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FESTIVALUL A FOST FONDAT ÎN 2008 DE
Centrul Ceh București

/ THE FESTIVAL WAS CREATED IN 2008 BY

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă
de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime
responsabilitatea beneficiarului finanțării. / The content of the project is solely the responsibility of the authors and
does not necessarily represent the official views of the Administration of the National Cultural Fund.
Proiect cultural finanțat de Ambasada Olandei. / This project is financially supported by The Embassy of the
Netherlands.
Proiect cultural finanţat de Ministerul Culturii. / Cultural project funded by the Ministry of Culture.
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Într-un loc nu prea îndepărtat / In a Place not to o Far Away (Luis Vera Vargas, 1979) / credits: Arhiva Activă 2022

INTRO _ EDITORIAL / PREZENTAREA EDIȚIEI A 15-A

Suntem pe cale de dispariție. În mod paradoxal, pentru că explozia demografică arată o creștere de 10 ori mai
mare față de populația globală de acum 400 de ani. La alții această dispariție este vizibilă și palpabilă. Păsări, mamifere,
reptile, pești, flori, copaci, arbuști și alte tipuri de faună și floră care au format odată ecosistemele noastre au dispărut sau
dispar cu o viteză uluitoare, cu mult peste rata de dispariție considerată normală. Iar acum însuși solul fertil este pe cale de
dispariție. În aceste condiții oamenii par să prospere. Populația globală continuă să crească vertiginos. Cu siguranță nu părem
a fi pe cale de dispariție. Trăim cu impresia că dispar doar specii exotice, undeva în locuri îndepărtate de care am auzit doar la
orele de geografie și biologie. Iluzia bunăstării umane este perpetuată doar de convingerea că omul este separat de mediu,
că omul este altceva decât natură și natura e undeva în afara lui, ceva ce poate fi savurat din când în când în vacanțe, iar în
restul timpului exploatat pentru activități economice. Realitatea este însă alta. Dacă dispare biodiversitatea solului din care ne
hrănim, a apei cu care ne potolim setea, a faunei și a florei care ne asigură mijloacele de subzistență, în mod cert vom dispărea
și noi. Omul este natură. Orice se întâmplă cu natura se întâmplă de fapt și în noi, iar orice se întâmplă în noi se reflectă înapoi
în natură.
Pornind de la această viziune asupra omului ca fiind o parte integrantă în ecosistemul vast și complex al lumii,
One World Romania #15 se va concentra asupra noțiunii de „ecologie” aplicată nu doar la mediul înconjurător, ci și la
mintea și trupul uman. În această ediție dorim să reflectăm asupra interacțiunii dintre corp, minte și lumea înconjurătoare,
și să devenim conștienți atât de ecologia mediului, cât și de ce cea a minții și a trupului. Înțelegem felul în care poluarea și
dezastrele ecologice se răsfrâng negativ asupra sănătății noastre fizice și psihice, dar suntem mai puțin atenți la felul în care
acțiunile, gândurile și emoțiile noastre afectează și poluează mediul într-o buclă de feedback continuă. Dorința iresponsabilă
de expansiune, fără respect pentru ce ne înconjoară, reflectă de fapt o profundă deconectare de la propriile noastre nevoi,
care în realitate nu sunt niciodată în conflict cu cele ale planetei. Așadar, o abordare holistică a acestei triade – corp/minte/
mediu -, este tema principală a ediției din acest an, în jurul căreia vor fi organizate o serie de evenimente speciale și proiecții
tematice urmate de dezbateri. Încercând să surprindem la scară mică complexitatea mediului natural, selecția de filme este
gândită ca un ecosistem în sine, toate secțiunile raportându-se într-un fel sau altul la tema ediției și fiind interconectate în
diferite feluri. Acestea pot fi înțelese drept niște ramuri care cresc din același trunchi și care doar împreună formează un întreg.
Secțiunea „Corpul vânăt al planetei” va fi dedicată celebrării mediului înconjurător în toate formele sale. Aici
vom prezenta câteva dintre cele mai provocatoare documentare recente ce abordează aspecte precum protecția mediului,
efectele industrializării și ale urbanizării, responsabilitatea ecologică la nivel individual și colectiv, dezastrele ecologice produse
de război, precum și relația uneori conflictuală dintre tehnologie și natură.
În dialog direct cu această primă secțiune se află „Acasă în sălbăticie”, o secțiune compusă dintr-o serie de
documentare-portret ale unor oameni care, prin diferite circumstanțe, au ajuns să se simtă alienați în mediul în care trăiesc
și care de multe ori își găsesc refugiul în natură. Deși spațiile protagoniștilor variază - de la Europa și Africa, până la America
Latină, sentimentul de înstrăinare persistă și caută o rezoluție.
Completăm organismul selecției cu secțiunea „Trup și suflet” unde abordăm ecologia minții și a corpului
prin documentare ce investighează tulburări fizice și psihice specifice, analizând felul în care acestea reprezintă un răspuns
disfuncțional la realitatea înconjurătoare. Continuăm apoi cu secțiunea „Roadele muncii” care explorează condițiile și climatul
de muncă, precum și drepturile lucrătorilor în mai multe culturi, pornind de la cele individualiste din Vest și ajungând până la
culturile colectiviste ale Estului. Urmând exemplul biodiversității naturale, secțiunea „Grădina tuturor florilor” este dedicată
diversității și promovării toleranței față de semeni, indiferent de naționalitate, gen, orientare sexuală, ideologie sau religie.
Anul acesta introducem și o secțiune care se concentrează în mod special pe metode cinematografice de consemnare și
analiză a trecutului. Astfel, în secțiunea „Originea speciilor - cum povestim istoria”, sărbătorim varietatea și ingeniozitatea
cineaștilor care investighează istoria.
Pe lângă acestea, festivalul include și secțiunile considerate deja clasice, care se suprapun parțial cu tema ediției.
În secțiunea „Unde fugim când pământul ne fuge de sub picioare” vom reveni asupra agravării crizei refugiaților și a
factorilor ce înfluențează fenomenul migrației. Observând abateri de la principiile statului de drept atât în țară, cât și la nivel
internațional, continuăm tradiția de a dedica o serie de documentare importante justiției. 		
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We are on the verge of extinction. Paradoxically so, since the demographic explosion shows a growth ten times
higher than the global population from 400 years ago. In other cases, this process of extinction is visible and palpable. Birds,
mammals, reptiles, fish, flowers, trees, and other types of fauna and flora that once formed our ecosystems have gone extinct or
are heading towards this at an amazing speed, way faster than the so-called normal extinction rate. And now the fertile soil itself is
on the verge of extinction. Under these conditions humans seem to prosper. The global population continues to grow abruptly.
It surely doesn’t look like we're endangered. We live under the impression that only exotic species go extinct, somewhere in
faraway places we only heard of during geography or biology classes. The illusion of human prosperity is perpetuated only by
the conviction that man is separated from the environment, that he is something other than nature and nature is somewhere
outside of him, something which can be savoured occasionally during holiday trips, while the rest of the time it is exploited for
various economic activities. The reality is different, however. If the biodiversity of the soil which supplies our food, the water we
quench our thirst with, the fauna and flora which provide our means of subsistence go extinct, we will certainly go extinct too.
Man is nature. Whatever happens to nature happens within us as well, and whatever happens within us is reflected back to
nature.
Starting from this vision which renders man as an integral part of the world’s vast and complex ecosystem, One
World Romania #15 will focus on the concept of “ecology,” applied not only to the environment, but also to the human mind
and body. In this edition we wish to reflect upon the interaction between body, mind, and the world around us and to become
aware of both the ecology of the environment and that of the mind and the body. We understand how pollution and ecological
disasters have a negative impact on our physical and mental health, but we are less aware of how our actions, thoughts, and
emotions affect and pollute the environment in a perpetual feedback loop. The irresponsible desire for expansion, without
any respect for what surrounds us, actually reflects a profound disconnection from our own needs, which, in reality, are never
in conflict with those of the planet. For all these reasons, a holistic approach of this triad, – body/mind/environment –, is the
main theme of this year’s edition, around which we will organize a series of special events and screenings followed by debates.
We’re trying to capture the complexity of the natural environment on a small scale, hence the film selection is conceived as an
ecosystem in itself, with all sections relating, in one way or another, to the main theme of the edition, and being interconnected
in various modes. They can be seen as branches growing from the same trunk, which form a whole only when they come
together.
The section “The Bruised Body of the Planet” will be dedicated to the celebration of the environment in all of
its forms. Here we will present some of the most provoking recently released documentaries which approach aspects such as
environmental protection, the effects of industrialization and urbanization, individual and collective ecological responsibility, the
ecological disasters caused by war, as well as the often conflictual relationship between technology and nature.
This first section engages in a direct dialogue with “At Home in the Wild,” a section composed of a series of documentaryportraits of people who, through various circumstances, came to feel alienated in the environment they live in and often find
refuge in nature. Although the space differs from protagonist to protagonist – from Europe and Africa to Latin America, the
feeling of alienation persists and seeks resolution.
We complete the organism of the selection with the section “Body and Soul,” where we approach the ecology of
the mind and the body through documentaries which investigate specific physical and psychological disturbances, by analyzing
the way in which they constitute a dysfunctional response to the surrounding reality. We then move on to “The Fruits of Labour,”
a section which explores the working conditions and climate, as well as workers’ rights in various cultures, beginning with the
individualistic ones from the West and reaching as far as the collectivist cultures of the East. Following the example of natural
biodiversity, the section “The Garden of all Flowers” is dedicated to diversity and the promotion of tolerance towards fellow
human beings, regardless of nationality, gender, sexual orientation, ideology, or religion. This year we also introduce a section
which focuses on cinematic methods of recording and analyzing the past. Therefore, in the section “On the Origin of Species
- How We Tell Our Histories” we celebrate the variety and the resourcefulness of filmmakers who examine history.
In addition to all these, the festival includes the already-classic sections which partially overlap with the theme of the
edition. In the section “When the Rug Is Pulled from under Our Feet” we will come back to the aggravation of the refugee crisis
and the factors which influence the migration phenomenon. Observing deviations from the rule of law both in the country and
the rest of the world, we continue with the tradition of dedicating a series of important documentaries to justice.
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Filmele secțiunii „Legea naturii: pradă și prădător” documentează felul în care sistemele juridice variază atât
în spațiu, cât și în timp, analizând modul în care justiția este aplicată în diferite țări, dar și în diferite momente cheie ale
istoriei. Filmele acestei secțiuni ne reamintesc și de rolul crucial pe care îl joacă justiția în reglementarea unui sistem economic
sustenabil.
Având în vedere dezastrul umanitar ce se desfășoară chiar sub ochii noștri, din selecție nu putea lipsi „Această
Ucraina nu se va opri niciodată”. Închinăm această secțiune cineaștilor ucraineni, din dorința de a sprijini o cultură care a fost
întreruptă cu brutalitate și pe care dorim să o susținem atât prin filme, cât și prin evenimente speciale ce vor implica invitați
ucraineni, care ne vor vorbi despre ce înseamnă colonialismul cultural și despre responsabilitatea oamenilor de cultură în fața
agresiunii rusești.
Anul acesta readucem în atenție documentarul de scurtmetraj în secțiunea „Scurtmetraje artropode”, unde
vom prezenta câteva dintre cele mai noi scurtmetraje românești și străine. La acestea se va adăuga și o retrospectivă de
scurtmetraje din colecția distribuitorului austriac Sixpackfilm - una dintre puținele case de distribuție ce promovează și susțin
genul. Această selecție de scurtmetraje tratează tema ediției curente a festivalului, iar la eveniment îl vom avea invitat pe
reprezentantul Sixpackfilm - Gerald Weber, care va susține un masterclass despre distribuția documentarului de artă.
Nu în ultimul rând, în locul retrospectivei clasice, în acest an ne-am gândit să construim ceva aparte, și anume o
serie cu autori contemporani, de la care am selecționat câte două filme. De aici și numele de „Double Bills / Filme 1+1”. Aici
descoperim câteva dintre cele mai interesante și originale abordări cinematografice ale momentului ce aparțin unor cineaști
de renume internațional, începând cu Sergei Loznitsa - pe care îl regăsim în festival cu două filme de arhivă -, continuând cu
fascinanta cineastă și cercetătoare franceză Chloé Galibert-Laîne, o specialistă a genului desktop documentary, și încheiând
cu duoul regizoral Nicolas Klotz și Élisabeth Perceval - maeștri ai cinemaului experimental interdisciplinar.
Ca în fiecare an, Competiția OWR reunește cele mai provocatoare și unice voci auctoriale recente. Cu deosebită
plăcere invităm publicul să descopere cineaști aflați la începutul carierei, care ne-au fermecat cu viziunile lor proaspete și pline
de curaj. Unsprezece filme vor fi evaluate de cele două jurii: unul format din profesioniști din industria internațională și celălalt
din liceeni din toată țara.
În secțiunea Work in Progress vom prezenta câțiva dintre cei mai promițători cineaști români ai momentului și
documentarele pe care le au în pregătire. De asemenea, includem în program proiectul veteran KineDok prin care Asociația
One World România promovează filmul documentar în întreaga țară. Programul de filme este completat de o serie de
evenimentele conexe interactive și interdisciplinare, care reflectă tema principală a festivalului și care raportează problema
mediului la sfera personală, prin promovarea dezvoltării unei conștiințe și a unei identități globale, menite să cuprindă nu doar
individul, ci tot ecosistemul care îl susține. Pentru că una dintre cele mai urgente probleme ecologice este dispariția solului
fertil, evenimentele se vor concentra în mod special pe regenerarea solului și relația omului cu pământul. Am pregătit astfel
o serie de dezbateri la care vor participa specialiști în biodiversitate, agricultură regenerativă, sănătatea solului și a pădurilor,
consum conștient, energie verde, la care se vor adăuga și niște evenimente practice, precum un atelier de nutriție, sesiuni
de yoga, atelier de povești vizuale și un atelier de olărit. De asemenea, vom organiza o zi de evenimente „verzi” la Delta
Văcărești, în care vom învăța să ne recalibrăm trupurile și simțurile la natură.
Dorind să colaborăm mai strâns cu artiști din alte domenii ce abordează sustenabilitatea în practica lor, vom
găzdui în parteneriat cu Asociația tranzit.ro un performance video colectiv cu mai mulți artiști români și străini. La acesta
se vor adăuga și un performance semnat de Florin Flueraș și ghidat de Eliza Trefas, precum și performance-ul durațional
Dusk al Mariei Drăghici. Tot de Maria Drăghici este semnată și seria de vizualuri din acest an, ce pornește de la spații umane
revendicate într-un mod neinvaziv de natură și care ne invită pe toți la o masă fictivă a tratativelor, unde putem dialoga deschis
despre certitudinile și incertitudinile viitorului.
Prin selecția de filme documentare și evenimentele conexe care le acompaniază, dorim ca în această ediție să
contribuim la dezvoltarea unui trai mai blând, în armonie cu noi înșine și cu natura din care facem parte. Celebrăm diversitatea
și dreptul la existență al tuturor formelor de viață, pentru că la nivel fundamental cu toții suntem același lucru: viață.
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The films in the section “The Law of Nature: Prey and Predator” document the way in which judicial systems vary
in space and time, by analyzing the modes in which justice is applied in various countries, as well as in various key moments in
history. These films also remind us of the crucial role played by justice in the regulation of a sustainable economic system.
In light of the humanitarian crisis unfolding before our eyes, the selection wouldn’t be complete without ”This
Ukraine Will never Stop.” We dedicate this section to Ukrainian filmmakers out of the desire to support a culture which was
brutally interrupted and we show our solidarity through movies, as well as through special events with Ukrainian guests, who will
tell us about cultural colonialism and the responsibility of cultural figures in the face of Russian aggression.
This year we bring documentary short films back to the public’s attention in the section “Arthropod Shorts,” where
we will show some of the most recent Romanian and foreign short films. Additionally, we will screen a retrospective of short films
from Sixpackfilm, the Austrian distributor, one of the few distribution companies which promote and support this genre. This
selection deals with the theme of the edition and the guest of the associated event will be the representative of Sixpackfilm,
Gerald Weber, who will hold a masterclass on art documentary distribution.
Last but not least, instead of the classic retrospective of the festival, this year we thought of creating something
special, namely a series for contemporary authors, from each of whom we have selected two movies - hence the name “Double
Bills.” In this program we discover some of the most interesting and original cinematic approaches of the moment, belonging
to internationally acclaimed filmmakers, from Sergei Loznitsa, – here featured with two found footage documentaries –, to
Chloé Galibert-Laîne, a specialist of the desktop documentary genre, and ending with Nicolas Klotz and Élisabeth Perceval,
masters of interdisciplinary experimental cinema.
Like every year, the OWR Competition reunites the most provocative and unique recent authorial voices. We are
delighted to invite the public to discover filmmakers at the beginning of their career, who have captivated us with their fresh and
courageous visions. Eleven films will be evaluated by the two juries: one made up of professionals from the international film
industry, and the other of high school students from around the country.
In the Work in Progress section we will present some of the most promising emerging Romanian directors and the
documentaries they are developing. The festival will also involve the long-standing project KineDok, an endeavour of the One
World Romania Association aimed at promoting the documentary genre all over the country. The film program is completed by
a series of interactive and interdisciplinary side events which reflect the main theme of the festival and draws parallels between
the environment and the personal sphere by promoting the development of a global consciousness and identity meant
to include not only the individual, but the ecosystem which supports them as well. Since one of the most urgent ecological
problems is the extinction of fertile soil, the events will focus mainly on soil regeneration and man’s relationship with soil. We have
thus prepared a series of debates featuring specialists in biodiversity, regenerative agriculture, soil and forests health, conscious
consumption, green energy, in addition to practice-oriented events like a nutrition workshop, yoga sessions, a visual storytelling
workshop, and a pottery workshop. Furthermore, we will organize a day dedicated to “green” events at the Văcărești Natural Park,
where we will learn to recalibrate our bodies and senses in relation to nature.
Seeking to establish a closer collaboration with artists from other fields who approach the concept of sustainability
in their practice, in partnership with the tranzit.ro Association we will host a collective video performance with several Romanian
and foreign artists. Added to this, there will be another performance, signed by Florin Flueraș and guided by Eliza Trefas, as well
as a durational performance: Dusk, by Maria Drăghici. This year’s series of visuals is also authored by Maria Drăghici and it is built
around human spaces noninvasively claimed by nature, which invite us to a fictional negotiating table, where we can openly talk
about the certainties and uncertainties of the future.
Through the documentary film selection and the accompanying side events, in this edition we wish to contribute
to the development of a gentler life, one which unfolds in harmony with ourselves and the nature that we are all part of. We
celebrate diversity and the right to existence of all forms of life, because on a fundamental level we are all one and the same
thing: life.
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Hara MOȘTEANU ___ foto
Irina FEȚANU ___ video
Delia ONIGA ___ video editor

VENUE MANAGERS
Mihaela OPREA
Roxana MARIN
Mălina ARDELEANU

KEY VISUAL
Concept___Maria DRĂGHICI
Photo credit ___ARHIVA ACTIVĂ / Universitatea
Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca
Caragiale” _ “Într-un loc nu prea îndepărtat”
(1979, regia Luis Vera Vargas)

WEBSITE PROGRAMMING
Cătălin ȘERBAN

SUBTITLES TEAM
Mălina COȘAN
Ecaterina GEORGESCU
Ana-Sânziana GHELASE
Antonia IVANCIU
Dhea MACOVEI
Roxana MARIN
Laura ORLESCU
Ioana SAMOILĂ
Ioana SCORȚANU
Daniel SEBIN
Raluca TOMELE
Daria TURBĂCEANU
Maria-Laura VLĂDOESCU

TRANSLATIONS
Anca TĂBLEȚ
Dora LEU

HIGH SCHOOL STUDENTS JURY TUTORS
Cristina HANEȘ
Dragoș APETRI
ONE WORLD ROMANIA ASSOCIATION
Alexandru SOLOMON - Președinte / President
Diana PĂROIU - Vice-Președinte / Vice-President
Alexandra IVAN - Vice-Președinte / Vice-President
Tudorita ȘOLDĂNESCU - Association Executive
Director

FESTIVAL FOUNDER
Monika ŠTĚPÁNOVÁ / Centrul Ceh București
___Czech Center Bucharest

ECHIPA
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ONE WORLD
ROMANIA
15TH EDITION
TEAM

MULȚUMIRI Există o persoană în spatele fiecărui logo și în spatele fiecărei decizii luate pentru a ne ajuta să
organizăm și să promovăm această ediție a festivalului. ___ THANK YOU LIST There is a person behind each logo
and behind every decision taken to help us make this festival happen again, or to promote it.

INTRO _ MULȚUMIRI

Adrian VASILE / BlackCab
Adriana BITAN / CNCD
Adriana MUCALĂU / CNCD
Alexandru ANDRĂȘANU / Ambasador OWR15
Alexandru OANCEA / Reprezentanța Comisiei Europene
Ana NILĂ / Raiffeisen Bank
Anamaria ANDRONE / Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România
Andrei POPOV / Forumul Cultural Austriac
Anna-Katharina SCHEIDEREITER / Kaufland Romania
Arthur MATTLI / Ambasadorul Confederației Elvețiene în România
Asztalos Csaba FERENC / CNCD
Bogdana Cristina POPA / Kaufland Romania
Bogdana DIACONU / Raiffeisen Bank
Carmen CONSTANTIN / AFCN
Codin ORĂȘEANU / Black Rhino Radio
Codruța IOVĂNAȘ | UiPath Foundation
Corina VASILE / Raiffeisen Bank
Cristian IGNAT / Canopy
David ROYAUX / Delegația Generală Valonia-Bruxelles la București
Denisa COLȚEA / UiPath Foundation
Diana SCHOLTES / Spark
Doru TOMA / KAS – RLPSEE
Eliza BERCU / ARCUB
Gabriela LEU | / UNHCR
Halka KAISEROVA / Ambasadoarea Cehiei în România
Ioana DRAGOMIRESCU / Institutul Francez din București
Ioana FLORESCU / Institutul Francez din București
Ioana MARCHIȘ / Reprezentanța Comisiei Europene
Ioana NIȚESCU / Ambasada Spaniei
Ioana PETRA / KAS - RLPSEE
Ioan MATEI / Ministerul Culturii
Ionut MUNTEANU / mediaTRUST
Irina CIOS / AFCN
Joachim Umlauf / Goethe-Institut
Julien CHIAPPONE-LUCCHESI / Institutul Francez din București
Laurențiu DAMIAN / UCIN
Lidia BADEA / Delegația Generală Valonia-Bruxelles la București
Lidia DABIJA / BlackCab
Liliana-Manuela CIUREA / Ambasada Confederației Elveției în România
Loic MEULEY / Institutul Francez din București
Lorena SOCULESCU / DACIN SARA
Lucian PRICOP / UCIN
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INTRO _ THANK YOU LIST

Luana DUMITRESCU / DHL International Romania
Magor Imre CSIBI / Ambasador OWR15
Marina NEACȘU / Goethe-Institut București
Marta VADILLO / Ambasada Spaniei
Mihaela CHIRIȚĂ / Primăria Capitalei
Mihaela PĂUN / ARCUB
Mihai CRISTEA / prieten donator
Mirela LAZĂR / Institutul Polonez din București
Mirona RADU / Cinema Muzeul Țăranului
Monica GRIGORE / British Council
Natalia MOSOR / Institutul Polonez din București
Oana BICA / Groupama Asigurări
Oana BITAN / Ambasada Suediei
Paula DUNKER / Ambasador OWR15
Raluca GANEA / ARCUB
Raluca NEGULESCU / Ambasador OWR15
Rana MOKADDEM / Ambasadoarea Libanului în România
Renate LUICĂ / ARCUB
Robin UJFALUSI / Centrul Ceh
Roxana CĂLINESCU / Institutul Cultural Român
Pavel USVATOV / KAS - RLPSEE
Roelof Sander van EES / Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în România
Roxana BUCATĂ / Ambasador OWR15
Simona ANDREI / Pernod Ricard România
Simona POPESCU / Primăria Capitalei
Sofia di CESARE
Shaban al-Ghazali / Ambasada Palestinei
Ștefania SIMION / Parcul Natural Văcărești, PMB
Ștefan-Florentin LORINT / UNHCR
Teddy NECULA / Ambasador OWR15
Tatiana CĂLIN / Ministerul Culturii
Thomas KLOIBER / Forumul Cultural Austriac
Valentina VESLER / Valvis Holding

*Le mulțumim tuturor voluntarelor și voluntarilor de la această ediție!
A big thank you to our amazing volunteers!
*Le mulțumim tuturor adoptorilor de filme ai acestei ediții!
A big thank you to this year’s edition film adopters!
* Le mulțumim tuturor invitaților la evenimentele festivalului!
A big thank you to all our event guests!
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SECȚIUNI _ CORPUL VÂNĂT AL PLANETEI

		Studiile arată că atunci când se face referire la mediul înconjurător, cel mai adesea
oamenii se gândesc la localitatea în care trăiesc. Astfel, mediul înconjurător cuprinde de cele mai multe
ori familiile noastre, vecinii, comunitatea la care aderăm și sistemele în care operăm, în toate aspectele lor
tangibile, fizice, dar și sociale. Indiferent de cât de mult variază compoziția acestei noțiuni pentru fiecare
dintre noi, cert este că undeva la o graniță invizibilă, trasată subiectiv de percepția fiecăruia în funcție de ce
consideră direct relevant pentru el, se termină acest „mediu înconjurător” și odată cu el responsabilitatea pe
care și-o asumă pentru acesta. De la un punct încolo EL, mediul, nu mă mai înconjoară pe mine, ci pe alții.
Dar pe o planetă rotundă ca a noastră, unde curenți de aer pot ajunge în punctul din care au
pornit, furtunile mătură continente întregi, iar apele nestatornice se unesc și se varsă una într-alta, în așa
o lume în care totul este interdependent, de nu poți distinge când se termină unul și începe altul, dorința
noastră de a trasa granițe este greu de satisfăcut, iar „felia” de mediu care îi revine fiecăruia este de fapt
dificil de stabilit.
În filmele acestei secțiuni diferiți cineaști au cutezat să își îndrepte camerele de filmat spre ceea
ce ne înconjoară și să surprindă diferite moduri în care noi interacționăm cu mediul care ne susține. De
la albul imaculat al ghețarilor Antarcticii, până la câmpiile arse de soare ale Etiopiei, filmele secțiunii ne
poartă într-o călătorie în jurul lumii prin diverse peisaje care, oricât de sălbatice, poartă amprenta umană,
uneori ca o rană abia deschisă, alteori ca o cicatrice. O multitudine de perspective asupra ecologiei se nasc.
Filme precum „Alb pe alb” și „Din marea sălbatică” adresează probleme de mediu mai intens mediatizate,
precum încălzirea globală, respectiv speciile pe cale de dispariție. Alte filme invită la reflecții asupra naturii
ce sunt mai greu de categorisit. În „Pădurea domestică” ecologia se îmbină cu politicul, iar dezrădăcinarea
copacilor și defrișările devin o metaforă pentru statut social și jocuri de putere. Filmul „Odiseea amazonică”
ne poartă într-o călătorie de-a lungul fluviului Amazon la bordul unui vas comercial, de unde observăm
relația dintre om și natură în toată paleta sa de ipostaze - de la cele mai tranzacționale, pentru supraviețuire
și exploatare, la cele mai subtile, de simbioză și coexistență pașnică.
Pornind de la teritorii aparent exotice, camera de filmat gravitează spre mediile familiare, urbane,
ajungând inconfortabil de aproape de noi, pe pridvoarele caselor noastre, privind cu un ochi critic efectele
urbanizării și ale industrializării în filmul „Riftul Finfinnee”, victimele umane și non-umane ale războiului în
„I.A. la război” și consecințele grave pe care le au actele de corupție atât asupra sănătații mediului, cât și
asupra sănătății oamenilor, în ingeniosul documentar „Cioburi”.
Puse laolaltă, filmele acestei secțiuni, deși realizate în locuri diferite și pe voci auctoriale diverse,
ne reamintesc același lucru: nu trăim într-un laborator steril, iar problemele personale, sociale și economice
nu pot fi cu adevărat separate de problemele de mediu. Cu toții trăim în aceeași lume, care ne îngrijește și
pe care trebuie la rândul nostru să o îngrijim.
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But on a round planet like ours, where the air currents return to where they emerge from, where
storms blow over entire continents and unsteady waters merge and flow into each other, in a world where
everything is dependent on something else, so much so that you cannot tell where one begins and the other
ends, our wish to draw lines is difficult to satisfy, and the ‘portion’ of environment that belongs to each of us is,
in fact, hard to determine.
In the films of this section filmmakers have dared to point their cameras at what surrounds us and
capture the various ways in which we interact with the surroundings that sustain us. From the immaculate
white of the Antarctic glaciers to the sun-drenched plains of Ethiopia, we are taken on a journey around the
world through landscapes so diverse, which, no matter how wild they may seem, bear the signs of human
intervention, sometimes like an open wound, other times like a scar. From here emerge plenty perspectives
on ecology. Films such as “White on White” and “From the Wild Sea” tackle issues that have been more
intensely publicized, such as global warming or endangered species. Other films invite reflections on nature
that are hard to define specifically. In “Taming the Garden” ecology is interlinked with the political, turning the
uprooting of trees and deforestation into a metaphor for social status and power play. “Veins of the Amazon”
takes us along the Amazon river on a cargo ship, which allows us to observe the relationship between man and
nature in all its forms - from the more transactional ones, concerned with survival and exploitation, to the more
subtle forms, concerned with symbiosis and a peaceful coexistence.

SECTIONS _THE BRUISED BODY OF THE PLANET

Studies show that, when talking about the environment, people will most often think about their
surroundings. And so, the environment will usually include our families, our neighbours, the community we
belong to, and the systems we operate within, in all their tangible, physical aspects, but also in their social
ones. Regardless of what this notion might mean from individual to individual, it is clear that, somewhere
beyond an invisible line drawn by our own subjective perception based on what we personally find relevant,
this ‘environment’ ends and so does the responsibility we take for it. After a certain point, IT, the environment,
no longer surrounds me, but the others.

From seemingly exotic lands, the camera gravitates towards familiar, urban, surroundings, getting
uncomfortably close to us and observing from the doorways of our homes the effects of urbanization and
industrialization in “Rift Finfinnee” and the human and non-human victims that war leaves behind in “A.I. at
War,” as well as the grave consequences that acts of corruption impose on the health of both the environment
and people themselves in the ingenious “Splinters.”
Altogether, despite having been made in different places and exhibiting the particular touches of
different authors, the films in this section remind us all one thing: we are not living in a sterile laboratory and our
personal, social, and economic problems cannot be truly separated from the problems of the environment.
We are all living in the same world, which is taking care of us and which, in return, we should also be taking care
of.
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SECȚIUNI _ CORPUL VÂNĂT AL PLANETEI

A.I. AT WAR
_ [FRANȚA, 2020, 107’] V.O.: Arabă, Engleză, Franceză _
Documentarul „I. A. la război" radiografiază zone
(estetice, politice, geografice) de război. O face într-un
mod cât se poate de complex, apt să dea seamă de
remarcabila densitate a timpului prezent, care însă își
are originea într-un dispozitiv foarte simplu. Într-adevăr,
inspirația dintr-o bucată a jurnalistului și regizorului
Florent Marcie ține de „cooptarea” în proiect a unui
roboțel cu design simpatic – o fățucă zâmbitoare –,
care să-l acompanieze prin regiunile conflictuale (de
la Orientul Mijlociu la străzile scuturate de încleștări
civile ale Parisului) pe unde se perindă cu camera. Să
nu ne pripim, totuși: roboțelul e o jucărie cât se poate
de serioasă, unul dintre cele mai avansate exemplare
ale momentului, capabil să integreze o sumedenie
de informații de natură diversă în creierul său virtual.
Așa se face că Sota, pe numele lui, va deveni rapid
un partener de nădejde pentru cineast – iar reacțiile
sale prea umane, căci imposibil de falsificat, vor
constitui contrapunctul (sau complementul) imaginilor
extraordinare pe care le vedem. Prin această paradoxală
alianță a inteligențelor (cea naturală cadrează, cea
artificială interpretează), „I. A. la război" se impune
drept unul dintre acele filme – rare – ce luminează
pătrunzător societatea actuală, inventând o privire nouă,
care chestionează totul fără repaus.

I.A. LA RĂZBOI

The documentary “A.I. at War” radiographs aesthetical,
political, and geographical war zones. It does this in a
very complex way, which is fully capable of rendering
the remarkable density of the present, the origins of
which lie, in fact, in a very simple mechanism. Indeed,
journalist and director Florent Marcie’s flash of inspiration
pertains to the “co-optation” of a cutely designed robot
– a smiling face -, which accompanies him in various
conflict areas (from the Middle East to the civil unrest
which shakes the streets of Paris), where he travels with
his camera. Let us not make hasty judgments, though:
the robot is a very serious toy, one of the most technically
advanced models of the moment, capable of integrating
a variety of types of information in its virtual brain. Hence
Sota, the robot, will soon become a reliable partner for
the filmmaker – and his overly human reactions, since
they cannot be faked, will represent the counterpoint
(or the complement) of the extraordinary images we’re
watching. Through this paradoxical alliance of forms of
intelligence (natural intelligence sets the context, while
the artificial one offers interpretations), “A.I. at War” affirms
itself as one of those rare movies which shed deep
insight on the current state of society, inventing a new
way of looking at things, which questions everything
without respite.
text:

Victor Morozov

BIO / FLORENT MARCIE (născut în 1968 în Franța) și-a început activitatea ca
fotograf în Decembrie 1989, în timpul Revoluției Române. Câțiva ani mai târziu, în
1994, a debutat ca regizor de documentare. Proiectele sale examinează modul în
care se comportă omenirea în vreme de război, provocările ridicate de informație
în societățile zilelor noastre, precum și posibilitatea revoluțiilor în era ce a urmat
Războiului Rece.
BIO / FLORENT MARCIE (born 1968, France) began his activity as
photographer in December 1989, during the Romanian revolution. Later on, in 1994,
he debuted as a documentary director. His projects focus on how mankind behaves in
wartime, the challenges of information in our societies, and the prospects for revolutions
in the post-Cold War world.

