut de suferit. Festivalul se doreşte a
fi şi o recunoaştere a curajului cineaştilor în slujba adevărului şi a
valorilor universale.
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Perhaps none of the arts is so intimately connected to politics
as cinema. The mass appeal of cinema has converted it into an
effective instrument for manipulation since the very early days
of its existence.
Why do we need a political film festival?
The important achievements of cinema worldwide prove that
good films implicitly hold political information and contain a
political attitude. A film festival focused on political cinema
assumes the task of opening a window towards the problems
facing our world today and of revealing the obscure parts of
the political machinery on which information is scarce and the
public awareness low. A better knowledge may generate an
appropriate attitude.
An artist is essentially a free person, who often comes in conflict
with the power of authority. Remarkable films have often been
mutilated or banned altogether by censorship, and their authors
persecuted.
Our festival is also an act of recognition, acknowledging the
courage of filmmakers worldwide whose work speaks of truth
and conveys universal values.
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Mulțumiri speciale / Special Acknowledgments
Tuturor regizorilor, producătorilor și distribuitorilor ale
căror filme sunt prezentate la CINEPOLITICA 2013 și
următoarelor persoane (în ordine alfabetică):

To all the directors, producers and distributors whose films
are screened in CINEPOLITICA 2013 and to the following
persons (in alphabetical order):

Cristian Anastasiu

Beate Köhler

Ioana Rosenberg

Ana Androne

Rene Kubášek

Benoît Rutten

Gabriel Antal

Michel Kubler

Richard Rymland

Antoine Bagnaninchi

Mirela Lazăr

Luiza Săvescu

Tereza Barta

Andreea Luca

Caroline Seebregts

Sorin Botoșeneanu

Andreea Lupescu

Dana Stănculescu

Laurențiu Brătan

Manuela Mazzone Lopez

Radu Suciu

Alina Cantacuzino

Ștefana Mărmureanu

Elena Șerban-Minea

Roxana Călinescu

Anca Mitran

Eugen Şerbănescu

Ileana Cecanu

Mihai Mitrică

Laura Talsma

Ruxandra Cernat

Mirela Murgescu

Roxana Trestioreanu

Angela Ciurumelea

Marina Neacşu

Marian Țuțui

Magdolna Csegedi

Diana Negescu

Juan Carlos Vidal

Renata Cuibus

Adrian Niculescu

Jiřina Vyorálková

Isidora Djordjevic

Florentina Andrei Nita

Agata Walkosz

Gabriela Dobre

Emanuel Papagheorghiu

Maja Wawrzyk

Olivia Dragnea

Alina Pelteacu

Catherine Wyler

Didier Dutour

Ezio Peraro

Carmen Zamfirescu

Judith Dwan Hallet

Gabriela Petre

Bogdan Ficeac

Constantin Pivniceru

Commandant LLC.

Sebastian Fitzek

Cristian Tudor Popescu

MediaPro Distribution

Thomas Grand

Cristina Popescu

Tomasz Kluz

Mihai Retegan

Director General al Centrului Naţional al Cinematografiei, România /
General Director of The National Centre of Cinema, Romania

Eugen Şerbănescu
Salutăm a doua ediţie a unui festival
cu o tematică deosebit de interesantă,
ce lipsea din paleta, din ce în ce mai
variată, a festivalurilor autohtone.
Ne bucură să putem sprijini demersuri
cinematografice serioase, ce vor
dovedi, sperăm, pe parcursul anilor,
temeinicia investiţiilor noastre.
Viaţă lungă, plină de succes!
Şi, mai ales, un public bun!

A cordial welcome to the first film
festival to tackle an extremely
interesting theme, which has not
yet been covered by festivals in our
country, however diverse they have
become lately.
To support serious cinema projects
like this one is a rewarding enterprise,
as we have no doubt that our present
investment will prove its value in time.
I wish the Festival a long and successful
life! And, above all, an excellent
audience!
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JURIUL COMPETIȚIEI / COMPETITION JURY

Răzvan Theodorescu
Răzvan Theodorescu (n. 22 mai 1939, București)
este istoric de artă și doctor în ştiinţe istorice.
Predă la Universitatea de Arte din București
și este membru titular al Academiei Române
din 2000 (corespondent - 1993) și Preşedintele
Secţiei de Arte, Arhitectură şi Audiovizual a
Academiei Române. În 1990, a fost primul
președinte al Radioteleviziunii Române postdecembriste. Între 2000 și 2004 a ocupat fotoliul
de Ministru al Culturii. A fost Secretar general
al Asociaţiei Internaţionale de Studii Sud-Est
Europene, între 1994 – 2000, și este membru al mai multor
academii străine. A publicat peste 15 lucrări de istorie, artă
românească și europeană și circa 600 de articole în reviste din
țară și străinătate.

Răzvan Theodorescu (born May 22, 1939, Bucharest)
is an art historian and doctor in historical sciences.
He teaches at the University of Arts in Bucharest and
is a full member of the Romanian Academy since
2000 (correspondent since 1993) and Chairman of
Department of Arts, Architecture and Audiovisual
of Romanian Academy. In 1990, he was the first
president of post-revolutionary Romanian National
Radio and Television. Between 2000 and 2004, he
was Minister of Culture. He was Secretary General
of the International Association for Southeast
European Studies, between 1994 and 2000, and is a member of
several foreign academies. Author of more than 15 works of history,
Romanian and European art and about 600 articles in national and
international journals.

Artan Minarolli
Născut la Tirana în 1958. În 1982, a absolvit
Universitatea din Tirana, cu specializarea
Arte frumoase. În 1992, a absolvit Regie de
film la Studioul Albafilm din Tirana. A mai
urmat cursuri de regie de film la Şcoala de Film
Europeană din Ebeltoft, Danemarca (1993). A
activat ca actor, regizor de teatru, asistent de
regie în cinema, regizor de film şi scenarist.
Între 2006 şi 2009, a condus Arhiva Naţională
de Filme a Albaniei. Începând din 2009, Artan
Minarolli este Preşedintele Centrului Naţional
al Cinematografiei din Albaniei. Este reprezentantul Albaniei
la Eurimages. Lungmetrajele sale includ premiatele NOAPTEA
FĂRĂ LUNĂ (2004) şi VIU! (2009).

Born in Tirana (Albania) in 1958. In 1982,
he graduated from the University of Tirana,
majoring Fine Arts. In 1992, he graduated Film
Directing at Albafilm Studio in Tirana. He studied
film directing at the European Film School in
Ebeltoft, Denmark (1993). He has worked as
actor, theatre director, assistant film director,
film director and screenwriter. Between 2006
and 2009, he directed the Albanian National Film
Archive. From 2009 ongoing, Artan Minarolli
is the Chairman of the Albanian National
Center of Cinematography. He is the Albanian representative
at Eurimages. His feature films include the awarded THE
MOONLESS NIGHT (2004) and ALIVE! (2009).
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Bogdan Teodorescu (n. 1963) a absolvit Facultatea
de Instalații a Universității Tehnice de Construcții
din București și este doctor în comunicare din
2006. Jurnalist si manager de presă din 1990,
este profesor de marketing politic și electoral
la SNSPA, membru al Asociației Internaționale
a Consultanților Politici (IAPC) și al Asociației
Europene a Consultanților Politici, precum și
membru al Uniunii Scriitorilor din România,
din 2004. Autor și coautor a peste zece volume,
printre care o carte de non-ficțiune, „Cinci milenii
de manipulare” (Ed. Tritonic, 2007), două cărți
de călătorie și patru romane, cel mai recent „Băieți aproape
buni” (Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti pe 2010).

Bogdan Teodorescu, born 1963, in Bucharest,
graduated The Civil Engineering University of
Bucharest (1987) and a PhD (Communication,
2006). Journalist and media manager since 1990,
professor at The National University for Political
Sciences and Administration, member of the
International Association of Political Counsellors
and of the European Association of Political
Counsellors since 2001 and member of the
Romanian Writers Association since 2004.
Author of half a dozen of bestsellers: a non-fiction
book „Five Millennia of Manipulation”, two travel
books, „54/24” and „Traveller Worldwide”, and four novels,
the most recent one „Almost Good Fellows” (ASB Award 2010).

Fondator și director artistic al Signes de Nuit Festival of Audiovisual and Cinematographic
Creation and Documentary Art și membru al
FIPRESCI (Federația Internațională a Criticii de
Film), Dieter Wieczorek are studii de filosofie,
literatură, științe politice și istoria și teoria artei.
După ce a creat instalații și performance-uri de
artă contemporană, de-a lungul anilor ‘90, în 1999
a fondat „Commission of Situation Creation”, o
rețea internațională de „stranii situații create în
spații publice”. În 2003, a fondat festivalul Signes
de Nuit și de atunci, în jur de 90 de programe speciale cu filme
selecționate de el au fost proiectate în spații outdoor în 25 de țări.
Dieter Wieczorek trăiește la Paris.

Founder and Artistic Director of Signes de Nuit
- Festival of Audiovisual and Cinematographic
Creation and Documentary Art, Dieter Wieczorek
is member of FIPRESCI. Having studies in
philosophy, literature, sociology, political science,
history and art theory, he has worked as free
contemporary art and culture critic and later
film critic. After having created installations and
performances in the ‘90s, in 1999 he founded
the “Commission of Situation Creation”, an
international network of “strange situations
creation in public spaces”. In 2003, he founded Signes de Nuit
and since then, beside the main festival, around 90 selected
programs have been shown out door in up to now 25 countries.
He lives in Paris.

Vintilă Mihăilescu
Vintilă Mihăilescu este antropolog, profesor
universitar și şeful Catedrei de Sociologie a
Facultăţii de Ştiinţe Politice, Şcoala Naţională de
Studii Politice şi Administrative. În 1990, a inițiat
Societatea de Antropologie Culturală din România
(SACR), al cărei preşedinte a fost între 1994 şi
2000. A fost visiting professor la numeroase
universităţi şi centre de studii avansate din Franţa,
Elveţia, Germania, Belgia, Canada, Ungaria şi
Bulgaria. Este autorul a numeroase cărți, printre
care „Fascinația diferenței” (1999), „Socio-hai-hui.
O altă sociologie a tranziției” (2000), „Antropologie. Cinci
introduceri” (2007). În 2006 a fost decorat de Preşedintele
României pentru serviciile aduse culturii române.