_

Festivaluri și premii: Montreal Independent Film Festival 2022 - Best Feature Documentary / CPH:DOX 2022
/ Viennale 2021 / DocBsAs - Doc Buenos Aires 2021 / Athens Avant-Garde Film Festival / Jeonju International
Film Festival Filmografie: Tomorrow Tripoli (2015) / Commander Khawani (2014) / Itchkeri Kenti (2006) /
The Kiosk and the War (2003) / Saïa (2000) / Under the Trees of Ajiep (1998) / The Tunnel Tribe (1995)
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Regie, Producție, Scenariu, Montaj, Sunet: Florent Marcie

⁄

Muzică: David Cope

⁄

⁄

Regie: Robin Petré
Producție: Malene Flindt Pedersen
Imagine: María Grazia Goya,
Robin Petré
Montaj: Charlotte Munch Bengtsen
Design de sunet: Thomas Pape

⁄

⁄

FRA DET VILDE HAV

_ [DANEMARCA, 2021, 78’] V.O.: Engleză, Olandeză _
/

„Din marea sălbatică” e un documentar observațional
“From the Wild Sea” is an observational documentary
care invită la reflecție și, ideal, la introspecție. Foci
which acts as an invitation to reflection and, ideally,
rănite, stresate, care trebuie hrănite cu sonda de echipa
introspection. Injured, stressed seals which need to be
de biologi marini. Lebede chinuite să facă o baie cu
tube fed by the marine biologists team. Swans which
spumă, pentru că doar așa poate fi dat jos petrolul
are forced to take a foam bath, because this is the only
care aproape le-a omorât. O balenă eșuată pe coasta
way to wash away the oil which almost killed them. A
Irlandei, care moare încet nu atât din cauza rănilor, cât
beached whale on the coast of Ireland, which dies a
strivită de propria greutate. Animale care mor din cauza
slow death not just because of its wounds, but also due
sârmelor de plastic pe care le înghit. E greu să nu te
to its own weight. Animals which die because of the
întrebi cum ai contribuit tu la toate astea și, poate, la
plastic wires they accidentally swallow. It’s difficult not to
cum le-ai putea preveni. În timp ce camera de filmat se ask yourself how you contributed to all this and how you
concentrează pe animale și pe relația cu salvatorii lor în
could eventually prevent it. While the camera focuses
combinezon și mănuși, care sunt ei înșiși neputincioși
on the animals and their relationship with their saviours
uneori, noi, ceilalți, apărem rar și în planul doi; răul a fost
in overalls and medical gloves, who are themselves
făcut. Animalele nu pot vorbi, dar scot sunete, se zbat
powerless sometimes, us, the others, appear only rarely
îndelung – inclusiv ajutorul pe care-l primesc e o formă
and in the background; the damage has been done.
de stres – și ne privesc adânc în ochi. O privire care te
Animals cannot talk, but they make sounds, writhe in
urmărește mult după ce ai ieșit din sala de cinema.
pain interminably – even the help they receive is stressful
for them – and look us deeply in the eye. A look which
haunts you long after coming out of a cinema hall.
text: Sorana Stănescu

SECTIONS _THE BRUISED BODY OF THE PLANET

FROM THE WILD SEA DIN MAREA SĂLBATICĂ

BIO / ROBIN PETRÉ este o regizoare daneză ale cărei proiecte se învârt în jurul
coexistenței oamenilor și naturii, îmbinând atmosfere onirice și brute în tablouri
construite cu grijă, plasând spectatorul la același nivel cu lumea animală din punct
de vedere vizual. Robin Petré are o diplomă de master în Regie de Film Documentar
din partea Doc Nomads (2015) iar filmele sale au câștigat numeroase premii la
diverse festivaluri internaționale. BIO / ROBIN PETRÉ is a Danish cinema director
whose projects revolve around our coexistence with nature by blending dreamy and
raw atmospheres in carefully composed tableaus while placing the audience at eye level
with the animal world. Robin Petré has an MA degree in Documentary Film Directing
from Doc Nomads (2015) and her films have received numerous awards at various
international festivals.

_

Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival 2021 / CPH:DOX 2021 / Sheffield International
Documentary Festival 2021 / Vancouver International Film Festival 2021 / Sydney Film Festival 2021 /
Doclisboa 2021 / Ji.hlava International Documentary Film Festival 2021 - Special Mention: Testimonies /
Zurich Film Festival 2021 / Valdivia International Film Festival 2021 / Norwegian International Film Festival
2021 / Reykjavik International Film Festival 2021 / True/False Film Festival 2021 /
Thessaloniki Documentary Festival 2021 Filmografie: Pulse (2016)

/

27

SECȚIUNI _ CORPUL VÂNĂT AL PLANETEI

RIFT FINFINNEE
_ [ETIOPIA, GERMANIA, 2020, 79’] V.O.: Amhară, Oromo _
RIFT FINFINNEE /RIFTUL FINFINNEE
Este ceva înfiorător în peisajele din jurul capitalei
etiopiene Addis Ababa, cu murmurul neliniștitor îngânat
în surdină ce contrastează cu sunetele serene ale naturii.
Ascultăm fragmente din emisiuni radio și voci din off, ale
căror discuții banale nu fac decât să amplifice anxietatea
expectativei unui dezastru iminent pe care încă nu îl
vedem, dar pe care îl intium visceral. Cadrele largi și
panoramările liniștite de-a lungul piesajului etiopian
în schimbare evocă o neliniște apăsătoare. Periferiile
sărace ale orașului creează senzația unui șantier fără
termen de finalizare, pe care se suprapun într-un vaiet
colectiv glasurile localnicilor, care vorbesc șoptit despre
exproprieri, crime ale statului, diviziuni etnice și proteste
care nu sunt niciodată explicate, ci doar insinuate. Filmul
ne oferă crâmpeie dintr-o realitate socială scindată și
tensionată. Asistăm la o țară în tranziția dintre rural și
urban, unde cultura agrară este treptat înghițită de
industrializare, ale cărei victime colaterale le privim
cu resemnare. Mișcările tectonice și vulcanii activi ce
amenință să transforme în timp regiunea par a fi doar
o reflexie a tensiunilor societății, schimbările ecologice
mimându-le cu fidelitate pe cele sociale.
text:

Monica Stan

There is something terrifying about the landscapes
around the Ethiopian capital Addis Ababa, with the
unsettling mumbled murmur contrasting with the serene
sounds of nature. We listen to radio show fragments and
off-screen voices, the ordinary discussions of which only
amplify the anticipative anxiety of an imminent disaster
we can’t yet see, but feel intuitively on a visceral level. The
wide shots and the steady pan shots of the changing
Ethiopian landscape evoke a heavy uneasiness. The
city’s poverty-ridden peripheries give the sensation of
a construction site without a completion date, with the
voices of the locals overlapping in collective lamentation
as they whisper about expropriations, state crimes,
ethnic issues, and protests which are never explained,
but only hinted at. The movie offers us glimpses from a
divided and tensed social reality. We witness a country in
transition from the rural to the urban, where agriculture
is gradually swallowed up by industrialization, the
collateral victims of which we watch in resignation. The
tectonic shifts and the active volcanoes which threaten
to transform the area over time seem but a reflection
of the social tensions, with ecological changes faithfully
mimicking the social ones.

BIO / DANIEL KÖTTER este un cineast și regizor de teatru muzical internațional.
Proiectele sale oscilează între diverse tipuri de media și contexte instituționale și
combină tehnici de cinema experimental cu elemente din artele spectacolului
și din filmul documentar. Lucrările sale au fost prezentate în cadrul unui mare
număr de festivaluri de film și de artă video, în galerii de artă, teatre și săli de
concerte din întreaga lume. Cel mai recent proiect al lui Kötter este Landscape
and Bodies, o serie de spatial performances și filme în 360° despre peisaj,
mediul înconjurător și consecințele sociale ale extracțiilor de resurse naturale în
Germania, Papua de Vest, Republica Democrată Congo și Estonia.
BIO / DANIEL KÖTTER is an international filmmaker and music theatre
director. His works alternate between different media and institutional contexts
and combine experimental film techniques with performative and documentary
elements. They have been shown worldwide at numerous film and video
art festivals, in galleries, theatres and concert halls. His most recent project is
Landscapes and Bodies, a series of spatial performances and 360° films on the
landscape and social consequences of extractivism in Germany, West Papua, DR
Congo, and Estonia.

_

Festivaluri și premii: FIFAAC Bordeaux, Franța 2021 - Best Film Students Award + Special Mention International
Competition / Traces de Vie, Clermont-Ferrand, Franța 2021 - Prix de Creation / Zeichen der Nacht, Germania
2021 - Jury Award / Signs of the Night Bangkok, Thailanda 2021 - Main Award / Milano Design Film Festival,
Milano, Italia 2021 - Best Film, Architecture Film Award / HotDocs Toronto, Canada 2021 Filmografie: Water
& Coltan 360°documentary (2021) / Yu Gong (2019) / Chinafrika.mobile (2019) / Desert View (2018) / HASHTI
Tehran (2017) / Ingolfs Oper (2016) / Participants and Objectives - 8 Takes on Filming Music (2013) / Making
of History (2012) / State-theatre #1 - #6 (2010-2013) / Film für übers Sofa (2009) / Ein Kinderspiel (2009) /
Schutzfilm - Thaumatrope (2009) / First Approach (2008)

/
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⁄

Regie, Scenariu, Imagine, Montaj: Daniel Kötter Producție: Meike Martens
Design de Sunet: Marcin Lenarczyk

⁄

Regie, Scenariu: Natalia Garayalde

⁄ Producție: Eva Cáceres ⁄ Montaj: Julieta Seco,
Martín Sappia ⁄ Sunet: Federico Disandro

ESQUIRLAS_ [ARGENTINA, 2020, 71’]
_ SPLINTERS / CIOBURI
Un home movie jucăuș. O fetiță filmează cu
camcorderul tatălui său. Mama stând la taclale cu
rudele, tatăl surâzând la cameră, maimuțărelile fratelui
mai mic, fetele mari cu preocupări adolescentine,
petrecerile animate și existența tihnită a unei familii
aparent ideale. Zâmbetele părinților și tachinările
copiilor ne induc senzația de siguranță. O explozie
și totul e zdruncinat din rădăcini ca să se schimbe
pentru totdeauna. Oameni alergând pe străzi, țipete și
plânsete, o fugă cu mașina. Copila nu știe la ce asistă
- un atac, o bombă, un război, o calamitate naturală.
Cu un curaj nebun, ea continuă să filmeze ceea ce va
marca pierderea definitivă a universului paradisiac al
copilăriei sale. Cineasta Natalia Garayalde avea 12 ani
când fabrica de armament și muniție din orașul său Río
Tercero a explodat, provocând un dezastru de proporții
epice în comunitate. După mai bine de douăzeci de
ani, cineasta se întoarce în orașul natal, redescoperă
arhivele familiei și se pornește să investigheze
traumele trecutului care merg dincolo de un simplu
accident, revelând ițele încâlcite ale unor interese
politice obscure și un caz de corupție de o amploare
colosală. Printr-o lentilă profund personală și prin
prisma universului intim al propriei familii, realizatoarea
reușește să extragă un portret macro al jocurilor politice
și economice din Argentina anilor nouăzeci, ale căror
repercusiuni se manifestă și astăzi. Filmul este o mărturie
cinematografică unică a inseparabilității dintre personal
și politic, dintre banal și excepțional, dintre trecutul
corupt și prezentul dureros.
text:

A playful home movie. A girl is filming with her father’s
camrecorder. Her mother chit-chatting with her relatives,
her father smiling at the camera, her little brother
monkeying around, the older girls with their teenage
preoccupations, the lively parties, and the peaceful and
stable existence of an apparently ideal family. The smiles
of the parents and the children’s teasing induce a sense
of safety. An explosion takes place - everything is shaken
to its core and forever changed. People running on the
streets, screaming and crying, fleeing in their cars. The
girl doesn’t know what she’s witnessing – an attack, a
bomb, a war, a natural calamity. With insane courage, she
continues to film what will mark the definitive loss of her
childhood’s paradise. Filmmaker Natalia Garayalde was
12 years old when the arms and ammunition factory in
her city, Rio Tercero, exploded and caused a disaster of
epic proportions in the community. More than 20 years
later, the director returns to her natal city, rediscovers
her family archives, and sets out to investigate the
traumas of the past, which go beyond a simple accident,
revealing the intricate threads of some obscure political
interests and a colossal case of corruption. Through
a deeply personal lens and through the prism of her
family’s intimate universe, the author manages to distill
a macro portrait of the political and economic intrigues
in Argentina in the 1990s, the repercussions of which
still make themselves felt today. The film is a unique
cinematic testimony to the inseparable bond between
the personal and the political, between the ordinary
and the exceptional, between the corrupt past and the
painful present..

SECTIONS _THE BRUISED BODY OF THE PLANET

V.O.: Spaniolă

Monica Stan
BIO / NATALIA GARAYALDE a urmat studiile de Comunicare ale Universității
Naționale din Cordoba, Argentina. Este, de asemenea, coordonatoarea
departamentului de Comunicare și Presă al Festivalului de Scurtmetraj
Latino-American Cortópolis. „Cioburi” este primul său lungmetraj.
BIO / NATALIA GARAYALDE has studied Social Communication at the National
University of Cordoba, Argentina. She is also the coordinator of the Communication
and Press division of the
 Latin American Short Film Festival Cortópolis. ”Splinters” is
her debut feature.

_

Festivaluri și premii: Jeonju International Film Festival 2021 - Grand Prize (International) / Olhar de Cinema Curitiba International Film Festival 2021 - Júri Abraccine / Viennale 2021 / Sheffield International
Documentary Festival 2021 / Visions du Réel 2021 / Hamburg Film Festival 2021 / Reykjavik
International Film Festival 2021 / DocumentaMadrid 2021 / Biarritz Amerique Latine Festival 2021
/ Mar del Plata International Film Festival 2020 - Best Director (Argentine Competition)
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MOTVINIEREBA_ [ELVEȚIA, GERMANIA, GEORGIA, 2021, 92’] V.O.: Georgiană _
TAMING THE GARDEN /PĂDUREA DOMESTICĂ
Un om puternic, un fost prim-ministru al Georgiei, are
An influential man, former Prime Minister of Georgia,
un hobby aparte. Cumpără și colecționează arbori
has a special kind of hobby. He buys and collects ancient
seculari și îi plantează pe coastă, în grădina sa privată,
trees and plants them on the coastline, in his private
unii fiind înalți cât un bloc de 15 etaje. Evident că,
garden and some of them reach as high as a 16-story
pentru a-i dezrădăcina și a-i transporta, operațiunea e
building. Needless to say, the complexity involved by
la fel de complexă, pe cât e grandoarea acestor arbori:
the process of uprooting and transporting them is only
alți copaci trebuie să fie tăiați, cabluri electrice trebuie
matched by their magnificence: other trees need to be
mutate și noi drumuri trebuie create prin plantațiile de
cut down, electrical cables need to be moved, and new
mandarini. Explorând relația omului cu mediul și a unei
pathways need to be created through the tangerine
comunități cu un astfel de arbore care îi marchează
orchards. Through exploring man’s relationship with
existența și, care, la un moment dat, dispare, filmul
the environment and that of a community with such
abordează subtil etica protecției mediului, fără excese
a tree which marks its existence and which, at some
și ostentație, deși tema dezrădăcinării, cu care ne-am
point, disappears, the film approaches the ethics of
obișnuit în plan metaforic, capătă o formă opresivă și
environmental protection in a subtle manner, without
tangibilă. Cadența acțiunii e în deplin acord cu ritmul
excesses and ostentatiousness, even though uprooting, a
naturii: demnă, fără grabă, căci controlul oricum nu e
theme we have become accustomed to metaphorically,
în mâna celor mulți. E un film poetic și politic totodată, takes an oppressive and tangible form. The rhythm of the
cu un discurs puternic, care sondează multiple straturi
action is in perfect accord with that of nature: dignified,
social-politice și psihologice, păstrând în același timp
calm and measured, since control doesn’t lie in the
o atmosferă meditativă, probabil cea mai potrivită, de
hands of the many anyway. This is at the same time a
fapt, pentru a „trăi" natura ca o experiență.
poetical and political film, one with a powerful discourse,
which examines a multitude of social-political and
psychological layers, all the while preserving a meditative
atmosphere, which is probably the most conducive for
text: Sorana Stănescu
living the experience of nature.
BIO / SALOMÉ JASHI s-a născut în Tbilisi, Georgia, în 1981. După ce a studiat
jurnalismul și a lucrat ca reporter timp de mai mulți ani, în 2005 a s-a înscris
la cursurile de Film Documentar ale Royal Holloway, University of London.
Câștigătoare a mai multor premii cinematografice prestigioase, Salomé a
fondat două case de producție: Sakdoc Film și Microcosmos. În 2017 a primit
o bursă Nipkow Scholarship, iar în 2020 a făcut parte din programul DAAD
BIO / SALOMÉ JASHI was was born in Tbilisi, Georgia, in
Artists-in-Berlin.
1981. After studying journalism and working as a reporter for several years, in 2005
she took up Documentary Filmmaking classes at Royal Holloway, University of
London. A winner of various prestigious film awards, Salomé is also the founder
of two production companies: Sakdoc Film and Microcosmos. She was granted
a fellowship from Nipkow Scholarship in 2017 and in 2020 she participated in the
DAAD Artists-in-Berlin Program.

_

Festivaluri și premii: Cinéma du Réel 2021 - Young Jury Award - Mention / FICUNAM 2021 - Puma de Plata
Competencia Internacional, Public Award, Puma - International Competition / Berlin International Film Festival
2021 / Sundance Film Festival 2021 / Amsterdam International Documentary Film Festival 2021 / Locarno
International Film Festival 2021 / São Paulo International Film Festival 2021 / CPH:DOX 2021 / European Film
Awards 2021 / Vancouver International Film Festival 2021 / Sydney Film Festival 2021 / Melbourne International
Film Festival 2021 / DocsBarcelona 2021 / Hong Kong International Film Festival 2021 / Hot Docs Canadian
International Documentary Festival 2021 / Montreal International Documentary Festival 2021 / Astra Film
Festival Sibiu 2021 Filmografie: The Dazzling Light of Sunset (2016) / Bakhmaro (2011)
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⁄

Regie, Scenariu: Salomé Jashi
Producție: Vadim Jendreyko, Erik Winker, Martin Roelly,
Salomé Jashi Imagine: Goga Devdariani, Salomé Jashi
Montaj: Chris Wright
Design de Sunet: Philippe Ciompi

⁄

⁄

⁄

—

⁄

Regie: Terje Toomistu, Álvaro Sarmiento, Diego Sarmiento Producție: Álvaro Sarmiento,
Diego Sarmiento Scenariu: Terje Toomistu, Álvaro Sarmiento Imagine: Terje Toomistu,
Diego Sarmiento Montaj: Alex Cruz, Fabricio Deza, Álvaro Sarmiento, Diego Sarmiento
Sunet: Alex Cruz, Diego Sarmiento Design de Sunet: Cesar Centeno
Distribuție: Luis Gil, Piero Reátegui, Yuliana Jurado, Saulo Peña

⁄
⁄

⁄
⁄

⁄

⁄

Dincolo de megalomania și suflul de demență abia
Beyond the megalomania and the barely retained
reținută al celor două epopei ale lui Werner Herzog
breath of madness of Werner Herzog’s two epics which
care se desfășoară în jungla sudamericană, „Aguirre”
take place in the South American jungle, “Aguirre, the
și „Fitzcarraldo”, exista și o porțiune de observație
Wrath of God” and “Fitzcarraldo,” there is a portion of
aproape documentară a ecosistemelor nu doar
quasi-documentary observation of the natural and social
naturale, ci și sociale cărora marele fluviu Amazon
ecosystems that Amazon gave birth to along its path.
le dă naștere de-a lungul traiectoriei sale. „Odiseea
“Veins of the Amazon” can be seen as an antidote to
amazonică” poate fi privit ca un antidot la valul de
the wave of fiction which was already drowning out the
ficțiune care ajungea să înece impulsul documentar în
documentary impulse in the German director’s movies.
filmele cineastului german. Întreg filmul este dedicat
The entire film is dedicated to the capturing of the
captării luptei tragice, căci fratricide, dintre om și
fratricidal, thus tragic, fight between man and nature. The
natură. Cel dintâi încearcă când s-o supună pe cea
former tries either to enslave or to make the latter his ally,
de-a doua, când să și-o facă aliat, cu gândul numai
thinking only about his own survival at all times. Nature
la propria supraviețuire. Natura rămâne impasibilă,
remains impassible and this indifference is nowhere
iar această indiferență nu este niciunde mai vizibilă
more visible than in the imperturbable flow of Amazon’s
decât în curgerea imperturbabilă a apelor maronii ale
brownish waters; at the same time, though, it doesn’t fail
Amazonului; dar totuși, nu omite să-i returneze omului
to return to him the poison he discharged. At the heart
otrava pe care el însuși a vărsat-o. În centrul filmului
of the movie lie the trade exchanges which emerge
stau schimburile comerciale care se țes de-a lungul
along Amazon and, especially, on board the ships
Amazonului și cu precădere la bordul ambarcațiunilor
which connect otherwise inaccessible places; without
care unesc localități altfel inaccesibile; fără să formuleze formulating any explicit commentary, the camera records
niciun comentariu explicit, aparatul surprinde
the show described by the brutalizing work, by the wet,
spectacolul muncii abrutizante, a trupurilor ude, prost
poorly-fed, poorly-dressed bodies surrounded by islands
hrănite, prost îmbrăcate, înconjurate de insule de
of garbage which seem to act without any glimmer
gunoaie, care acționează parcă în lipsa oricărei licăriri
of aliveness or self-awareness. The result is a hypnotic
de însuflețire sau conștiință de sine. Rezultatul este o
experience and an eloquent picture of the inseparable
experiență hipnotică și un tablou elocvent al legăturii
link between environmental and human degradation.
indisociabile dintre degradarea mediului și degradarea
omului.
text:

SECTIONS_THE BRUISED BODY OF THE PLANET

ODISEA AMAZÓNICA_ [PERU, 2021, 71’] V.O.: Spaniolă _
VEINS OF THE AMAZON /ODISEEA AMAZONICĂ

Liri Alienor Chapelan

BIO / TERJE TOOMISTU e o antropoloagă și cineastă din Estonia și actualmente cercetătoare în cadrul
Institutului de Cercetare Culturală al Universității din Tartu. A studiat Etnologie și Comunicare, iar din 2011
conduce un proiect multimedia despre mișcarea hippie sovietică. Documentaristul quechua ALVARO
SARMIENTO absolvit programe de Media, Comunicare și Film. Este, de asemenea, cofondatorul HDPERU,
o organizație non-profit care produce filme ce apără drepturile populațiilor native și conservarea mediului
în Anzi și de-a lungul Amazonului. DIEGO SARMIENTO a studiat Producție Media și Film. În 2020 a câștigat
premiul Berlinale Talents Footprints - Mastercard Enablement Programme pentru “The Seed Project”, un
BIO / TERJE TOOMISTU is an anthropologist
proiect educațional dedicat copiilor indigeni și Anzii Peruvieni.
and a documentary filmmaker from Estonia, currently employed as a Research Fellow at the University of Tartu,
Institute of Cultural Research. She studied Ethnology and Communication and, since 2011, she has been running
a multimedia project focusing on the Soviet hippie movement. Quechua documentary filmmaker ALVARO
SARMIENTO graduated in Media, Communication Science, and Film. He is also the co-founder of HDPERU, a
NPO engaged in the production of films which defend native peoples’ rights and environmental conservation in
the Andes and the Amazon of Peru. DIEGO SARMIENTO studied Media Production and Film. In 2020 he won
the Berlinale Talents Footprints - Mastercard Enablement Programme award for “The Seed Project,” an educational
project for indigenous children in the Peruvian Andes.

_

Festivaluri și premii: Leipzig DOK Festival 2021 / Filmografie: Terje Toomistu: Soviet Hippies (2017) /
Archaeology of Ayahuasca (2016) / Wariazone (2011); Álvaro Sarmiento, Diego Sarmiento:
Mothers of the land (2019) / Green River. The Time of the Yakurunas (2017)
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BIELA NA BIELEJ_ [REPUBLICA CEHĂ, SLOVACIA, 2020, 74’]
V.O.: Slovacă, Engleză _ WHITE ON WHITE / ALB PE ALB
Filmul e un eseu vizual despre experiența de solitudine
The film is a visual essay about the director’s experience
a regizoarei din timpul filmărilor unui documentar
of solitude during the shooting of her previous
anterior („Frem”, filmat în 2017 și lansat în 2019) în
documentary (“Frem,” shot in 2017 and released in
Antarctica, al cărui personaj principal a fost o rețea
2019) in Antarctica, the main character of which was an
neuronală artificială. În „Alb pe alb”, dialogul cu
artificial neural network. In “White on White,” the dialogue
inteligența artificială continuă, pe teme care țin de
with artificial intelligence continues, as it approaches
schimbări climatice, relația omului cu natura, tehnologie, themes pertaining to climate change, man’s relationship
artă și sensul vieții. Secvențe din rutina ei zilnică la stația
with nature, technology, art, and the meaning of life.
de cercetare contrastează cu imagini lirice ale albului
Scenes from her daily routine at the research station are
imaculat al Antarcticii și sunt completate de comentariul
contrasted with lyrical images of the immaculate white
regizoarei, creând o viziune și o putere de expresie
of Antarctica and they are completed by the director’s
originale. Nu în ultimul rând, e un film care te duce întrcommentary, thus creating an original vision and
un loc nou, într-un mod nou, care chestionează relația
power of expression. Last but not least, it’s a film which
omului cu mediul, dar și ipocrizia de a duce un vapor
transports you to a new place, in a new manner, which
cu 300 de turiști în Antarctica sau de a consuma 300
questions man’s relationship with the environment, as
de litri de combustibili zilnic pentru a ține în picioare
well as the hypocrisy of sending a ship with 300 tourists
stația de cercetare, ca să studieze tocmai modul în care
to Antarctica or consuming 300 litres of fuel every day
distrugem planeta.
in order to keep the research station going, to study
precisely the way we destroy the planet.
text:

Sorana Stănescu

BIO / VIERA ČÁKANYOVÁ (n. 1980) a absolvit cursurile de Scenaristică ale
Academiei de Artă și Design din Bratislava și pe cele de Film Documentar
ale FAMU Praga. Scurtmetrajele sale au câștigat premii importante în
cadrul unor festivaluri precum Visions du Réel și Kassel Doc Fest. Primul
său lungmetraj, „FREM”, a avut premiera la Festivalul Internațional de Film
de la Berlin și a obținut premiul Pavel Koutecký pentru Cel Mai Bun Debut
la Elbe Dock. Viera Čákanyová lucrează, de asemenea, ca script editor și
monteur pentru proiecte independente și realizează documentare pentru
BIO VIERA ČÁKANYOVÁ (b.1980)
televiziune și organizații non-profit.
graduated in Screenwriting from the Academy of Fine Arts and Design in
Bratislava, as well as in Documentary Filmmaking, from FAMU Prague. Her
short films received important awards at festivals such as Visions du Réel and
Kassel Doc Fest. Her debut feature, ”FREM,” premiered at the Berlinale and
won the Pavel Koutecký Award for Best Debut at Elbe Dock. Viera Čákanyová
also works as script editor and editor for independent projects and makes
documentaries for TV and non-profit organizations.

_

Festivaluri și premii: Montreal International Documentary Festival 2021 / Sheffield International Documentary
Festival 2021 / Ji.hlava International Documentary Film Festival 2020 Filmografie: FREM (2019) /
Rupicapra (2014) / Flying Horse (2014) / Update (2011) / Olda (2011) / Alda (2009) / 100 Days (2009) /
Worms (2007) / Piranha (2007) / Under Underground (2006)
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Regie, Producție, Scenariu: Viera Čákanyová Imagine: Viera Čákanyová, Tomáš Klein,
Dominik Jursa Montaj: Viera Čákanyová, Marek Šulík Sunet: Viera Čákanyová, Tobias
Potočný

⁄

SECTIONS

⁄
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ACASĂ
ÎN SĂLBĂTICIE
AT HOME IN THE WILD
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SECȚIUNI _ ACASĂ ÎN SĂLBĂTICIE

În strânsă legătură cu secțiunea Corpul vânăt al planetei, care cuprinde filme ce se concentrează
asupra mediului, se află această secțiune compusă din filme în care camera se îndreaptă spre „interior,”
către sine, către om. Astfel, mediile transformate și devastate documentate de cineaștii din prima secțiune
se oglindesc în chipurile personajelor ce bântuie filmele acestei secțiuni, formată exclusiv din portretele unor
oameni ce au un singur lucru în comun: alienarea.
În mod particular, filmele de aici surprind relații cu adevărat intime ce există sau se formează între
cineaști și protagoniștii lor. Astfel, avem privilegiul de a pătrunde în universul familiar și tandru al relației
frate-soră în filmul „Sunt liber”, în care realizatoarea Laure Portier își documentează fratele începând cu anii
tumultuoși ai adolescenței marcate de delincvență juvenilă, ce culminează la maturitate cu o perioadă de
rătăcire ca om al străzii, până când acesta își găsește locul într-un colț inedit al lumii. Filmul este o neobișnuită
și fluidă colaborare între cei doi, granița dintre realizator și protagonist subțiindu-se până ce dispare cu
desăvârșire, pe măsură ce camera se mută din mâinile Laurei (în prima parte a filmului), în cele ale fratelui
său, în cea de a doua parte, când acesta se filmează din ce în ce mai mult singur.
Alte relații emoționante între realizator și protagonist se formează spontan, chiar în procesul
realizării filmului. Documentarul „În căutarea cailor” imortalizează începutul unei prietenii neobișnuite între
regizor și un pescar care, după ce și-a pierdut parțial auzul în Războiul Bosniac, s-a autoexilat pe o insulă
aproape pustie. În mod silmiar, în filmul „Ce va aduce vara” se înfiripă o relație care de data aceasta
transcende timpul și spațiul, fiind mediată doar de o cameră second-hand cumpărată de regizorul argentinian
Ignacio Ceroi. Memoria camerei ascunde o comoară: filmările de amator ale unui francez, realizate cu mulți
ani în urmă, când acesta își părăsește țara natală pentru a începe o viață complet nouă în Camerun.
Același context de intimitate și empatie se creează în filmul „Rugăciunile lui Delphine” și ne
permite accesul la amintirile traumatice ale camerunezei Delphine, care se deschide în fața cineastei Rosine
Mbakam, și îi povestește cum a fost forțată să se prostitueze în adolescență, dar și ce compromisuri a trebuit
să facă pentru a scăpa de această situație și a ajunge o imigrantă măritată cu un bărbat alb în Belgia. Călătoria
în aceste spații psihologice ascunse continuă și în „Idilă” unde întâlnim un veteran de război ce suferă de
stres post-traumatic, dar și în ironicul „Bucolic” care e construit în jurul universului suspendat al unei mame
și al fiicei ei, care trăiesc singure într-o zonă rurală și care, în ciuda unei aparențe de marginalitate, capătă
proporții aproape mitice datorită spiritului lor de supraviețuire. Nu în ultimul rând, vizităm „918 nopți”,
unde jurnalista Arantza Santesteban rememorează trecutul său de activistă implicată în mișcarea pentru
independența Țării Bascilor, care pe de o parte îi aduce o acuzație de terorism și o condamnare la închisoare,
pe de altă parte o transformă într-o eroină pentru comunitatea ei. Arantza meditează la identitatea sa, care
nu se regăsește în nici una dintre cele două variante.
Filmele acestei secțiuni sunt niște ode sensibile dedicate acestor personaje adesea marginalizate,
izolate, înstrăinate, care suferă de diverse tulburări emoționale drept răspuns la stresul și traumele la care
au fost expuși în mediile în care au trăit și de care se dezic sau încearcă să scape. Filmele îndrăznesc să
pună sub semnul întrebării sistemele socio-politice pe care noi le-am construit, analizând care este impactul
acestora asupra indivizilor și observând cum înseși structurile pe care le construim în numele binelui colectiv
strivesc indivizii excluși din colectivitate. Dar pe lângă un portret al alienării, aceste filme surprind și un licăr
de speranță, prin exemplele unor oameni care reușesc să se elibereze de jugul realității apăsătoare, adesea
prin reîntoarcerea la un trai mai simplu în mijlocul naturii.
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In particular, these films capture the extremely intimate relationships between filmmakers and their
protagonists, as they were already existing or as they blossom. We have the privilege of stepping into a familiar
and tender universe of a brother and sister relationship in “I Am Free,” where director Laura Portier documents
her own brother, from the turbulent years of an adolescence marked by juvenile delinquency, to an adulthood
marked by a period of homelessness, to him ultimately finding his place in one interesting corner of the world.
The film is a fluid yet unusual collaboration between the two, blurring and eventually erasing the lines between
director and character, as the camera moves from Laura’s hands in the first part of the film to her brother’s, in
the second, when he gradually starts filming himself on his own and more.
Other moving relationships between filmmaker and protagonist are formed spontaneously, right
during the process of filming. “Looking for Horses” immortalizes the beginning of a peculiar friendship
between the director and a fisherman who, after having lost his hearing during the Bosnian War, self-exiled
himself on an almost deserted island. Similarly, “What Will Summer Bring” explores a relationship that
transcends time and space, with a second-hand camera bought by Argentinian director Ignacio Ceroi acting
as mediator. A treasure is hidden on the camera’s memory card: a Frenchman’s amateur footage filmed a long
time ago as he was leaving his native country to start a completely new life in Cameroon.

SECTIONS _AT HOME IN THE WILD

Closely connected to The Bruised Body of the Planet, which contains films focusing on the
environment, this section compiles films where the camera is looking ‘inwards,’ towards the self, towards
man. The transformed and ravaged environments documented by the filmmakers in our first section are thus
mirrored on the faces of the characters drifting through the films of this second section, as it draws together
portraits of people who have one thing in common: alienation.

The same context of intimacy and empathy is created in “Delphine's Prayers,” which allows us
to witness the traumatic experiences and memories of Delphine, a Cameroonian woman who opens up to
filmmaker Rosine Mbakam about how during her teenage years she was forced into prostitution, as well as
about the compromises she had to make so as to escape from this situation and later become an immigrant
married to a white man in Belgium. The journey into these hidden psychological spaces continues in “Idyll,”
where we meet a war veteran suffering from PTSD, but also in “Bucolic,” constructed around the remote
universe of a mother and a daughter living together in a rural area, a universe which, despite the appearance
of marginality, takes on quasi-mythical proportions, thanks to their spirit of survival. Last but not least, “918
Nights” sees journalist Arantza Santesteban revisiting her past as an activist for Basque Independence, an
activity which, on the one hand, brings her an accusation of terrorism and a prison sentence and, on the other,
makes her a hero within her community. Arantza muses upon her identity, which she cannot place in either of
the two options - of hero or terrorist.
The films in this section are tender odes dedicated to often marginalized, isolated, or alienated
characters suffering from emotional disturbances caused by the stress and the trauma they have been exposed
to in their environments, which they try to reject or escape from. These films dare to question the socio-political
system we have built ourselves, analyzing their impact on individuals and examining how the structures that
we build in the name of the collective good crush those excluded from collectivity. More than a portrait of
alienation, these documentaries also capture a glimmer of hope, as we are presented with the examples
of people who have managed to free themselves from the shackles of a burdensome reality, often through
returning to a simpler way of life, surrounded by nature.
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⁄

Regie, Scenariu, Imagine: Arantza Santesteban
Producție: Marian Fernandez Pascal, Marina
Lameiro
Imagine: Maddi Barber
Montaj: Mariona Solé
Sunet: Alazne Ameztoy

⁄

⁄

⁄

918 GAU

_ [SPANIA, 2021, 65’] V.O.: Bască _
/

Ceea ce debutează ca un documentar clasic despre
In 2007 filmmaker Arantza Santesteban was arrested and
încălcarea libertății de exprimare se transformă pe
sentenced to prison under the accusation of terrorism
nesimțite într-un proces de exorcizare personală și
due to her affiliation to a party which fought for the
o încercare de a recâștiga memoriile șterse de anii
independence of the Basque Country, a party which had
de încarcerare. Cineasta încearcă o reconstrucție a
been declared illegal by the Spanish government a few
trecutului, însă puținele imagini de arhivă din acea
years prior. This documentary represents the testimony
perioadă nu par să îi ajungă. Nici narațiunea, nici
of the 918 nights spent in prison. What begins as a
dialogul, nici introspecția n-o satisfac, iar filmul devine
classic documentary on the violation of the freedom of
o încercare aproape furibundă de găsire a adevărului
expression imperceptibly turns into a personal exorcism
ce îi scapă printre degete. Filmul alternează între
process and an effort towards recovering the memories
confesiuni, memorii și momentele intense de eliberare
erased by the years of detention. The director tries to
ale unui prezent inexplicabil - un act de dragoste între
restore the past, but the few archival images from that
două femei, o noapte decadentă în club -, care nu au
era don’t seem to be enough. Neither narrative, nor
o legătură directă cu trecutul și care totuși debordează
dialogue, nor introspection satisfies her, and the movie
de traumele acestuia. La ieșirea din închisoare Arantza
becomes an almost frantic attempt at finding the truth
e întâmpinată ca o eroină de grupul de activiști din care
which slips through her fingers. The movie alternates
făcea parte. În mod paradoxal, sentimentul de alienare
between confessions, memories, and intense moments
persistă și se intensifică odată cu regăsirea libertății
of liberation from an incomprehensible present – an act
pierdute. Captivă între identitatea unui terorist și cea
of love between two women, a decadent night in the
a unui erou-martir, și neregăsindu-se în nici una dintre
club -, which have no direct connection to the past, but
acestea, cineasta evadează în Germania - un loc în care
are still overburdened by its traumas. When released
poate fi din nou un „nimeni”, un „tabula rasa”. Din sfera
from prison, Arantza is welcomed like a hero by the
politicului filmul plonjează în cea a personalului, fiind
group of activists she used to be a part of. Paradoxically,
un studiu fin, dar lipsit de sentimentalisme al modului
the feeling of alienation persists and only intensifies
în care identitățile politice și sociale o sufocă pe cea a
as she regains the freedom she lost. Caught between
individului.
the identity of a terrorist and that of a hero-martyr, and
failing to recognize herself in any of these, the filmmaker
text: Monica Stan escapes to Germany – a place where she can once again
be a “nobody,” a “tabula rasa.” From the sphere of politics
the film plunges into that of the personal, unfolding as
a refined, yet unsentimental study of the way in which
political and social identities smother the identity of the
individual.

SECTIONS _AT HOME IN THE WILD

918 NIGHTS 918 NOPȚI

BIO / ARANTZA SANTESTEBAN PEREZ Specialistă în istorie, cineastă și cercetătoare
independentă, Arantza s-a născut în 1979 în Iruñea. A studiat Documentar Creativ și Istorie,
iar în 2019 a început să își scrie teza de doctorat în cadrul Universității de Artă din Lisabona,
cercetând subiecte precum reprezentarea în cinema, feminism și conflictul din Țara Bascilor. În
prezent lucrează la Centrul de Artă Contemporană Huarte. BIO / ARANTZA SANTESTEBAN
PEREZ Historian, filmmaker, and independent researcher, Arantza was born in 1979 in Iruñea. She
studied Creative Documentary Filmmaking and History and, since 2019 she has been developing her
PhD at the Lisbon Fine Arts University, researching issues connecting cinema representation, feminism,
and the Basque conflict. She currently works at the Huarte Contemporary Art Center.

_

Festivaluri și premii: Torino Film Festival 2021 - Best International Documentary / Doclisboa 2021 Best International Competition Film / NOVOS CINEMAS. Pontevedra International Film Festival 2021 LATEXOS Award / L'Alternativa. Festival de Cinema Independent de Barcelona 2021 Filmografie:
Lilularen Kontra (2021) / Euritan (2017) / Gorputz_Grafiak (2015) / Passatgeres (2012)

/
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BUKOLIKA
_ [POLONIA, 2021, 70’] V.O.: Poloneză _
BUCOLIC /BUCOLIC
Asocierea dintre debutul lui Karol Pałka și emblematicul The association between Karol Pałka’s debut and Maysles
„Grey Gardens" al fraților Maysles este inevitabilă: brothers’ emblematic “Grey Gardens” is inevitable: both
amândouă filmele urmăresc conviețuirea tensionată
films follow the tensed relationship of a mother and a
dintre o mamă și o fiică exilate în mod voluntar la
daughter who live together and have voluntarily exiled
periferia societății semenilor lor, protagonistele fiind themselves at the periphery of the society of their fellows,
deopotrivă dependente și exasperate de această
while the protagonists are simultaneously dependent
recluziune. Dar în timp ce Big Eddie și Little Eddie erau
on and exasperated by this reclusion. However, while
două ipostaze ale eșecului de a se ridica pe culmile
Big Eddie and Little Eddie represented two instances
succesului artistic și monden, umilință din care decurgea
of the failure to reach the pinnacle of artistic and social
hotărârea de a se retrage din luminile rampei, Danusia
success, a humiliation which brought on their decision
și Basia par complet imune la ispitele modernității și, ca to withdraw from the limelight, Danusia and Basia seem
atare, nu încearcă în niciun moment să capteze privirea utterly immune to the temptations of modernity and, in
aparatului de filmat. Bătrâna și fiica ei de vârstă mijlocie consequence, show no attempt to catch the eye of the
nu-și etalează, dar nici nu-și disimulează condițiile de
camera. The old lady and her middle-aged daughter
viață precare într-o cocioabă din Polonia rurală; ele
neither flaunt, nor dissimulate their precarious living
își îngrijesc animalele, își refac proviziile la magazinul
conditions in a shack in rural Poland; they take care
din sat, se sfădesc și își cultivă fiecare grădina secretă,
of their animals, replenish their supplies at the village
populată de spirite pentru una, și construită în jurul unui
store, quarrel, and cultivate their secret gardens - one
bărbat cu care vorbește la telefon și care îi trimite un
populated by spirits, another one built around a man
casetofon, dar care nu vine niciodată să o vadă, pentru Basia talks on the phone with, who sends her a cassette
cealaltă. Cineastul este determinat să vadă un soi de
player, but never comes to visit her. The filmmaker is
sublim panteist acolo unde ceilalți ar vedea mizerie,
determined to see some kind of pantheistic sublimity
sărbezime sau chiar grotesc; iar natura, când cenușie
where others would see squalor, dullness, or even the
și zloioasă, când înfloritoare, nu este o pânză de fond
grotesque; and nature, sometimes grey and frosty,
oarecare, ci chiar matricea acestei existențe ce sfidează
and other times blossoming, is not some random
neintenționat modelul civilizațional dominant. background, but the very matrix of this existence which
unintentionally defies the dominant civilizational model.
text: Liri Alienor Chapelan
BIO / KAROL PAŁKA Născut în 1991, Karol Pałka este fotograf, regizor de film
documentar și absolvent al Universității din Silezia (Departamentul de Radio și
Televiziune), precum și al Școlii Wajda. Actualmente doctorand al Academiei
de Arte Jan Matejko, Pałka este, de asemenea, membru al Asociației Artiștilor
Fotografi din Polonia. Proiectele sale au primit numeroase premii și au fost
prezentate în cadrul mai multor competiții și festivaluri internaționale. În
documentarele sale Pałka este interesat în primul rând de emoțiile și viața
spirituală a oamenilor excluși, alienați, sau a celor care trăiesc la marginea
societății. BIO / KAROL PAŁKA Born in 1991, Karol Pałka is a photographer,
documentary film director, and graduate of both the Radio and Television
Department of the University of Silesia and the Wajda School. Currently a
PhD student at the Jan Matejko Academy of Fine Arts, he is a member of the
Association of Polish Art Photographers. His works have received numerous
awards and been shown at international competitions and festivals. In his
documentary work, he focuses primarily on the emotions and spiritual life of
people who are excluded, alienated, and on the margins of society.

_

44

Festivaluri și premii: DOK Leipzig 2021 - Silver Dove Award / Millennium Docs Against Gravity 2021 - Best
Polish Film Award / Locarno International Film Festival 2021 / Camerimage 2021 Filmografie:
Years Have Gone, Winter Is Coming (2016) / Loneliness (2016)

/

Regie, Scenariu, Imagine: Karol Pałka

⁄

⁄

Producție: Wojciech Marczewski, Karolina Mróz
Montaj: Katarzyna Boniecka Muzică: We Will Fail

⁄

⁄

Regie: Rosine Mbakam Producție: Geoffroy Cernaix
Sunet: Rosine Mbakam, Loïc Villiot

⁄

LES PRIÈRES DE DELPHINE

_ [BELGIA, CAMERUN, 2021, 90’] V.O.: Pidgin, Franceză _
/

The protagonist, Delphine, a woman from Cameroon
Protagonista Delphine, o cameruneză eșuată în
stranded in Belgium in the search of a better life, who
Belgia în căutarea unei vieți mai bune ce a ajuns însă
has come to bear a striking resemblance to the one
să semene izbitor cu cea de care a fugit, se roagă o
she ran away from, only prays once during the film,
singură dată pe parcursul filmului, iar atunci melopeea
and when she does, her chant turns into a anthem
ei capătă accentele unui imn al femeilor care, ca ea,
of women who, just like her, carry wherever they go
the burden of their threefold stigma: that of sex,
duc peste tot unde merg povara triplei lor stigmate:
poverty, and race. The association between patriarchy,
cea a sexului, a sărăciei și a rasei. Asocierea dintre
social violence, and racism, in fluctuating proportions
patriarhat, violență socială și rasism, în proporții
depending on the context she found herself in, laid
fluctuante în funcție de contextul în care se afla, a întins
the traps in which Delphine fell and erected the walls
against which she crashed; the hunted animal look in
capcanele în care a căzut și a ridicat zidurile de care s-a
her
eyes suggests the existence of more traumas than
lovit Delphine; privirea ei de fiară hăituită sugerează
her impressive verbal flow can tell us about. Lying on a
existența a și mai multor traume decât ne poate
bed for most of the duration of the film, looking as if she
livra debitul ei verbal impresionant. Întinsă pe un pat
suffers from a secular disease we could call oppression,
Delphine doesn’t lack glamour: her dizzying discourse
aproape pe durata întregului film, părând că suferă de
is accompanied by a physiognomy, a mobility, and an
o boală seculară pe care am putea-o numi opresiune,
expressivity which are nothing short of impressive, by
Delphine nu este însă lipsită de strălucire: discursul ei
ample gestures, and alternating tragic, comforting, and
amețitor e întovărășit de o fizionomie de o mobilitate
exulted tonalities. She is an actress in the noble sense of
și de o expresivitate impresionantă, de gesturi ample,
the term, who relives at an extreme intensity all the real
events she recounts and, eventually, those she makes
de tonalități când tragice, când mângâietoare, când
up. The filmmaker, who, as we come to learn, shared the
exultante. E o actriță în sensul nobil al cuvântului, care
protagonist’s difficulties as a refugee freshly arrived in
retrăiește la o intensitate extremă toate întâmplările
Europe, has the necessary flair to realize that her friend’s
reale pe care le istoricește, și eventual și pe cele
monologues need no aestheticization, which is why the
camera only rarely pulls away from Delphine’s face in
plăsmuite. Cineasta, care aflăm că i-a împărțit greutățile
order
to film the walls, or the ceiling, and to allow us to
de refugiată proaspăt sosită în Europa, are flerul
catch our breath.
necesar pentru a realiza că monologurile prietenei sale
se pot lipsi de orice estetizare, fapt pentru care camera
text: Liri Alienor Chapelan
se îndepărtează doar rareori de fața lui Delphine,
pentru a parcurge pereții sau tavanul încăperii și a ne
permite să ne tragem răsuflarea.

SECTIONS _AT HOME IN THE WILD

DELPHINE'S PRAYERS RUGĂCIUNILE LUI DELPHINE

BIO / ROSINE MBAKAM a crescut în Camerun. Își împarte timpul între casele
sale de producție (Tândor Productions în Belgia și Tândor Films în Camerun) și
activitatea sa ca profesor în cadrul KASK din Ghent (Belgia). Filmele sale au fost
proiectate la numeroase festivaluri internaționale iar în 2021 au fost subiectul
unei retrospective organizate de MoMA. BIO / ROSINE MBAKAM grew up
in Cameroon. She divides her time between her production companies (Tândor
Productions in Belgium and Tândor Films in Cameroon) and her teaching activities
at KASK in Ghent (Belgium.) Her movies have been screened at various film festivals
around the world and in 2021 they were the subject of a retrospective held by MoMA.

_

Festivaluri și premii: IndieLisboa International Independent Film Festival 2021 - Best International Feature
/ Cinéma du Réel 2021 / Ji.hlava International Documentary Film Festival 2021 / Amsterdam International
Documentary Film Festival 2021 / Montreal International Documentary Festival 2021 / DOXA Documentary
Film Festival 2021 / True/False Film Festival 2021 / Olhar de Cinema - Curitiba International Film Festival 2021
/ Sheffield International Documentary Festival 2021 / Ghent Film Festival 2021 Filmografie: Prisme (2021) /
Cinetracts ’20 (2020) / Chez Jolie Coiffure (2018) / The two faces of a Bamiléké woman (2016) / You will be my
ally (2012) / Mavambu, portrait of the Congolese sculptor Freddy Tsimba (2011) / Les portes du passé (2011) /
Cadeau (2009)

/
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SOY LIBRE
_ [FRANȚA, BELGIA 2021, 78'] V.O.: Franceză, Spaniolă_
I AM FREE /SUNT LIBER
Cineasta Laure Portier documentează maturizarea
fratelui său mai mic, începând din anii tumultuoși ai
adolescenței și culminând cu procesul de introspecție
care-l determină pe acesta să-și reconsidere întreaga
viață. Filmul parcurge astfel, purtat de curentul unor
mari salturi temporale, diferite spații – de la casa
părintească la colinele peruviene – pe urmele acestui
aventurier autodidact, care duce o luptă corp la corp cu
anii tinereții, în încercarea de a-și găsi drumul propriu.
Un sentiment inițial de disperare surdă, care amenință
să întunece întreg filmul pe măsură ce protagonistul său
se adâncește în derive (ajunge să locuiască pe stradă
în Spania, de pildă), lasă treptat locul unor imagini
luminoase, care poartă în ele promisiuni și speranțe.
„Sunt liber” devine astfel povestea unei evadări, a
unei traiectorii care-l conduce pe acest tânăr spre
periferia unei societăți resimțite în tot moralismul său
opresiv. Portier deapănă firul acestei relații fluctuante,
traducându-l cinematografic – ce inițiativă grozavă
este aceea de a-și înzestra fratele cu o cameră proprie,
pentru a se putea filma la distanță – până ce se
transformă în mărturia vie a acestui elan centrifug.
Ca o confirmare a menirii documentarului de a „ține
aproape” – reper și sprijin pentru figurile vulnerabile –,
constituind, în cele din urmă, un gest de recunoștință
pentru cei care au izbutit să-și ia viața în mâini.

Filmmaker Laure Portier documents her younger
brother’s development, beginning with his tumultuous
teenage years and culminating with the introspective
process which determines him to reconsider his entire
life. Carried by large temporal leaps, the film thus moves
through various spaces – from the childhood home to
Peruvian carols – following this self-taught adventurer in
close combat with the years of his youth, as he pursues
his own path. An initial feeling of silent desperation which
threatens to engulf the entire film as the protagonist drifts
away deeper and deeper (at some point, for instance,
he ends up living on the streets in Spain), gradually gives
way to brighter images bearing promises and hope. In
this way, “I Am Free” becomes the story of an escape,
of a trajectory which leads this young man to the edge
of a society which makes itself felt in all its oppressive
moralism. Portier unravels the thread of this fluctuating
relationship by translating it cinematically – what a great
initiative to offer her brother his own camera in order
to film himself from a distance – to the point where it
becomes the living testimony of this centrifugal drive. A
confirmation of cinema’s solidarity mission – a guide and
a form of support for the vulnerable -, which eventually
represents an act of gratitude for those who have
managed to take life into their own hands.
text:

Victor Morozov

BIO / LAURE PORTIER s-a născut în 1983 în regiunea Deux-Sèvres. A
studiat Literatură Modernă la Universitatea din Toulouse și Imagine de Film
în cadrul INSAS, Bruxelles.
BIO / LAURE PORTIER was born in 1983 in
the Deux-Sèvres region. She studied Modern Literature at Toulouse University
and Cinematography at INSAS in Brussels.

_

Festivaluri și premii: Cinéma du Réel 2022 / IndieLisboa 2022 / Zurich Film Festival 2021 - Special Mention:
Documentary Competition / FIFIB 2021- Carte blanche ACID / Entrevues, Belfort 2021 - Carte blanche ACID /
Film Festival En ville ! 2021- Agnès Award for Best First Feature / Festival Premiers Plans d’Angers 2022 - Grand
Prix du Jury - Compétition Diagonales / Brussels International Film Festival (BRIFF) Director's Week - Jury Award
/ ACID Cannes 2021 / Festival international du film indépendant de Bordeaux 2021 /
Champs-Élysées Film Festival 2021 / Festival du cinéma de Saint-Paul-Trois-Châteaux
Écrans Documentaires 2021 / Les Écrans documentaires d’Arcueil 2021
Filmografie: Dans l'oeil du chien (2019)
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⁄

⁄

Regie, Scenariu, Imagine: Laure Portier
Producție: Gaëlle Jones
Montaj: Xavier
Sirven Sunet: Mikaël Barre Muzică: Martin Wheeler

⁄

⁄

Regie: Tatyana Lushnikova

⁄ Producție: Marina Razbezhkina

ИДИЛЛИЯ

_ [RUSIA, 2020, 66’] V.O.: Rusă _
/

În lumina actualului conflict militar din Ucraina, delirul
războinic al protagonistului debutului Tatianei Lușnikova,
cu care începe filmul, este o introducere cu atât mai
brutală în mentalitatea încleiată de propagandă și de
panslavism găunos a unui luptător rus. Dar departe
de a se vrea o analiză psihologică ori politică a acestei
denaturări belicoase a „spiritului rus”, „Idilă” dejoacă
cu inteligență așteptările pe care le crează prin această
intrare în temă. Urmează o elipsă de trei ani, în urma
căreia decorul se schimbă: de la un câmp de luptă
trecem la o mânăstire, iar în locul fanaticului descoperim
un om vulnerabil și rătăcit, și mai apoi un suflet poetic
care-și examinează lucid impulsurile, sentimentele
și neputințele. Frânturile de existență suprinse de o
cameră însuflețită și empatică îl zugrăvesc în final pe
Valera ca pe un fel de înțelept al comunității rurale
în care trăiește, ce privește la agitația celorlalți cu o
resemnare îndulcită de afecțiune. Această dezvăluire
strat cu strat este surprinzătoare în onestitatea și în
lipsa ei de parti-pris ideologic. Alegerile de filmare și
de montaj decurg firesc din ritmul vieții satului, sub
rutina căreia ghicim neliniște, neajutorare și alienare.
Ura și violența nu sunt definitorii pentru Valera, ci sunt
doar manifestări extreme ale unor sentimente care
traversează întreaga comunitate, de la bețivul satului
la femeile care trebăluiesc în preajma mânăstirii;
iar principala virtute a filmului este de a ne face să
empatizăm integral, fără prejudecăți sau rețineri,
cu acești oameni lipsiți de orizonturi, dar nu și de
sensibilitatea necesară pentru a suferi din cauza acestei
lipse.

In light of the current military conflict in Ukraine, the
warlike delirium of the protagonist of Tatiana Lushnikova’s
debut, with which the film begins, is an all the more
brutal introduction in the propaganda-and-pan-Slavismridden mentality of a Russian fighter. But far from aspiring
to be a psychological or political analysis of this bellicose
distortion of the “Russian spirit,” “Idyll” cleverly defies the
expectations it creates through such an introduction. A
three-year gap follows, after which the scenery changes:
from a battlefield we move to a monastery and instead of
a fanatic, we discover a lost, vulnerable man, and further
down the line, a poetic soul who lucidly examines his
own impulses, feelings, and weaknesses. The fragments
of existence captured by an empathetic camera
eventually portray Valera as some sort of a wise man
of the rural community in which he lives, who watches
the villagers’ agitation with affectionate resignation.
This layered process of revelation surprises through its
honesty and its lack of ideological parti pris. The filming
and editing choices stem naturally from the rhythm of
village life, under the routine of which we sense anxiety,
helplessness, and alienation. Hate and violence don’t
define Valera, they are only the extreme manifestations
of feelings which pervade the entire community, from
the village drunkard to the women working within the
monastery; and the main virtue of the movie is that it
makes us empathize completely, without prejudice or
hesitation, with these people who lack perspective, but
not the sensitivity needed for suffering because of it.
text:

SECTIONS _AT HOME IN THE WILD

IDYLL IDILĂ

Liri Alienor Chapelan

BIO / TATYANA LUSHNIKOVA a absolvit cursurile de Film și Televiziune ale
Institutului de Cultură Chelyabinsk și are, de asemenea, studii de pian și
acordeon (în cadrul Colegiului Piotr Ceaikovski). Printre altele, a lucrat ca
actriță la Teatrul pentru Copii Zolotaya Rybka, a regizat filme pentru copii și
predă la Școala de Cinema și Televiziune.
BIO / TATYANA LUSHNIKOVA
graduated in Film and Television Directing from the Chelyabinsk State
Institute of Culture, in addition to studying piano and accordion at the Pyotr
Tchaikovsky College. Among other things, she worked as an actress at the
Zolotaya Rybka’s Children Theatre, she directed films for children, and she
teaches at the Cinema and Television School.

_

/

Festivaluri și premii: Doclisboa 2021 Filmografie: Wild Boar (2019) / Zdes' i tolko zdes' (2017)
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LOOKING FOR HORSES _ [OLANDA, BOSNIA
ȘI HERȚEGOVINA, FRANȚA, 2021 88’] V.O.: Bosniacă, Engleză _
LOOKING FOR HORSES /ÎN CĂUTAREA CAILOR
O barcă și o cameră. Un pescar și un regizor în mijlocul
unui lac pustiu. Vorbele sunt de prisos. Pescarul și-a
pierdut auzul în Războiul Bosniac. Cineastul, și el de
origine bosniacă, dar născut și crescut în Olanda,
și-a pierdut limba maternă datorită unei deficiențe
de vorbire ce i-a marcat copilăria. Limba îi desparte,
vulnerabilitățile îi apropie. Camera mediază cu
sensibilitate și curiozitate această legătură neobișnuită
înfiripată în peisaje misterioase, undeva la limita dintre
vis și realitate, dintre amintire și prezent. O prietenie
ce transcende barierele simțurilor, ale vârstei, ale
istoriilor personale, exprimată non-verbal prin limbajul
universal al umanității. Pescarul capătă proporții mitice
în ochii regizorului. El nu e un marignal, un om respins
de societate și exilat pe o insulă pustie din pricina
traumelor războiului, ci un zeu neînțeles al apelor pe
care nici valuri, nici vânt, nici furtună nu îl perturbă în
călătoria sa și care trăiește la fel de liber precum caii
sălbatici ce pasc liniștiți pe malurile lacului.
text:

Monica Stan

A boat and a camera. A fisherman and a film director in
the middle of a deserted lake. There’s no need for words.
The fisherman lost his hearing during the Bosnian War.
The filmmaker, himself a Bosnian, but born and raised in
the Netherlands, lost his mother tongue due to a speech
disorder which marked his childhood. Language tears
them apart, their vulnerabilities draw them together. The
camera carefully and curiously mediates this unusual
bond which blossoms among mysterious landscapes,
somewhere at the border between dream and reality,
memory and present. A friendship which transcends
the barriers of senses, age, as well as personal histories,
and is expressed non-verbally through the universal
language of humanity. The fisherman takes on mythical
proportions in the director’s eyes. He is not a marginal, a
man rejected by society and exiled on a desert island on
account of war traumas, but a misunderstood water god,
whom nor waves, nor wind, nor storms can perturb in his
journey, who lives just as freely as the wild horses grazing
peacefully on the shores of the lake.

BIO / STEFAN PAVLOVIĆ (n.1989) și-a dat licența în Regie de Film (Art
Center College of Design Los Angeles) și a absolvit cursurile de master
în Cercetare Artistică în și prin Cinema (Netherlands Film Academy).
Proiectul său de master, „From filming intimacy to filming intimately”
a fost nominalizat la Premiul de Absolvire al AHK și la Young Art Fund
Amsterdam. În 2017 a participat la Aristoteles Workshop România.
„În căutarea cailor” este primul său lungmetraj.
BIO / STEFAN PAVLOVIĆ
(b.1989) received a BA in Film Directing from the Art Center College of
Design Los Angeles, as well as a MA in Artistic Research in and through
Cinema from the Netherlands Film Academy. His research project, ”From
filming intimacy to filming intimately,” was nominated for the AHK Graduation
Prize and the Young Art Fund Amsterdam. In 2017 Stefan participated in the
documentary film residency Aristoteles Workshop in Romania. ”Looking for
Horses” is his first feature.

_

Festivaluri și premii: Trieste Film Festival 2022 / Santa Barbara IFF 2022 / Ismailia IFF 2022 / Visions du Réel
2021 - Burning Lights competition, Best Feature Award / Sarajevo Film Festival 2021 - Special Jury Award,
Competition Programme – Documentary Film / RIDM 2021 - International Feature Length Competition, Grand
Prix / Corsica.Doc 2021 - Grand Prix / Festival international du film de Nancy 2021 - Special Jury Mention / IDFA
2021 / FID Marseille 2021 / Beldocs 2021 / DOK Leipzig 2021 / Ji.hlava International Documentary Film Festival
2021 / MIDBO International Documentary Film Festival Bogotá 2021 / Porto/Post/Doc 2021 / This Human
World 2021 / Guangzhou Documentary Film Festival, the Golden Kapok 2021
Filmografie: When the Dragon Came (2018)
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Regie, Imagine, Sunet: Stefan Pavlović
Producție: Kostana Banović
Montaj: Sabine Groenewegen, Stefan Pavlović Design De Sunet: Ranko Pauković
Muzică: Karsten Fundal

⁄

⁄

⁄

Regie: Ignacio Ceroi
Producție: Cecilia Pisano, Jeronimo Quevedo, Victoria Marotta,
Franco Bacchiani, Ignacio Ceroi Scenariu: Ignacio Ceroi, Mariana Lía Martinelli
Montaj: Hernan Rosselli, Ignacio Ceroi
Design de Sunet: Hernan Biasotti

⁄

⁄

⁄

QUÉ SERÁ DEL VERANO

_ [ARGENTINA, 2021, 85'] V.O.: Spaniolă, Franceză, Engleză _
/

În cinema, întâlnirile cele mai memorabile nu sunt
niciodată întâmplătoare. Tot așa, ciocnirea lui Ignacio
Ceroi de un francez misterios pare să țină de domeniul
providenței: cumpărând o cameră sh din dorința de
a filma tot ce respiră în jurul lui, regizorul descoperă
urmele unei vieți fabuloase, scoasă parcă din ficțiune
și îngrămădită în memoria unui handycam. Ceroi intră
cu arme și bagaje în povestea lui Charles, pătrunzând
în cotidianul animat de prietenii și câinii francezului,
retrăind alături de el marile iubiri și marile dezamăgiri,
apoi urmându-l în Camerun, într-o aventură neașteptată
pe alt continent și în sânul altor pasiuni mistuitoare.
Înainte de a dispărea pentru totdeauna, Charles
deschide cutia de valori a propriei existențe, într-un
dialog epistolar totodată captivant și paradoxal, pe care
Ceroi îl chestionează la fiecare pas, țesând împrejurul lui
un jurnal plin de frământări și dubii, de ezitări inevitabile
și de întrebări rămase fără răspuns. Oricine am fi, regizor
sau spectator - la final cu toții rămânem buimaci în fața
misterelor care pot lega doi oameni, indiferent de tăceri
și distanțe.

In cinema, the most memorable encounters are never
accidental. In the same vein, Ignacio Ceroi’s meeting
with a mysterious Frenchman seems to be a matter of
providence: buying a camera out of the desire to film
all breathing life around him, the director uncovers
the traces of a fabulous life, one which is the stuff of
fiction, packed in the memory card of handycam.
Ceroi plunges into Charles’ story bag and baggage
entering the daily life animated by the Frenchman’s
friends and dogs, reliving with him his greatest loves and
disappointments, to then follow him in Cameroon in
an unexpected adventure on another continent amidst
other burning passions. Before disappearing forever,
Charles opens the safe deposit box of his own existence,
in a simultaneously captivating and paradoxical epistolary
dialogue, which Ceroi examines at every step, thus
weaving around him a diary full of turmoil and doubts,
inevitable hesitations, and questions without answers.
Whoever we are – whether a director or a spectator – we
are all astonished by the enigmas which can connect two
people, regardless of silence and distance.
text:

SECTIONS _AT HOME IN THE WILD

WHAT WILL SUMMER BRING CE VA ADUCE VARA

Andreea Chiper

BIO / IGNACIO CEROI Regizorul și scenaristul Ignacio Ceroi s-a născut în
1986 în Comodoro Rivadavia, Argentina. „Ce va aduce vara” este al doilea
lui lungmetraj, după ce a debutat cu „Una aventura simple” (2017).
BIO
/ IGNACIO CEROI Director and screenwriter Ignacio Ceroi was born in 1986
in Comodoro Rivadavia, Argentina. ”What Will Summer Bring” is his second
feature, following his debut, ”Una aventura simple” (2017).