Vintilă Mihailescu is a leading Romanian
anthropologist, professor and head of the
Department of Sociology, Faculty of Political Science,
National School of Political Studies and Public
Administration. In 1990, he initiated the Society of
Cultural Anthropology in Romania (SACR), whose
president he was between 1994 and 2000. He was
visiting professor at numerous universities and
advanced research centers in France, Switzerland,
Germany, Belgium, Canada, Hungary and Bulgaria.
He is the author of several books, including
„Fascinația diferenței” (1999), „Socio-hai-hui. O altă sociologie a
tranziției” (2000), „Antropologie. Cinci introduceri” (2007). In
2006, he was decorated by the Presidency for his service to the
Romanian culture.

Massimiliano Nardulli
Născut la Roma în 1976. După o licenţă în Ştiinţe
umaniste şi Arte, s-a specializat în cinema.
Liber-profesionist implicat în manifestări
culturale din Italia, Spania şi Franţa. Din 2007,
selecţioner şi consultant pentru scurtmetraje
al mai multor festivaluri: Festival Européen
du Film Court de Brest (Franţa), Arcipelago,
Festival Internazionale di cinema e nuove
immagini (Roma), Piemonte Movie (Torino),
Lakino – Festival de Scurtmetraj Latino-american
(Berlin). Membru votant al “Académie des Arts
et Techniques du Cinéma” şi al “Les Lutins du
Court Métrage” din Franţa. Director artistic al Festivalului de
Scurtmetraj European de la Brest, face de fapt naveta între
Franţa şi România.

Born in Rome in 1976. After a degree in
Humanities and Arts, he specialized in cinema.
Freelancer involved in cultural activities in
Italy, Spain and France. Since 2007, short film
programmer and advisor for several festivals:
Festival Européen du Film Court de Brest
(France), Arcipelago, Festival Internazionale di
cinema e nuove immagini (Rome), Piemonte
Movie (Torino), Lakino – Latin American Short
Film Festival (Berlin). Voting member of the
French “Académie des Arts et Techniques du
Cinéma” and of “Les Lutins du Court Métrage”.
Artistic Director of Brest European Short Film Festival,
Massimiliano Nardulli lives actually between France
and Romania.
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Bogdan Teodorescu

Dieter Wieczorek
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ECHIPA FESTIVALULUI / FESTIVAL TEAM

Directorul Festivalului / Festival Director:

PR & Press:

Născut în 1953, Copel Moscu a absolvit Institutul Naţional
de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti în 1978, şi
ulterior a lucrat la Studioul de Film Documentar Sahia.
Unul dintre autorii marcanţi ai Noului Val în Documentarul
Românesc din anii ‘80 (împreună cu Ovidiu Bose Paştină,
Tereza Barta, Laurenţiu Damian, Sabina Pop), a fost un
deschizător de drumuri în provocarea limitelor limbajului
cinematografic în filme subversive, controversate, care
ascundeau, în spatele experimentului îndrăzneţ la nivel de
concept şi formă, o critică energică a regimului comunist - filme
interzise de cenzura perioadei. Copel Moscu a creat peste 50 de
filme de scurt şi lung metraj în calitate de regizor şi scenarist,
pentru care a obţinut peste 25 de premii internaţionale şi
naţionale (Şcoală serală, Pe malul Ozanei, Şcoala
mea iubită, Epoca de bronz, Va veni o zi şi Am ales
libertatea). În prezent, predă regie de film la Universitatea
Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti
(UNATC) şi artă video la Universitatea de Arte Bucureşti
(UNARTE) şi este un cunoscut consultant artistic pentru
televiziune şi cinema. În anul 2010, consecvent cu viziunea
sa liberală, inovatoare şi cu devotamentul său pedagogic,
şi-a asumat provocarea de a oferi publicului românesc, în
special studenţilor de la film şi arte vizuale, primul Festival
Internațional de Film Experimental din România.

Florentina Ciuverca a absolvit jurnalismul la Universitatea
„Al. I. Cuza”din Iaşi şi a studiat filmologia la Universidade
da Beira Interior din Portugalia, în timpul unei burse SocrateErasmus. Este fondator şi editor al publicaţiei online de
cinema Filmreporter.ro. Corespondentă la Festivalul de
la Cannes cinci ediţii la rând (2007 - 2011), la Veneţia şi la
TIFF, a fost jurnalistă pe domeniul Cultură la „Evenimentul
zilei”, între 2006 şi 2010, și autoare a numeroase interviuri
cu personalități din film și literatură. A făcut parte din
juriul de nominalizări al Premiilor Gopo, ediția 2011. A fost
nominalizată la prima ediție a bursei „Alex. Leo Șerban”,
acordată unui jurnalist sau critic de film. Face parte din
echipa de comunicare a Festivalului Internațional de Film
Transilvania (TIFF) și a Les Films de Cannes à Bucarest.

Copel Moscu

Born in 1953, Copel Moscu graduated
from the National Institute of
Drama and Film Bucharest in 1978,
after which he worked at the Sahia
Documentary Film Studio. One of
the key authors of the Romanian
Documentary New Wave from the
’80s (together with Ovidiu Bose
Paștină, Tereza Barta, Laurențiu
Damian, Sabina Pop), he was a pioneer in pushing the limits
of cinema language in controversial, subversive films which
concealed, under daring conceptual and formal experimenting,
a fierce criticism of the communist regime, many of with were
banned by the establishment’s censorship. Copel Moscu created
over 50 short and feature films, as director and scriptwriter, for
which he was awarded over 25 international and national prizes
(The Evening School, On the Ozana Shore, My Beloved
School, The Bronze Age, A Day Will Come, and I Chose
Freedom). Presently he teaches film directing at the National
University of Drama and Film Bucharest (UNATC) and video-art
at Bucharest Art University (UNARTE) and serves as an artistic
consultant for television and cinema. In 2010, consistent with
his innovative vision and commitment to education, he took the
challenge to offer Romanian audiences, particularly cinema and
visual arts students, the first International Experimental Film
Festival in Romania.

Selecționer / Programmer :

Marius Copel
Since 2002, he is a film journalist
and critic, with reviews,
commentaries, essays and
interviews published in several
cultural and general publications,
as well as on various websites and
blogs. His first published volume,
The ‘New Wave’ of Romanian Cinema (2006), was awarded with
the “George Littera” prize by the Film Critics’ Association within
the Romanian Filmmakers’ Union (UCIN). Since 2008, he has
been a member of the Film Critics’ Association within UCIN and
of the International Federation of Film Critics (FIPRESCI). Since
2007, he has served as selector and jury member in several film
festivals and competitions in Romania and has been involved
in the organization of other similar events. Since 2012, he is
working for Cinepolitica as programmer and for the Romanian
National Film Archive as programmer for the two theatres of the
Romanian Cinematheque.

Născut în București în anul 1983. De-a lungul timpului își
urmărește pasiunea pentru arte și media, studiind jurnalismul,
cinematografia și artele video. Lucrând la filme documentare
ca regizor secund și documentarist, dezvoltând și producând
emisiuni de televiziune și on-line, își fondează propria
companie în anul 2007. În aceeași perioadă co-produce
evenimente culturale în București și Berlin. Între 2009 și 2011
se apropie de lumea artelor vizuale digitale și regizează filme
experimentale, descoperind un terioriu nou și fascinant. În
prezent, își continuă activitatea de realizator și scenarist,
dezvoltând proiecte mai ales în direcția filmelor de gen,
thriller sau mistery. Începând cu anul 2012, este producătorul
Festivalului Internațional al Filmului Politic CINEPOLITICA.
A co-produs, de asemenea, cea de-a treia ediție a Festivalului
Internațional al Filmului Experimental București, BIEFF.

Born in Bucharest in 1983. He
pursued his passion for arts
and media, getting trained in
journalism, cinema and video-arts.
Working at documentary films as
assistant director and researcher,
developing and producing
television and on-line programs,
he founded his own production
company in 2007. In the same
time he co-produces cultural events
in Bucharest and Berlin. Between 2009 and 2011 he gets closer
to the universe of visual digital arts and directs experimental
short movies, discovering a fascinating new realm. He is
currently pursuing the path of filmmaking and scriptwriting,
developing particularly thriller and mistery stories. Since 2012,
he is the producer of the International Political Film Festival
CINEPOLITICA. He also co-produced the third edition of the
Bucharest International Experimental Film Festival, BIEFF.
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Florentina Ciuverca is a Journalism
graduate of „Al.I.Cuza“
University in Iasi and studied
filmology at Universidade da
Beira Interior, Portugal, during
a Socrate-Erasmus Scholarship
in Cinema Studies. She has nine
years of experience in cultural
journalism, contributing to various
newspapers and magazines,
including “Evenimentul zilei”,
between 2006 and 2010. She is a
founder and editor of the online publication filmreporter.ro. As
a correspondent from Cannes Film Festival, Venice Film Festival
and TIFF, she has interviewed famous personalities. She was
a jury member for Gopo Awards nominations, 2011th edition.
Florentina has been nominated for the first edition of „Alex. Leo
Serban” scholarship, given to a journalist or film critic. She is
part of the communication teams of Transilvania International
Film Festival (TIFF) and Les Films de Cannes à Bucarest.

Producător Festival / Festival Producer:

Mihai Fulger

Din 2002, jurnalist şi critic de film, cu cronici, articole de
opinie, eseuri şi interviuri apărute în numeroase publicaţii
culturale şi generaliste, precum şi pe diverse site-uri şi bloguri. Debutul său editorial, volumul de interviuri „Noul val” în
cinematografia românească (2006), a fost distins cu premiul
„George Littera” pentru carte de cinema de către Asociaţia
Criticilor de Film din cadrul Uniunii Cineaştilor din România
(UCIN). Din 2008, este membru al Asociaţiei Criticilor de Film
din cadrul UCIN şi al Federaţiei Internaţionale a Criticilor de
Film (FIPRESCI). Din 2007, colaborează, ca selecţioner sau
membru al juriului, cu numeroase festivaluri şi concursuri
de film din România, fiind implicat în organizarea altor
evenimente similare. Din 2012, este selecţioner pentru
Cinepolitica şi lucrează pentru Arhiva Naţională de Filme a
României, fiind responsabil cu programul celor două săli ale
Cinematecii Române.

Florentina Ciuverca
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GALA DE DESCHIDERE / OPENING GALA

Consilier Comunicare / PR Adviser:

Dumitru Borţun

Dumitru Borţun (n. 1951) este doctor în filosofie şi conferenţiar
la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice a Şcolii Naţionale
de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti - SNSPA, unde
predă cursurile „Analiza discursului
public”, „Semiotică. Teorii ale
limbajului” şi „Responsabilitate
socială corporativă”. În 2009,
Alianţa Naţională a Organizaţiilor
Studenţilor din România – ANSOC
i-a oferit titlul de Profesor Bologna,
acordat profesorilor care „sunt
apreciaţi de studenţi, aduc plus de
valoare educaţiei din România şi sunt
modele pentru studenţi”.
A publicat peste 70 de studii, eseuri,
articole şi interviuri în volume
colective, publicaţii de specialitate
şi reviste de cultură. Este autorul
mai multor cursuri universitare,
precum şi al cărţilor „Bazele epistemice ale comunicării” (Ars
Docendi, 2002), „Relaţiile Publice şi noua societate” (Tritonic,
2005, 2012), „Responsabilitatea socială corporativă: de la relaţii
publice la dezvoltare durabilă”, coordonator (Tritonic, 2012).
Este membru fondator al Asociaţiei Române de Relaţii Publice
– ARRP (din 1995). Adunarea Generală din 2 martie 2005 l-a
ales Preşedintele ARRP, funcţie pe care a deţinut-o până în mai
2008. În prezent este Preşedintele Juriului de Onoare al ARRP.

Dumitru Borţun (b. 1951) has been awarded with the title of
Doctor in Philosophy, and he is associate professor of the
Communication and Public Relations Faculty of the National
University of Political Studies and
Public Administration (NUPSPA).
There, he holds classes on “Analysis
of Public Speech”, “Semiotics.
Language’s Theory”, and
“Psichology of Communication”.
He published over 70 essays,
studies, articles and interviews in
collective volumes, scientific works,
and culture magazines, as well as in
the daily press. Also, he is the author
of many collegiate manuals and
books, such “The Epistemological
Foundations of Communication”
- Ars Docendi, Bucharest, 2002,
“Public Relations in the New
Society” - Tritonic, Bucharest, 2005 and 2012, “Corporate
Social Responsibility: from Public Relations to Sustainable
Development” (editor) - Tritonic, Bucharest, 2012.
Starting with 1995, Dumitru Borţun is one of the founding
members of the Romanian Association of Public Relations
Professionals, ARRP. The General Assembly of March 2nd 2005
elected him the President of ARRP, and the General Assembly
of May 29th 2008 elected him the Chairman of the Honorary
Jury of ARRP.

ECHIPA FESTIVALULUI / FESTIVAL TEAM
catalogue editors

SUBTITLING COORDINATOR

FINANCIAL COORDINATOR

Mihai Fulger
Florentina Ciuverca

Adrian Coman

Antonio Pătrașcu

GRAPHIC DESIGNER

TRANSPORT COORDINATOR

Alex Boruz

Dan Angelescu

Mihai Velcescu
Kraftmark. The DeSIGN FORGE.

LOCATION MANAGERS

DTP COORDINATOR

Roxana Andrei
Andrei Jakab

Alexandru Cătălin Petcu

Mihai Velcescu
Marius Copel

WEBSITE DEVELOPER

PHOTO COORDINATOR

Tiberiu Andrișan

Ionuț Dobre

FESTIVAL TRAILER

VIDEO EDITOR

Marius Copel

Roger Vlădoianu

ONLINE AND VOLUNTEER COORDINATOR

FESTIVAL POSTERS

EVENTS COORDINATOR
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Frumoasa
adormită /

Dormant
Beauty / Bella
addormentata
Italia-Franţa / Italy-France, 2012, 115’
Marco Bellocchio
Marco Bellocchio,
Veronica Raimo, Stefano Rulli
Distribuţie / Cast: Toni Servillo, Isabelle
Huppert, Alba Rohrwacher, Michele
Riondino, Maya Sansa, Pier Giorgio
Bellocchio, Gian Marco Tognazzi
Producţie / Production: Cattleya, Rai
Cinema, Babe Films
Regie / Directed by:

Scenariu / Written by:

Festivaluri, premii / Festivals, awards:

Venice IFF 2012: Marcello Mastroianni
Award – Fabrizio Falco, Brian Award –
Marco Bellocchio, São Paulo IFF 2012:
Critics Award, Toronto IFF 2012,
Busan IFF 2102, London FF 2012,
Mumbai FF 2102, Tokyo IFF 2012,
Ljubljana IFF 2012, Tallinn Black
Nights FF 2012, Palm Springs IFF
2013, Göteborg IFF 2013, Glasgow FF
2013, Belgrade FF 2013, Hong Kong
IFF 2013, Bari IFF 2013

Italia este divizată de cazul Eluanei
Englaro, o tânără decuplată de la aparate
după 17 ani petrecuţi în stare vegetativă.
A fost prima eutanasie oficială din Italia
şi o tragedie care a schimbat vieţile şi
credinţele multor oameni. Un senator
are probleme de conştiinţă când e pus să
voteze decretul care împiedică moartea
ei; fiica sa, în schimb, pledează pentru
menţinerea ei în viaţă şi protestează în
faţa clinicii unde e internată. O actriţă
celebră şi o catolică ferventă renunţă la
carieră pentru a-şi îngriji fiica aflată în
comă. Un medic se îndrăgosteşte de o
tânără dependentă de metadonă şi refuză
să o lase să se sinucidă.

Italy is cleaved by Eluana Englaro’s drama,
who will die after 17 years spent in a
vegetative state. This national tragedy will
touch and transform various characters,
each of them with their own ideology
and beliefs. A senator is struggling with
his vote on a law he profoundly disagrees
with. His daughter Maria, a pro-life
activist, is protesting in front of the clinic
where Eluana is hospitalized. Elsewhere,
a famous actress incessantly believes that
her daughter, who has also been in an
irreversible coma for years, will regain
consciousness. And Rosa wants to end her
life, but a young doctor full of hope uses all
his powers to prevent her from doing so.

Biografia regizorului / Director’s Bio: Marco Bellocchio
Marco Bellocchio, născut în 1939 la Piacenza, EmiliaRomagna, este unul dintre cei mai apreciaţi regizori
italieni, un obişnuit al Festivalurilor de la Cannes şi
Veneţia. Nu s-a ferit, de-a lungul carierei, de subiecte
controversate, majoritatea legate de lumea politică şi
a Bisericii: ascensiunea lui Benito Mussolini, răpirea
lui Aldo Moro sau influenţa religiei şi a Vaticanului.

Marco Bellocchio, born in 1939 in Piacenza, EmiliaRomagna, is one of the most celebrated Italian
directors, a Cannes and Venice regular. During his
career, he never feared the controversial topics, most
of them related to politics and the Church: the rise of
Benito Mussolini, the kidnapping of Aldo Moro or the
influence of religion and the Vatican.

Filmografie selectivă /Selected filmography

2009 VINCERE; 2003 AFACEREA ALDO MORO / GOOD MORNING, NIGHT; 2002 ORA DE RELIGIE / MY MOTHER’S SMILE; 1991
CONDAMNAREA / THE CONVICTION; 1986 DIAVOLUL ÎN CORP / DEVIL IN THE FLESH; 1971 ÎN NUMELE TATĂLUI / IN THE
NAME OF THE FATHER; 1965 CU PUMNII ÎN BUZUNARE / FISTS IN THE POCKET

80 de
milioane /
80 Million /
80 milionów
Polonia / Poland, 2011, 103’
de automobile Fiat 126p) din contul
sindicatului deschis la Banca Naţională,
înainte ca acesta să fie blocat. Ofiţerii
Securităţii sunt pe urmele lor. Este
începutul unei curse în care chiar şi
preoţi sau traficanţi îşi joacă rolul lor.
Fiecare tabără are câţiva aşi în mânecă.

Statement curatorial / Curatorial statement:
Reprezentantul Poloniei la Oscaruri e un thriller politic alert,
plin de acţiune, dar şi cu accente de comedie neagră. Rar se
întâmplă ca o lecţie de istorie transpusă pe ecran să fie atât de
plăcută şi palpitantă precum această recreere a unei poveşti
fascinante din tinereţea regizorului, în epoca întunecată a
statului poliţienesc condus de Jaruzelski, când sindicatul
independent Solidaritatea al lui Walesa, sprijinit de Biserica
Romano-Catolică, se zbătea să amelioreze sistemul politic.
Eroii, inspiraţi de figurile proeminente ale activiştilor din
Silezia de Jos, luptă în numele oprimaţilor împotriva oficialilor
dictatoriali, în timp ce miliţia şi serviciile secrete ar face orice
pentru a înăbuşi revolta.
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Tarnowska Nagroda Filmowa 2012:
Special Jury Prize – Piotr Głowacki
Festivalul Filmului Polonez de la
Gdynia 2012 / Gdynia Polish Film
Festival: “Golden Clapper” People’s
Choice Award
Festivalul Filmului Polonez de la
Chicago 2012 / Chicago Polish Film
Festival: PFFA (Polish Film Festival in
America) President’s Award
Tirana IFF 2012: Best Screenplay Award
Moscova / Moscow IFF 2012
(Competition)

It has been years since the war ended.
A young deputy prosecutor, Dušan,
handling the war crimes, is assigned to
investigate a paramilitary formation.
Quickly he comes to learn that this is a
branch of the “First Pioneer’s”, a group
which was operating on the battlefields
in Croatia, Bosnia and Kosovo, after
which it disappeared without a trace.
Dušan is determined to solve the case
in order to show his father, a famous
retired law professor, and to his boss, a
senior war crimes prosecutor, that he is
capable of the job.

Statement curatorial / Curatorial statement:
Poland’s official Oscar submission is an action-packed, fastpaced political heist thriller, with a dark comedy touch. Rarely
has a cinematical history lesson been so agreeable and gripping
as Waldemar Krzystek’s recreation of a fascinating story from
his youth in the dark era of Jaruzelski’s police state, when
Walesa’s Solidarity independent trade union, backed by the
Roman Catholic Church, was struggling to bring about a better
political system. The heroes, inspired by prominent activists
in Lower Silesia, represent the oppressed against the mediamanipulating authoritarian officials, while the militia and
secret services would stop at nothing to block the uprising.