_

Festivaluri și premii: Biarritz Amerique Latine Festival 2021 - Best Documentary / Berlin International Film
Festival 2021 / Viennale 2021 / Buenos Aires International Festival of Independent Cinema 2021 / Valdivia
International Film Festival 2021 / DocumentaMadrid 2021 / Jeonju International Film Festival 2021
Filmografie: Una aventura simple (2017) / Tornado (2014) / El amor cambia (2011)

/
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Nu putem vorbi despre sănătatea mediului, fără să vorbim despre sănătatea trupului și a minții. Nu
putem vorbi despre dezastre ecologice, fără să ne amintim de cele biologice ce se petrec în noi. Trupurile
noastre sunt niște ecosisteme în perpetuă schimbare și în tranzacție cu tot ce ne înconjoară. Nu putem crea
un mediu sănătos, bolnavi fiind, și nu putem fi sănătoși în medii bolnave. Pornind de la astfel de considerente,
am dedicat această secțiune unor filme ce filtrează sănătatea și boala prin relația pe care o construim cu noi
înșine și apoi cu ambianțele pe care le creăm.
Regăsim aici câteva dintre cele mai personale filme ale selecției din acest an, începând
cu „Pénélope, dragostea mea”, în care o mamă documentează relația cu fiica ei ce suferă de autism,
reflectând asupra propriilor emoții vizavi de diagnosticul copilului său și asupra dorinței ei chestionabile
de a o salva, și culminând cu „Mănâncă tot din farfurie!” - un documentar unic prin faptul că este realizat
cu ajutorul și din perspectiva unei femei care suferă de scleroză amiotrofică, o boală care, deși îi răpește
complet independența trupului, nu i-o diminuează pe cea a minții. Pătrundem apoi în cele mai intime
gânduri ale regizoarei filmului „Prazul sălbatic”, unde aceasta reflectează asupra propriilor probleme de
sănătate, întrebându-se care sunt implicațiile acestora pentru dorința ei de a deveni mamă, în paralel cu
observarea propriei mame care, în ciuda diagnosticului de cancer, pornește pe calea transformării de sine
și a căutării spirituale. O întoarcere către spiritualitate regăsim și în „Metok, o călugăriță tibetană”, unde
facem cunoștință cu un tip de personaj pe care nu îl întâlnim în viața noastră de zi cu zi și care ne deschide
ușile către un alt tip de existență, dincolo de ambiții personale.
Explorând relația delicată cu trupurile noastre, cu fragilitatea și mortalitatea, măcinați mereu de
întrebarea ce se află dincolo de acestea, filmele acestei secțiuni ne îndeamnă să nu privim sănătatea ca pe
o simplă absență a bolii, ci să o redefinim prin prisma unei viziuni holistice, din perspectiva unor sisteme
complexe ce interacționează și nu se limitează la fizicalitate.
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Here one can find some of the more personal films of this year’s selection, starting with “Pénélope,
My Love,” where a mother documents the relationship with her autistic daughter, reflecting on her feelings
regarding her child’s diagnosis and her own questionable desire to ‘save’ her. Also following this personal
touch is “Eat Your Catfish,” a unique documentary made with the help of and from the perspective of a
woman suffering from ALS, an illness that may deprive her of the independence of her own body, but which
cannot diminish the independence of her mind. “The Perpetual Leek” enters its director’s most private
thoughts, as she meditates on her health problems and their possible implications in relation to her desire to
be a mother, while simultaneously observing the director’s own mother, who, despite her cancer diagnosis,
goes on a journey of self-transformation and spiritual search. We encounter the return to spirituality once
again in “Metok - A Tibetan Nun,” where a character we don’t usually meet in our everyday lives opens a door
to a different type of existence that transcends personal ambitions.

SECTIONS _ BODY AND SOUL

We cannot discuss the well-being of our environment without discussing physical and mental
health. We cannot talk about ecological disasters without remembering the biological ones happening within
ourselves. Our bodies are ever-changing ecosystems, engaged in transactions with everything that surrounds
us. We cannot build a healthy environment if we are sick and we cannot be healthy in sickly environments.
Based on such considerations, we dedicate this section to films dealing with health and sickness through the
lens of the relationship we conduct with our own selves, but also with our surroundings.

By exploring the sensitive relationship of our bodies with fragility and mortality, as we anxiously
wonder what may exist beyond them, the films in this section urge us not to look at health and well-being
as simply the absence of illness, but rather to redefine them holistically, from the perspective of complex
interacting systems which are not limited to a certain notion of physicality.
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EAT YOUR CATFISH
_ [SUA, SPANIA, TURCIA, 2021, 74'] V.O.: Engleză _
EAT YOUR CATFISH /MĂNÂNCĂ TOT DIN FARFURIE!
Producția ficțională abundă de opere care pornesc
Fiction abounds in works which start from the premise
de la premiza unui individ care, aflând că zilele îi sunt
of an individual who, finding out that their days are
numărate, se aruncă cu înflăcărare în realizarea celor
numbered, throws themselves into the realization of their
mai scumpe dorințe ale sale, pe care grijile cotidiene
most cherished wishes, which their minor daily worries
minore i le ascunseseră până atunci. În aceste scenarii,
kept hidden from them. In these scenarios death acts as
moartea acționează ca un revelator pentru viață, am
an eye-opener for life; we could even say – with a hint of
putea spune chiar - cu o urmă de cinism tipic pepneoliberal pep talk cynicism - as a positive experience.
talk-ului neoliberal - ca o experiență pozitivă. Filmul
The film authored by Noah Arjomand, Adam Isenberg,
semnat de Noah Arjomand, Adam Isenberg și Senem
and Senem Tüzen presents a considerably harsher reality,
Tüzen prezintă o realitate considerabil mai crudă,
where the revelation rather lies in how fragile, or simply
unde revelația constă mai curând în cât de fragile, ori
untrue were the foundations of this everyday life which
pur și simplu neadevărate, erau fundațiile acestei vieți
has been so smeared in fictions. The life of Kathryn, cocotidiene atât de ponegrită în ficțiuni. Viața lui Kathryn,
director Noah Arjomand’s mother, before the onset of
mama co-regizorului Noah Arjomand, dinaintea
the amyotrophic sclerosis which gradually incapacitates
declanșării sclerozei amiotrofice care îi incapacitează
her body until she loses her vital functions is only briefly
treptat corpul până la pierderea funcțiilor vitale este
evoked through the introduction of archival materials: we
evocată doar succint prin introducerea unor materiale
get a glimpse of a bourgeois intellectual environment
de arhivă: întrevedem un mediu intelectual burghez și o
and a woman dedicated to her family. The movie,
femeie dedicată familiei. Majoritatea filmului, ale cărui
narrated by her and featuring shots taken with a camera
cadre realizate cu o cameră atașată deasupra scaunului
attached above her wheelchair, focuses predominantly
cu rotile al bolnavei sunt narate chiar de aceasta, se
on the present, where all of Kathryn’s certainties, from
concentrează însă asupra prezentului, în care toate
being able to control her own body to her husband’s
certitudinile lui Kathryn, de la controlul propriului trup la
love and support, crumble. What remains are endless,
iubirea și susținerea soțului, se năruie. Ceea ce rămâne
brutal, and tragically unequal arguments – the woman
sunt certuri nesfârșite, brutale și tragic de inegale
can only express herself through aided by devices -,
- femeia neputându-se exprima decât cu ajutorul
disgust, humiliation, and hopelessness but also, almost
aparatelor, - dezgust, umilință și deznădejde, dar și, în
miraculously, some moments of tenderness and even
mod aproape miraculos, niște momente de tandrețe
humour, all centered around the wedding of Kathryn’s
și chiar de umor, toate învârtindu-se în jurul nunții fiicei
daughter, the last event she wants to attend.
lui Kathryn, ultimul eveniment la care aceasta ține să
participe.
text: Liri Alienor Chapelan
BIO / Autorul iraniano-american NOAH AMIR ARJOMAND este sociolog în cadrul Indiana University și a
absolvit Universitățile Columbia și Princeton. A scris eseul „Fixing Stories”, publicat la Cambridge University
Press în 2022. Arjomand este, de asemenea, fotograf și regizor de film de animație educațional. ADAM
ISENBERG s-a născut în California. Documentul său de debut, „A Life Without Words” a câștigat premiile
Margaret Mead și Best Doc la Cinélatino Toulouse. A co-produs și co-montat filmul lui Senem Tüzen,
„Motherland” (2015). SENEM TÜZEN a debutat cu „Motherland” (2015), un film despre relația disfuncțională
dintre o mamă și o fiică dintr-un sat din Anatolia. Filmul a fost proiectat în premieră la Venice Critics’ Week și a
primit numeroase premii internaționale. Tüzen a produs și a montat documentarul lui Adam Isenberg, „A Life
Without Words” (2011). BIO / NOAH AMIR ARJOMAND is an Iranian-American sociologist at Indiana University
and has graduated from ColuNoah Amir Arjomand is an Iranian-American sociologist at Indiana University and has
graduated from Columbia and Princeton Universities. He wrote ”Fixing Stories,” published by Cambridge University
Press in 2022. Moreover, Arjomand is a photographer and educational animation film director. ADAM ISENBERG
was born in California. His debut documentary, ”A Life Without Words,” won the Margaret Mead Filmmaker Award
and Best Doc Award at Cinélatino Toulouse. He co-produced and co-edited Senem Tüzen’s film, ”Motherland”
(2015). SENEM TÜZEN debuted with ”Motherland” (2015), a film about a dysfunctional mother-daughter
relationship in an Anatolian village. The film premiered at the Venice Critics’ Week and received
multiple international awards. Tüzen produced and edited Adam Isenberg’s documentary
”A Life Without Words” (2011).

_
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Regie, Producție: Adam Isenberg, Noah Amir Arjomand, Senem Tüzen Imagine,
Sunet: Noah Arjomand Montaj: Adam Isenberg, Senem Tüzen Design de Sunet:
Adrian Lo Muzică: Daniel Whitworth
Festivaluri și premii: Santa Barbara International Film Festival 2022 / Full Frame
Documentary Film Festival 2022 / IDFA 2021 Filmografie: Adam Isenberg: Una vida sin
palabras (2011); Senem Tüzen: Motherland (2015) / Fareler (2005)

⁄

/

⁄

⁄

⁄

⁄

Regie: Martín Solá Producție: Insomniafilms, Qoomoon, Divina Mania
Scenariu:
Martín Solá, Francisco Márquez
Imagine: Gustavo Schiaffino
Montaj: Lorena
Moriconi, Martín Solá Design de Sunet: Jonathan Darch, Omar Mustafá

⁄

⁄

⁄

Regizorul Martín Solá surprinde crâmpeie dintr-un
univers enigmatic: viața lui Metok - o călugăriță budistă,
care când era copil și-a lăsat în urmă familia din Tibet
pentru a păși pe calea spirituală într-o mânăstire
din Nepal. Ajunsă la maturitate și fiind inițiată în
secretele medicinei tradiționale, Metok dorește să
se întoarcă în satul natal pentru a ajuta o femeie să
nască și a-și revedea familia, fiind dispusă să înfrunte
toate dificultățile și pericolele ce se ascund în drumul
spre Tibet. Metok este o carte deschisă și închisă în
același timp: fără a fi vorbăreață și păstrând un mister
aproape mistic, ea debordează totuși de o sinceritate
dezarmantă. Opacă și transparentă, devotată misiunii
sale spirituale, dar și cu un dor aproape copilăresc
de casă, Metok este un personaj neobișnuit, pe care
cineastul nu reușește să-l deslușească până la capăt. Ce
nu poate fi exprimat prin cuvinte, cineastul traduce în
poezia imaginilor și a sunetelor, care împreună evocă
profunzimea și liniștea universului interior al acestei ființe
remarcabile.

Director Martín Solá captures fragments from an
enigmatic universe: the life of Metok – a Buddhist nun
who, as a child, left her Tibetan family in order to pursue
the spiritual path, in a monastery from Nepal. Having
reached adulthood and being initiated into the secrets
of traditional medicine, Metok wishes to return to her
natal village to help a woman give birth, as well as to see
her family again, and she is ready to face all the obstacles
and the dangers that lurk on the way to Tibet. Metok is
both an open and closed book: rather untalkative and
maintaining an almost mystical mysteriousness, she is
nevertheless full of disarming sincerity. Opaque and
transparent, devoted to her spiritual mission, and at the
same time showing an almost childish homesickness,
Metok is an unusual character, whom the director fails to
grasp completely. The filmmaker translates what cannot
be expressed in words through the poetry of images and
sounds, which evoke the depth and the stillness of this
remarkable being’s inner universe.
text:

Monica Stan

SECTIONS _ BODY AND SOUL

METOK - A TIBETAN NUN
_ [ITALIA, ARGENTINA, REGIUNEA AUTONOMĂ TIBET, 2021, 61´] V.O.: Tibetană _
METOK - A TIBETAN NUN /METOK - O CĂLUGĂRIȚĂ TIBETANĂ

BIO / MARTÍN SOLÁ Născut în Argentina, Martín Solá a urmat cursurile
de Regie de Film ale CIEVYC Buenos Aires și a absovit un program de
Master în Documentar Creativ în Barcelona. De asemenea, a studiat
Teologia la Școala de Teologie „St. Gregory Palamas" din același oraș.
BIO / MARTÍN SOLÁ Born in Argentina, Martín Solá took Filmmaking
classes at the CIEVYC (Buenos Aires) and completed a Creative
Documentary MA program in Barcelona. He also studied Theology at the
"St. Gregory Palamas" School of Theology from the same city.

_

/

Festivaluri și premii: Mar del Plata International Film Festival 2021 Filmografie: La familia
chechena (2015) / Hamdan (2013) / Mensajero (2011) / Caja cerrada (2008)
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PÉNÉLOPE, MON AMOUR
_ [FRANȚA, 2021, 90'] V.O.: Franceză _
PÉNÉLOPE, MY LOVE /PÉNÉLOPE, DRAGOSTEA MEA
O mamă își filmează fiica - tandrețea banalului,
banalitatea tandreței. O mamă revede imaginile cu fiica
ei, căutând cu înverșunare momentul în care decalajul
ei a devenit perceptibil tuturor, și deci dureros de
incontestabil. Totuși, întreg filmul lui Claire Doyon este
povestea unei contestări care variază ca intensitate
și ca obiect: întâi o contestare a realității autismului
lui Pénélope, apoi o contestare a intratabilității bolii,
și în sfârșit o contestare a propriei sale deznădejdi, a
propriei sale resemnări. În paralel cu această autoanaliză
vibrând de emoții abia reținute, imaginile cu Pénélope
defilează, creând un portret in absentia: chiar dacă
aceasta este prezentă în virtualmente fiecare cadru din
film, rămâne perfect opacă, părând să sfideze orice
interpretare, inclusiv cele pe care propria ei mamă
le înaintează prin intermediul vocii din off. Singurele
certitudini rămân momentele ei de bucurie împărtășită
ori solitară: Pénélope alergând sălbatic pe plajă alături
de mama ei, Pénélope afundându-și mâinile cu râvnă în
pământul umed. Aceste imagini sunt dovezile unei vieți
aparte, dar intense, și sunt pe-atât de similare cât sunt
de diferite față de orice alte filmări de familie; iar Doyon
manevrează cu o remarcabilă inteligență emoțională
registrele personalului și universalului pentru a conduce
o șarjă împotriva noțiunii strâmte și prescriptive de
„normalitate”.

A mother films her daughter – the tenderness of banality,
the banality of tenderness. A mother revisits images of
her daughter as she fiercely searches for the moment
when her difference became visible to everyone, and
thus painfully indisputable. Even so, Claire Doyon’s film
is the story of a contestation which fluctuates in intensity,
as well as in regards to its object: first of all a contestation
of Pénélope’s autism, a contestation of the incurability
of the disorder, and, finally, a contestation of her own
discouragement, of her own resignation. In parallel with
this self-analysis vibrating with barely contained emotions,
the images of Pénélope pass before our eyes and
create a portrait in absentia: even though she is present
in virtually every shot, she remains utterly opaque, as
she seems to defy any interpretation, including those
advanced by her own mother from off screen. The only
certainties remain her moments of joy, whether shared
or solitary: Pénélope running wildly on the beach with
her mother, Pénélope plunging her hands deep into
the wet soil. These images are proof of an atypical, yet
intense life, and they are as similar to as they are different
from any other family footage; and Doyon juggles
between the personal and the universal with remarkable
emotional intelligence in order to fight against the
narrow, prescriptive notion of “normality.”
text:

Liri Alienor Chapelan

BIO / CLAIRE DOYON După ce a studiat Regie de Film în cadrul La Fémis
și al Școlii Lee Strasberg, Claire Doyon a regizat primul său lungmetraj,
„Les Lionceaux” (2002), care a participat la Quinzaine des Réalisateurs
(Cannes Film Festival). De-a lungul timpului proiectele sale au câștigat
numeroase premii în cadrul unor festivaluri de film prestigioase. Claire
Doyon este fondatoarea centrului MAIA, un institut experimental creat în
2017 în Paris, care la ora actuală găzduiește 24 de copii și adolescenți cu
autism. Această școală promovează un tip experimental de pedagogie
inspirat dintr-o varietate de surse și abordări.
BIO / CLAIRE DOYON
After completing her Directing studies at the La Fémis and the Lee Strasberg
School, Claire Doyon directed her first feature film, ”Les Lionceaux,” (2002),
which participated in La Quinzaine des Réalisateurs (Cannes Film Festival.)
Over time her projects have received awards at numerous prestigious film
festivals around the world. Moreover, Claire Doyon is the founder of MAIA, an
experimental institute created in 2007 and located in Paris, currently hosting
24 children and teenagers with autism. This school promotes an experimental
pedagogy inspired by various sources and tools.

_

Festivaluri și premii: International Film Festival Rotterdam 2022 / Documentary Fortnight 2022 / Santa Barbara
International Film Festival 2022 / FIDMarseille 2021 - Georges de Beauregard National Prize, Renaud Victor
Prize Filmografie: Chrishna/Ombwiri (2019) / Arsenic (2017) / Les allées sombres (2015) /
Pénélope (2012) / Son of a gun (2010) / Kataï (2009) / Sola perduta abbandonata (2008) /
Les esprits (2006) / Les lionceaux (2002) / Le vent souffle où il veut (1999)
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Regie: Claire Doyon Producție: Carole Chassaing Imagine: Claire Doyon, Pascale
Granel Montaj: Raphaël Lefèvre Sunet: Claire Doyon, Olivier Schwob, Carole Verner,
Gilles Benardeau

⁄

⁄

Regie, Scenariu, Imagine, Montaj, Sunet: Zoé Chantre

⁄ Producție: Françoise Widhoff

Cineasta Zoé Chantre compune un jurnal video al
Filmmaker Zoé Chantre composes a video diary of her
celor mai intime reflecții ale sale în ceea ce privește
most intimate reflections regarding life, death, and the
viața, moartea și dorința de a-și întemeia o familie.
desire to start a family. In a ludic manner, which merges
Într-un stil ludic ce îmbină animația cu o observare
animation with the careful and curious observation of
atentă și curioasă a detaliilor realității sale cotidiene
everyday details – from the ants in her apartment to
- de la furnicile din apartament, la conversațiile cu
conversations with friends, walks on the beach, and
prietenii, plimbările pe plajă și controalele medicale
regular medical checkups -, the director creates an
regulate -, cineasta creează un univers vizual ingenios
ingenious visual universe and a welcoming cinematic
și un spațiu cinematografic plin de căldură pentru
space to meditate on a series of aggravating health
a medita asupra unor problemele agravante de
issues, her mother’s cancer diagnosis, in addition to her
sănătate, a diagnosticului de cancer al mamei sale
own aspirations and doubts concerning her desire to
și a propriilor sale aspirații și îndoieli în legătură cu
become a mother. In this way, with amazing cheerfulness
dorința de a deveni mamă. Astfel, într-un ton de o
and admirable humour, the filmmaker manages to ask
voioșie uimitoare și cu un umor admirabil, cineasta
the most profound existential questions. The movie is a
reușește să își pună cele mai profunde întrebări
test of cinema’s force of expression in the face of one’s
existențiale. Filmul reprezintă un test al forței expresiei
own vulnerability and mortality, as well as an attempt at
cinematografice în fața propriei fragilități și mortalități,
self-healing.
precum și o încercare de autovindecare.
text: Monica Stan

SECTIONS _ BODY AND SOUL

LE POIREAU PERPÉTUEL
_ [FRANȚA, 2021, 82’] V.O.: Franceză _
THE PERPETUAL LEEK /PRAZUL SĂLBATIC

BIO / ZOÉ CHANTRE Născută în Franța în 1981, Zoé Chantre este cineastă, set
designer și artistă vizuală. A absolvit Strasbourg École supérieure des arts décoratifs
(E.S.A.D.) în 2007, iar în 2012 debutul său în lungmetraj, „Tiens-moi droite”, un
film bazat pe experiențele sale personale, a avut premiera în cadrul Festivalului
Internațional de Film de la Berlin.
BIO / ZOÉ CHANTRE is a filmmaker, set
designer and visual artist, born in France in 1981. She graduated from the Strasbourg
École supérieure des arts décoratifs (E.S.A.D.) in 2007, and in 2012 her first feature film,
”Tiens-moi droite,” based on her own personal experiences, premiered at the Berlinale.

_

Festivaluri și premii: FIDMarseille 2021 - GNCR Prize - Special Mention, Highschool Award
- Special Mention Filmografie: Keep me Upright (2012)

/
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S4

ROADELE MUNCII
THE FRUITS
OF LABOUR

SECȚIUNI _ ROADELE MUNCII

Relațiile de muncă au suferit transformări majore în ultimii doi ani marcați de pandemie. Pierderea
locurilor de muncă, introducerea conceptului de telemunca și lucrul de acasă au marcat definitiv psihologia
oamenilor. Pentru că munca reprezintă o bună parte din viața noastră, am dedicat această secțiune
documentarului care discută condițiile de muncă în diferite contexte socio-politice. Filmele acestei secțiuni
explorează relația dintre diferite culturi, politici publice și climatul de muncă.
Poate nu există un document recent mai comprehensiv despre muncă decât documentarul de
arhivă al lui Jean-Gabriel Périot, „Întoarcere la Reims (Fragmente)” - ce trasează transformările suferite de
clasa muncitoare în Franța de la începutul anilor ‘50 până în prezent, trecând prin Al Doilea Război Mondial,
mișcarea de emancipare femeilor, revoltele din Mai ‘68, și ajungând până la recenta mișcare a Vestelor
Galbene, când eșecurile capitalismului devin din ce în ce mai evidente. De la o perspectivă istorică în Franța
ne mutăm în China, o țară cunoscută pentru promovarea unui cult strict al muncii în rândul cetățenilor săi. În
documentarul observațional „Crăciun fericit, Yiwu” asistăm la o ciocnire între nevoile clasei muncitoare și
presiunile pieței, ce culminează într-un amestec contradictoriu și ironic de valori comuniste și capitaliste care
se chinuie să conviețuiască. Privim muncitori chinezi înghesuiți, lucrând în condiții dificile în cele mai mari
fabrici de podoabe de Crăciun menite să servească piața occidentală. Ironia sorții face ca aceste fabrici să se
afle în China, o țară care nu sărbătorește Crăciunul.
Rămânem în China și asistăm la o altă manifestare a aceleiași lupte între valori capitaliste și
ideologie comunistă, între tradiție și modernitate, într-un film mult mai personal, „Tată”, ce surprinde
conflictul dintre generațiile unei familii, chiar prin ochii unuia dintre membrii săi - regizorul Wei Deng. Intrăm
direct în tensiunile mocnite, dar mereu prezente, dintre bunicul orb și fiul său - un om de afaceri ce se bucură
de succes în dezvoltarea imobiliară. Pe lângă un portret extrem de complex de familie, filmul surprinde și
felul în care patima succesului material poate corupe relațiile intime dintre copii și părinți.
Tot un regim autoritar documentează și „Chermet”, de data aceasta în Rusia, unde urmărim o
ocupație ilegală - aceea a traficului cu fier vechi, o mafie care, deși măruntă, nu este lipsită de lupte aprige
de putere. Deși privim printr-o lupă îngustă doar trei personaje, alegerea regizorului Nikolay N. Viktorov de a
se concentra asupra unei ocupații ilegale practicate de oameni care trăiesc la limita subzistenței spune multe
despre contextul politic și economic al țării, micul univers violent, isteric și vicios al protagoniștilor fiind o
copie miniaturală fidelă a sistemului deficient și corupt din care fac parte.
Filmele acestei secțiuni analizează minuțios cum diferite sisteme economice și contexte socialpolitice au un impact direct asupra mentalității și a vieții cetățenilor, adesea demonstrând un contrast vădit
între genul de munci la care aceștia aspiră și cele la care au acces.
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One could hardly find a recent documentary about labour that is more comprehensive than JeanGabriel Périot’s “Returning to Reims (Fragments)” - a film which uses found footage in order to investigate
the changes undergone by the working class in France from the beginning of the ‘50s up to the present,
navigating the Second World War, the women’s rights movement, the May ‘68 riots, and the recent Yellow
Vests protests, when the failings of capitalism have become more and more overtly apparent. From a historical
perspective of France we move to China, a country famous for promoting a very strict culture of labour among
its citizens. In the observational documentary “Merry Christmas, Yiwu” we witness a clash between the working
class and the pressures of the market, culminating in a contradicting and ironic mix of communist and capitalist
values struggling to coexist. We see crammed Chinese workers labouring in harsh conditions in the largest
Christmas decoration factories in the world, meant to supply the Western market. It feels ironic that these
factories happen to be in China, a country that does not celebrate Christmas.
We stay in China for another instance of the same battle between capitalist values and communist
ideology, between tradition and modernity, this time in a more personal film, “Father,” following the
generational conflicts within a family through the eyes of one of its members - director Wei Deng. We are
thrown into the smoldering yet always palpable tensions between the blind grandfather and his son - a
successful property development businessman. More than just an extremely complex family portrait, the film
also captures how the fixation on material success may contaminate the relationship between parents and
children.

SECTIONS _ THE FRUITS OF LABOUR

Labour relations have suffered major changes over the last two years marked by the pandemic.
People losing their jobs, the introduction of the notion of teleworking and working from home have irrefutably
changed people’s psychologies. Because labour is such an essential part of our lives, we dedicate this section
to documentaries concerned with working conditions in various socio-political contexts. The films in this
section explore the relationship between culture, public policies, and working climates.

Another authoritarian regime is documented in “Chermet,” this time in Russia, where we follow
one illegal activity - that of metal scrapping, a minor underworld but not without its own ardent battles for
power. Despite looking through a narrow lens at only three characters, director Nikolay N. Viktorov’s choice to
concentrate on an illegal activity carried out by individuals living below the poverty line tells much about the
political and economic context of the country, with the violent, hysterical, and vicious micro-universe of the
protagonists acting as a truthful miniature copy of the larger, faulty, and corrupted system they live in.
The films in this section aim to investigate in detail how various economic systems and socio-political
contexts have a direct impact on the mentality and the lives of citizens, often highlighting an overt contrast
between the types of labour they aspire to and those that they can access.

71

SECȚIUNI _ ROADELE MUNCII

ЧЕРМЕТ
_ [RUSIA, 2020, 71'] V.O.: Rusă _
CHERMET /CHERMET
Sunt rare și valoroase documentele - fie ele
cinematografice sau de alt fel - care să dea acces la
intimitatea și interioritatea unor tirani, aceștia fiind
caracterizați cel mai adesea de intransigența cu care
păzesc mitul clădit în jurul figurii lor. Nu toți tiranii ajung
însă să dețină puterea necesară pentru a dicta soarta
unor nații și a impune narațiuni istorice; cei mai mulți
dintre ei își consumă violența în cercul lor restrâns,
într-o luptă pentru supraviețuire ce se deosebește
prea puțin de cea dusă de fiecare dintre semenii lor.
Un astfel de tiran fără glorie este Ilya, protagonistul
debutului lui Nikolay N. Viktorov: un tânăr hotărât să
facă bani din piatră seacă în nordul îndepărtat al Rusiei.
În perorațiile dezlânate pe care le ține în fața camerei,
amestecă trecutul glorios al nației sub conducerea
lui Stalin cu amintiri din propriul lui trecut, marcat de
bătăile crunte ale tatălui; se răspândește în obscenități,
cerșind totodată afecțiune și validare, și compune poezii
sumbre și exaltate. Traficul său mărunt cu fier vechi
capătă accente de calvar al lui Sisif, atât pentru el cât și
pentru partenerii săi, pe care îi tratează cu o brutalitate
și un sadism care dezvăluie mai bine decât orice discurs
hăul pe care îl simte căscat în fața lui. Aparatul de filmat
privește totul cu o neutralitate greu de suportat, dar fără
îndoială indispensabilă pentru a ne putea oferi viziunea
tulburătoare a acestui peisaj psihic și social calcinat.

Documents – whether cinematic or otherwise – which
offer us access to the intimacy and interiority of tyrants are
rare and valuable, since most often they are characterized
by the intransigence with which they defend the myth
created around them. However, not all tyrants get to
have the necessary power to decide the fate of entire
nations and to impose historical narratives; most of
them consume their violence in their small circle, in a
fight for survival which doesn’t differ much from that of
each of their fellows. Such an inglorious tyrant is Ilya, the
protagonist of Nikolay N. Viktorov’s debut: a young man
determined to create money out of thin air in Russia’s
Far North. In the erratic perorations he delivers in front of
the camera he blends the nation’s glorious past under
Stalin’s rule with memories from his own personal past,
marked by atrocious beatings from his father; he rambles
obscenities, begging for affection and validation at the
same time, and writes somber and exulted poems. His
petty scrap metal trafficking activities take on Sisyphean
accents both for him and his partners, whom he treats
with a brutality and a sadism which reveal the abyss he
feels unfolding before him better than any discourse. The
camera watches everything with a neutrality which is hard
to bear, but undoubtedly indispensable in order to offer
us the unsettling vision of this calcined psychological and
social landscape.
text: Liri Alienor Chapelan

BIO / NIKOLAY N. VIKTOROV s-a născut în 1995 în Moscova, Rusia. A
studiat Film Documentar la Institutul Național de Cinematografie din
Rusia (VGIK, 2015-2020), sub îndrumarea lui Viktor Lisakovich și Alexey
Geleyn.
BIO / NIKOLAY N. VIKTOROV was born in 1995 in Moscow,
Russia. He studied Documentary Filmmaking at the Russian State Institute of
Cinematography (VGIK, 2015-2020), under the guidance of Viktor Lisakovich
and Alexey Geleyn.

_
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Festivaluri și premii: Beldocs Festival 2021 / Moscow International Film Festival 2021 / Artdocfest 2021

Regie, Producție, Scenariu, Montaj: Nikolay N. Viktorov
Imagine: Nikolay N. Viktorov, Nikolay Kornienko
Sunet: Gleb Chevychelo

⁄

⁄

Regie, Producție, Scenariu, Imagine: Wei Deng

YE YE HE FU QIN

_ [CHINA, 2020, 97’] V.O.: Chineză, Engleză _
/

Există o doză implicită de violență în a filma un
Filming a blind person involves an implicit dose of
nevăzător, care depășește obișnuitul dezechilibru
violence, one which goes beyond the usual asymmetry
dintre cel privit și cel care privește; în acest caz, nu i
between the one who watches and the one who is
se poate sub nicio formă întoarce obiectivului privirea
watched; in this case one cannot return the camera’s
neclintită. Cineastul Wei Deng pare conștient de acest
unwavering gaze in any way. Filmmaker Wei Deng
dezechilibru când urmărește târșâitul bunicului său orb,
seems to be aware of this asymmetry when he follows
un prezicător aflat în mod manifest la capătul puterilor,
the shuffling gait of his blind grandfather, a fortune teller
eșuat într-o China de nerecunoscut, unde credințele și
living his final days in an unrecognizable China, where
tradițiile sunt măturate de cultul îndoielnic al succesului beliefs and traditions are swept away by the questionable
material la care aderă cu patimă inclusiv propriul său
cult of material success to which even his son, a
fiu, dezvoltator imobiliar de succes. Dar dincolo de
prosperous real estate developer, adheres fervently.
decrepitudinea fizică și debusolarea bătrânului, există o
And yet beyond the old man’s physical decrepitude
incontestabilă soliditate în acesta, spre care gravitează
and his despondency, an undeniable strength pulsates
involuntar celelalte personaje prinse în vâltoarea luptei
within him, towards which the other characters caught
cotidiene. Relația dintre bunic și nepot este varianta
in the maelstrom of the everyday struggle involuntarily
pacificată a celei dintre tată și fiu, dintre înțelepciunea
gravitate. The relationship between the grandfather
unuia și șiretenia celuilalt, dintre stabilitatea ancestralului
and his nephew is the pacified version of that between
și maleabilitatea modernului, dar și dintre letargia morții
the father and the son, between one’s wisdom and the
iminente și elanul vieții. În ciuda incapacității lor de a
other’s deviousness, the stability of the ancestral realm
împărți o viziune asupra lumii, atât în sensul metaforic
and the malleability of modernity, as well as between
cât și în cel concret, între reprezentanții celor trei
the lethargy of imminent death and the vigour of life.
generații există un atașament aspru, dezbărat de orice
Despite their incapacity to share a common vision of
sentimentalism, care se transmite manierei de a filma:
the world, both in a metaphorical and concrete sense,
crudă, directă, dar care totodată conferă demnitate
the members of these three generations feel a rough
tuturor locurilor, lucrurilor și oamenilor aflați în cadru.
affection towards each other, one which is stripped of
any hint of sentimentalism and that also permeates the
text: Liri Alienor Chapelan
filming style: raw, direct, and conferring dignity to all the
places, things, and people within the frame.

SECTIONS _ THE FRUITS OF LABOUR

FATHER TATĂ

BIO / WEI DENG Regizorul și producătorul Wei Deng are o diplomă de licență
și una de master în Film și Arte Vizuale din partea Academiei Centrale de Arte.
Lucrarea sa de absolvire, „Home”, a fost aleasă pentru a face parte din colecția
Muzeului Academiei Centrale de Arte și a câștigat Premiul pentru Cel Mai Bun
Proiect de Absolvire. „Tată” este primul său documentar de lung metraj.
BIO
/ WEI DENG Director and producer Wei Deng has a bachelor’s and a master’s
degree in Film and Visual Arts from the Central Academy of Fine Arts. His graduation
work, ”Home,” entered the collection of the Central Academy of Fine Arts’ Museum
and won an award for Best Graduate Project. ”Father” is his first feature documentary.