Biografia regizorului / Director’s Bio: Waldemar Krzystek

Scenariu / Written by:

Festivaluri, premii / Festivals, awards:

Au trecut ani buni de când războiul a
luat sfârşit. Un tânăr procuror adjunct,
Dušan, însărcinat cu crimele de război,
este desemnat să investigheze o
formaţiune paramilitară. El descoperă
rapid că aceasta era afiliată „Primilor
pionieri”, un grup care opera pe
câmpurile de luptă din Croaţia, Bosnia şi
Kosovo, după care a dispărut fără urmă.
Dušan este hotărât să soluţioneze cazul,
pentru a le demonstra tatălui său, un
faimos profesor de drept pensionat, şi
şefului său, un procuror cu experienţă în
crime de război, că poate rezolva sarcina.

Waldemar Krzystek, născut în 1953
la Swobnica, este unul dintre cei
mai cunoscuţi regizori polonezi ai
generaţiei de mijloc, un mentor
pentru numeroşi tineri cineaşti. A
absolvit în 1981 Facultatea de Radio
şi Televiziune a Universităţii din
Silezia. Filmele sale se concentrează
asupra istoriei Poloniei, iar
protagoniştii sunt aproape întotdeauna
implicaţi în politică.

Waldemar Krzystek,
born in 1953 in Swobnica,
is one of the best known
Polish directors of the
middle generation,
a mentor for many
young filmmakers. He
graduated in 1981 from
the Department of Radio
and Television of the Silesia University. His
films are focused on the history of Poland
and the protagonists are almost always
involved in politics.

Filmografie selectivă /Selected filmography

2008 MICA MOSCOVĂ / LITTLE MOSCOW; 2000 FĂRĂ MILĂ / NO MERCY;
1994 MOARTE POLONEZĂ / POLISH DEATH; 1992 DAT AFARĂ DIN VIAŢĂ /
DISMISSED FROM LIFE

Cum investigaţiile asupra crimelor
de război sunt încă în desfăşurare şi
continuă să scoată la lumină detalii
cutremurătoare despre sălbaticele
conflicte interetnice ce au rupt în bucăţi
fosta Iugoslavie în anii 1990, filme
precum maturul, puternicul şi stilatul
lungmetraj de debut al lui Miroslav
Terzić, cu profundele sale observaţii
psihologice asupra unor personaje
relevante (interpretate de mari actori,
incluzându-l pe starul internaţional
Rade Šerbedžija), sunt mai mult decât binevenite. Subiectul
funcţionează perfect într-un thriller politic şi procedural
inteligent şi captivant, pe măsură ce dramaturgia se desfăşoară
treptat, cu secretele îngropate şi alianţele întunecate specifice
genului, dar şi cu o notă balcanică.

Serbia, 2012, 97’
Miroslav Terzić
Djordje
Milosavljević, Nikola Pejaković
Distribuţie / Cast: Gordan Kičić, Uliks
Fehmiu, Rade Šerbedžija
Producţie / Production: FilmKombajn doo
Regie / Directed by:

Scenariu / Written by:

Festivaluri, premii / Festivals, awards:

Sarajevo FF 2012: „Inima oraşului
Sarajevo” pentru Cel mai bun actor
(Uliks Fehmiu) / “The Heart of Sarajevo”
Award for Best Actor (Uliks Fehmiu)
Cottbus FF 2012: Cel mai bun debut /
Best Debut Film
Mumbai FF 2012; Festivalul Filmului
Sârbesc de la Johannesburg 2012 /
Johannesburg Serbian Film Festival
2012; Trieste FF 2013; Vilnius IFF
2013; Crossing Europe FF Linz 2013

As war crimes investigations are still
being conducted and continue to
reveal staggering details of the harsh
interethnic conflicts which tore the
former Yugoslavia apart in the 1990s,
films as the mature, powerful and
stylish debut feature of Miroslav
Terzić, with its profound insights into
relevant characters (played by great
actors, including the international
star Rade Šerbedžija), are more than
welcome. The topic works perfectly
in a smart, arresting political and legal thriller, as the plot
gradually unfolds with the buried secrets and the dark alliances
specific to the genre, but also with a Balkan touch.

Biografia regizorului / Director’s Bio: Miroslav Terzić
Miroslav Terzić, născut în 1969 la
Belgrad, a absolvit Dreptul Internaţional
la Universitatea din Belgrad şi a urmat
studii la Academia de Film şi Teatru a
aceleiaşi universităţi. A colaborat cu
cele mai mari agenţii de publicitate din
regiune (Leo Burnett, Ogilvy & Mather,
McCann Erickson, Publicis, Saatchi &
Saatchi, Young & Rubicam Milan etc.).
În 2012 şi-a finalizat primul lungmetraj,
CALEA IZBĂVIRII.

Miroslav Terzić (born 1969 in Belgrade) has
graduated International Law at the University
of Belgrade. He has attended bachelor degree
studies at the Academy for Film & Drama,
Belgrade University. He cooperated with the
biggest advertising agencies in the region (Leo
Burnett, Ogilvy & Mather, McCann Erickson,
Publicis, Saatchi & Saatchi, Young & Rubicam
Milan etc.).

Filmografie selectivă /Selected filmography

2002 LIBERTATEA ŞI ULTIMELE ZILE / FREEDOM AND THE LAST DAYS (documentar / documentary)
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Waldemar Krzystek
Krzysztof Kopka,
Waldemar Krzystek
Distribuţie / Cast: Krzysztof Czeczot,
Wojciech Solarz, Maciej Makowski
Producţie / Production: mediabrigade
Regie / Directed by:

Calea izbăvirii / Redemption
Street / Ustanička ulica

International Competition

Competiția internațională

Filmul e bazat pe evenimente reale
care au avut loc în Wroclaw, în 1981.
Cu puţin timp înainte de proclamarea
legii marţiale, un grup de tineri activişti
ai Solidarităţii organizeză o acţiunefulger de retragere a 80 milioane
de zloţi (echivalentul preţului a 160

The film is based on
true events which took
place in Wroclaw in
1981. Just before the
proclamation of martial
law, a group of young
Solidarity activists
decide to organize a
rash action to take
out 80 million zloty
(an equivalent to the
price of 160 Fiat-126p
automobiles) of the Union money from the
National Bank before the account would
be blocked. Security Service officers follow
their steps. It’s the beginning of a gripping
tournament, in which also priests and curb
dealers will play their parts. Each side has
aces up their sleeve.
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Cerberii / The
Gatekeepers
Israel-Franţa-Germania-Belgia /
Israel-France-Germany-Belgium,
2012, 101’

ce a urmat după Războiul de Şase Zile.
Începând din 1967, ei s-au aflat în centrul
procesului decizional al Statului Israel în
toate problemele de securitate. Au lucrat
de aproape cu toţi premierii israelieni, iar
aprecierile şi observaţiile lor au avut – şi
continuă să aibă – un impact profund
asupra politicii israeliene.

Statement curatorial / Curatorial statement:
Documentarul nominalizat la Oscar despre a treia forţă de
securitate a Statului Israel (după Armată şi Mossad), Shin Bet,
care a ajuns să domine discuţiile dintre politicienii israelieni
după Războiul de Şase Zile din 1967, este o incursiune
antrenantă şi stimulantă în istoria unei agenţii de securitate
foarte active, dar şi foarte discrete. Confesiunile celor şase
intervievaţi, despre moralitatea torturii şi terorismului,
arestărilor şi asasinatelor, sunt ilustrate eficient cu filmări de
arhivă şi animaţii CGI bazate pe fotografii autentice. Filmul
vă va schimba modul în care percepeţi rolul Israelului în
geopolitica actuală şi poate chiar modul în care priviţi lumea.

Biografia regizorului / Director’s Bio: Dror Moreh

Distribuţie / Cast:

Festivaluri, premii / Festivals, awards:
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Oscar 2013: Best Documentary Feature
nomination; Cinema for Peace
Awards (Berlin) 2013: Most Valuable
Documentary of the Year; Los Angeles
Film Critics Association Awards: Best
Documentary/Non-Fiction Film;
National Society of Film Critics
Awards, USA: Best Non-Fiction Film;
Jerusalem IFF 2012, Telluride FF 2012,
Toronto IFF 2012, NY FF 2012, IDFA
Amsterdam 2012, Sundance FF 2013

Dror
Moreh,
născut
în 1961 la
Ierusalim,
şi-a început
cariera ca
director de
imagine
şi, după
ce a filmat numeroase lungmetraje de
ficţiune şi documentare, a devenit unul
dintre cei mai importanţi operatori

israelieni. După ce a regizat primul său
film, o docudramă, în 1988, a început
treptat să lucreze exclusiv ca regizor de
filme şi serii documentare.
Dror Moreh (born 1961 in Jerusalem)
became his career as a D.O.P. and, after
shooting several fiction and documentary
feature films, he became one of Israel’s
leading cinematographers. After directing
his first film, a docudrama, in 1988, he
gradually started working as a fulltime
director of documentary films and series.

Argentina, 1979. După ani buni de exil,
Juan şi familia sa revin în Argentina sub
identităţi false. Părinţii lui Juan şi unchiul
său Beto sunt membri ai organizaţiei
Montoneros, care luptă împotriva juntei
militare ce conduce ţara. Din pricina
activităţilor lor politice, ei sunt vânaţi
fără încetare. Prietenii de la şcoală ai lui
Juan şi fata pe care o iubeşte, Maria, îl
ştiu ca Ernesto, nume pe care nu trebuie
să-l uite, miza fiind supravieţuirea
familiei sale. Este o poveste despre
militantism, viaţă şi iubire sub acoperire.
Povestea unei copilării clandestine.

Argentina-Spania-Brazilia /
Argentina-Spain-Brazil, 2012, 112’

Scenariu / Written by:

Argentina, 1979. After years of exile,
Juan and his family come back to
Argentina under fake identities. Juan’s
parents and his uncle Beto are members
of the Montoneros Organization, which
is fighting against the Military Junta
that rules the country. Because of their
political activities, they are being tracked
down relentlessly. Juan’s friends at
school and the girl he loves, Maria,
know him as Ernesto, a name he must
not forget, his family’s survival being
at stake. This is a story about militancy,
undercover life and love. The story of a
clandestine childhood.

Statement curatorial / Curatorial statement:
Dictatura militară din Argentina (19761983) a fost prezentată de mai multe ori pe
ecrane, dar noutatea adusă de Benjamín
Ávila, în filmul său semiautobiografic
care a reprezentat Argentina în cursa
pentru Oscar, este abordarea acelor
ani de represiune din perspectiva unui
adolescent ai cărui părinţi fac parte
dintr-un grup de gherilă. Astfel, unghiul
grav, maniheist, este înlocuit de privirea
participativă, dar lejeră a protagonistului,
care transformă scene violente în secvenţe de roman grafic, în
timp ce puternicul conflict politic, mereu pe fundal, cedează
spaţiu scenelor familiale. Rezistenţa în faţa unui sistem politic
dictatorial rareori a părut atât de intimă şi de emoţionantă.

Benjamín Ávila
Benjamín Ávila,
Marcelo Müller
Distribuţie / Cast: Teo Gutiérrez Moreno,
Ernesto Alterio, Natalia Oreiro, César
Troncoso
Producţie / Production: Historias
Cinematográficas, Habitación 1520
Producciones
Regie / Directed by:

Festivaluri, premii / Festivals, awards:

Donostia-San Sebastián IFF: Casa
de América Award, Huelva Latin
American FF: Colón de Oro, 10 awards
of the Argentinean Academy, Cannes
Directors’ Fortnight 2012, Toronto
IFF 2012, Biarritz International
Festival of Latin American Cinema
2012, Rio de Janeiro IFF 2012, Abu
Dhabi FF 2102, Philadelphia IFF 2012,
São Paulo IFF 2012, Thessaloniki IFF
2102

Argentina’s military dictatorship
(1976-1983) has been depicted several
times on screen, but Benjamín Ávila’s
novelty, in his semiautobiographical
film, an Argentinian submission for
the Academy Awards, is to approach
those years of repression from the
perspective of a teenager whose parents
are members of a guerilla group. Thus,
the grave, manicheist angle is replaced
by a participatory, but light gaze of the
protagonist, who transforms violent scenes into graphic novel
sequences, while the strong political conflict, always in the
background, leaves more way to family, domestic scenes.
Resistance to a dictatorial political system has rarely felt so
intimate and emotional.

Biografia regizorului / Director’s Bio: Benjamín Ávila
Benjamín Ávila, născut în 1972 la Buenos
Aires, este producător de programe
educative pentru televiziune, precum şi
scenarist şi regizor de scurtmetraje. A
obţinut mai multe premii internaţionale
cu lungmetrajul său documentar NEPOŢI
(IDENTITATE ŞI MEMORIE), despre
descendenţii „dispăruţilor” din Argentina.

Benjamín Ávila, born in 1972 in Buenos
Aires, is a producer of educational television
programmes, as well as a screenwriter and
director of short films. He won several
international awards for his documentary
feature GRANDCHILDREN (IDENTITY AND
MEMORY), about the descendants of “the
disappeared” in Argentina.

Filmografie selectivă /Selected filmography

2012 CERBERII / THE GATEKEEPERS (documentar / documentary)
2008 SHARON (documentar / documentary)

Filmografie selectivă /Selected filmography

2011 Veo veo (scurtmetraj / short)
2004 NEPOŢI (IDENTITATE ŞI MEMORIE) / GRANDCHILDREN (IDENTITY AND MEMORY) (documentar / documentary)
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Dror Moreh
Ami Ayalon, Avi
Dichter, Yuval Diskin, Carmi Gillon,
Yaakov Peri, Avraham Shalom
Producţie / Production: Dror Moreh
Productions, Les Films du Poisson,
Cinephil, Wild Heart Productions,
MAC GUFF
Regie / Directed by:

The Oscar-nominated documentary about Israeli’s third
security force (after the Army and the Mossad), the Shin Bet,
which has come to dominate the discussions among Israeli’s
policy makers after the Six-Day War of 1967, is an engaging
and thought-provoking journey into the history of a very
active, but also very secretive security agency. The confessions
of the six interviewees, about the morality of torture and
terrorism, arrests and assassinations, are efficiently illustrated
with archival footage and CGI animations based on authentic
photos. The film will change the way you perceive the role of
Israel in today’s geopolitics and maybe even the way you see
the world.

Copilărie clandestină /
Clandestine Childhood /
Infancia clandestina

International Competition

Competiția internațională

Pentru prima dată în istorie, şase foşti
conducători ai Shin Bet, agenţia de
securitate internă a Israelului, acceptă
să-şi împărtăşească observaţiile din
interior şi să reflecteze în mod public
asupra propriilor acţiuni şi decizii.
Intervievaţi în mod intim, ei fac lumină
asupra controversei privind ocupaţia

For the first time ever, six
former heads of the Shin Bet,
Israel’s secret service agency,
agree to share their insights
and reflect publicly on
their actions and decisions.
Intimately interviewed, they
shed light on the controversy
surrounding the Occupation
in the aftermath of the SixDay War. Since 1967, they
stood at the center of Israel’s decisionmaking process in all matters pertaining
to security. They worked closely with
every Israeli prime minister, and their
assessments and insights had – and
continue to have – a profound impact on
Israeli policy.
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Lagărul 14 – Zonă de control total /
Camp 14 – Total Control Zone
Germania-Coreea de Sud / Germany-South Korea, 2012, 104’
Shin Dong-huyk s-a născut, ca prizonier
politic, în 1983, într-un lagăr nordcoreean de tip gulag. Şi-a petrecut
întreaga tinereţe în Lagărul 14, care
era de fapt un lagăr al morţii. De la
şase ani, a fost supus la muncă silnică,
înfometare, bătăi şi tortură. Mereu la
mila gardienilor, nu ştia nimic despre cei
de afară şi credea că toţi oamenii trăiesc
la fel. La 23 de ani, a izbutit să evadeze

şi a descoperit prima dată „lumea de
afară”. Filmul relatează incredibila sa
poveste, împletită cu cele ale celorlalţi
deţinuţi şi ale paznicilor.
Shin Dong-huyk was born a political
prisoner in 1983, in a Gulag-style
North-Korean camp. He spent his entire
youth in Camp 14, which was actually
a death camp. From the age of six, he

was subjected to forced labor, hunger,
beatings and torture. Always at the
mercy of the wardens, he knew nothing
of the people outside and thought
everybody lived the same way. At 23,
he managed to escape and discovered
the “outside world” for the first time.
The film relates his incredible story,
intertwined with those of his fellow
inmates and prison guards.

Filmul reuşeşte să prezinte nu doar povestea terifiantă a
protagonistului – care se scufundă treptat, în faţa ochilor
noştri, într-un abis unde concepte precum bine şi rău, iubire
şi ură, rudă şi duşman, umanitate
şi animalitate se estompează şi se
confundă – , ci şi mărturiile a doi foşti
ofiţeri nord-coreeni de rang înalt, care
erau implicaţi în sistemul lagărelor de
prizonieri, combinând astfel inteligent,
cu eficacitate maximă, perspectivele
din interior ale victimei şi torţionarului.
Puţinele filmări din „regatul eremit”
sunt completate cu secvenţe stilizate de
animaţie CGI, care readuc la viaţă amintirile întunecate ale lui
Shin. Un film tulburător, greu de uitat, care vă poate schimba
perspectiva asupra umanităţii.

Biografia regizorului / Director’s Bio: Marc Wiese

Scenariu / Written by:

Festivaluri, premii / Festivals, awards:
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Locarno IFF 2012 (Semaine de
la Critique), Toronto IFF 2012
(TIFF Docs), Stockholm IFF 2012,
Thessaloniki Documentary Festival
2013

Marc Wiese, născut în 1966 la
Dortmund, regizează documentare
pentru televiziune şi cinema de peste 15
ani. După studii de filosofie şi jurnalism,
a lucrat ca liber-profesionist pentru
televiziuni germane. Documentarele
sale au fost selecţionate şi premiate în
numeroase festivaluri internaţionale.
Marc Wiese (born 1966 in Dortmund)
has been directing documentaries for
television and cinema for over fifteen

years. After
philosophy
and
journalism
studies, he
worked as
freelancer
for German
televisions.
His documentary films have been
selected and awarded in several
international festivals.

Scenariu / Written by:

Germania-AustraliaMarea Britanie /
Germany-Australia-UK,
2012, 109’
În primăvara anului
1945, armata germană se
prăbuşeşte. Atunci când
părinţii săi nazişti sunt
întemniţaţi, Lore îşi
conduce fraţii mai mici
printr-o ţară devastată de război, într-o
călătorie către libertate, care va pune sub
semnul întrebării toate noţiunile noastre
despre familie, dragoste şi prietenie.
În mijlocul haosului, ea îl întâlneşte pe
Thomas, un misterios refugiat evreu,
care îi spulberă fragila realitate cu ură
şi dorinţă. Pentru a supravieţui, Lore
trebuie să-i acorde încrederea sa unei
persoane pe care fusese învăţată s-o
urască şi, totodată, să se confrunte cu
partea sa întunecată.

Festivaluri, premii / Festivals, awards:

In spring 1945, the German army
collapses. After her Nazi parents are
imprisoned, Lore leads her younger
siblings across a war-torn country, in a
journey to freedom, which will challenge
every notion we have of family, love
and friendship. Amidst the chaos, she
encounters the mysterious Jewish refugee
Thomas, who shatters her fragile reality
with hatred and desire. To live, Lore must
trust someone she was taught to hate and
face the darkness within herself.

Locarno IFF 2012: Audience Award
Hamburg FF 2012: Critics Award
Hamptons IFF 2012: Cinematography
Award, Golden Starfish Award
Valladolid IFF 2012: Best New Director
Award, Stockholm IFF 2012: Best Film,
Best Actress, Best Cinematography,
Best Music, Sydney IFF 2012, Toronto
IFF 2012, Rio de Janeiro IFF 2012,
London FF 2012, Thessaloniki IFF
2012, International Film Festival
Rotterdam 2013

Statement curatorial / Curatorial statement:
După un război, poate că aceia care au cel mai mult de suferit
sunt copiii învinşilor: visele lor sunt spulberate precum iluziile
părinţilor lor şi ei încep să pună sub semnul întrebării tot ceea
ce înainte luaseră de bun. E greu de imaginat o experienţă
de maturizare mai dură decât să fii lăsat să ai grijă singur de
fraţii tăi mai mici, după un război care ţi-a devastat ţara şi ţi-a
distrus inocenţa. Protagonistul eponim al celui de-al doilea
lungmetraj semnat de Cate Shortland trebuie să treacă prin
toate astea. Minunat filmat şi montat, la fel ca filmul anterior
al regizoarei, LORE utilizează o estetică senzuală, reflectând
poetic metamorfoza psihologică a eroinei în tranziţia ei de la
copil la adult.