_

Festivaluri și premii: DOK Leipzig 2021 - Golden Dove / DOXA Documentary Film Festival 2021 - Feature
Documentary Award / Asian American International Film Festival 2021 / Golden Horse Film Festival 2020
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SECȚIUNI _ ROADELE MUNCII

SREĆNA NOVA, YIWU
_ [SUEDIA, SERBIA, FRANȚA, GERMANIA, QATAR, 2020, 94'] V.O.: Mandarină _
MERRY CHRISTMAS, YIWU /MERRY CHRISTMAS, YIWU
Un documentar obervațional ce radiografiază atent
condițiile de muncă în câteva dintre fabricile de
podoabe de Crăciun din orașul chinezesc Yiwu, gazdă a
peste 600 de astfel de fabrici și probabil unul dintre cei
mai mari exportatori de decorațiuni de Crăciun pentru
Occident. Structurat pe capitole ce surprind fragmente
din viața de zi cu zi a muncitorilor, filmul înregistrează cu
o meticulozitate nelipsită de lirism condițiile aspre de
lucru, dormitoarele supraaglomerate, aspirațiile la un
trai mai bun, de cele mai multe ori înșelate, și presiunile
pieței care adesea corup și relațiile de familie. La fiecare
pas, în fiecare conversație surprinsă, mirajul visului
capitalist se ciocnește de realitățile unei colectivități
captive încă în istoria comunistă a unei țări, ale cărei
idiosincrazii politice și ideologice duc la conflicte
nerezolvabile în viețile și speranțele cetățenilor săi.
text:

An observational documentary which carefully
radiographs the working conditions in some of the
Christmas ornament factories in the Chinese city of Yiwu,
which hosts over 600 such establishments and probably
one of the largest exporters of Christmas decorations to
the West. Structured into chapters which show fragments
of the workers’ daily life, the movie records, with rather
lyrical meticulousness, the harsh working conditions, the
overcrowded dormitories, the often-betrayed aspirations
for a better life, and the market pressures which
frequently corrupt family relationships. At every step, in
every conversation captured by the camera, the capitalist
dream mirage clashes with the realities of a collective
still caught in the communist past of a country, the
political and ideological idiosyncrasies of which lead to
unsolvable conflicts in the lives and hopes of its citizens.

Monica Stan

BIO / MLADEN KOVAČEVIĆ Abordarea poetică a lui Mladen Kovačević
este înrădăcinată în simplitatea realismului. Filmele sale explorează diverse
stiluri cu structuri narative idiosincratice și o abordare neconvențională a
esteticii realiste. Filmele lui Kovačević au participat la sute de festivaluri
internaționale, unde au câștigat numeroase premii. În prezent cineastul
lucrează la două filme documentare de lung metraj, „Another Spring” și
„Beginnings”, precum și la un lungmetraj de ficțiune, „They Don't Want Us
Here Anymore”. Toate filmele sale sunt produse de compania Horopter
BIO / MLADEN KOVAČEVIĆ’s poetic approach is rooted
Film Production.
in the simplicity of realism; his films explore various styles with idiosyncratic
dramatic structures and an unconventional approach to naturalistic aesthetics.
Mladen Kovačević’s films have been selected to hundreds of festivals where
they won numerous awards. At the moment he’s working on two feature
documentaries, ”Another Spring” and ”Beginnings,” as well as a fiction feature,
”They Don't Want Us Here Anymore.” All his films are produced by Horopter
Film Production.

_

Festivaluri și premii: Freiburger Filmforum 2021, Germania / Sarajevo Film Festival 2020 – Heart of Sarajevo
for the Best Documentary Film / Flahertiana International Documentary Film Festival 2020 - Special Mention
of the Jury, FIPRESCI Award / Rotterdam International Film Festival 2020 / Ji.hlava Documentary Film Festival
2020 / RIDM Montreal 2020 / Göteborg Film Festival 2020 / Hot Docs 2020, Toronto / L'Alternativa - Festival de
Cinema Independent de Barcelona 2020 / Doclisboa 2020 / Escales Documentaires 2020, La Rochelle,
Franța / Millennium Docs Against Gravity 2020, Polonia 2020 / Unabhängiges FilmFest Osnabrück 2020
Filmografie: 4 Years In 10 Minutes (2018) / Wall Of Death And All That (2016) / Unplugged (2013)
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/

⁄

Regie, Scenariu: Mladen Kovačević Producție: Iva Plemić Divjak, Mario Adamson, Ruth
Reid Imagine: Marko Milovanović Montaj: Jelena Maksimović Design de Sunet:
Patrik Strömdahl Muzică: Olof Dreijer

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

Regie, Scenariu: Jean-Gabriel Périot Producție: Marie-Ange Luciani Imagine: Julia Mingo
Sunet: Yolande Decarsin Muzică Originală: Michel Cloup Narațiune: Adèle Haenel

⁄

⁄

⁄

„Întoarcere la Reims” pășește pe frontul fierbinte
“Returning to Reims” steps on the hot front opened by
deschis de arhivele muncitorești ale ultimului secol
the French proletarian archives of the last century, starting
în Franța, începând cu momentul în care acestea,
with the moment when, thanks to technical progress,
grație progresului tehnic, au devenit filmabile, și
they have become filmable, and ending at the edge of
încheind chiar în buza actualității. Filmul adaptează
the present. The movie is a lax adaptation of philosopher
lax pătrunzătorul eseu sociologic al filosofului Didier
Didier Eribon’s penetrating sociological essay, a
Eribon, bestseller în mai multe țări europene, în care
bestseller in several European countries, where he
acesta își pune sub lupă devenirea homosexuală în
examines his process of becoming a homosexual within
interiorul mediului muncitoresc familial. Coroborând
the working-class family environment. Corroborating
această mărturie personală cu urmele audiovizuale ale
this personal testimony with the audiovisual traces
trecutului popular, Jean-Gabriel Périot („O tinerețe
of the popular past, Jean-Gabriel Périot (“A German
germană”) îmbrățișează, printr-un ambițios gest de
Youth”) embraces, through an ambitious filmmakercineast-arheolog, rezistența proletară din timpul celui
archaeologist’s gesture, the proletarian resistance during
de-Al Doilea Război Mondial și revoltele din Mai '68,
World War II and the May 68 revolts, the new social
noile cartiere de locuințe sociale și recenta mișcare a
housing neighbourhoods, and the recent Yellow Vests
Vestelor Galbene. O contra-istorie ia astfel naștere,
movement. A counter-history thus takes shape, animated
animată de vocea cunoscutei actrițe Adèle Haenel,
by renowned actress Adèle Haenel’s voice, where
în care marginalii și deposedații narațiunii oficiale a
the marginalized and the dispossessed of the official
capitalismului triumfal sunt chemați la rampă, în numele
narrative of triumphant capitalism take a curtain call, in
unei flăcări juste pe care au știut s-o întrețină prin luptă
the name of a just ideal they knew how to keep alive
și perseverență.
through struggle and perseverance.
text:

SECTIONS _ THE FRUITS OF LABOUR

RETOUR À REIMS (FRAGMENTS)
_ [Franța, 2021, 80’] V.O.: Franceză _
RETURNING TO REIMS (FRAGMENTS) /ÎNTOARCERE LA REIMS (FRAGMENTE)

Victor Morozov

BIO / Născut în Franța în 1974, JEAN-GABRIEL PÉRIOT a realizat mai multe
scurtmetraje aflate la granița dintre documentar, film experimental și ficțiune.
Și-a dezvoltat propriul stil de montaj care explorează teme precum violența și
istoria utilizând arhive fotografice. Périot a câștigat numeroase premii în cadrul
unor festivaluri de film prestigioase. De asemenea, debutul său în lungmetraj, „A
German Youth”, a fost prezentat în deschiderea secțiunii Panorama la Festivalul
Internațional de Film de la Berlin, în 2015..
BIO / Born in France in 1974, JEANGABRIEL PÉRIOT has made several short films on the frontier of documentary,
experimental, and fiction. He developed his own style of film editing that explores
violence and history using film and photography archives. Périot won numerous
awards at various prestigious film festivals. In addition, his first feature, ”A German
Youth,” opened the Panorama section of the 2015 Berlinale.

_

Festivaluri și premii: National Society of Film Critics Awards, USA 2022 - Special Citation / Cannes Film Festival
2021 / Directors' Fortnight 2021 / New York Film Festival 2021 / Amsterdam International Documentary Film
Festival 2021 / Viennale 2021 / San Sebastián International Film Festival 2021 / Geneva Film Festival 2021 /
Bilbao International Festival of Documentary and Short Films 2021 / Ji.hlava International Documentary Film
Festival 2021 / Valdivia International Film Festival 2021 / Hamburg Film Festival 2021 / São Paulo International
Film Festival 2021 / Watch Docs Film Festival 2021 / International Cinephile Society Awards 2022 / Guanajuato
International Film Festival 2021 / IFI French Film Festival 2021 Filmografie: Our Defeats (2019) / Song
for the Jungle (2018) / Lady Sir - Le temps passe (2017) / Summer Lights (2016) / A German Youth (2015) /
Le jour a vaincu la nuit (2013) / Our Days, Absolutely, Have to Be Enlightened (2012) / The Devil (2012) /
Looking at the Dead (2011) / Les barbares (2010) / The Delicate Art of the Bludgeon (2009) /
Entre chiens et loups (2008) / 200000 fantômes (2007) / Eût-elle été criminelle... (2006) /
Dies Irae (2005) / Rain (2004) / Before I Was Sad (2002)

/
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GRĂDINA
TUTUROR FLORILOR
THE GARDEN
OF ALL FLOWERS

SECȚIUNI _ GRĂDINA TUTUROR FLORILOR

O preocupare constantă a festivalului a fost aceea de a promova incluziunea socială și de a susține
drepturile tuturor indivizilor indiferent de naționalitate, gen, orientare sexuală, ideologie și chiar specie. Și în
acest an continuăm tradiția în această secțiune dedicată combaterii discriminării și celebrării diversității, care
este, de altfel, și cea mai caleidoscopică dintre toate secțiunile festivalului, ea reunind autori și protagoniști
cu origini dintre cele mai variate.
Natura în sine este bazată pe diversitate și pe principii complexe de complementaritate și
interacțiune între organisme. La fel și evoluția societății umane a fost mânată de diferențe constructive între
grupuri și între indivizi, acestea îmbogățind spectrul umanității noastre, precum și pe cel al creațiilor noastre.
Câteva dintre filmele acestei secțiuni abordează în mod direct tema discriminării, precum se
întâmplă în filmul „Pragul”, care urmărește tranziția de gen a unui adolescent din Brazilia, dar și în „Interno
167” ce documentează periferiile orașului Napoli, care în imaginarul colectiv sunt bântuite de temuta mafie
napoletană Camorra, dar unde în realitate descoperim una dintre cele mai calde și prietenoase comunități.
Câteva dintre filmele acestei secțiuni precum „Copii în ceață” și „Copiii teribili” militează pentru
drepturile copiilor, dar acestea sunt completate și de filme care promovează diversitatea în moduri mai puțin
directe, fără să adreseze grupuri specifice, ci mai degrabă inspirând un umanism ce încurajează multitudinea
perspectivelor la orice nivel. Un astfel de triumf al umanismului îl reprezintă „Filmul din balcon” realizat de
Paweł Łoziński din balconul apartamentului său pe parcursul mai multor ani. Filmul surprinde dialogurile
spontane pe care acesta le inițiază cu trecătorii și cum în timp, aceștia se transformă din străini, în prieteni.
Cineaștii acestei secțiuni se joacă cu distanța dintre cameră și subiecți, deconstruind preconcepții
și reamintindu-ne de viață în toate formele și culorile ei.
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Nature itself is based on diversity and on complex principles of complementarity and interaction
between organisms. In a similar manner, the evolution of society was driven by constructive differences
between groups and individuals, enriching the spectrum of humanity and of the things which we create.
Certain films in this section tackle the problem of discrimination directly, as shows “Threshold,”
which follows the gender transition of a Brazilian teenager, but also “Interno 167,” which documents the
outskirts of Naples, a place perceived by the collective imaginary as haunted by the Neapolitan mafia Camorra,
but where, in actuality, we discover one of the warmest and friendliest of communities.
Some films in the section, such as “Children of the Mist” and “The Terrible Children,” advocate
for children’s rights but are also complemented by other films promoting diversity in more indirect ways, not
being concerned with specific groups, but rather inspiring a form of humanism that encourages a multiplicity
of perspectives on every level. Such a triumph of humanism is “The Balcony Movie” by Paweł Łoziński, filmed
from the balcony of the director’s apartment over several years. The film captures spontaneous dialogues he
has with passers-by, who, in time, turn from strangers to friends.

SECTIONS _THE GARDEN OF ALL FLOWERS

A constant mission of our festival has been to promote social inclusion and support the rights of all
individuals regardless of their nationality, their sexual orientatation, the ideology they adhere to, and perhaps
even their species. We continue the tradition this year in a section dedicated to combatting discrimination
and celebrating diversity, the most kaleidoscopic of the festival’s sections, as it brings together authors and
characters coming from the most varied of origins.

The filmmakers in this section play with the distance between the camera and its subjects,
deconstructing prejudiced opinions and making us think about life as it is in all its shapes and colours.
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NHỮNG ĐỨA TRẺ TRONG SƯƠNG
_ [Vietnam, 2021, 92’] V.O.: Hmong, Vietnameză _
CHILDREN OF THE MIST/COPII ÎN CEAȚĂ
Debutul în lungmetraj al lui Diem Ha Le este o misivă
Diem Ha Le’s feature debut is a missive from a territory
venită dintr-un teritoriu care se impune mult prea rar
which catches the eye of the Western viewer much too
privirii spectatorului occidental, exceptând scurta
rarely, except for the short-lived upsurge of cinematic
explozie de manifeste cinematografice produse în
manifestos produced during the Vietnam War. The
perioada războiului din Vietnam. Însă termenul de
term “missive,” however, doesn’t fully do justice to the
misivă nu face întru totul dreptate energiei sale furioase,
director’s furious energy, to her outrage at a situation
revoltei sale în fața situației unei nații lăsate de izbeliște,
where a nation is left to its own devices, abandoned at
la intersecția dificilă dintre o ideologie comunistă
the difficult crossroads between the official communist
oficială, și influența de neoprit a capitalismului, mai ales
ideology and the unstoppable influence of capitalism,
a celui cultural, care se insinuează în niște comunități
especially in its cultural form, which insinuates itself in
nepregătite să-l evalueze în mod nuanțat. Contextul
communities that are unprepared to evaluate it in a
țării întregi, sfâșiată între tradiție și mai multe forme
sufficiently nuanced way. The context of the country, torn
contradictorii de modernitate, este încapsulat în destinul
between tradition and several contradictory forms of
protagonistei Di, o fată de 12 ani dintr-un sat din
modernity, is encapsulated in the protagonist’s destiny –
nordul Vietnamului unde coclesc sărăcia și alcoolismul,
Di, a 12-year-old girl from a village in northern Vietnam,
dar unde mocnesc și dorințele confuze ale tinerilor
where poverty and alcoholism are rampant, but also
de a nu mai trăi la fel ca generațiile precedente. O
where the desire to live a different life than the previous
tradiție ancestrală - furatul fetei de către pretendentul
generations simmers in young people’s hearts. An
ei în noaptea festivităților noului an lunar pentru a
ancestral tradition – the kidnapping of the bride-to-be by
forța familiile să accepte căsătoria - pare pe cale să
her man on the night of the Lunar New Year celebrations
pecetluiască soarta lui Di, dar ea și cineasta formează
in order to force the families to accept the marriage
o alianță tacită abundând de contradicții și conflicte,
– seems to seal Di’s fate, but the protagonist and the
care duce însă la afirmarea graduală a tinerei, sub ochiul
filmmaker form a tacit alliance filled with contradictions
când încurajator, când mustrător al camerei.
and conflicts, which nevertheless leads to the girl’s
gradual self-affirmation, under the camera’s alternatingly
encouraging and reproving eye.
text:

Liri Alienor Chapelan

BIO / HA LE DIEML s-a născut în 1991 în regiunea de nord-est a Vietnamului.
A absolvit cursurile de Jurnalism ale Universității de Științe Sociale din Hanoi.
„Copii în ceață” este primul său documentar de lung metraj.
BIO / HA LE
DIEM was born in 1991 in Northeast Vietnam. She graduated in Journalism from
the University of Social Sciences in Hanoi. ”Children of the Mist” is her first feature
documentary.

_
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Festivaluri și premii: Cinéma du Réel 2022 - Clarens Prize for Humanist Documentary Filmmaking / Visions
du Réel 2022 / New Directors New Films 2022 / True/False Film Festival 2022 / Amsterdam International
Documentary Film Festival 2021 - Best Directing (International)
Filmografie: Beautiful Beds (2016)

/

Regie, Imagine: Ha Le Diem

⁄P

roducție:

⁄

Swann Dubus, Tran Phuong Thao Montaj: Swann
Dubus Sunet: Akritchalem Kalayanamitr

⁄

Regie, Montaj: Luca Avanzini, Amandine Robinet, Matteo Berardone, Federico Cavalleri,
Simone Rigamonti (Collectif Sikozel) Producție: Collectif Sikozel
Imagine: Matteo
Berardone, Simone Rigamonti Sunet: Danilo Marraffino

⁄

⁄

⁄

Odată cu publicarea cărții „Gomorrah” a jurnalistului
de investigație Roberto Saviano, mafia napoletană
Camorra a crescut rapid în notorietate, fiind percepută
drept o organizație criminală complicată a cărei violență
o surclasează chiar și pe cea a Mafiei siciliene. Imaginea
sângeroasă perpetuată de presa senzaționalistă a
captat imaginația publicului, a cărui sete de intrigi
mafiote a fost rapid alimentată de diverse opere de
ficțiune, precum filmul lui Matteo Garrone și serialul TV
omonim care s-a bucurat de o popularitate imensă la
nivel internațional. Pe puțini i-au interesat însă victimele
colaterale ale acestei explozii mediatice create în
jurul comunității marginalizate și prost-înțelese de la
periferiile societății italiene.
Colectivul regizoral ce semnează acest film își întoarce
privirile spre cartierul napoletan Scampia, inima
Camorrei, pentru a ne revela o altă latură a acestei
populații vulnerabile. Într-un peisaj ce ne aduce aminte
de periferiile și ghetourile din Ferentari, descoperim
universul înduioșător al locuitorilor, frânturi din
speranțele și dorințele lor, serile de bingo, microbiștii
pasionați, adolescentele care învață să se machieze,
serile de teatru stradal și toate detaliile emoționante ce
compun portretul colectiv al unei comunități care, deși
izolată și abandonată de autorități, debordează de viață.

Following the publication of “Gomorrah,” investigative
journalist Roberto Saviano’s book, the Neapolitan
mafia Camorra quickly gained increasing notoriety and
became perceived as an intricate criminal organization,
the violence of which surpasses even that of Sicilian
mafia. The bloody image perpetuated by media
sensationalism captured the imagination of the public,
whose thirst for mafia stories was rapidly fueled by various
fictional works like Matteo Garrone’s movie and the
eponymous TV show which enjoyed huge international
popularity. Yet there weren’t many people concerned
about the collateral victims of this media outburst created
around the marginalized and misunderstood community
living on the periphery of the Italian society. The collective
of filmmakers who co-author this film turn their attention
to the Neapolitan neighbourhood Scampia, the heart
of Camorra, in order to reveal to us another side of this
vulnerable population. In a landscape which brings to
mind the peripheries and the ghettos of Ferentari, we
discover the heart-warming universe of the inhabitants,
fragments of their hopes and dreams, the bingo nights,
football enthusiasts, teenagers who learn to put on
make-up, the street theatre evenings, and all the other
touching details which make up the collective portrait of
a community which, although isolated and abandoned
by the authorities, is bursting with life.
text:

SECTIONS _THE GARDEN OF ALL FLOWERS

INTERNO 167
_ [Franța, Italia, 2021, 68’] V.O.: Italiană _
INTERNO 167 /INTERNO 167

Monica Stan

/

Festivaluri și premii: Traces de Vies, Clermont-Ferrand 2021 / Corsica.doc 20210 Filmografie: Luca
Avanzini: La pasqua secondo Ernest Pignon-Ernest (2014); Matteo Berardone: Se torno - Ernest
Pignon-Ernest e la figura di Pasolini (2016) (coregizat cu Luca Avanzini și Simone Rigamonti)
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FILM BALKONOWY
_ [Polonia, 2021, 100’] V.O.: Poloneză, Rusă _
THE BALCONY MOVIE /FILMUL DIN BALCON
Când regizorii caută eroi pentru filme, de regulă lucrurile
When cinema directors are looking for heroes for their
movies, things usually happen in an organized and
se întâmplă în mod organizat și pregătit cu multă atenție
carefully prepared way. This is not the case of Pawel
dinainte. Nu la fel stă treaba cu Pawel Lozinski, care
alege să lase „castingul” la voia hazardului, întâmpinând Lozinski, who chooses to leave the "casting" to chance,
greeting passers-by from his balcony and asking them
trecătorii de la balcon, întrebându-i despre sensul
about the meaning of life and what is most beautiful
vieții și ce are ea mai frumos. Din aceste întâlniri se
about it. From these encounters a delightful chronicle
țese o cronică savuroasă pe patru anotimpuri, unde
is woven, where the director seems to offer as much
regizorul pare să dea la fel de mult pe cât cere de la
as he asks from the people he interviews – the voice
cei intervievați - vocea din spatele camerei trădează
behind the camera reveals both curiosity, as well as a
atât curiozitate, cât și o vagă stânjeneală, jocul dintre
vague embarrassment, the play between closeness and
apropiere și depărtare nu e decât ezitarea cineastului
distance is nothing more that the filmmaker’s hesitation
who, despite appearances to the contrary, stepped
care, în ciuda aparențelor, a ieșit el însuși din zona de
out of his comfort zone as well and participates in the
confort și participă în aceeași măsură la filmul derulat
movie unfolding in front of him in equal measure. And
în fața ochilor săi. Iar mecanismul e ridicol de simplu:
his mechanism is ridiculously simple: Lozinski neither
Lozinski nici nu iese din perimetrul propriului balcon, nici
leaves the perimeter of his own balcony, nor does he
nu se ascunde, nici nu încearcă să păcălească pe nimeni.
hide or try to play tricks on anyone. He and his camera
El și camera lui sunt un punct neobosit de observație,
are a relentless point of observation which arouses either
stârnind când uimire, când neîncredere, și uneori o
amazement or suspiciousness, as well as an occasional
stinghereală în care ne regăsim cu toții. Dar, de cele mai
awkwardness which we can all relate to. Most times,
multe ori, stârnind acel fior de care numai cinemaul e în
though, it arouses that certain thrill which only cinema is
stare: captând imprevizibilul vieții, momentul irepetabil
capable of: by capturing the unpredictability of life, the
unrepeatable moment which is forever recorded on the
înregistrat pentru totdeauna în memoria aparatului.
camera’s memory. “The Balcony Movie” is the perfect
„Filmul din balcon” e demonstrația perfectă că
banalitatea e un izvor nesecat de emoție, fie că întâlnim demonstration that banality is an inexhaustible source of
emotion, whether we meet a child on a scooter, or hear
un copil pe trotinetă, fie că auzim o bătrână povestind
an old lady talking, with tears in her eyes, about her longcu lacrimi în ochi despre soțul ei plecat de mult.
gone husband.
text:

Andreea Chiper

BIO / PAWEŁ ŁOZIŃSKI este un regizor, operator și producător de documentare polonez.
Absolvent al Departamentului de Regie al Școlii de Film din Lodz, el este autorul a
peste 20 de documentare premiate în cadrul a numeroase competiții internaționale.
Explorând teritorii necunoscute și tematici noi ale genului documentar, filmele lui Łoziński
se concentrează pe realizarea portretelor intime ale oamenilor din fața camerei și se
remarcă prin încărcătura lor emoțională.
BIO / PAWEŁ ŁOZIŃSKI is a Polish director,
cameraman, and documentary producer. A graduate of the Directing Department of the
Lodz Film School, he is the author of more than 20 award-winning documentaries. Łoziński’s
emotionally charged films focus on the intimate portraits of various people
and explore uncharted territories and new thematic areas of the documentary genre.

_
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Festivaluri și premii: Trieste Film Festival, 2022 - Special mention, Audience prize / True/False Film Festival
2022, SUA / CPH:DOX 2022 / Punto de Vista International Documentary Film Festival of Navarra 2022 / La
Cinémathèque du documentaire of Centre Pompidou 2022 / Jean Rouch International Film Festival 2022
/ DocAviv 2022 / Hot Docs Canadian International Documentary Festival 2022 / DOXA Documentary Film
Festival, 2022 / IDFA 2021 / DOK Leipzig 2021 - MDR Film Prize / Ji.hlava International Documentary Film
Festival 2021 Filmografie: The Masks and Men (2020) / You have no idea how much I love you (2016) /
Werka (2014) / Father and son (2013) / Inventory (2010) / Chemo (2009) / Kitty, kitty (2008) / A Woman
from Ukraine (2002) / The Sisters (1999) / The Way It Is (1999) / Birthplace (1992)

/

Łoziński

⁄

Regie, Scenariu, Imagine: Paweł Łoziński Producție: Agnieszka Mankiewicz, Paweł
Montaj: Paweł Łoziński, Piasek&Wójcik
Sunet: Paweł Łoziński, Postprodukcja
Franciszek Kozłowski Ucho Studio
Muzică: Jan Duszyński

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

Regie, Imagine: Ahmet Necdet Çupur Producție: Delphine More Montaj: Mathilde Van
de Moortel Sunet: Ahmet Necdet Çupur, Gürkan Özkaya, Johannes Greh
Muzică: Paradox Paradise

⁄

⁄

LES ENFANTS TERRIBLES

_ [Franța, Germania, Turcia, 2021, 93’] V.O.: Turcă, Arabă _
/

Regizorul Ahmet Necdet Çupur se întoarce în locul în
care a copilărit, un sătuc din sud-estul Turciei, pentru
a surprinde viața familiei sale prin ochi de adult.
Revenirea sa se petrece într-un moment de criză al
familiei, întrucât și frații săi mai mici au crescut și își
cer dreptul la independență, precum și el a făcut-o cu
mulți ani în urmă. Fratele Mahmut, intrat recent într-o
căsătorie aranjată în care nu se simte împlinit, vrea să-și
părăsească tânăra soție. Se simte însă prins între dorința
de libertate, reproșurile părinților și propriile sentimente
de vinovăție față de soția sa, care odată divorțată
va deveni o paria în comunitatea conservatoare a
satului. În același timp sora mai mică, Zeynep, nu mai
suportă „regimul represiv” al familiei și viața lipsită de
perspective din sat, și își plănuiește evadarea la oraș,
unde dorește să își continue studiile. Regizorul surprinde
cu o candoare desăvârșită tensiunile familiei, criza
identitară a fraților săi și rebeliunea lor împotriva tatălui
autoritar, care simte că universul familiei este în pericol.
Fără să judece sau să acuze, cineastul oferă un spațiu
de exprimare pentru toți membrii familiei sale, inclusiv
pentru părinții răniți de revolta copiilor. Ce rezultă este
un portret complex de familie, un amestec intens de
emoții adesea contradictorii și un conflict dureros între
generații. Prin explorarea universului structurii familiale
convenționale, filmul conturează și o critică subtilă la
adresa practicilor ultraconsevatoare ce există în anumite
comunități musulmane.
text:

Monica Stan

Director Ahmet Necdet Çupur goes back to the place
of his childhood, a small village in the southeast of
Turkey, in order to capture the life of his family through
his adult eyes. His return takes place during a family
crisis, because his younger brothers are now grown
up and demand their independence, just like he did
years ago. His brother Mahmut, who recently entered
an arranged marriage which doesn’t fulfill him, wants
to leave his young wife. Yet he feels trapped between
his desire for freedom, the reproaches of his parents, as
well as his own feelings of guilt, since a divorced woman
becomes a pariah in the conservative community of the
village. At the same time, the younger sister, Zeynep,
can no longer bear her family's “repressive regime” and
the life without prospects in the village, and she plans
her escape to the city, where she wishes to continue her
studies. The director captures with exquisite candour the
tensions in the family, the identity crisis of his brothers
and their rebellion against their authoritarian father,
who feels that the universe of the family is in danger.
Without judging or accusing, the filmmaker provides
an outlet of expression for all the members of his family,
even for the parents who are hurt by their children’s
revolt. The result is a complex family portrait, an intense
blend of often contradictory emotions and a painful
generational conflict. Through exploring the universe of
the conventional family structure, the movie also sketches
a subtle critic of the overconservative practices which are
employed in some Muslim communities.

SECTIONS _THE GARDEN OF ALL FLOWERS

THE TERRIBLE CHILDREN COPIII TERIBILI

BIO / AHMET NECDET ÇUPUR s-a născut în 1984 în Hatay, un sat din Turcia. A plecat
de acasă când avea 13 ani pentru a-și urma studiile. A absolvit cursurile de Inginerie
Civilă și, timp de trei ani, a lucrat în Irak și Afghanistan în timpul războiului. După ce
a filmat un scurt metraj în România a decis să devină cineast și s-a mutat ulterior la
Paris, unde a regizat filmul „Latin Babylon” (2017). În același an s-a întors în satul său
natal după 20 de ani, un eveniment în urma căruia a rezultat un alt proiect: „Copiii
teribili”, un documentar despre familia sa.
BIO / AHMET NECDET ÇUPUR was born
in 1984, in Hatay, a village in Turkey. He left home when he was 13 to pursue his studies.
Later on he obtained a Civil Engineering diploma and worked for three years in Iraq and
Afghanistan during the war. Upon shooting a short film in Romania, he decided to be
a filmmaker and eventually moved to Paris, where he made ”Latin Babylon” (2017). The
same year marked his return to his natal village after 20 years, which resulted in another
project: ”The Terrible Children,” a documentary about his family.

_

Festivaluri și premii: Visions du Réel 2021, Switzerland - Special Jury Award / Sarajevo IFF 2021 - Human Rights
Award / Crime and Punishment IFF 2021- Special Jury Award Filmografie: Latin Babylon (2017) / The Boy
and the Bike (2015) / Experience (2014) / Alley Dancer (2014)

/
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LIMIAR
_ [Brazilia, 2020, 77’] V.O.: Portugheză_
THRESHOLD /PRAGUL
Cineasta braziliană Coraci Ruiz documentează pe
parcursul a trei ani procesul tranziției de gen a fiului
său adolescent, Noah. Folosind imagini de arhivă,
filmul reprezintă intersecția viziunilor a trei generații:
bunica, mama și adolescentul, care se găsește în
mijlocul unei crize de identitate. Într-o încercare de a
înțelege transformările interioare ale copilului, cineasta
și mama ei, două feministe convinse, reflectează asupra
noțiunii de gen prin prisma tinereții lor, raportându-se la
procesul lor de maturizare și de acceptare a propriului
corp. Filmul se dezvăluie ca o poezie de dragoste
necondiționată și respect pentru deciziile celuilalt, chiar
și atunci când acestea nu sunt perfect înțelese.
text:

For three years, Brazilian filmmaker Coraci Ruiz
documents the gender transitioning of her teenage
son, Noah. Employing archival footage, the film
represents the intersection between the visions of
three generations: the grandmother, the mother, and
the teenager, who finds himself in a full-blown identity
crisis. In an attempt to understand the child’s inner
transformations, the filmmaker and her mother, two
convinced feminists, reflect on the notion of gender
through the prism of their own youth, relating to their
own process of growing up and accepting their bodies.
The film reveals itself as a poem of unconditional love
and respect for the decisions of others, even when these
aren’t fully understood.

Monica Stan

BIO / CORACI RUIZ a absolvit programul de licență în Coregrafie (2002), pe
cel de masterat în Cultură Audiovizuală și Media (2009) și pe cel de doctorat în
Multimedia (2020), toate în cadrul Unicamp (SP/Brazil). De asemenea, în 2005 a
participat la atelierul de film documentar al EICTV. Activează ca realizatoare de
film documentar din 2003 și este cofondatoare a casei de producție Laboratorio
Cisco. Cel mai recent proiect al lui Ruiz este lungmetrajul „Blooming on the
Asphalt" (care a fost selectat de LAB DOC of DOCSP, sub îndrumarea Martei
Andreu, și de WIP – Conecta Chile).
BIO / CORACI RUIZ has a Bachelor’s
Degree in Dance (2002), a Master’s Degree in Audiovisual Culture and Media
(2009), and a PhD in Multimedia (2020), all from Unicamp (SP/Brazil.) In addition,
in 2005 she participated in the EICTV documentary filmmaking workshop. A
documentary filmmaker since 2003, she is also the co-founder of the production
company Laboratorio Cisco. Ruiz is currently working on a feature film, "Blooming
on the Asphalt" (which has been selected for the LAB DOC of DOCSP 2020, under
the tutoring of Marta Andreu, and for the WIP of Conecta Chile.)