After a war, the children of the defeated may suffer the
most, as their dreams are shattered as the illusions of their
parents and they begin to question everything they took
for granted before. It is hard to imagine a tougher comingof-age experience than being left alone to care for your
younger siblings, after a war that devastated your country
and ruined your innocence. The eponymous protagonist of
Cate Shortland’s second feature has to live through all this.
Beautifully shot and edited, as the director’s previous film,
LORE makes uses of a sensual aesthetic, poetically reflecting
the psychological metamorphosis of the heroine in her
transition from childhood to adulthood.

Biografia regizorului / Director’s Bio: Cate Shortland
Cate Shortland, născută în 1968 la Temora,
New South Wales, a absolvit Şcoala Australiană
de Film, Televiziune şi Radiofuziune, unde a
obţinut premiul „Steaua Sudului” pentru cele
mai promiţător student. Înainte de a debuta în
lungmetraj cu SĂRITURA, a realizat mai multe
scurtmetraje premiate.

Cate Shortland, born in 1968 in Temora, New
South Wales, graduated from the Australian
Film, Television and Radio School, where she
received the Southern Star Award for most
promising student. Before directing her debut
feature film, SOMERSAULT, she made several
award winning short films.

Filmografie selectivă /Selected filmography

Filmografie selectivă /Selected filmography

2010 THE PICTURE OF THE NAPALM GIRL; 2007 KANUN – BLOOD FOR HONOUR
2005 WARKIDS – YOUTH IN PALESTINE; 2004 RADOVAN KARADZIC: MOST WANTED?

2004 SĂRITURA / SOMERSAULT; 2000 Joy (sm / short); 2000 Flower Girl (sm / short); 1998 Pentuphouse (sm / short);
1995 Strap on Olympia (sm / short)
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Marc Wiese
Marc Wiese
Distribuţie / Cast: Shin Dong-huyk, Hyuk
Kwon, Oh Yangnam
Producţie / Production: Engstfeld Film
GmbH
Regie / Directed by:

The film manages to capture not only the protagonist’s terrifying
story – which gradually plunges, before our eyes, into an abyss
where concepts such as good and evil, love and hatred, family
and enemy, humanity and animality
get blurred and confused –, but also the
testimonies of two former high-ranking
North-Korean officers who were involved
in the prison-camp system, thus cleverly
combining, to maximum effect, the
inside perspectives of the tortured and
torturer. The scarce footage from the
“hermit kingdom” is supplemented by
stylish CGI animation sequences, which
bring Shin’s grey memories to life. A poignant, difficult to forget
film, which can change your view on humanity.

Cate Shortland
Cate Shortland,
Robin Mukherjee după romanul
lui / based on the novel by Rachel
Seiffert
Distribuţie / Cast: Saskia Rosendahl, KaiPeter Malina, Nele Trebs, Ursina
Lardi
Producţie / Production: Rohfilm,
Porchlight Films, Edge City Films
Regie / Directed by:

International Competition

Competiția internațională

Statement curatorial / Curatorial statement:

Lore
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Rock the
Casbah
Israel-Franţa /
Israel-France, 2012, 93’

aruncată asupra lui de pe un acoperiş.
Apoi patru soldaţi sunt staţionaţi pe
acoperişul unei familii palestiniene,
pentru a supraveghea atent împrejurimile
şi pentru a-i găsi pe cei responsabili.
Recruţii vor trebui să-şi găsească locul în
haosul care-i înconjoară.

Statement curatorial / Curatorial statement:
Am văzut cu toţii filme care abordează, într-o manieră sau alta,
conflictul arabo-israelian, însă rareori aceste filme reuşesc să
exploreze atât de profund nu doar efectele geopolitice, ci şi
cele psihologice pe care le are conflictul asupra celor implicaţi
precum reuşeşte s-o facă lungmetrajul de debut al lui Yariv
Horowitz, bazat pe propriile experienţe. Drama este şi mai
intensă pentru că regizorul alege să prezinte o realitate brutală
din perspectiva unor soldaţi tineri, fani rock, care de abia
au ieşit din liceu şi, chiar dacă visează încă la o lume în care
egalitatea şi dreptatea nu sunt doar predate, ci şi trăite, sunt
nevoiţi să se folosească de arme pentru a reprima un duşman nu
întotdeauna fioros.
Regie / Directed by:

Biografia regizorului / Director’s Bio: Yariv Horowitz

SCENARIU / WRITTEN BY:

Horowitz
Yon Tumarkin, Yotam
Ishay, Roy Nik, Iftach Rave, Henry
David
Producţie / Production: Topia
Communications, United King Films
Distribuţie / Cast:

Festivaluri, premii / Festivals, awards:
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Berlin IFF: Premiul Confederaţiei
Internaţionale a Cinematografelor de
Artă şi Eseu pentru secţiunea Panorama /
Panorama C.I.C.A.E. Award
Premiul Academiei de Film din Israel
pentru Cel mai bun montaj / Award of the
Israeli Film Academy for Best Editing
Bergamo Film Meeting: Premiul al
doilea / Second Prize, Jerusalem FF 2012

Yariv Horowitz,
născut în 1971 la
Pardes Hanna,
Haifa, a fost
recrutat în Forţele
de Apărare
israeliene la
18 ani şi a fost
fotograf, monteur
şi regizor în secţia
de film a departamentului educaţional,
mai ales în Teritoriile Ocupate. A regizat
videoclipuri, reclame şi seriale de

televiziune. În 2012 a fost ales preşedinte
al Sindicatului Regizorilor din Israel.
Yariv Horowitz (born 1971 in Pardes
Hanna, Haifa) was drafted to the Israel
Defence Force at 18 and served as a
photographer, editor and director in the
Educational Corps’ Film Department,
mostly in the Occupied Territories. He
directed music videos, commercials
and TV series. In 2012 he was elected
Chairman of the Directors’ Guild of Israel.

Filmografie selectivă /Selected filmography

2008 The Ran Quadruplets (TV series); 2002 Aftershock (documentary short)
1998 Zbeng (TV series); 1996 Ha-Chartzufim (TV series)

Silvio Berlusconi a început ca animator
pe vase de croazieră şi a devenit un
antreprenor de succes, apoi primulministru al Italiei. Pe neaşteptate,
când se părea că mai are doar un pas de
făcut pentru a ajunge la cea mai înaltă
şi mai râvnită funcţie politică, cea de
preşedinte al Republicii, ascensiunea
i-a fost întreruptă. S.B. ÎL CUNOŞTEAM
BINE este un documentar care explorează
secretele, luminile şi numeroasele umbre
întunecate din istoria personală a lui
Berlusconi. Un portret intim al unui om
care şi-a pus amprenta asupra istoriei
Italiei din toate punctele de vedere, nu
doar politic.

Silvio Berlusconi started as an entertainer
on cruise ships and became a successful
entrepreneur, then Prime Minister of
Italy. Suddenly, when he seemed to
be only a step away from the highest
and most coveted political office of all,
President of the Republic, his rise was
interrupted. S.B. I KNEW HIM WELL is a
documentary that explores the secrets,
the lights and the many dark shadows
in the personal history of Berlusconi. An
intimate portrait of a man who left his
mark on all of Italian history, not just
political.

Italia / Italy, 2012, 73’
Giacomo Durzi,
Giovanni Fasanella
Scenariu / Written by: Giacomo Durzi,
Giovanni Fasanella
Distribuţie / Cast: Vittorio Dotti, Paolo
Pillitteri, Armando Cicero, Davide
Rampello, Gabriella Carlucci,
Giuliano Ferrara
Producţie / Production: Kinesis Film
Regie / Directed by:

Festivaluri, premii / Festivals, awards:

Festivalul de Film de la Roma / Rome
FF 2012

Statement curatorial / Curatorial statement:
În urmă cu 20 de ani, Silvio „Cavalerul”
Berlusconi, pe atunci un antreprenor de
succes (deţinea de ceva timp Mediaset,
atunci şi acum principalul trust media
comercial din Italia), a decis să intre în
politică. Avea să devină cel mai longeviv
prim-ministru al Italiei postbelice, precum
şi unul dintre cei mai populari şi contestaţi,
înstăriţi şi puternici politicieni din ultimele
două decenii. În 2012 am selecţionat un documentar despre un
alt controversat om politic european, Geert Wilders. Vă oferim
acum portretul lui Silvio Berlusconi, într-un film captivant, care
distrează şi înfricoşează în acelaşi timp, prezentând adevărata
lui poveste-a-ascensiunii-şi-decăderii, o poveste cu va urma...

Twenty years ago, Silvio “The Knight”
Berlusconi, at the time a successful
entrepreneur (he had owned for some
time Mediaset, then and now the largest
commercial broadcaster in Italy), decided
to enter the world of politics. He would
become the longest-serving post-war Prime
Minister of Italy, as well as one of the
most popular and disputable, wealthy and
powerful politicians of the last two decades. In 2012 we selected
a documentary about another controversial European politician,
Geert Wilders. We now offer you the portrait of Silvio Berlusconi,
in a succulent film, entertaining and chilling at the same time,
depicting his true rise-and-fall, to-be-continued story.

Biografiile regizorilor / Directors’ Bios: Giacomo Durzi, Giovanni Fasanella
Giacomo Durzi, născut în 1976 la Roma,
a studiat la Şcoala de Film din Londra şi
la Centro Sperimentale di Cinematografia
din Roma. Este scenarist, regizor,
monteur şi producător.
Giacomo Durzi, born in 1976 in
Rome, studied at the London Film School
and at the Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome.
He is a screenwriter, director, editor and producer.

Giovanni Fasanella, născut în 1954
la San Fele, Potenza, este jurnalist şi
analist politic, scenarist şi autor al mai
multor cărţi.
Giovanni Fasanella, born in 1954
in San Fele, Potenza, is a journalist and
political commentator, a screenwriter and
the author of several books.

Giacomo Durzi:
2009 TWIN ATTACKS / ATTACCHI GEMELLI – UNA MATTINA DI DICEMBRE (TV doc); 2008 NUMBER ONE ON THE LIST /
NUMERO UNO IN LISTA (doc); 2001 UNA ROSA CINQUEMILA (short)

Filmografie selectivă /Selected filmography
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Yariv Horowitz
Guy Meirson, Yariv

We’ve all seen films that deal, one way or another, with the
Arab-Israeli conflict, but rarely do these films succeed in
exploring so profoundly not only the geopolitical, but also the
psychological effects of the conflict on those involved as Yariv
Horowitz’s debut feature, based on his personal experiences,
manages to do. The drama is particularly intense because the
director chooses to present a brutal reality from the perspective
of young rock-loving soldiers, who have recently graduated
from high school and, although they’re still dreaming of a world
where equality and justice are not just taught, but lived, they
have to use weapons to suppress a not-always-so-scary enemy.

S.B. Îl cunoşteam bine /
S.B. I Knew Him Well /
S.B. Io lo conoscevo bene

International Competition

Competiția internațională

Prima Intifadă. Fâşia Gaza în vara
timpurie a lui 1989. O companie de tineri
soldaţi israelieni se prezintă la datorie
în zona ocupată. Ciocnirile continue
cu populaţia palestiniană fac curând
prima victimă: în timpul unei patrulări
de rutină, unul dintre soldaţi este ucis
atunci când o maşină de spălat este

First Intifada. The Gaza
Strip in the early summer
of 1989. A company of
young Israeli soldiers
reports for duty in the
occupied area. Continuous
clashes with the Palestinian
population soon claim
their first fatality: during
a routine patrol, one of
the soldiers is killed when
a washing machine is
dropped on him from a
rooftop. Four soldiers are then stationed
on the rooftop of a Palestinian family to
keep a close watch on the neighborhood
and find the responsible persons. The
rookies will have to find their place in the
chaos surrounding them.
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GALA DE ÎNCHIDERE / CLOSING GALA
Spune-mi
cu cine te
însoţeşti / The

Company You
Keep
SUA / USA, 2012, 125’

Robert Redford
Lem Dobbs, după
romanul lui / based on the novel by
Neil Gordon
Distribuţie / Cast: Robert Redford, Shia
LaBeouf, Julie Christie, Susan
Sarandon, Nick Nolte, Brendan
Gleeson, Anna Kendrick, Stanley
Tucci, Sam Elliott, Terrence Howard,
Richard Jenkins, Chris Cooper
Producţie / Production: Voltage Pictures,
Wildwood Enterprises, Brightlight
Pictures, Kingsgate Films, TCYK
North Productions
Regie / Directed by:

Scenariu / Written by:

Festivaluri, premii / Festivals, awards:

Venice FF 2012: Giovani Giurati del
Vittorio Veneto Film Festival, Open Prize
Toronto IFF 2012, Stockholm IFF
2012, Belgrade FF 2013

Jim Grant este un avocat şi un tată singur,
care îşi creşte fiica în suburbiile liniştite
din Albany, New York. Însă viaţa îi este
complet dată peste cap atunci când
adevărata lui identitate e dezvăluită
de către un reporter. Cu decenii în
urmă, el fusese membru al unei gupări
radicale, acuzată de incendieri şi crime în
timpul protestelor împotriva Războiului
din Vietnam. După 30 de ani trăiţi în
anonimat, Grant trebuie să fugă. Cu FBI-ul
pe urmele sale, el porneşte în căutarea
singurei persoane care i-ar putea curăţa
numele şi trecutul.

Jim Grant is a public interest lawyer and
single father raising his daughter in the
tranquil suburbs of Albany, New York.
Grant’s world is turned upside down,
when a brash young reporter named
Ben Shepard exposes his true identity as
a former 1970s antiwar radical fugitive
wanted for murder. After living for more
than 30 years underground, Grant must
now go on the run. With the FBI in hot
pursuit, he sets off on a cross-country
journey to track down the one person that
can clear his name.

Biografia regizorului / Director’s Bio: Robert Redford
SPUNE-MI CU CINE TE ÎNSOŢEŞTI este cel de-al
nouălea film regizat de Robert Redford (născut în
1936 la Santa Monica, California). În 1980, după 20 de
ani de succes ca actor, el a debutat în regie cu un film
pentru care a obţinut Oscarul, OAMENI OBIŞNUIŢI. În
2002, Academia Americană i-a oferit un Oscar onorific
pentru întreaga carieră. Redford este fondatorul celui
mai mare festival de film independent din America de
Nord, cel de la Sundance.

THE COMPANY YOU KEEP is the ninth film directed
by Robert Redford (born 1936 in Santa Monica,
California). In 1980, after 20 years of success as an
actor, he directed his first film, ORDINARY PEOPLE,
for which he won the Academy Award for Best
Director. In 2002, he received an honorary Oscar for
lifetime achievement. Robert Redford is the founder of
Sundance Film Festival, the largest independent film
festival in North America.

Filmografie selectivă /Selected filmography

2010 COMPLICELE / THE CONSPIRATOR; 2007 LEII MOR PENTRU MIEI / LIONS FOR LAMBS; 1994 CINE ŞTIE CÂŞTIGĂ! / QUIZ
SHOW; 1992 CÂNDVA, PE AICI TRECEA UN RÂU / A RIVER RUNS THROUGH IT; 1988 MILAGRO, RĂZBOI ŞI SECETĂ / THE
MILAGRO BEANFIELD WAR; 1980 OAMENI OBIŞNUIŢI / ORDINARY PEOPLE

Drumul libertăţii /
The Road to Freedom

Papalitatea azi / Papacy Today
Martor al speranţei: Viaţa lui Karol Wojtyla, Papa Ioan Paul al II-lea /
Witness to Hope: The Life of Karol Wojtyla, Pope John Paul II

Ilegal / Illegal / Illégal

SCENARIU / WRITTEN BY:

Belgia-Luxemburg-Franţa / Belgium-Luxembourg-France, 2010, 90’
Olivier Masset-Depasse
Anne Coesens, Alexandre Gontcharov,
Milo Masset-Depasse
Producţie / Production: Versus Production
SCENARIU ŞI REGIE / WRITTEN AND DIRECTED BY:

Tania, o tânără rusoaică, trăieşte ilegal în Belgia cu fiul ei
Ivan, de 13 ani. Mereu pe poziţie de apărare, ea se teme de
controalele poliţiei, până în ziua în care este arestată. Mamă şi
fiu sunt separaţi, iar Tania este dusă într-un centru de detenţie.
Ea ar face orice pentru a-şi regăsi fiul, dar nu va reuşi să evite
ameninţările cu deportarea. Un film bazat pe evenimente reale,
care a reprezentat Belgia la Premiile Oscar.
Tania is a young Russian woman who lives illegally in Belgium
with her 13-year-old son Ivan. Constantly on her guard, she
dreads police checks until the day she is arrested. Mother and
son are separated and Tania is placed in a detention center.
She will do anything to be reunited with her son, but won’t
manage to avoid threats of deportation. A film based on
real events, which was Belgium’s official submission to the
Academy Awards.

Cel mai izbutit film despre cel mai iubit suveran pontif documentează
viaţa celui de-al treilea cel mai longeviv Papă din istoria Bisericii
Catolice. Papa Ioan Paul al II-lea a fost un om cu multe talente, care şi-a
petrecut anii de formare în Polonia comunistă, ceea ce i-a influenţat
profund acţiunile din perioada petrecută pe scaunul de la Vatican.
Proiecţia filmului va fi urmată de o dezbatere cu specialişti
despre papalitate.
The most accomplished film about the most beloved pontiff documents
the life of the third-longest serving Pope in the history of the Roman
Catholic Church. Pope John Paul II was a man of many talents, who
spent his formative years in communist-controlled Poland, and the film
explains how his early life experiences influenced his actions once he
assumed the highest position at the Vatican.
The screening of the film will be followed by an expert debate on
papacy.

Propagandă şi manipulare /
Propaganda and Manipulation
Propagandă şi manipulare la începuturile cinematografului românesc /

Noaptea fără lună / The Moonless Night
/ Nata pa hënë

Propaganda and Manipulation at the Beginnings of Romanian Cinema
Conferinţă susţinută de filmologul şi
jurnalistul Cristian Tudor Popescu, cu
exemplificări video

Conference given by cinema scholar and journalist Cristian Tudor
Popescu, with video examples

Special Program

Programe speciale

Distribuţie / Cast:

Judith Dwan Hallet
Judith Dwan Hallet, după biografia
lui / based on the biography by George Weigel
VOCE / NARRATOR: René Auberjonois
Producţie / Production: Catherine Wyler, Judith Dwan
Hallett, Richard Rymland
REGIE / DIRECTED BY:

SUA / USA, 2002, 116’

Albania-Franţa / Albania-France, 2004, 80’
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Rudina, o fată de 16 ani, şi bunicul ei, un personaj sever şi
enigmatic, îşi părăsesc satul pentru a emigra clandestin în Vest.
În tren, unde o întreagă populaţie de călători împărtăşeşte
aceeaşi aspiraţie, Rudina îl cunoaşte un tânăr pe nume Gjergj.
Bunicul nu vede cu ochi buni întâlnirea şi o avertizează pe fată.
Rudina şi Gjergj pierd trenul şi sunt nevoiţi să străbată ţara pe
jos, pentru a ajunge într-un final la plaja de unde toţi albanezii
speră să evadeze.
Rudina, a 16-year old girl, and her grandfather, a severe
and enigmatic character, leave their village to emigrate
clandestinely to the West. In the train, where a whole
population of travellers nourishes the same project, Rudina
meets a young man called Gjergj. The grandfather sees this
encounter with an evil eye and warns the girl. Rudina and
Gjergj miss the train and have to cross the country on foot, to
finally arrive to the beach from which all Albanian people
hope to escape.