_

Festivaluri și premii: Hot Docs 2021 - Competitive Selection International Spectrum (International Premiere)
/ Festival do Rio 2021 – Brazil Premiere / Queer Lisboa 2021 - Audience Award / Rio Festival de Cinema
LGBTQIA+ 2021 - Best Film / Lovers Film Festival, Italia 2021 - Best Documentary / FRONTDOC, Italia 2021 Audience Award for Best Film / Cinemato - Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá 2021 - Best Feature Film /
Festival De Cine De Lima PUCP 2021 - Best Documentary, Gio Award for Best LGBTQIA+ Film / DIGO – Festival
Internacional De Cinema Da Diversidade Sexual E De Gênero De Goiás 2021 - Honor Mention / Santos Film
Fest 2021 - Honor Mention / Ethnocineca Vienna 2021 - Opening Film / Festival Mix Brasil 2020 - Best Direction
/ For Rainbow – Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero 2020 - Best Direction, Best
Screenplay, Best Photography, Best Sound Design / Festival Internacional de Cine Invisible Film
Sozialak Bilbao - Jury Award for Best Film made by a Woman Filmografie: Strong Feather
(2019) / Letters from Exile (2015) / Letters to Angola (2012) / Another City (2009) /
Nostalgia, video letters to Cuba (2005)
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⁄

⁄

⁄

Regie, Imagine: Coraci Ruiz Producție: Julio Matos Scenariu: Coraci Ruiz, Luiza Fagá
Montaj: Luiza Fagá Design de Sunet: Guile Martins Coloană sonoră originală: Natália
Mallo Narațiune: Coraci Ruiz, Luiza Fagá, Julio Matos

⁄

⁄

⁄

ORIGINEA
SPECIILOR CUM POVESTIM
ISTORIA
ON THE ORIGIN
OF SPECIES - HOW WE
TELL OUR HISTORIES

S6

SECȚIUNI _ ORIGINEA SPECIILOR - CUM POVESTIM ISTORIA

Dorința omului de a consemna istoria a decurs în mod natural din nevoia de a înregistra fapte importante pe
care nu le putem procesa în totalitate în decursul evenimentelor, dar pe care sperăm să le putem pătrunde
mai târziu, dacă nu noi, măcar urmașii noștri. Consemnarea istoriei este în primul rând necesară pentru a
compensa failibilitatea memoriei umane, ce distorsionează faptele, le triază, le comprimă și le reinterpretează.
În aspirația noastră de a înregistra fidel realitatea, am construit diferite instrumente de consemnare a istoriei
pe care le-am perfecționat de-a lungul anilor. Mai ales odată cu inventarea cinematografului, am crezut că
am ajuns la un mod absolut de înregistrare a adevărului istoric, pentru că ce poate fi mai adevărat decât o
imagine surprinsă chiar în momentul desfășurării unui eveniment? Și totuși, după mai bine de un secol de la
acest punct de turnură și după realizarea a zeci de mii de filme, se pare că întrebările s-au înmulțit mai mult
decât răspunsurile. Înainte de a ne întreba dacă cineva poate cunoaște istoria cu adevărat, ar trebui să ne
întrebăm dacă cineva o poate documenta cu adevărat? Așa cum frumusețea este în ochii privitorului, la fel și
istoria se află în mâinile celui care o consemnează și în vocea celui care o povestește.
Mai mult decât istorii în sine, această secțiune investighează moduri de abordare a istoriei în filmul
documentar, explorând o multitudine de practici ingenioase folosite de cineaști în încercarea lor de a se
apropia de adevărul eluziv al trecutului și de a accesa realități istorice la care nu au putut fi prezenți.
Fie că este vorba despre fotografiile realizate de un regiment al armatei române în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial și folosite de Radu Jude și Adrian Cioflâncă în documentarul-eseu „Amintiri de pe Frontul
de Est”, fie că este vorba despre imagini mai recente, culese din arhivele haotice ale internetului precum
cele din documentarele “de desktop”- „Detectivistică” - semnat de Chloé Galiber-Laine și „Mesaje în sticlă
1-2”, co-regizat de aceeași autoare alături de Kevin B. Lee, imaginile de arhivă vechi sau noi au reprezentat
una dintre căile prin care cineaștii contemporani au putut accesa epoci apuse și culturi separate în timp
și spațiu. Documentarele ce folosesc arhive sunt în sine de o diversitate covârșitoare, variind de la cele
convenționale, la cele eseistice și personale precum cele menționate mai sus.
Imersiunea într-o eră istorică se poate înfăptui și prin memoriile unui personaj care a fost martor la
evenimente, cum se întâmplă în documentarul „Peisaje ale rezistenței”, unde ascultăm amintirile Sonjei,
o luptătoare antifascistă din fosta Iugoslavie, și participăm vizual la o călătorie poetică prin spațiile în care
s-a desfășurat trecutul ei dureros ce a purtat-o din țara natală până în lagărul de la Auschwitz. O abordare
diferită găsim în eseul-hibrid „Bicentenar”, ce se joacă la limita dintre documentar și ficțiune, imaginile fiind
atât de recontextualizate și reinterpretate prin sound design și montaj, încât își pierd valoarea de document
și intră în sfera imaginarului, a simbolurilor și a ficțiunii. O altă metodă abordată în moduri diferite de cineaști
este reconstituirea, pe care o regăsim în două filme din selecție, și anume „Țara”, în care, sub pretextul
unui casting pentru un film istoric în satul bunicilor, regizorul Aleksey Lapin face o echilibristică delicată
între ficțiune și documentar, făcându-ne să ne întrebăm mereu care dintre ele ascunde mai mult adevăr, și
„Să spunem <<revoluție>>” care este un film mult mai lipsit de rigori narative, ce îmbină reconstituirea cu
performance-ul și muzica, debordând în cele din urmă într-un fel de poezie vizual-muzicală ce meditează și
improvizează pe marginea istoriei, mai degrabă decât o înregistrează în mod direct.
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More than histories themselves, this section examines several modes of tackling history in documentary films,
exploring various ingenious practices used by filmmakers in their quest of approaching the elusive truth of the
past and of accessing historical realities they could not have been present at.
Whether we talk about the photographs made by a Romanian Army regiment during the Second World War
and used by Radu Jude and Adrian Cioflâncă in their essay-film “Memories from the Eastern Front,” or more
recent images, collected from the chaotic archives of the Internet, such as those used in desktop documentaries
(“Forensickness” by Chloé Galibert-Laine and “Bottled Songs 1-2,” co-directed by the same author and Kevin
B. Lee), both new and older found footage has represented one of the ways in which contemporary filmmakers
have been able to access eras gone by and cultures separated by time and place. Documentaries that make
use of archives are themselves of an overwhelming variety, from conventional ones, to the essay and personal
formats mentioned above.

SECTIONS _ ON THE ORIGIN OF SPECIES - HOW WE TELL
OUR HISTORIES

Man’s wish to document history ensued naturally from his need to record the important events that we cannot
fully process as they are happening, but which we hope we can study in depth at a later date, if not us ourselves
then at least our children. Documenting history is first of all a necessity, meant to compensate for the fallibility
of human memory, which distorts facts, sorts, compresses, and reinterprets them. In our desire to faithfully
record reality we have established many diverse instruments of documenting history, which we have perfected
over the years. With the invention of cinema we thought we had reached an absolute mode of recording
historic truth, for what can be more truthful than an image captured as it happens? And yet, more than a
century after this turning point and after tens of thousands of films that have been made, it seems that there
are now more questions than answers. Before asking ourselves whether anyone can truly understand history,
shouldn’t we maybe ask whether anyone can truly document it? If beauty is in the eye of the beholder, so is
history in the hands of the one who documents it and in the voice of the one who tells it.

Immersion in a historical era can also happen through the memories of an individual who has witnessed the
events, as in the case of “Landscapes of Resistance,” where we listen to Sonja’s memories - an antifascist
fighter from former Yugoslavia - and embark on a poetic visual journey through the places of a painful past
that has taken Sonja from her native country to the concentration camp at Auschwitz. A different approach is
found in the hybrid essay “Bicentenary,” a film which operates at the border between documentary and fiction,
where the images are recontextualized and reinterpreted through sound design and editing to such a degree
that they lose their qualities as documents and enter the realm of the imaginary, of symbols, and of fiction.
Another method filmmakers use in various ways is that of the reenactment, which can be seen in two films from
this year’s selection, namely “The Country,” where, under the pretext of a casting for a film to be made in his
grandparents’ village, director Aleksey Lapin performs a delicate dance between fiction and documentary,
making us wonder which of the two can encapsulate more truth, and namely “Let's Say Revolution” - a film
less interested in rigorous narratives than in blending reenactment with performance and music, resulting in
a visually and musically distinct form of poetry meditating and improvising on history rather than recording it
directly.
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BICENTENARIO
_ [Canada, Columbia, 2020, 44’] V.O.: Spaniolă _
BICENTENARY /BICENTENAR
„Uită-te la flacără… Nici nu am început bine și deja
“Look at the flame.... We didn’t even start properly and
it’s already flickering” a female voice whispers over a
pâlpâie” șoptește o voce feminină pe un ecran de un
bright red screen. This is how Pablo Alvarez Mesa’s film,
roșu violent. Astfel începe filmul lui Pablo Alvarez Mesa,
“Bicentenary,” begins, after a prologue composed of
„ Bicentenar", după un prolog alcătuit din imagini de
archival images of the 1985 attack on the Supreme
arhivă ale atacului din 1985 asupra curții supreme a
Court of Colombia, a particularly bloody chapter in the
Columbiei, un episod deosebit de sângeros al luptei
fight between far-left guerillas and the government,
dintre gherilele de extremă stângă și guvern care s-a
which resulted, among other things, in the burning of
soldat inclusiv cu arderea documentelor care alcătuiau
the documents which constituted the country’s judicial
istoria juridică a țării. Pricepem curând că vocea femeii
history. We soon realize that the woman’s voice invokes
invocă prezența lui Simón Bolívar, eroul independenței
the spirit of Simón Bolívar, the hero of Latin American
independence, in a séance, but her phrase can also be
Americii Latine, într-o ședință de spiritism, dar fraza ei
understood as metaphor concerning the aspirations
poate fi la fel de bine înțeleasă ca o metaforă pentru
towards freedom and peace of the people from the
aspirațiile de libertate și pace ale populațiilor întregului
entire continent, which have always been betrayed,
continent, întotdeauna înșelate încă de la momentul
ever since the founding moment represented by the
fondator al eliberării de sub jugul Spaniei. Aniversarea
liberation from the Spanish rule. The bicentenary of
a două secole de la căpătarea independenței este
independence offers Alvarez the occasion to observe
ocazia pentru Alvarez să observe dialogul permanent
the permanent dialogue between Colombia’s past
dintre trecutul și prezentul Columbiei, ambele ițe
and present, as both temporal threads intertwine
temporare înnodându-se sub semnul naționalismului
under the sign of nationalism and the cult of war. The
și al cultului marțial. Rezultatul este o discrepanță
outcome is a tragic discrepancy between legend and
social reality, which results from the accumulation of
tragică între legendă și realitatea socială, care reiese
static observational shots capturing glimpses of the
din acumularea unor cadre observaționale statice ce
celebrations held on this occasion in all parts of the
surprind crâmpeie din celebrările organizate cu ocazia
country. Whether they constitute the movie’s soundtrack,
evenimentului în toate regiunile țării. Declarațiile - fie
parade as light projections on buildings, or are
că alcătuiesc coloana sonoră a filmului, defilează ca
engraved in stone as slogans and memorial plaques,
proiecții luminoase pe clădiri sau sunt gravate în piatră
the official statements make up a glorious narrative
sub formă de sloganuri și plăci memoriale - compun o
which is contradicted by images of hardship-ridden
narațiune glorioasă care este contrazisă de imaginile
communities which lead a precarious existence and
unor comunități greu încercate, care duc o existență
watch the simulated fights organized for the bicentennial
precară și care urmăresc simulacrele confruntărilor
celebrations with a glimmer of real fear in their eyes.
armate organizate cu ocazia bicentenarului cu un licăr
de teamă reală în străfundul ochilor.
text: Liri Alienor Chapelan
BIO / PABLO ÁLVAREZ MESA este un director de fotografie și realizator de documentare.
Abordând subiecte precum strămutarea, istoria și memoria colectivă, proiectele sale
reflectă interesul său pentru raportul dintre fapt și ficțiune, precum și cel dintre ceea
ce este rememorat și ceea ce este construit. Filmele sale au fost prezentate la diverse
festivaluri internaționale de film, printre care IFFR, Hot Docs, Visions du Réel și RIDM.
BIO / PABLO ÁLVAREZ MESA is a documentary filmmaker and cinematographer.
Revolving around subjects such as displacement, history, and collective memory, his
projects reflect his interest in the relationship between fact and fiction, as well as
between what is recalled and what is constructed. His movies have been presented
at various international film festivals including IFFR, Hot Docs, Visions du Réel, and RIDM.

_
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Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival 2021 / Viennale 2021 / DOXA Documentary Film
Festival 2021 / FICUNAM 2021 / Montreal International Documentary Festival 2020 / Punto de Vista 2021
Filmografie: La Pesca (2017) / Nuestro Monte Luna (2015) / Frank and the Wondercat (2015) / Speaking
into the Air (2014) / Jelena's Song (2011)

/

⁄

Regie, Producție, Imagine, Montaj: Pablo Álvarez Mesa Sunet: Pablo Álvarez Mesa, Erin
Elizabeth Ryan, Olga Cecilia Mesa, Galen Elfert, Christian Olsen

Regie, Producție, Scenariu, Imagine, Montaj, Design de Sunet:
Chloé Galibert-Laîné, Kevin B. Lee

BOTTLED SONGS 1-2

_ [Germania, Franța, SUA, 2020, 38’] V.O.: Engleză, Franceză _
/

„Mesaje în sticlă 1-2” își afirmă cu tărie interesul pentru
“Bottled Songs” strongly asserts its interest for certain
disparate elements of war, in the search of nuances
anumite elemente disparate ale războiului, în căutarea
and details which tend to get lost in the maelstrom of
nuanțelor și detaliilor care tind să se piardă în malaxorul
totalizing visions. From the biography of a war reporter
viziunilor totalizante. De la biografia unui reporter
who navigates troubled waters to the analysis of visual
de pe front care navighează în ape tulburi și până la
production of the Islamic State, the movie is built as a
analiza producției vizuale a Statului Islamic, filmul se
digital correspondence in which, based on the means
construiește ca o corespondență digitală în care, pe
provided by the personal computer, two points of view
baza mijloacelor computerului personal, două puncte
complete each other and meet halfway, in an example
de vedere se completează și se întâmpină la jumătatea
of camaraderie in the pursuit of truth. The two directors
drumului, într-un exemplu de camaraderie întru aflarea
of the movie, Chloé Galibert-Laîné and Kevin B. Lee,
adevărului. Cei doi realizatori ai filmului, Chloé Galibert- already established as tutelary figures of the genre known
as desktop documentary, offer here a masterclass in
Laîné și Kevin B. Lee, deja figuri tutelare într-ale genului
the precision of the investigative gesture and dexterity
cunoscut drept desktop documentary, oferă aici un
in the handling of the image, diligently accompanying
masterclass de precizie a gestului investigativ și de
us through the swampy terrain which is the Internet.
dexteritate în mânuirea imaginii, acompaniindu-ne cu
What results is a contextualization of the recent military
grijă prin terenul mlăștinos al Internetului. Rezultă o
conflicts, where hasty answers are deliberately avoided in
punere în context a încleștărilor militare recente în care the name of an ambitious debate on information, power,
răspunsurile grăbite sunt evitate dinadins în numele
and audiovisual media. A co-authored multilayered
unei dezbateri ambițioase despre informație, putere,
testimony which enriches cinema’s formal resources..
audiovizual. O mărturie plină de straturi, lucrată la
patru mâini, care îmbogățește resursele formale ale
text: Victor Morozov
cinemaului.

SECTIONS _ ON THE ORIGIN OF SPECIES - HOW WE TELL
OUR HISTORIES

BOTTLED SONGS 1-2 MESAJE ÎN STICLĂ 1-2

BIO / CHLOÉ GALIBERT-LAÎNÉ este o cercetătoare și cineastă franceză, care lucrează ca cercetător postdoctoral
în cadrul Școlii de Artă și Design Lucerne din Elveția. Cineastul și criticul de film KEVIN B.LEE este autorul a
peste 360 de eseuri video pe teme legate de cinema și media. A lucrat ca editor pentru Fandor, The New York
Times, Sight & Sound, Slate și Indiewire și totodată ca supervizor de producție pentru show-ul tv „Roger Ebert
Presents At the Movies”. A predat Film și Studii Media în cadrul School of the Art Institute of Chicago, University
of Illinois at Chicago și Goethe Universitat Frankfurt. Unul dintre cele mai cunoscute proiecte ale sale este
„Transformers: The Premake”, care a fost inclus în lista celor mai bune documentare ale anului (2014) de revista
Sight & Sound.
BIO / CHLOÉ GALIBERT-LAÎNÉ is a French researcher and filmmaker, currently working as a
post-doctoral researcher at the Lucerne School of Art and Design in Switzerland. Filmmaker and critic KEVIN B. LEE
is the author of over 360 video essays exploring film and media. He has worked as an editor for Fandor, The New
York Times, Sight & Sound, Slate, and Indiewire, as well as as a supervising producer for the TV show “Roger Ebert
Presents At the Movies.” He also taught Film and Media Studies at the School of the Art Institute of Chicago, the
University of Illinois at Chicago, and the Goethe Universitat Frankfurt. One of his best-known projects is
”Transformers: The Premake,” which was included in Sight & Sound Magazine’s best documentaries
of the year list (2014).

_

Festivaluri și premii: IDFA 2021 / Valladolid International Film Festival 2021 / Festival international du film
indépendant de Bordeaux 2021 / Festival Ecrã of Audiovisual Experimentations 2021 Filmografie: Kevin B.
Lee: Harun Farocki: Presented (2020) / Harun Farocki: Lexicon (2020) / Harun Farocki: The Counter-Image
(2019) / Not Another Camelot (2017) / #movieofmylife (2017) / Right Now Then Wrong (2016) / Occupation
(2016) / Transformers: The Premake (2014) / Lasting Elements on the Last Horizon (2013) / Simple
Expressions of Absolute Values (2012) / Dastaar: Defending Sikh Identity (2004) / On Guard (2003)
/ Banana (2002)

/
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FORENSICKNESS
_ [Franța, Germania, 2020, 40'] V.O.: Franceză, Engleză _
FORENSICKNESS /DETECTIVISTICĂ
S-ar zice că investigațiile minuțioase și crimele țin de
domeniul ficțiunii, că detectivii există numai în filmele
noir și în ceea ce are Hollywoodul mai valoros în istoria
lui. Ei bine, Chloé Galibert-Laîné vine să distrugă mitul
ficțiunii și se avântă într-o investigație care ne ține cu
sufletul la gură, făcând săpături prin arhive și disecând
aproape chirurgical imaginile unui film: filmul crimei,
dovada absolută și în același timp cea mai alunecoasă
sursă de informații. Plecând de la „Watching the
Detectives” al lui Chris Kennedy, cineasta pune cap
la cap indicii, analizează texte și imagini și explorează
universul conspirativ din străfundurile internetului,
antrenând o neobosită anchetă pe marginea atacului
terorist de la maratonul din Boston din 2013. Armele
ei sunt înseși armele cinemaului: inocente bisturie ale
unui program de montaj. Ce rămâne din efortul ei
detectivistic nu e o urmărire ca-n filme, cu revolvere
și infractori periculoși, dar e o experiență de neuitat,
un documentar picurat în aceeași măsură cu umor și
seriozitate - așa cum se fac, de fapt, filmele.

One would think that thorough investigations and
murders belong to fiction, that detectives only exist
in noirs and in what is most precious in Hollywood’s
history. Chloé Galibert-Laîné is here to destroy the myth
of fiction and embarks on an investigation which keeps
us on the edge of our seats, by digging into archives
and dissecting the images of a film in an almost surgical
manner: the film of the murder, the ultimate and, at
the same time, the most elusive source of information.
Starting from Chris Kennedy’s “Watching the Detectives,”
the director pieces clues together, analyzes texts and
images, and explores the conspiratorial universe from
the depths on the Internet, as she pursues a relentless
enquiry into the 2013 Boston Marathon terrorist attack.
Her weapons are the very weapons of cinema: the
harmless scalpel of an editing software. What remains
of her detective endeavour is not the proverbial movie
chase, with guns and dangerous criminals, but it’s
nevertheless an unforgettable experience, an equally
funny and serious documentary – the way films should
actually be made.
text:

Andreea Chiper

BIO / CHLOÉ GALIBERT-LAÎNÉ este o cercetătoare și cineastă
franceză, care lucrează ca cercetător postdoctoral în cadrul Școlii
de Artă și Design Lucerne din Elveția. Proiectele sale explorează
intersecțiile dintre cinema și mediul online și au fost prezentate în
cadrul unor festivaluri precum IFFR, FIDMarseille, Ji.hlava IDFF, True/
False Festival, transmediale, Images Festival, EMAF, Kasseler Dokfest
BIO /CHLOÉ GALIBERT-LAÎNÉ is a
și Ars Electronica Festival.
French researcher and filmmaker, currently working as a post-doctoral
researcher at the Lucerne School of Art and Design in Switzerland. Her
projects explore the intersections between cinema and online media
and they have been presented at venues such as IFFR, FIDMarseille,
Ji.hlava IDFF, True/False Festival, transmediale, Images Festival, EMAF,
Kasseler Dokfest, and Ars Electronica Festival.

_

Festivaluri și premii: Journées de Soleure - Solothurner Filmtage 2021 / We Make Movies International Film
Festival 2021 / Flickers’ Rhode Island International Film Festival 2021 / IndieLisboa 2021 / Côté Court 2021 /
transmediale 2021 / Beijing International Short Film Festival 2021 / Interférences Festival 2021 / Comité du
Film Ethnographique - Festival international Jean Rouch 2021 / Rencontres Internationales Sciences et Cinéma
2021, Franța / Images Festival 2021, Canada / Docudays UA Human Rights Documentary Film Festival 2021 /
FIDMarseille 2020 - Special Mention (French Competition, CNAP Competition) / Festival International du Film
Indépendant de Bordeaux 2020 / Ji.hlava Documentary Film Festival 2020 / Festival dei Popoli 2020 / Kasseler
Dokfest 2020 / Caminhos do Cinema Português 2020 / Melbourne International Documentary Film Festival
2020 Filmografie: Bottled Songs 1-4 (2020) / Watching the Pain of Others (2019) / Flânerie (2018) /
The Eye Was in the Tomb and Stared at Daney (2017) / The Burrow (2015)
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Regie, Producție, Scenariu, Montaj: Chloé Galibert-Laîné

⁄

⁄

Regie: Marta Popivoda
Producție: Dragana Jovović, Marta Popivoda, Jasmina Sijerčić
Scenariu: Marta Popivoda, Ana Vujanović
Imagine: Ivan Marković
Montaj: Jelena Maksimović
Design de Sunet: Jakov Munižaba
Distribuție: Sofija Sonja Vujanović, Ivo Vujanović

⁄

⁄

⁄

⁄

PEJZAŽI OTPORA

_ [Serbia, Germania, Franța, 2021, 95’] V.O.: Sârbocroată _
/

Undeva în Belgradul contemporan a trăit una din
Somewhere in contemporary Belgrade resides one of
puținele mărturii vii ale câtorva dintre atrocitățile care
the few living testimonies of the atrocities which shook
au zguduit din țâțâni secolul XX. Aflată printre primele
the 20th century to its core. One of the first Serbian
femei care au umplut rândurile partizanilor sârbi în lupta
women to become an anti-fascist partisan, Sonia
anti-fascistă, Sonja apare în film ca o prezență candidă,
emerges in the movie as a candid figure and memory
iar firul amintirii o duce înapoi în timp în vremea unei
lane carries her back in time to a carefree bourgeois
copilării burgheze lipsite de griji, urmată de avântul
childhood, followed by the revolutionary zest of the
revoluționar al adolescenței, rezistența anti-germană,
teenage years, the anti-German resistance, the tortures,
torturile și experiența Auschwitz-ului din tinerețe.
and Auschwitz in her youth. Her story transcends the
Povestea ei depășește atât perimetrul apartamentului
perimeter of her tidy apartment, as well as that of
ordonat, cât și granițele istoriei de manual, ducândutextbook history, as it leads us straight into the midst of
ne direct în mijlocul peisajelor care au văzut pe viu
the landscapes that witnessed the great murder which
marea crimă a războiului, acum niște tablouri reci și
was the war. The images fuse together, reminding us that,
goale, încremenite în uitare. Imaginile fuzionează
in its turn, the memory of torture and suffering fuses into
unele în altele, amintindu-ne că, la rândul ei, memoria
the grand show of history, engraved in the very fabric of
torturii și a suferințelor fuzionează în spectacolul mare
time. And the lesson on landscape in Marta Popivoda’s
al istoriei, fiind inscripționată direct în carnea timpului.
film seems to reveal more than mere banalities about
Lecția despre peisaj din filmul Martei Popivoda pare
composition and chromatics: poppies may fade in the
să reveleze mai mult decât simple banalități legate
blazing sun, but the earth in the concentration camps will
de compoziție și cromatică: poate că macii vor păli în
never be washed off of blood.
soarele arzător al verii, dar pământul din lagăre n-o să se
text: Andreea Chiper
spele niciodată de sânge.

SECTIONS _ ON THE ORIGIN OF SPECIES - HOW WE TELL
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LANDSCAPES OF RESISTANCE PEISAJE ALE REZISTENȚEI

BIO / MARTA POPIVODA este cineastă, artistă video și cercetătoare. Opera sa
explorează tensiunile dintre memorie și istorie, corpuri colective și individuale,
precum și cele dintre ideologie și viață cotidiană, acordând o atenție deosebită
potențialităților antifasciste și feministe ale proiectului socialist iugoslav. Lucrările
lui Popivoda au fost prezentate în cadrul mai multor festivaluri de film importante,
precum și în mari galerii de artă precum Tate Modern Londra, MoMA New York,
M HKA Antwerp și Muzeul de Artă Modernă Ljubljana. De asemenea, a primit
prestigiosul premiu Berlin Art Prize oferit de Academia de Arte din Berlin și
BIO / MARTA POPIVODA is
premiul Edith-Russ-Haus (Emerging Media Artist).
a filmmaker, video-artist, and researcher. Her oeuvre explores the tensions between
memory and history, collective and individual bodies, as well as ideology and everyday
life, with a focus on antifascist and feminist potentialities of the Yugoslav socialist
project. Popivoda’s works have been presented at various important film festivals,
as well as in major art galleries, such as Tate Modern London, MoMA New York, M
HKA Antwerp, and Museum of Modern Art Ljubljana. Moreover, she received the
prestigious Berlin Art Prize offered by the Akademie der Künste Berlin and the EdithRuss-Haus Award (Emerging Media Artist.) i

_

Festivaluri și premii: International Film Festival Rotterdam 2021 - World Premiere / Cinéma du Réel 2021
- Library Award Filmografie: Caressing Machine (2017) / Yugoslavia: How Ideology Moved Our
Collective Body (2013) / Cuvar (2011)

/
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NOUS DISONS RÉVOLUTION
_ [Franța, 2021, 127'] V.O.: Franceză, Spaniolă, Wolof _
LET'S SAY REVOLUTION /SĂ SPUNEM „REVOLUȚIE”
Filmul e un ansamblu neconvențional de material
The film is an unconventional composition made of
material gathered over many years, on several continents.
colectat de-a lungul mai multor ani, pe mai multe
The two directors, Nicolas Klotz and Elisabeth Perceval,
continente. Cei doi regizori, Nicolas Klotz și Elisabeth
start from a script based on a novel by William Faulkner,
Perceval, pleacă de la un scenariu bazat pe o nuvelă
about the escape of a slave, on which they develop semia lui William Faulkner, despre evadarea unui sclav,
improvised scenes in Brazzaville, Barcelona, and Paris,
pe care construiesc secvențe semi-improvizate în
where the “fugitives” of today, the refugees, try to build
Brazzaville, Barcelona și Paris, unde „evadații” lumii de
a life for themselves. It is a movie about those who run
azi, refugiații, încearcă să-și construiască o viață. E un
away from the history which condemned them to slavery
film despre cei care fug – de istoria care i-a condamnat
and from a present which condemns them to poverty
la sclavie și de prezentul care îi condamna la sărăcie
and a perpetual chase for „something slightly better” one
și perpetuă goană după „un pic mai bine” pe care
can only obtain in a Western country, after having risked
their life. It is at the same time an almost experimental
doar într-o țară occidentală, după ce-ți riști viața, îl poți
endeavour built around dance as a means for liberation
obține. E totodată un demers aproape experimental
and forgetting yourself, and the expression of a sincere
construit în jurul dansului, ca mijloc de eliberare și
curiosity towards people and the infinite possibilities of
uitare de sine, și manifestarea unei curiozități sincere
the image. Although one of the conclusions is wellfață de oameni și de posibilitățile infinite ale imaginii.
known – there is no victory, because what matters is the
Deși una dintre concluzii e binecunoscută: nu există
struggle, the confrontation -, the message is one of
victorie, pentru că ce contează e lupta, înfruntarea /
mobilization: “When some say ‘crisis,’ we say ‘revolution.’”
confruntarea, mesajul este unul mobilizator: „Când unii
spun criză, noi spunem revoluție”.
text: Sorana Stănescu

BIO / Filmele lui NICOLAS KLOTZ și ale lui ELISABETH PERCEVAL chestionează forma cinemaului,
precum și încercările și obstacolele din lumea contemporană și prezintă ființe umane vulnerabile
într-o societate care, în loc să le sprijine, doar le îngreunează situația. Opera celor doi cineaști a fost
proiectată la festivaluri de film din toată lumea: La Quinzaine des réalisateurs, Locarno, Toronto,
le Cinema du Réel, le FID, Doclisboa. BIO / In their movies, NICOLAS KLOTZ and ELISABETH
PERCEVAL examine the cinematic form, as well as the challenges of the contemporary world, while
showing vulnerable human beings in a society which instead of supporting them, often makes their
situation even harder. The works of the two filmmakers have been presented in various festivals from all
over the world: La Quinzaine des réalisateurs, Locarno, Toronto, le Cinema du Réel, le FID, Doclisboa.

_

Festivaluri și premii: FICUNAM 2022 / Doclisboa 2021 / Viennale 2021 / FIDMarseille 2021

/Filmografie: Nicolas Klotz: The Wild Frontier (2017) / Low Life (2011) / The Wound (2004) / Pariah (2000) /
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La Nuit sacrée (1993) / The Bengali Night (1988) / Rendez-vous avec Marguerite (1983); Elisabeth
Perceval: The Wild Frontier (2017) / Fugitif, où cours-tu? (2020) / Mata Atlântica (2016)

⁄

⁄

Regie, Scenariu, Montaj: Nicolas Klotz, Elisabeth Perceval Producție: Bertrand Scalabre
Imagine: Nicolas Klotz Sunet: Mikael Barre Muzică: Ulysse Klotz

⁄

⁄

Regie, Scenariu: Radu Jude, Adrian Cioflâncă
Panduru
Montaj: Cătălin Cristuțiu

⁄

⁄P

roducție:

Ada Solomon Imagine: Marius

Se pare că trecutul e îndărătnic și refuză să ne dea pace.
It looks like the past is stubborn and refuses to leave us
Radu Jude și Adrian Cioflâncă fac echipă într-o nouă
alone. Radu Jude and Adrian Cioflâncă team up again
aventură de recuperare a istoriei ascunse sub covor de
in a new adventure aimed at recovering a history which
anii de negaționism intens. De la începutul celui de-Al
was swept under the rug by years of intense denial. From
Doilea Război Mondial, Regimentul de roșiori al Armatei
the beginning of WWII, the Romanian Army’s Roșiori
Române a păstrat niște însemnări legate de operațiuni
Regiment kept some notes on military operations.
militare. Din dare de seamă pur personală, jurnalul
From a mere collection of observations and personal
devine o cronică precisă a câtorva micro-momente din
impressions, the diary becomes a precise chronicle
Războiul mare, a capturării și uciderii evreilor pe această
of several micro-moments of the great War, of the
fâșie de pământ de dincolo și dinspre Prut, scrierile fiind
capturing and the murdering of Jews on this piece of
denudate de farmecul care face din jurnal unul din cele
land crossed by the Prut river, as the notes are stripped
mai frumoase mecanisme de înregistrare a adevărului,
of the charm that turns a diary into one of the most
fie el individual, fie el istoric. Dar însemnările își
beautiful truth-recording mechanisms, be it individual or
depășesc banalitatea, iar rândurile capătă o nouă aură
historical truth. These accounts, however, do transcend
de semnificație atunci când sunt alăturate fotografiilor
their banality, and the writings take on a new aura of
cu soldați, peisajului însorit și viitoarelor victime ale
meaning when there are juxtaposed with photographs
Holocaustului local. Atrocitatea este și mai prezentă
of soldiers, the sunny landscape, and the future victims
dacă o tratăm în fraze pur descriptive și fotografii de
of the local Holocaust. The atrocity is even more present
album. În spatele rândurilor de soldați, straturi de peisaj
if we relate to it through purely descriptive phrases and
indiferent. Pe suprafața apei, raze de soare. „Starea
album photos. Behind the lines of soldiers, layers of
atmosferică: timp frumos.”
an indifferent landscape. On the water surface, rays of
sunshine. ”Weather report: beautiful weather.”
text:

Andreea Chiper

SECTIONS _ ON THE ORIGIN OF SPECIES - HOW WE TELL
OUR HISTORIES

AMINTIRI DE PE FRONTUL DE EST
_ [România, 2022, 30’] V.O.: Fără dialog _
MEMORIES FROM THE EASTERN FRONT /AMINTIRI DE PE FRONTUL DE EST

BIO / RADU JUDE a absolvit Universitatea Media, în 2003. Scurtmetrajul său „Lampa
cu căciulă" (2005) a câștigat mai multe premii la festivaluri de film internaționale.
A debutat în lungmetrajul de ficțiune cu „Cea mai fericită fată din lume" (2009) și
în cel de documentar cu „Țara Moartă" (2017). În 2016, a debutat și ca regizor de
teatru, într-o adaptare după Bergman. ADRIAN CIOFLÂNCĂ este istoric. Director
al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman” și
membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Din
2005 este membru în delegația României la International Holocaust Remembrance
Alliance. Consultant și documentarist pentru mai multe filme și piese de teatru.
BIO / RADU JUDE graduated from Universitatea Media in 2003. His short film The "Tube
with a Hat" (2007) was awarded in various international film festivals. His first feature
films were "The Happiest Girl in the World" (2009), for fiction, and "The Dead Nation"
(2017), for documentary. In 2016 he also debuted as a theatre director in an adaptation
of Bergman. ADRIAN CIOFLÂNCĂ is a historian. Director of the „Wilhelm Filderman”
Center for the Study of Jewish History in Romania and a member of the Collegium of
the National Council for the Study of the Securitate Archives. Since 2005, he is a
member of the Romanian Delegation to the International Holocaust
Remembrance Alliance. Consultant for several movies
and theatrical plays.