„Putem numi film surd tipul de
film dominant în anii ’50. Un film
vorbitor adevărat nu doar vorbeşte cu
glasurile personajelor, dar reuşeşte să dea spectatorului impresia că
dialoghează cu el. Dacă însă filmul vorbeşte întruna, în legea lui, fără
să bage în seamă spectatorul, dacă filmul întreabă şi tot el răspunde,
fără să încerce a intui întrebările spectatorului şi a le răspunde, atunci
nu e un film mut, dar e un film surd.” (Cristian Tudor Popescu,
„Filmul surd în România mută”, Editura Polirom, 2011).

“We can call as deaf film the type of film that dominated in the
’50s. A genuine talking film not only speaks through the voices of
its characters, but succeeds in giving the viewer the impression of
a dialogue with him. However, if the film speaks incessantly on
its own, completely ignoring the viewer, if the film asks questions
and answers them at the same time, without trying to guess the
viewer’s questions and to answer them, then the film is not silent,
but deaf.” (Cristian Tudor Popescu, “The Deaf Film in Dumb
Romania”, Polirom Publishing House, 2011).

Răsună valea / The Valley Resounds
Paul Călinescu
Mircea Ştefănescu		
DISTRIBUŢIE / CAST: René Auberjonois
REGIE / DIRECTED BY:

SCENARIU / WRITTEN BY:

Primul film românesc de propagandă realizat după instaurarea
comunismului glorifică munca voluntară a brigadierilor de pe
şantierul Bumbeşti-Livezeni şi îi prilejuieşte marelui actor Radu

România / Romania, 1950, 69’

Beligan al doilea rol important de cinema, cel al unui „element
decadent”, satirizat conform cerinţelor epocii.
The first Romanian propaganda film made after the instauration
of communism glorifies the voluntary community service of the
workers on the Bumbesti-Livezeni project site and offers great actor
Radu Beligan his second major role in cinema, playing a “decadent
element”, satirized according to the epoch’s requisite.
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Artan Minarolli
Distribuţie / Cast: Enerieta Jani, Lulzim Zeqja, Niko Kanxheri
Producţie / Production: Artcam International
SCENARIU ŞI REGIE / WRITTEN AND DIRECTED BY:
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Insuportabila memorie /
The Unbearable Remembrance

Insuportabila memorie /
The Unbearable Remembrance

Examenul / The Exam / A vizsga

Evrei de vânzare / Jews for Sale

Ungaria / Hungary, 2011, 89’
REGIE / DIRECTED BY: Péter Bergendy
SCENARIU / WRITTEN BY: Norbert Köbli
Distribuţie / Cast: János Kulka, Zsolt Nagy, Gabriella Hámori,
Péter Scherer
Producţie / Production: Unió Film

REGIE / DIRECTED BY:

Revoluţia eşuată din 1956 a dus la o creştere semnificativă a
supravegherii sovietice în Ungaria şi la o lege care prevedea ca
fiecare ofiţer al Securităţii Naţionale să fie verificat, fără să-şi
dea seama, pentru a se vedea dacă era cu adevărat devotat
cauzei comuniste, ajungându-se la situaţia schizofrenic
paranoică în care fiecare spion nu doar spiona, ci era şi spionat
la rândul său.

Pe scurt, despre politică /
Shortly about Politics
Programul adună laolaltă şase dintre cele mai importante
filme scurte cu tematică politică realizate în ultimii ani,
selecţionate de Massimilliano Nardulli.

The program brings together six of the most important
political short films made in the recent years, selected by
Massimilliano Nardulli.

Focul, sângele, stelele / The Fire, the Blood, the Stars /
Le feu, le sang, les étoiles
Franţa / France, 2008, 15’
REGIE / DIRECTED BY: Caroline Deruas-Garrel
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Doi şi cu doi / Two and Two
Marea Britanie / UK, 2011, 7’
REGIE / DIRECTED BY: Babak Anvari
Artificii / Fireworks
Franţa-Italia / France-Italy, 2011, 22’
REGIE / DIRECTED BY: Giacomo Abbruzzese

Zece căderi / Ten Falls / Dieci cadute
Italia / Italy, 2012, 18’
REGIE / DIRECTED BY: Nicola Console
Treizeci de ani / Thrity Years / Treinta años
Chile-Franţa / Chile-France, 2006, 20’
REGIE / DIRECTED BY: Nicolas Lasnibat

Un film documentar care abordează
„cea mai mare operaţiune prin care
un stat şi-a vîndut propriii cetăţeni,
petrecută pînă azi în Europa”: între
1947 şi 1989, 90% dintre evreii români
au părăsit definitiv această ţară, marea
lor majoritate fiind vânduţi de puterea
comunistă către Israel.

Copiii lui
Hitler /
Hitler’s
Children

Their family names alone evoke horror:
Himmler, Frank, Goering, Hoess.
This is a documentary film about the
descendants of the most powerful
figures in the Nazi regime: men and
women who were left a legacy that
permanently associates them with one
of the greatest crimes in history.

Israel-Germania /
Israel-Germany, 2011, 80’
REGIE / DIRECTED BY:

Chanoch Ze’evi

Odessa

A documentary film about “the largest
operation, up to the moment, in which
an European state sold its own citizens”:
between 1947 and 1989, 90% of the
Romanian Jews left the country for
good, most of them being sold by the
communist power to Israel.

Numele lor, singure, evocă teroarea:
Himmler, Frank, Goering, Hoess.
Acesta este un film documentar despre
descendenţii celor mai puternici oameni
din regimul nazist: bărbaţi şi femei care
au rămas cu o moştenire ce îi asociază
imediat cu una dintre cele mai mari crime
ale istoriei.

România-Germania / Romania-Germany, 2013, 55’

Filmul documentar se foloseşte de una
dintre cele mai mari execuţii în masă din
timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi
poate cel mai întunecat moment din toată
istoria modernă a României (represaliile
de la Odessa din octombrie 1941) ca
pretext pentru a discuta despre starea de
azi a naţiunii.

The documentary film uses one of the
largest mass executions during World War
Two and perhaps the darkest moment
in the modern history of Romania (the
reprisals in Odessa in October 1941) as a
pretext to discuss about today’s state of
the nation.

REGIE / DIRECTED BY:

Florin Iepan
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Ucigând găinile pentru a speria maimuţele /
Killing the Chickens to Scare the Monkeys
Suedia-Thailanda / Sweden-Thailand, 2011, 23’
REGIE / DIRECTED BY: Jens Assur

Radu Gabrea

Special Program

Programe speciale

The failed 1956 revolution led to a noted increase in Soviet
surveillance in Hungary and a law that stated that each
National Security officer had to be unwittingly tested to see if
he was truly devoted to the communist cause, leading to the
schizophrenically paranoid situation where each spy was not
only spying but also spied upon.

România / Romania, 2013, 72’
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În curând în librării!

Peter Greenaway lansează
în România cartea filmului
Goltzius
Gravorul olandez de la sfârşitul secolului
al şaisprezecelea îşi propune să tipărească
o carte care să ilustreze scene erotice din
poveştile biblice precum cea a lui Lot şi
a fiicelor sale, a lui David şi Bathsheba,
Samson şi Dalila, Ioan Botezătorul
şi Salomeea. Mai mult decât atât, el
intenţionează să pună în scenă aceste
povestiri despre tabuurile sexuale.
Cartea face parte dintr-o serie dedicată de
Greenaway marilor personalităţi ale artei
universale, precum Leonardo Da Vinci,
Veronese, Rembrandt... şi conţine ilustraţii
din filmul cu acelaşi nume.

Carte publicată de
Asociaţia Cultură şi Imagine
O comandă on-line vă aduce
o reducere de 20%!
www.ibupublishing.ro

CÂȘTIGĂTORII CINEPOLITICA 2012 / CINEPOLITICA 2012 WINNERS
Trofeul CINEPOLITICA, acordat celui
mai izbutit şi mai profund film din
competiţie, a ajuns la POST MORTEM,
în regia lui Pablo Larrain, „pentru modul
subtil dar cutremurător în care autorul
revizitează trecutul deopotrivă recent şi
dureros al Republicii Chile, surprinzând
trauma unei naţiuni prin intermediul
vieţilor a doi oameni perfect apolitici,
siliţi să fie martorii răpirii propriei lor
ţări. Filmul zugrăveşte, cu curaj, violenţa
loviturii de stat împotriva lui Pinochet,
eveniment ce a şocat prin lipsa totală de
respect pentru viaţă şi moarte”.

The CINEPOLITICA Trophy, granted to the
most accomplished film in the competition,
went to POST MORTEM, “for the subtle
yet hard-hitting way director Pablo Larrain
revisits Chile’s painful recent past, capturing
the trauma of a nation through the lives of
two apolitical people forced to confront the
hijacking of their country. The film boldly
depicts the violence of the Pinochet coup and
its shocking disrespect for life and death”.

Premiul pentru Cel Mai Bun Film
Politic a fost obţinut de TOT CEEA CE
SCLIPEŞTE, în regia lui Tomas Kudrna,
„pentru modul plin de umor şi foarte
uman în care tratează o problemă de
mediu extrem de actuală şi care ameninţă
întreaga planetă. Deşi acţiunea filmului
are loc în Kârgâzstan, temele sale reflectă,
practic, politica globală”.

The Prize for the Best Political Film went
to ALL THAT GLITTERS, by Tomas Kudrna,
“for treating in a humorous and humane
way a very current environmental issue that
threatens the whole planet. Though the action
takes place in Kyrgyzstan, its themes reflect
global politics as a whole”.

Menţiunea Specială s-a acordat filmului
BĂIATUL CARE ERA REGE, în regia lui
Andrei Paunov, „un documentar splendid
executat despre farmecul misterios
exercitat de monarhie asupra unui popor
ce a trecut de la regalitate la communism
şi, mai apoi, la haosul imposibil de definit
al perioadei postsovietice”.

The Special Mention went to THE BOY
WHO WAS A KING, by Andrei Paounov, “a
beautifully made documentary delving into
the mysterious charm of royalty on a people
transitioning from monarchy to communism
and the indefinable chaos of the post-Soviet
period”.

Juriul CINEPOLITICA 2012 a fost format din cineastul
Želimir Žilnik, criticul de film Jay Weissberg,
vicepreşedintele FIPRESCI Alin Tasciyan şi istoricul
Stejărel Olaru.

The members of the CINEPOLITICA 2012 Jury were
filmmaker Želimir Žilnik, film critic Jay Weissberg,
FIPRESCI vice-president Alin Tasciyan and historian
Stejărel Olaru.
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