_

/

Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival 2022 Filmografie: Babardeală cu bucluc sau porno
balamuc (2021) / Plastic Semiotic (2021) / Uppercase Print (2020) / Ieşirea trenurilor din gară (2020), coregizor:
Adrian Cioflâncă / Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari (2018) / Țara moartă (2017) /
Inimi cicatrizate (2016) / Aferim! (2015) / Toată lumea din familia noastră (2012) / Film pentru prieteni
(2011) / Cea mai fericită fată din lume (2009) / Lampa cu caciulă (2006)
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Austria, 2021, 123’ V.O.: Rusă, Germană,
Engleză, Italiană
THE COUNTRY ȚARA

_

/

Oricât de problematic ar fi din punct de vedere etic,
No matter how ethically problematic, one efficient
way to find the truth is to begin with a lie. And when
o metodă eficientă pentru a găsi adevărul este de a
someone searches to capture the imperceptible and
începe cu o minciună. Iar când se dorește capturarea
adevărului insesizabil și fugitiv al unei ființe umane cu un fugitive truth of a human being aided by a device which
is forced to remain on the visible surface of things, like
aparat nevoit să rămână la suprafața vizibilă a lucrurilor
in the case of the movie camera, a dose of fiction often
precum este camera de filmat, o doză de ficțiune este
proves essential. Guided by this principle, Alexei Lapin,
adesea neprețuită. Pe acest principiu pornește Alexei
a Russian filmmaker who lives and works in Western
Lapin, cineast de origine rusă trăind și lucrând în Europa
Europe, returns to his grandparents’ village, where he
de Vest și care se întoarce în satul bunicilor săi, unde
spent his childhood summers, in order to shoot his
și-a petrecut verile copilăriei, pentru a-și realiza primul
first feature. Lapin seems to adhere to Edgar Morin’s
creed, expressed at the end of the experiment which
lungmetraj. Lapin pare să urmeze crezul lui Edgar
was “Chronicle of a Summer”: in front of the camera
Morin, exprimat la finalul experimentului pe care l-a
people force themselves to be more honest than in
reprezentat „Chronique d’un été”: în fața camerei,
their everyday life. Does this mean they’re faking it?
oamenii se forțează să fie mai sinceri decât sunt în
“The Country” doesn’t solve this conundrum – instead, it
viața de zi cu zi. Să rezulte de-aici că se prefac? „Țara”
revels in the undetermined space between authenticity
nu rezolvă această aporie, ci dimpotrivă, se desfată în
and simulacrum, documentary and fiction, past and
spațiul indeterminat dintre autenticitate și simulacru,
present. Under the pretext of organizing a casting for a
dintre documentar și ficțiune, dintre prezent și trecut.
period movie, the film crew introduce themselves in the
Pornind de la pretextul realizării unui casting pentru un
peacefully-flowing life of the village, causing a bit of a
film de epocă, echipa filmului se încrustează în viața
commotion among the locals: young people and older
curgând molcom a satului, provocând o mică comoție people, amateur actors or complete beginners, students,
unemployed people, or farmers all become part of the
printre locuitori: tineri și mai puțin tineri, actori amatori
movie, if only through looking straight into the camera
sau novici desăvârșiți, elevi, șomeri sau agricultori, toți
devin parte din film numai și prin simplul fapt că privesc for a moment. In spite of its mechanism, the movie never
turns into a complaisant meta-cinematographic exercise.
pentru o clipă drept în cameră. În ciuda dispozitivului
On the contrary, it is an ode to the simple, yet not
său, filmul nu devine niciodată un exercițiu metaunmysterious or unimaginative life of the people who
cinematografic complezent. Dimpotrivă, este o odă
not only appear in it, but even subtly take over its reins
închinată existenței simple, dar nu lipsite de mister
as they use cinema the way they once used to use oral
ori fantezie a oamenilor care nu doar că își fac apariția
language, as a means to assert their place in the world
în el, ci chiar îi preiau subtil frâiele, folosind mediul
and to perpetuate their folklore.
cinematografic precum foloseau odinioară limbajul oral,
pentru a-și afirma locul în lume și a perpetua folclorul.
text: Liri Alienor Chapelan
BIO / ALEKSEY LAPIN s-a născut în Tomsk, Rusia. La vârsta de 10 ani s-a mutat
împreună cu familia sa în Italia, unde a absolvit programul de licență în Arte
la Universitatea Liberă din Bolzano. Ulterior a urmat cursurile de regie de film
susținute de Michael Haneke la Academia de Film din Viena. Scurtmetrajul său,
„100 EUR” (2018), a fost proiectat la mai multe festivaluri de film internaționale și a
câștigat premiile cele mai importante în cadrul Premiers Plans d'Angers și Tallinn
Black Nights Film Festival.
BIO / ALEKSEY LAPIN was born in Tomsk, Russia. He
moved to Italy with his family at the age of 10, where he finished school and received
a Bachelor of Art from Bolzano Free University in 2010. After that, he attended Michael
Haneke’s directing class at the Vienna Film Academy. His short film “100 EUR” (2018)
was screened at many short film festivals around the world and won the main prizes at
Premiers Plans d'Angers and Tallinn Black Nights Film Festival.

_
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Festivaluri și premii: Spirit of Fire International Debut Film Festival 2022 - Best Director Award, Award for
Preservation of Culture Filmografie: 100 EUR (2018) / Rhythmus 59 (2016) / A New Tractor Is
Coming to Town, the Working Class Takes a Break (2013)

/

⁄

⁄

Regie: Aleksey Lapin
Producție: Thomas Herberth, Florian Brüning
Imagine: Adrian
Campean
Montaj: Sebastian Schreiner
Sunet: Jaroslaw Redkin, Yuriy Todorov
Design de Sunet: Lenja Gathmann
Distribuție: Elena Nozhenko, Raisa Nozhenko,
Vsevolod Nikonov, Arianna Han, Svetlana Gonstein

⁄

⁄

⁄

⁄

UNDE FUGIM
CÂND PĂMÂNTUL
NE FUGE DE SUB PICIOARE
WHEN THE RUG IS
PULLED FROM UNDER
OUR FEET
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Pe fondul agravării crizei refugiaților cauzate de izbucnirea războiului violent din Ucraina ce a
provocat strămutarea forțată a aproximativ patru milioane de oameni în decursul a doar câteva săptămâni,
educația privind situația refugiaților, a drepturilor acestora și a posibilelor soluții a devenit mai urgentă ca
niciodată în Europa. Această secțiune adresează atât statutul de refugiat, adică al celor care caută refugiu
din pricina persecuției și a conflictului armat, cât și fenomenul migrației definit ca relocarea indivizilor din alte
motive decât persecuția și pericolul. Ca și în cazul refugiaților, motivele migranților sunt complexe și adesea
țin tot de supraviețuire, migranții relocându-se din cauza factorilor nefavorabili economici, sociali, politici, dar
și de mediu, precum schimbările climatice ce au loc în țările de origine și care adesea atrag penurie de apă
și alimente, secetă și foamete.
Filmele acestei secțiuni ating cele mai sensibile corzi ale umanității noastre, deoarece ele
documentează lupta pentru supraviețuire a celor mai vulnerabili dintre noi, care adesea se confruntă cu
prejudecăți și discriminare. Printre cele mai dureroase povești se numără cele ce se petrec în taberele de
refugiați precum „Mica Palestina: Jurnalul unui asediu”, care se concentrează asupra unei tabere de
refugiați palestinieni din Siria, în care oamenii trebuie să îndure nu doar atrocitățile războiului civil, ci și
foametea care bântuie tabăra, și „Frontiera sălbatică”, care ne scufundă în purgatoriul „junglei din Calais”,
închisă definitiv în 2016, unde mii de refugiați au dus o existență la limita de jos a demnității umane, într-o
stare constantă de nesiguranță și expectativă, undeva între viață și moarte.
Dintre cele mai personale mărturii face parte filmul „Evadare”, care, deși e realizat sub forma
unei animații, reconstruiește cu un realism visceral amintirile traumatice ale unui refugiat din Afganistan, care
în ciuda tuturor obstacolelor și a pericolelor, reușește să ajungă clandestin în Danemarca. Făcând un pas
dincolo de consemnare, documentarele-eseu „Locul nostru liniștit” și „Cronici din acele vremuri” par a fi
mai degrabă niște elogii poetice dedicate de către autori protagoniștilor lor rătăcitori și forței lor interioare
în fața exilului și a alienării.
Deși documentarele acestei secțiuni traversează diferite teritorii, iar motivele dislocării variază,
pe toate le unește același refren al dezrădăcinării și căutării unei identități și demnități pierdute. Această
secțiune ne prezintă poveștile din spatele statisticilor despre migrație și refugiați, prin filmele unor cineaști a
căror privire empatică se îndreaptă spre cea mai dureroasă rană contemporană, pentru a putea fi vindecată.
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The films in this section strike the most sensitive chord of our humaneness, as they document the
fight for survival of the vulnerable, who are often met with prejudice and discrimination. Among the most heartwrenching of stories lie those taking place in the refugee camps, as in “Little Palestine: Diary of a Siege,” a film
which focuses on a camp for Palestinian refugees in Syria, where they must endure the hardships caused by
the civil war, but also the famine sweeping through the camp, or as in “The Wild Frontier,” a film which dives
deeply into the purgatory of “the Calais Jungle,” permanently shut down in 2016, where thousands of refugees
have lived below the line of what is humanly decent, in a constant state of unsafety and waiting, somewhere
between life and death.

SECTIONS _ WHEN THE RUG IS PULLED FROM UNDER OUR FEET

Amid the aggravation of the refugee crisis caused by the outbreak of the war in Ukraine, which has
resulted in the forced displacement of approximately four million people in the span of only two weeks, as far as
Europe is concerned, providing education regarding the circumstances of refugees, their rights, and potential
solutions has become more urgent than ever. This section addresses not only the status of the refugees, that
is, of those fleeing from persecution and armed conflict, but also the phenomenon of migration, defined
as the relocation of individuals due to reasons other than persecution and imminent danger. Migrants, like
refugees, have their own complex reasons for relocating which often have to do with survival and the pressures
of unfavourable economic, social, and political circumstances, as well as environmental circumstances such as
those of the climate changes happening in their countries of origin, often resulting in shortages of drinking
water and supplies, drought or famine.

To a series of more personal accounts belongs “Flee,” which, while being an animated film,
reconstructs with visceral realism the traumatic memories of an Afghan refugee finally reaching Denmark,
through all the obstacles and dangers of travelling clandestinely. Hard to pin-point, the essay films “Our Quiet
Place” and “Chronicles of that Time” tend to look like lyrical elegies made by their authors for their wandering
protagonists and dedicated to their inner resilience in the face of exile and alienation.
Even if the documentaries in this section cross multiple territories and the reasons for displacement
vary, they are all united by the same recurring themes of uprooting, searching for an identity, and lost dignity.
The section explores the stories behind the statistics concerning migration and refugees through films by
authors who turn their attention to the most painful wound of our times, in order to help it heal.
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CRONACHE DI QUEL TEMPO
_ [Elveția, Italia, 2021, 76’] V.O.: Arabă, Franceză, Italiană _
CHRONICLES OF THAT TIME /CRONICI DIN ACELE VREMURI
Uneori trebuie să treacă multă vreme până să înțelegem
Sometimes it takes a long time to understand that,
maybe, one cannot cover the miles that separate them
că, poate, kilometrii care ne despart de casă nu pot
from home on a highway, nor through air or on water.
fi parcurși pe o autostradă, și nici în aer sau pe apă.
The true dimensions of the experience of uprooting may
Dimensiunile reale ale dezrădăcinării s-ar putea să nu
lie not only in physical distance – they may instead float,
stea numai în distanța fizică, ci să plutească, volatile
volatile and incomprehensible, in the elusive substance
și de neînțeles, în substanța alunecoasă a timpului.
of time. It is this same substance that the “Chronicles” of
Substanță din care-și trag seva și „Cronicile” Mariei
Maria Iorio and Raphaël Cuomo draw upon, a backIorio și ale lui Raphaël Cuomo, un drum înainte și înapoi
and-forth journey along the wild thread of memory – in
pe firul sălbatic al memoriei - altfel spus, o respirație
other words, a breath of the past and the present, the
trecută și viitoare, singura de care ne mai putem agăța
only one we can hold on to before it’s too late. Their
înainte să fie prea târziu. Filmul lor e o partitură pe mai
movie is a composition for multiple voices, hummed
from one shore of the Mediterranean to another, from
multe voci, fredonată de la un mal al Mediteranei la
one mosaic to another, haunting the dead images of a
altul, din mozaic în mozaic, bântuind imaginile moarte
forsaken museum. As if trying to project on the screen
ale unui muzeu uitat de lume. Ca și când ar fi încercat
the immateriality of time, the authors chose the risky
să proiecteze pe ecran ceva din imaterialitatea timpului,
challenge posed by a documentary which does justice
regizorii au ales pariul riscant al unui documentar care
to poetry and goes beyond it, sliding along the strings
face dreptate poeziei și trece dincolo de ea, patinând
of emotion instead of feeding us raw, flat information.
pe corzile emoției în loc să ne hrănească cu informație
What else can the light gliding down a wet windshield
brută și seacă. Ce altceva ne pot spune lumina prelinsă
and a love song in an unknown language tell us
pe parbrizul umed și un cântec de dragoste într-o limbă
except that, eventually, the moments of silence and the
necunoscută decât că, în cele din urmă, momentele
disappearances are splendid pieces of throbbing life?
de tăcere și disparițiile sunt splendide bucăți de viață
fremătătoare?
text: Andreea Chiper

BIO / Abordând teme precum migrația și situațiile (post)coloniale, proiectele
MARIEI IORIO și ale lui RAPHAËL CUOMO investighează felul în care iau naștere și
în care pot fi contestate narațiunile istorice hegemonice – filmele lor funcționează,
prin urmare, ca o platformă a vocilor neauzite, a experiențelor diasporei și ale
unor subiectivități care opun rezistență hegemoniei. Integrând metode curatoriale
în lucrările lor, cei doi artiști au creat programe de film, situații cinematografice
și expoziții ce revizitează istoriografia domeniului extins al practicilor imaginii
în mișcare și al „cinemaurilor minore” – experimentale, amatoricești, feministe,
decoloniale. BIO / Revolving around themes such as migration and (post)colonial
encounters, the projects of MARIA IORIO and RAPHAËL CUOMO investigate the
conditions under which hegemonic historical narratives are produced and can
be challenged – their films thus work as a platform for unheard voices, diasporic
experiences, and resistant subjectivities. Integrating curatorial methodologies in their
work, the two artists have created film programs, cinema situations, and exhibitions that
revisit the historiography of the expanded field of moving image practices and “minor
cinemas” — experimental, amateur, feminist, decolonial.

_

Festivaluri și premii: Visions du Réel 2021 - Special Jury Award / FID Marseille 2021 / Videoex Experimental
Film & Video Festival 2021 / Pravo Ljudski Film Festival 2021 Filmografie: Undead Voices (2021) / Appunti del
passaggio (2014-2016) / From thousands of possibilities (2013-2014) / Twisted Realism (2010-2012) /
Orient Palace (2010-2012) / Fabriques (2010) / The Interpreter (2009) / Sudeuropa (2005-2007)
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/

Regie, Producție, Scenariu, Montaj: Maria Iorio, Raphaël Cuomo

⁄I

magine:

⁄

Raphaël Cuomo
Sunet: Gilles Aubry

⁄

⁄

Regie, Scenariu: Jonas Poher Rasmussen Scenariu: Jonas Poher Rasmussen, Amin Nawabi
Producție: Monica Hellström, Signe Byrge Sørensen, Charlotte De La Gournerie, Jean-François Le
Corre, Mathieu Courtois, Charlotte Most, Maria Ekerhovd
Montaj: Janus Billeskov Jansen
Sunet: Tormod Ringnes
Muzică: Uno Helmerson
Animație: Charlotte De La Gournerie

⁄

⁄

⁄

⁄

Am fi tentați să credem că, odată ajuns într-un punct
We’d be tempted to believe that, having reached a
stabil al vieții, un om nu-și poate dori nimic mai mult.
stable point in one’s life, a man couldn’t wish for anything
Ei bine, lucrurile nu sunt întotdeauna atât de simple,
more. In fact, things aren’t always that simple and Amin
iar Amin o știe foarte bine: pentru el, libertatea și
knows it all too well: for him, freedom and happiness are
fericirea sunt bunuri fragile și alunecoase, imposibil
fragile, elusive commodities that cannot be kept intact
de păstrat intacte fără un efort considerabil. După un
without considerable effort. After a dive into a happy
plonjeu într-o copilărie fericită în spațiul acum pierdut
childhood in the now-lost space of natal Afghanistan,
al Afganistanului natal, Amin își începe povestea care
Amin begins his story which pulled him out of the dream
l-a scos din vis pentru a-l arunca în realitatea neagră a
only to throw him into the dreary reality of war and the
războiului, trăgând după sine tot șirul de dezastre ce
entire series of disasters that followed as a result. His
a urmat. Arestarea tatălui și dispariția lui a fost numai
father’s arrest and disappearance were only the triggers
declanșatorul unei vieți începute pe panta abruptă
of a life started on the steep slope of adventure: the
a aventurii: haosul Rusiei nouăzeciste, dificultatea
chaos of Russia in the 1990s, the challenges posed by
emigrării în Vest, îndoielile legate de propria identitate
the migration to the West, the doubts regarding his
sexuală și acceptarea ei. Animația alunecă pe nesimțite
own sexual identity and its acceptance. The animation
în jocul documentarului, regizorul iese și el din
imperceptibly slips towards a documentary approach,
convenție și se apropie de protagonist, într-un gest
while the director steps out of the convention as well
de empatie pe care niciun mecanism cinematografic
and gets closer to the protagonist, in a gesture of
nu-l poate împiedica. Parte terapie prin cinema, parte
empathy which no cinematic mechanism can prevent.
confesiune, „Evadare” este mai presus de orice un
In part therapy through cinema, in part confession,
memento esențial despre acceptare și traumele cauzate “Flee” is, above anything else, an essential memento on
de absența ei.
acceptance and the traumas caused by its absence.
text:

Andreea Chiper

SECTIONS _ WHEN THE RUG IS PULLED FROM UNDER OUR FEET

FLUGT

_ [Danemarca, Franța, Suedia, Norvegia, 2021, 90’]
V.O.: Daneză, Engleză, Rusă, Suedeză, Dari _ FLEE /EVADARE

BIO / JONAS POHER RASMUSSEN și-a început cariera lucrând ca realizator de
documentare cinematografice și radio la televiziunea DR. În 2006 și-a lansat filmul
de debut, documentarul „Something About Halfdan”. A început să regizeze filme
de ficțiune în 2008, după ce s-a alăturat colectivului cinematografic danez Super16,
în cadrul Nordisk Film. Debutul său în lungmetraj, „Searching for Bill”, un amestec
de documentar și ficțiune, a câștigat premiul Nordic Dox la CPH:DOX, precum și
BIO / JONAS POHER RASMUSSEN began
competiția internațională a DocAviv.
his career as a film and radio documentary filmmaker at DR-television, debuting in
2006 with the acclaimed one hour documentary film ”Something About Halfdan.” He
began directing fiction movies in 2008 after joining the Danish film collective Super16
at Nordisk Film. His feature film debut, ”Searching for Bill,” a mix of documentary and
fiction, won him the Nordic Dox award at CPH:DOX and the international competition at
DocAviv.

_

Festivaluri și premii: Bodil Prize 2022 - Best Documentary, Special Prize / Sundance Film Festival 2021 -World
Cinema Grand Jury Award: Documentary / Götenborg Film Festival 2021 - Dragon Award Best Nordic
Documentary / Visions Du Réel 2021 - Audience Award / Biografilm 2021 - Best Documentary, Audience
Award / Annecy Film Festival 2021 - Best Score by Uno Helmersson, The Gan Foundation & The Cristal Prize /
Melbourne Queer Film Festival 2021 – Best Documentary / Jerusalem Film Festival 2021 - Special mention for
Best International Film / TIFF Canada 2021 - second runner-up for the People's Choice Award for Documentaries
/ Viborg Animation Festival 2021 - Best Feature Film / Nordic Council Film Prize 2021 / New York Film Critics
Online Awards 2021 - Best Documentary / European Film Awards 2021 - University Film award, Animated
Feature Film and Best Documentary / International Documentary Association Awards 2021 - Best Documentary /
Against Gravity, Poland 2021 - Grand Prix Millennium Award, Best Film on Psychology & The Lower Silesia Grand
Prix Filmografie: What He Did (2015) / Searching for Bill (2012) / Et Hus Af Glas (2010) / The Day After
(2009) / Closed Doors (2008) / Something about Halfdan (2006) / Easa 2002: A Journey to Vis (2003)

/
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SECȚIUNI _ UNDE FUGIM CÂND PĂMÂNTUL
NE FUGE DE SUB PICIOARE

LITTLE PALESTINE (DIARY OF A SIEGE)
_ [Liban, Franța, Qatar, 2021, 89’] V.O.: Arabă _
LITTLE PALESTINE (DIARY OF A SIEGE) /MICA PALESTINĂ (JURNALUL UNUI ASEDIU)
În timpul războiului civil din Siria, districtul Yarmouk,
în care trăiau mii de palestinieni, a devenit scena unor
lupte atroce. Filmul urmărește destinul câtorva civili
în timpul asediului, victime ale unei lupte inutile, în
care nu au niciun control și pe care o duc cu ei de trei
generații. Filmat de un refugiat din tabără, oferă acces
la o lume care altfel ne-ar fi fost complet refuzată. În
tabără, când nu mai mor din cauza bombelor, oamenii
mor de foame. În aftermath-ul asediului, oamenii ajung
să culeagă iarbă ca să mânânce și se tem să nu calce pe
ceva ce le-ar putea deveni hrană. Aici, copiii nu visează
ponei și prințese, ci visează să mănânce pâine sau un
sendviș cu pui. Moartea ajunge să nu mai sperie pe
nimeni, pentru că, oricât de dură ar fi, vine doar o dată,
pe când ce trăiesc ei se repetă zi de zi. Filmul e și un
cântec de dragoste adresat, pe de o parte, libertății și,
pe de altă parte, unei comunități care se încăpățânează
să reziste și chiar să găsească un sens în ceea ce li se
întâmplă.

During the Syrian civil war, the Yarmouk district, where
thousands of Palestinians used to live, became the
scene of atrocious fights. The movie follows the destiny
of several civilians during the siege, victims of a useless
conflict they have no control over; a conflict they have
been carrying as a burden for three generations. Shot
by a refugee from the camp, the film gives us access to
a world which would have otherwise been refused to
us. In the camp, when people don’t die because of the
bombs, they starve to death. In the aftermath of the siege
people end up picking up grass in order to eat and
walk in fear of not stepping on something which could
become their food. Here children don’t dream of ponies
and princesses – they dream of eating bread or a chicken
sandwich. Eventually death ends up not scaring anyone
anymore because, no matter how grim it might be, it
only comes once, whereas what they experience repeats
day after day. The film is, at the same time, a love song to
freedom and, on the other hand, to a community which
is determined to keep holding on and even to find some
meaning in what’s happening to them.

text:

Sorana Stănescu

BIO / ABDALLAH AL-KHATIB (n. 1989, Yarmouk) a studiat Sociologia la Universitatea
din Damasc. A lucrat pentru ONU pe post de coordonator al activităților și
voluntarilor și pentru UNRWA, în calitate de coordonator al Centrul pentru Sprijinirea
Tineretului din Yarmouk. Împreună cu câțiva prieteni a înființat asociația umanitară
Wataad, care a organizat zeci de proiecte în diverse regiuni din Siria și în special în
Yarmouk. În 2016, în Suedia, a primit Premiul Per Anger pentru Drepturile Omului. La
ora actuală Abdallah trăiește în Germania, unde a obținut recent statutul de refugiat.
BIO / ABDALLAH AL-KHATIB (b. 1989, Yarmouk) studied Sociology at the University
of Damascus. He worked for the UN as coordinator of activities and volunteers, as well
as for the UNRWA as coordinator of the Youth Support Center in Yarmouk. With several
friends, he created the humanitarian aid association Wataad, which carried out dozens
of projects in several regions of Syria, and in particular in Yarmouk. In 2016 he received
the Per Anger Human Rights Award in Sweden. Abdallah currently lives in Germany,
where he was recently granted refugee status.

_

Festivaluri și premii: Torino Film Festival 2021 - Gli Occhiali di Gandhi Award / Hamburg Film Festival 2021 Commerzbank Audience Award / Yamagata International Documentary Film Festival 2021 - Ogawa Shinsuke
Prize / Guanajuato International Film Festival 2021 - Special Mention: Best International Documentary / São
Paulo International Film Festival 2021 - Special Mention / ACID Cannes 2021 / IDFA 2021 / Visions du Réel
2021 / Montreal International Documentary Festival 2021 / BFI London Film Festival 2021 / Festival
international du film indépendant de Bordeaux 2021

120

⁄

Regie, Scenariu, Imagine: Abdallah Al-Khatib
Producție: Mohammad Ali Atassi, JeanLaurent Csinidis
Montaj: Qutaiba Barhamji
Sunet: Pierre Armand

⁄

⁄

⁄

⁄

Regie: Elitza Gueorguieva Producție: Eugénie Michel Villette, Martichka Bozhilova
Imagine:
Thomas Favel, Elitza Gueorguieva Montaj: Mélanie Braux Sunet, Muzică: Arno Ledoux

⁄

⁄

/

OUR QUIET PLACE LOCUL NOSTRU LINIȘTIT

În „Locul nostru liniștit”, regizoarea Elitza Gueorguieva
spune vizual povestea alter ego-ului ei bielorus, Aliona.
Sunt două femei cu un trecut, până la un punct, similar:
ambele vin dintr-o țară comunistă și ambele și-au găsit
refugiu într-o țară și într-o limbă străină (franceza), cu
diferența că una a lăsat în urmă un regim democratic
(Bulgaria), pe când cealaltă – o autocrație (Belarus). În
timp ce Aliona încearcă să recompună într-un roman
istoria tatălui ei, un fizician iubitor de mare, care a
dispărut în ape turcești în 1995, și să facă astfel pace
cu fantoma cuiva care, în ultimii 25 de ani, nu a fost
nici mort, nici viu, regizoarea își creează propriul limbaj
vizual, amplificând tensiunea dintre vis și realitate,
poezie și memorie. Fără a fi un film despre migrație
propriu-zis, e un film care vorbește despre trecut,
evadare și reconstrucție sau emancipare într-o limbă
care nu e a ta. Și poate tocmai ăsta e avantajul – că poți
începe de la zero.
text: Sorana Stănescu

In “Our Quiet Place,” director Elitza Gueorguieva tells the
visual story of Aliona, her Belarusian alter ego. Up to a
point, the two women share a similar background: they
both come from former communist states and they both
found refuge in a foreign country and a foreign language
(French); what differs is that one of them left behind a
democratic regime (Bulgaria), whereas the other one – an
autocracy (Belarus.) While Aliona attempts to recompose,
in the form of a novel, the personal history of her father,
a physicist who fell in love with the sea and disappeared
in Turkish waters in 1995, and to thus make peace with
the ghost of someone who, for the past 25 years, has
been neither alive nor dead, the director creates her
own visual language by amplifying the tension between
dream and reality, poetry and memory. “Our Quiet Place”
is not, properly speaking, a film on migration – it is, rather,
a film which talks about the past, about escaping, and
about reconstruction or emancipation in a language
which is not yours. And maybe this is precisely where the
advantage lies – in the fact that you can start from zero.

SECTIONS _ WHEN THE RUG IS PULLED FROM UNDER OUR FEET

NOTRE ENDROIT SILENCIEUX

_ [Franța, Bulgaria, 2021, 68’] V.O.: Franceză, Engleză, Rusă _

BIO / ELITZA GUEORGIEVA este realizatoare de film documentar, performer și
scriitoare. Autoare a mai multor documentare de succes („Waiting for”, „Every Wall
Is a Door”), are o diplomă de master în Cinema și a lucrat ca asistent de regizor și
monteuză pentru diverse case de producție. Este născută în Sofia, dar trăiește și
BIO / ELITZA GUEORGIEVA is documentary
lucrează în Paris de mai bine de 15 ani.
filmmaker, performer, and writer. Author of several succesful documentaries (”Waiting
for,” ” Every Wall Is a Door”), she has a M.A. in cinema and has worked as an assistant
director and editor for various production companies. Although born in Sofia, she has
been living and working in Paris for the past 15 years.

_

Festivaluri și premii: Sofia International Film Festival 2022 / Filmer Le Travail 2022 / Trieste Film Festival 2022 /
Visions Du Réel 2021 / Dok Leipzig 2021 / Black Canvas FCC 2021 / Corsica.Doc 2021 / Pravo Ljudski
Film Festival 2021 Filmografie: Every Wall Is a Door (2017)

/
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NE FUGE DE SUB PICIOARE

L'HÉROÏQUE LANDE - LA FRONTIÈRE BRÛLE
_ [Franța, 2017, 225’] V.O.: Engleză, Arabă, Persană, Amhară, Tigrinya _
THE WILD FRONTIER / FRONTIERA SĂLBATICĂ
„Frontiera sălbatică” reprezintă o impresionantă
incursiune în „jungla din Calais”, așa cum a fost
denumită popular tabăra de migranți instalată în
apropiere de Canalul Mânecii. Nicolas Klotz și Elisabeth
Perceval, cineaști militanți, se integrează printre locuitorii
barăcilor din „junglă” cu ajutorul unei camere de filmat
portabile, construind, cadru după cadru, un raport de
camaraderie cu câțiva dintre aceia care îndură privațiuni
de tot felul în speranța unui trai mai bun în Occident.
Filmul își demonstrează acuitatea politică nu doar grație
acestei priviri solidare pe care o instaurează la tot pasul
– un fel de a vorbi dinspre, și nu despre, migranți, adică
întotdeauna împreună cu ei –, ci și formei în care ea vine
ambalată. Căci dacă există o lecție „practică” a acestui
dispozitiv precar al filmului, atunci ea se se construiește
în numele unei urgențe de a filma, a unei dorințe de a
acompania prin gestul înregistrării, indiferent la limitările
tehnologice sau chiar – ca în aceste splendide cadre
cu plaja arsă – folosindu-te de ele pentru a inventa noi
praguri sensibile. Un film arzător, care îndrăznește să
creadă din nou, cu fervoare, în adevărata forță politică
a prieteniei.

“The Wild Frontier” is an impressive foray into the “jungle
of Calais,” the way the migrant camp near the English
Channel was popularly called. Militant filmmakers Nicolas
Klotz and Elisabeth Perceval integrate themselves among
the inhabitants of the “jungle” barracks aided by a
portable camera, building, frame by frame, a relationship
of camaraderie with some of those who endure all
kinds of deprivations in the hope of living a better life
in the West. The movie proves its political acuity not just
thanks to this solidary gaze which it establishes at every
step – a manner of talking from within the community of
migrants instead of about them, that is to say always with
them – but also due to the form that it takes. For if there
is a “practical” lesson to this precarious mechanism of
the movie, it is built in the name of an urgency to film, of
a desire to accompany through the recording gesture
regardless of technological limitations or – like in these
splendid shots of the scorched beach – even using them
to invent new thresholds of sensitivity. A burning movie
which dares to believe again, with fervour, in the true
political force of friendship.

text:

Victor Morozov

BIO / Filmele lui NICOLAS KLOTZ și ale lui ELISABETH PERCEVAL chestionează
forma cinemaului, precum și încercările și obstacolele din lumea contemporană și
prezintă ființe umane vulnerabile într-o societate care, în loc să le sprijine, doar le
îngreunează situația. Opera celor doi cineaști a fost proiectată la festivaluri de film
din toată lumea: La Quinzaine des réalisateurs, Locarno, Toronto, le Cinema du
Réel, le FID, Doclisboa. BIO / In their movies, NICOLAS KLOTZ and ELISABETH
PERCEVAL examine the cinematic form, as well as the challenges of the contemporary
world, while showing vulnerable human beings in a society which instead of supporting
them, often makes their situation even harder. The works of the two filmmakers
have been presented in various festivals from all over the world: La Quinzaine des
réalisateurs, Locarno, Toronto, le Cinema du Réel, le FID, Doclisboa.

_

Festivaluri și premii: Cinéma du Réel 2018 / FIDMarseille 2017 - Special Mention: Institut Francais Award of the
International Online Film Critic / São Paulo International Film Festival 2017 / Mar del Plata International Film
Festival 2017 / Festival du Nouveau Cinéma 2017 / Doclisboa International Film Festival 2017
Filmografie: Nicolas Klotz: Low Life (2011) / The Wound (2004) / Pariah (2000) / La Nuit sacrée (1993) /
The Bengali Night (1988) / Rendez-vous avec Marguerite (1983); Elisabeth Perceval: Let's Say Revolution
(2021) / Fugitif, où cours-tu? (2020) / Mata Atlântica (2016)

/
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Regie, Scenariu, Montaj: Nicolas Klotz, Elisabeth Perceval
Producție: Thomas Odonneau,
Nicolas Klotz, Élisabeth Perceval, Julien Sigalasm
Imagine: Nicolas Klotz
Muzică: Ulysse Klotz

⁄

⁄
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LEGEA NATURII:
PRADĂ
ȘI PRĂDĂTOR
THE LAW
OF NATURE: PREY
AND
PREDATOR

SECȚIUNI _ LEGEA NATURII: PRADĂ ȘI PRĂDĂTOR

Secțiunea dedicată justiției reprezintă deja o tradiție veche a festivalului, preocuparea noastră pentru
respectarea principiilor statului de drept și pentru promovarea echității sistemului judiciar fiind o constantă în
misiunea noastră.
Cu atât mai mult cu cât în contextul actual suveranitatea unui popor vecin este amenințată, drepturile
cetățenilor săi lezate, iar mass-media abundă în mărturii și dovezi ale crimelor de război, anul acesta dorim
să oferim o atenție specială secțiunii pentru a ne reaminti ce înseamnă dreptatea ca principiu moral și juridic,
aplicat mai ales în lupta pentru drepturile omului.
Filmele din acest an sunt cu atât mai relevante, cu cât ele ne evocă o perspectivă atât în spațiu, cât
și în timp asupra pericolelor la care este expus statul de drept din cauza ambițiilor obscure și a corupției.
Pe principiul că pentru o înțelegere bună a prezentului avem nevoie de o radiografie atentă a
trecutului, am inclus în această secțiune două dintre cele mai recente filme ale lui Sergei Loznitsa: „Babi Yar.
Context” și „Domnul Landsbergis”, care oferă o perspectivă istorică asupra rolului și evoluției sistemului
judiciar în momente de criză, ambele filme fiind extrem de relevante pentru a înțelege contextul premergător
invaziei ruse actuale. Primul dintre ele reprezintă o analiză a Holocaustului în Ucraina și a ocupării acesteia de
Germania nazistă și ulterior de către URSS, iar cel de al doilea investighează procesul anevoios de declarare a
independenței Lituaniei față de Uniunea Sovietică. Tot un film care aduce în discuție politica în teritoriile fostei
URSS este și „Curaj” care de data aceasta ne îndreaptă atenția către Belarus și protestele violente ce au avut
loc acolo în vara lui 2020, când dictatorul Alexander Lukashenko a fost reales și acuzat de fraudă electorală.
Acest „focus” asupra istoriei fostelor țări sovietice a apărut absolut întâmplător și în mod organic în
selecția noastră, înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, ceea ce arată că existau deja tensiuni în aceste
spații și o necesitate de a discuta conflicte nerezolvate și istoriile care le-au creat. Din aceste filme reise că lipsa
de asumare și transparență în ceea ce privește nedreptățile comise în trecut permit o perpetuare a acelorași
sisteme injuste și în prezent.
Pe lângă aceste filme ce se aseamănă unor epopei istorice, secțiunea include și filme ce tratează
cazuri individuale ajunse în fața justiției. „Anamneză” este un documentar ingenios, ce ne creează senzația că
urmărim un om care a săvârșit o crimă, procesul lui de terapie și reabilitare, ca să realizăm pe parcurs că la fel
de mult asistăm și la o oglindă a preconcepțiilor noastre vizavi de oameni care au comis astfel de fapte.
Apoi ne îndreptăm și către sistemele juridice din Asia în „O noapte de neștiință”, un documentareseu despre protestele împotriva injustiției sistemului castelor în India, mai precis împotriva tratamentului
nedrept față de daliții considerați inferiori. Despre sistemul juridic din Japonia ne vorbesc două documentare
provocatoare: „Ushiku”, ce prezintă tratamentul inuman al persoanelor care caută azil în Japonia și care
sunt încarcerate în centre de detenție, și „Mandala Minamata” - un documentar epic aparținând reputatului
regizor Kazuo Hara care vorbește despre lupta îndelungată în justiție a oamenilor ce suferă de Minamata - o
afecțiune neurologică provocată de otrăvirea cu mercur deversat de un combinat chimic în apele golfului
Minamata. Acest din urmă film nu este doar dovada devotamentului unui cineast dedicat unei cauze vreme
de mai bine de 15 ani, ci reprezintă și punctul în care converg toate temele, respectiv secțiunile acestei
ediții a festivalului: de la ecologie, sănătate, muncă și justiție, până la alienare, migrație și discriminare, fiind
o mărturie cinematografică unică a modurilor complexe în care diferite aspecte ale realității noastre sunt
interconectate și imposibil de separat.
Pentru că subiectele sunt delicate și accesul este limitat, fie din dorința protagoniștilor care vor să
își păstreze anonimatul, fie din pricina autorităților, adesea cineaștii acestei secțiuni sunt forțați să fie cât mai
imaginativi în abordare și să recurgă la metode ingenioase de a-și urmări protagoniștii și de a documenta
procesul justiției, ceea ce duce la niște forme cinematografice neașteptate.
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On the principle that for a better understanding of the present we need a thorough analysis of the
past, we have included in this section two of Sergei Loznitsa’s most recent documentaries, “Babi Yar. Context”
and “Mr. Landsbergis,” which offer insight into the function and the evolution of the judicial system during
moments of crisis, while both films are very relevant in helping us understand the circumstances which have led
to the current Russian invasion. The first film investigates the Holocaust in Ukraine and its occupation by Nazi
Germany and later by the USSR, while the second dissects Lithuania’s difficult process towards independence
from the Soviet Union. Another film which discusses the politics of former USSR territories is “Courage,” which
in this case turns our attention to Belarus and the violent protests that took place in the summer of 2020, when
dictator Alexander Lukashekno was re-elected and accused of having committed election fraud.
This “focus” on the history of formerly Soviet countries befell our selection by chance and organically,
prior to the recent war outbreak in Ukraine - showing that tension already existed in these territories and so
existed the necessity to address unresolved conflicts and the histories which have created them. These films
show that the lack of accountability and transparency concerning the injustices committed in the past has
allowed for the same systems of injustice to carry on into the present.

SECTIONS _ THE LAW OF NATURE: PREY AND PREDATOR

A section dedicated to the principles of justice is already an old tradition of the festival, since we have
always been concerned with the respect for the rule of law, as well as with the promotion of equity within the
judicial system.
When in the current world climate the sovereignty of a neighbouring people is at risk, the rights of its
citizens are being violated, and mass media teems with proof and accounts of war crimes, this year we would
like to highlight this section so as to remember what justice signifies as a moral and judiciary principle, applied
in the context of the fight for human rights.
This year’s films are all the more relevant as they evoke a temporal and spatial perspective on the
dangers the rule of law is exposed to due to shady ambitions and corruption.

In addition to these films resembling perhaps historic epics, the section also includes documentaries
tackling individual cases that are being brought to justice. “Anamnesis” is an ingenious film that gives us the
impression that we are following the story of a man who has committed a crime, his undergoing therapy and
the process of his rehabilitation, only to gradually realize that we are also being mirrored back to us our own
preconceived notions about people who have committed similar crimes.
We then turn to judicial systems in Asia in “A Night of Knowing Nothing,” an essay film about the
protests against the injustice of the caste system in India, more precisely, against the unjust treatment of the
Dalits, who are perceived as being inferior to others. The judicial system in Japan is the subject of two provocative
documentaries: “Ushiku,” showing the brutal treatment of people seeking asylum in Japan as they are confined
in detention centers, and “Minamata Mandala,” an epic documentary from famous director Kazuo Hara, which
discusses the strenuous legal battles of individuals suffering from Minamata - a neurological disease caused by
the mercury poisoning resulting from the industrial wastewater that a chemical factory has discharged into the
Minamata Gulf. This film is not only the proof of a filmmaker’s dedication to a cause for more than 15 years, but
a point of convergence for all the themes and sections of this edition: from ecology, health, labour, and justice
to alienation, migration, and discrimination, with Kazuo Hara’s documentary serving as a unique cinematic
testimony to the complex ways in which multiple aspects of our reality are interconnected and impossible to
break apart.
Since the subject matter is delicate and access is limited, be it out of the protagonists’ wish to keep
their anonymity, or because of the authorities, the filmmakers in this section often had to resort to being as
imaginative as they can in their approach and to adopt resourceful methods in order to follow their characters
and document the trials of justice, endeavours which result in some remarkable forms of cinema.
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Regie: Payal Kapadia
Producție: Thomas Hakim, Julien Graff, Ranabir Das
Scenariu: Payal
Kapadia, Himanshu Prajapati
Imagine, Montaj: Ranabir Das
Design de Sunet: Moinak Bose,
Romain Ozanne
Voice over: Bhumisuta Das

⁄

⁄
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A NIGHT OF KNOWING NOTHING

_ [Franța, India, 2021, 96’] V.O.: Hindi, Bengaleză, Engleză, Franceză_
/

Mizanscenat ca o scrisoare de dragoste a unei tinere
Staged as a love letter by a young female student, Payal
studente, filmul de debut semnat de Payal Kapadia este Kapadia’s debut is a subtle critique of the Indian society
o subtilă critică la adresa societății indiene marcate de
marked by the inequality of the caste system, racial
inegalitatea sistemului castelor, de prejudecăți rasiale
prejudice, and the nationalist agenda of those in power.
și de agenda naționalistă a celor aflați la putere. Atent
Carefully composed of exceptionally candid archival
compus din imagini de arhivă de o candoare aparte,
images, employed at the border between document
folosite la limita dintre document și ficțiune, filmul
and fiction, the movie follows, among other things, the
urmărește printre altele protestele și greva foamei
protests and the hunger strike initiated in 2015 by a
inițiate în 2015 de către un grup de studenți drept
group of students in response to the appointment of
răspuns la numirea unui hindus naționalist la conducerea
a Hindu nationalist at the helm of their university. The
universității lor. Studenții protestează împotriva atacului
students object to the government’s attack on public
guvernului la adresa educației publice și împotriva
education, as well as against the discrimination and the
discriminării și a persecuției minorității musulmane și
persecution of the Muslim minority and the so-called
a castei așa-zis inferioare a daliților. În timp ce vocea
inferior caste of the Dalits. While the suave voice of the
suavă a îndrăgostitei se adresează din off iubitului său
enamoured woman speaks to her missing lover from
dispărut, noi asistăm la ciocniri violente între polițiști
off-screen, we witness violent clashes between the police
și protestatari care sunt denunțate de imaginile
and the protesters which are denounced by the images
surprinse de camerele de supraveghere. Protestele au
captured by the security cameras. The demonstrations
o asemănare izbitoare cu cele din mai 1968, când mai
bear a striking resemblance to those of May 1968,
multe universități din Europa au protestat împotriva
when several universities in Europe protested against
guvernelor și a războiului din Vietnam. Jonglând mereu governments and the Vietnam War. Constantly operating
la limita dintre spațiul personal și cel politic, dintre
on the frontier between the personal and the political,
poezie și realitate, acest eseu cinematografic degajă
between poetry and reality, this cinematic essay exudes
un farmec și o nostalgie aproape onirice, pe măsură
an almost oneiric charm and nostalgia, as the love
ce povestea de dragoste nu se mai poate stăpâni și
story cannot contain itself anymore and breaks out into
explodează în luptele sociale ale momentului, ce înghit
the social struggles of the moment, which swallow up
aspirațiile și libertățile individuale.
individual aspirations and freedoms.
text:
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A NIGHT OF KNOWING NOTHING O NOAPTE DE NEȘTIINȚĂ

Monica Stan

BIO / PAYAL KAPADIA este o cineastă și artistă din Mumbai. Absolventă a cursurilor
de Regie de Film ale Institutului de Film și Televiziune din India, Kapadia a realizat
scurtmetrajele And What Is The Summer Saying și Afternoon Clouds, care au
avut premiera în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Berlin, respectiv
Cinéfondation. Este alumna Berlinale Talents, iar în 2019 făcut parte din programul
Cinéfondation - Résidence du Festival de Cannes. La ora actuală Kapadia lucrează
la un proiect intitulat All We Imagine As Light, care beneficiază de sprijin din partea
BIO / PAYAL KAPADIA is a filmmaker
CICLIC, Hubert Bals Fund & PJLF Arts Fund.
and artist based in Mumbai. She studied Film Director at the Film & Television Institute of
India. Her short films, And What Is The Summer Saying and Afternoon Clouds premiered
respectively at the Berlinale and the Cinéfondation. A Berlinale Talents alumna, in 2019
she also participated in the program Cinéfondation - Résidence du Festival de Cannes.
Kapadia is currently working on a project called All We Imagine As Light, which received
support from CICLIC, Hubert Bals Fund & PJLF Arts Fund.

_

Festivaluri și premii: Quinzaine des Réalisateurs 2021 - L’Oeil d’Or for Best Documentary / Toronto International Film
Festival 2021 - Amplify Voices Award / RIDM, Canada 2021 - Special Jury Prize / IDFA 2021 - ReFrame Award
for Best Creative Use of Archive / Camden International Film Festival 2021 - Cinematic Vision Award / LEFFEST
2021 - Best Film Award / Mar del Plata International Film Festival 2021 - Astor Piazzolla for Best Feature Film
& MUBI Award for Best Film / DOC NYC 2021 - Winner’s Circle / FIDMarseille 2021 / Viennale 2021 / Ji.Hlava
International Documentary Film Festival 2021 / New York Film Festival 2021 / DOK Leipzig 2021 / New Zealand
International Film Festival 2021 / Athens International Film Festival 2021 / Valdivia International Film Festival,
Chile 2021 / Ulaanbaatar International Film Festival, Mongolia 2021 / Singapore International Film
Festival 2021 / BIEFF, Bucharest 2021 Filmografie: And What is the Summer Saying (2018) /
Afternoon Clouds (2017)

/
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ANMASSUNG
_ [Germania, 2021, 111’] V.O.: Germană _
ANAMNESIS / ANAMNEZĂ
Filozoful italian Lanza del Vasto considera justiția
Italian philosopher Lanza del Vasto saw justice as the
“ultimate expression of legitimate violence, a deviation
„suprema expresie a violenței legitime, o demență
from rationality which repays evil for evil and wants to
a rațiunii care răspunde răului prin rău și care vrea
call the evil we repay goodness.” Without being so
să numim bine acel rău pe care îl dăm îndărăt.”
radical,
Chris Wright and Stefan Kolbe’s film nevertheless
Fără a fi atât de tranșant, filmul lui Chris Wright și
questions the limits of the prison systems and, moreover,
Stefan Kolbe chestionează totuși limitele sistemului
those of the idea of punishment, as well as that of
penitenciar și, mai mult, ale ideii de pedeapsă, dar și
redemption. Their endeavour is centered on Stefan S.,
de redempțiune. Demersul lor este centrat asupra lui
who finishes his 15-year reclusion sentence for killing
Stefan S., care își finalizează sentința de cincisprezece
one of his female co-workers. The film unexpectedly
ani de recluziune pentru uciderea unei colege de
benefits from the protagonist’s refusal to appear in the
serviciu. Filmul beneficiază în mod neașteptat de refuzul frame, which forces the authors to find various methods
to portray him, for instance a puppet with a petrified,
protagonistului de a apărea în cadru, fapt ce forțează
childishly round, slightly sinister face which reflects
cineaștii să găsească metode diverse de a-l reprezenta,
both the prisoner’s opacity, as well as the limits of our
mai cu seamă o marionetă a cărei față încremenită,
methods in decoding a gesture such as the one he
de o rotunjime copilăroasă puțin sinistră reflectă atât
committed. From a project which initially attempts to
opacitatea deținutului, cât și limitele mijloacelor noastre
examine a criminal’s psyche and to follow his gradual
de a decoda un gest precum cel pe care l-a comis.
acclimatization to the rules and values of the world
Dintr-un proiect care își propune inițial să sondeze
waiting for him outside the prison walls, the film turns
psihicul unui criminal și să urmărească aclimatizarea
into an acknowledgement of the failure of any explicative
lui graduală la regulile și valorile lumii care îl așteaptă
endeavour, first of all due to the barriers that we put up
against the excessive closeness to a man who seems
dincolo de zidurile închisorii, filmul se transformă într-o
to be fully contained by the barbaric act he committed.
recunoaștere a eșecului oricărui demers explicativ, în
Through this deflected path, the film manages to
primul rând din cauza barierelor pe care noi înșine le
ridicăm împotriva unei apropieri excesive de un om care make Stefan S. exist not only hors-cadre, but also, more
significantly, hors-crime.
pare conținut în întregime de actul de barbarie pe care
l-a înfăptuit. Prin această cale deturnată, filmul reușește
text: Liri Alienor Chapelan
să-l facă să existe pe Stefan S. într-un spațiu nu doar
hors-cadre, ci mai ales hors-crime.

BIO / Rezidențiat în Berlin, regizorul și monteurul CHRIS WRIGHT s-a născut în
nordul Angliei, în orașul Bolton. A studiat la Cambridge și la Universitatea Konrad
Wolf Babelsberg. Predă cursuri de Documentar la Academia Germană de Film
și Televiziune iar în 2020 a devenit unul dintre tutorii din cadrul Dok Incubator.
Regizorul și cameramanul STEFAN KOLBE s-a născut în 1972 în Halle, Germania
de Est. A urmat cursurile de Film ale Universității Konrad Wolf Babelsberg. Kolbe
trăiește în Franzigmark, Berlin și Uckermark. Are un fiu și o fiică.
BIO / Berlin-based
director and editor CHRIS WRIGHT was born in the Northern English town of Bolton.
He studied at Cambridge, as well as at the Konrad Wolf Babelsberg University. He
teaches Documentary classes at the German Film and Television Academy and in 2020
he became a tutor at Dok Incubator. Director and cameraman STEFAN KOLBE was
born in 1972 in Halle, East Germany. He studied Film at the Konrad Wolf Babelsberg
University. Kolbe lives in Franzigmark, Berlin, and Uckermark. He has a son and a
daughter.

_
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Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival 2021 / IDFA 2021 / CPH:DOX 2021 /
Thessaloniki Documentary Festival 2021 Filmografie: Mutterglück
(2016) / Pfarrer (2014) / Kleinstheim (2010) / Das Block (2007) / The Progress of Happiness (2003) /
Nernich - Nirgends nichts (2000)

/

⁄

⁄

⁄

Regie, Scenariu: Chris Wright, Stefan Kolbe
Producție: Heino Deckert
Imagine: Stefan Kolbe
Montaj, Sunet: Chris Wright
Muzică: Johannes Winde
Păpușari: Nadia Ihjeij, Josephine Hock

⁄

⁄

⁄

Regie, Scenariu: Sergei Loznitsa
Producție: Maria Baker-Choustova, Sergei Loznitsa
Montaj: Sergei Loznitsa, Tomasz Wolski, Danielius Kokanauskis
Sunet: Vladimir Golovnitski

⁄

⁄

BABI YAR. CONTEXT

_ [Olanda, Ucraina, 2021, 121’] V.O.: Ucraineană, Rusă, Germană, Poloneză _
În „Ucraina fără evrei”, Vasily Grossman schițează o odă
adusă victimelor masacrului condus de armata germană
în septembrie 1941 în Ucraina, cu complicitatea tăcută
a autorităților locale și a părții civile. Serghei Loznitsa îl
citează pe Grossman în filmul lui și o face cu un scop
precis: pentru umplerea unui gol istoric și împotriva
uitării. Iar filmul lui are exact aceeași funcție, „Babi Yar.
Context” fiind un memento plin de forță și totodată un
proces de anamneză aproape organic, unde figurile
anonime, venite în valuri de peste timp, ne dau senzația
copleșitoare de prezență imediată, o prezență care-și
depășește imaterialitatea prin puterea imaginilor de
a păstra suferința, teama și o lume pierdută în textura
peliculei. „Babi Yar. Context” nu e un film ușor de privit,
însă e mai mult decât necesar, punând pe masă un
adevăr răvășitor al Holocaustului în toate formele lui,
anume că în ciuda a tot și a toate, în ciuda încercării de
a eradica o existență, o cultură și un spirit, genocidul
lasă urme imposibil de șters, chiar și la 80 de ani după.
Ceea ce face Loznitsa depășește simpla schiță de
context: adăugând straturi de sens și dezgropând istorii
uitate peste care s-a depus praful, ne obligă să privim în
față fantomele neștiute ale istoriei, posibile reflecții din
trecut, venite să-și facă în sfârșit dreptate.
text:

/ BABI YAR. CONTEXT

In “Ukraine Without Jews,” Vasily Grossman sketches an
ode to the victims of the massacre led by the German
army in September 1941 in Ukraine, with the silent
complicity of local authorities and civilians. Serghei
Loznitsa quotes Grossman in his movie and he does
it with a specific aim: to fill a historic void and to fight
against oblivion. And his movie serves exactly the same
purpose: “Babi Yar. Context” is a powerful memento
and at the same time an almost organic anamnesis
process, where anonymous figures rising in waves from
the depths of time give us an overwhelming feeling
of immediate presence, a presence which transcends
immateriality through the power of images to preserve
suffering, fear, and a lost world on the texture of film.
“Babi Yar. Context” is not an easy movie to watch, but it
is more than necessary since it addresses a shattering
truth pertaining to Holocaust in all its forms, namely that,
despite everything, despite the attempt to eradicate an
entire existence, a culture, and a spirit, genocide leaves
indelible marks, even 80 years later. What Loznitsa does
goes beyond mere contextualization: by adding layers
of meaning and uncovering forgotten, dust-covered
histories, he forces us to confront the unknown ghosts
of history, potential reflections from the past, who have
come to seek justice at last.
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BABI YAR. CONTEXT

Andreea Chiper

BIO / SERGEI LOZNITSA Regizor, scenarist și producător, Sergei Loznitsa s-a născut
la 5 septembrie 1964, în Baranovici, Uniunea Sovietică. În 1997 Loznitsa a absolvit
Institutul Rus de Cinematografie (VGIK) din Moscova. A regizat 19 documentare
recunoscute internațional și patru lungmetraje de ficțiune, toate având premiera în
cadrul Selecției oficiale a Festivalului de Film de la Cannes. În 2013 și-a lansat propria
companie de producție, ATOMS & VOID.
BIO / SERGEI LOZNITSA Director, script
writer and producer, Sergei Lozsnitsa was born on 5 September 1964 in Baranovici
(USSR). In 1997 Loznitsa graduated from the Russian State Institute of Cinematography
(VGIK) in Moscow. He has directed 19 internationally acclaimed documentary films and 4
feature films, all of which were premiered in the Official Selection of Cannes Film Festival.
In 2013, Loznitsa launched a film production
company ATOMS & VOID.

_

Festivaluri și premii: Cannes Film Festival 2021 / BFI London Film Festival 2021 / European Film Awards 2021 /
Karlovy Vary International Film Festival 2021 Filmografie: State Funeral (2019) / Donbass (2018)
/ The Trial (2018) / A Gentle Creature (2017) / Austerlitz (2016) / The Event (2015) / Maidan (2014) /
In the Fog (2012) / My Joy (2010) / Blockade (2006)

/
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COURAGE
_ [Germania, 2021, 90’] V.O.: Rusă, Belarusă _
COURAGE / CURAJ
Acum 15 ani, Maryna, Pavel și Denis au părăsit Teatrul
15 years ago, Maryna, Pavel, and Denis left the Minsk
State Theatre and joined the newly-founded Belarus
de Stat din Minsk și s-au alăturat nou-înființatului Teatru
Free Theatre. The rehearsals and the shows take place
Liber din Belarus. Repetițiile și spectacolele au loc în
secretly and the director communicates through Skype
secret, iar regizorul intră prin Skype din exil. Resursele
from exile. The resources are scarce, but the subjects
sunt puține, subiectele – explozive; nesupunerea
are explosive; civil disobedience becomes a moral duty.
civică devine un imperativ moral. Așa cum viața reală
Just like real life is trapped between the daily routine
e captivă între rutina zilnică și activități underground,
and underground activities, the play they’re working on
piesa la care lucrează e despre o viață plină de privațiuni depicts a life full of deprivation and politicians from the
și politicieni de opoziție care „au dispărut”. Practic, e
opposition who “disappeared.” It is basically a play about
despre privarea de adevăr. Oricine îndrăznește să critice the deprivation of truth. Any person who dares to criticize
regimul riscă inclusiv moartea. De aceea, Denis alege
the regime risks, among other things, their own death.
This is why Denis consciously chooses to betray art by
conștient să trădeze arta, renunțând la actorie, și să-și
renouncing acting in order to protect his family. Except
protejeze familia. Doar că lucrurile s-au degradat până
that things have gotten so bad that even those who
într-acolo, încât și cei care doar observă riscă totul.
are mere observers risk everything. Because to observe
Pentru că a observa înseamnă a ști. Documentarul e
means to know. The documentary is built around the
construit în jurul protestelor violente din Belarus din
violent protests in Belarus during the summer of 2020,
vara lui 2020, când dictatorul Alexander Lukashenko
when dictator Alexander Lukashenko was “re-elected”
a fost „reales”, iar lidera opoziției, cel mai probabil
and the leader of the opposition, most probably the de
câștigătoarea de facto a alegerilor, a fost forțată să
facto winner of the elections, was forced to leave the
plece din țară. Maryna, Pavel și Denis ies și ei în stradă
country. Maryna, Pavel, and Denis also take to the streets
și protestează cum știu mai bine – prin teatru, în timp ce
and participate in the protest the best way they know –
through theatre, while hundreds of people are being
sute de oameni sunt arestați abuziv.
abusively arrested.
text:

Sorana Stănescu

BIO / ALIAKSEI PALUYAN s-a născut în 1989 în Belarus. În 2012 s-a mutat în
Germania, unde a studiat Regie de Film și TV în cadrul Kunsthochschule Kassel.
Grație semnăturii sale artistice unice, Aliaksei Paluyan a reușit să transforme poveștile
personale din țara sa natală în teme universale. În 2019, scurtmetrajul său de ficțiune,
„Lake of Happiness” a avut premiera la Clermont-Ferrand, a câștigat numeroase
premii în cadrul unor festivaluri de film internaționale și a fost totodată selectat în
lista lungă a Premiilor Oscar. „Curaj” este debutul său în film documentar. BIO /
ALIAKSEI PALUYAN was born 1989 in Belarus. In 2012 he moved to Germany, where
he studied Film and Television Directing at the Kunsthochschule Kassel. Thanks to his
unique artistic signature, Aliaksei Paluyan has managed to transform highly personal
stories from his homeland into universal themes. In 2019, his short fiction drama ”Lake
of Happiness,” premiered at Clermont-Ferrand, won numerous awards at various
international festivals, and also entered the Academy Awards 2021 longlist. ”Courage” is
his documentary film debut.

_

Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival 2021 / Amsterdam International Documentary Film
Festival 2021 / Visions du Réel 2021 / Millennium Docs Against Gravity 2021 - Amnestry International Poland
Award - Special Mention, TVP Dokument Award / Biografilm Festival 2021 - Hera Award / Sheffield International
Documentary Festival 2021 / Hot Docs Canadian International Documentary Festival 2021 / Krakow Film
Festival 2021 / Krakow Film Festival 2021 / Dokufest International Documentary and Short Film
Festival 2021 Filmografie: Lake of Happiness (2019) / Country of Women (2017)
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Regie: Aliaksei Paluyan Producție: Jörn Möllenkamp Imagine: Tanya Haurylchyk, Jesse Mazuch
Montaj: Behrooz Karamizade Sunet: Artyom Busel, Alexei Busel Design de Sunet: Vensan Mazmanyan
Distribuție: Maryna Yakubovich, Pavel Haradnizky, Denis Tarasenka

⁄

⁄

⁄

⁄

⁄

Regie, Imagine: Kazuo Hara Producție: Sachiko Kobayashi
Montaj: Hata Takeshi
Design de Sunet: Ogawa Takeshi Muzică: Yamasaki Vukelic Hisashi

⁄

⁄

水俣曼荼羅

_ [Japonia, 2020, 372’] V.O.: Japoneză _

Când un suporter al grupului de victime care urma să
se prezinte la proces în Osaka l-a abordat pe regizorul
Kazuo Hara propunându-i să facă un documentar
despre boala Minamata, nimeni nu a anticipat
amploarea proiectului. Ceea ce a început ca un film cu
buget mic a devenit un documentar în trei părți filmat
timp de 15 ani și montat încă 5, cu un buget de 10 ori
mai mare decât anticipat. Minamata este o afecțiune
neurologică provocată de otrăvirea cu mercur deversat
de un combinat chimic în apele golfului Minamata. La
început, animalele se comportă ciudat, apoi copiii încep
să aibă dificultăți la mers și vorbit, astfel că în anii ’50
existau deja 600 de cazuri de îmbolnăvire. A început o
luptă pentru recunoașterea bolii și a dizabilității pe care
o produce, acordarea de despăgubiri, precum și pentru
pedepsirea vinovaților, o luptă care durează deja de 60
de ani. Victimele nu sunt singure, așa că filmul devine
epopeea rezistenței supraviețuitorilor și a familiilor lor,
dar și a avocaților și cercetătorilor care vor dreptate,
transformând-o într-o poveste universală. E despre
puterea grupului în căutarea justiției și poate fi despre
oricare dintre noi. Iar încăpățânarea și dedicarea pe
care grupul o arată cauzei nu putea fi decât dublată de
dedicarea regizorului, timp de 15 ani.
text:

/ MANDALA MINAMATA

When a supporter of the group of victims who were
going to appear in court in Osaka approached director
Kazuo Hara, proposing that he shoots a documentary on
the Minamata disease, no one anticipated the scale of
the project. What started as a low-budget movie became
a three-part documentary shot over 15 years and edited
over an additional 5, with a budget 10 times bigger than
anticipated. Minamata is a neurological disease caused
by heavy metal poisoning with mercury disposed of
by a chemical plant in the waters of the Minamata Bay.
At first animals begin to behave in strange ways, then
children develop walking and speaking difficulties, so
much so that in the ‘50s there were already 600 cases.
What followed was a struggle for the acknowledgment
of the disease and the disability it produces, for the
granting of compensations, as well for the punishment
of the guilty parties, a struggle which has been going
on for 60 years already. The victims are not alone, so
the movie becomes the epic of the resistance of the
survivors and their families, as well as of the lawyers and
the researchers which demand justice, thus turning it into
a universal story. It is about the power of a group seeking
justice and it can be about anyone of us. And the group’s
determination and dedication to the cause could only be
doubled by the director’s own dedication, for 15 years.

SECTIONS _ THE LAW OF NATURE: PREY AND PREDATOR

MINAMATA MANDALA

Sorana Stănescu

BIO / KAZUO HARA Unul dintre cei mai importanți și neconvenționali realizatori de
film documentar, Kazuo Hara s-a născut în 1945 în orașul Ube, prefectura Yamaguchi.
A urmat cursurile de fotografie ale Colegiului din Tokyo pentru ca ulterior să renunțe
și să se angajeze la o școală specială, unde a devenit interesat de lumea copiilor
cu dizabilități. În 1972, împreună cu Sachiko Kobayashi, a fondat casa de producție
Shissoh Production și a debutat ca regizor cu „Goodbye CP”. A predat cinema la
instituții precum Institutul Imaginii în Mișcare din Japonia, Universitatea Waseda și
Universitatea de Artă din Osaka și organizează, de asemenea, propriul său atelier
de film, Cinema Juku.
BIO / KAZUO HARA One of the most important and
unconventional documentary film directors, Kazuo Hara was born in 1945, Ube City,
Yamaguchi Prefecture. He studied at the Tokyo College of Photography before dropping
out to work at a special education school, where he developed an intense interest in
the world of disabled children. In 1972, together with Sachiko Kobayashi, he founded
the production company Shissoh Production and made his directorial debut that same
year with ”Goodbye CP.” He has also taught cinema classes at the Japan Institute of
the Moving Image, Waseda University, and the Osaka University of Arts, in addition to
organizing his own film studies workshop, Cinema Juku.

_

Festivaluri și premii: Kinema Junpo Awards 2022 / IFFR 2021 / Sheffield International Documentary Festival 2021
/ Doclisboa International Film Festival 2021 / Hong Kong International Film Festival 2021 / Beldocs 2021 /
Shanghai International Film Festival 2020 - Special Mention: Documentary / Busan International Film Festival
2020 / Tokyo FILMeX 2020 Filmografie: Reiwa Uprising (2019) / Sennan Asbestos Disaster (2016) /
The Many Faces of Chika (2005) / My Mishima (1999) / A Dedicated Life (1994) / The Emperor's Naked
Army Marches On (1987) / Extreme Private Eros: Love Song 1974 (1974) / Goodbye CP (1972)

/
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MR. LANDSBERGIS
_ [Lituania, Olanda, 2021, 246’] V.O.: Rusă, Lituaniană _
MR. LANDSBERGIS / DOMNUL LANDSBERGIS
Loznitsa lovește din nou: în universul filmului de
montaj, în lumea materialelor de arhivă readuse la
viață, regizorul ucrainean pare să se simtă pe deplin
în largul lui. Diferența aici - pentru că Mr. Landsbergis
nu e doar o reconstituire din arhive create inițial în
alte scopuri - e că imaginile scoase de la sertar sunt
însoțite de o mărturie vie și, spre deosebire de alte
documentare ale cineastului, acesta este simultan și
peisaj istoric, și portret. Vytautas Landsbergis, acum
octogenar, se întoarce pe firul memoriei și evocă
lupta pentru independența Lituaniei, desprinderea de
mastodontul sovietic și săpăturile până la chintesența
libertății. Inițiator și participant activ, Landsbergis este el
însuși un personaj-cheie în poveste, ca și când propria
fantomă din trecut l-ar revizita în momentul actual. Exact
asta pare să ne spună Loznitsa aici, că timpul scurs
între evenimentele din 1989-1991 și rememorarea lor
din prezent le face mai pregnante, că nu e târziu să ne
întoarcem în trecut ca să-l explorăm mai abitir și că,
astfel, poate vom afla mai multe și despre prezent.
Iar la fel funcționează și memoria: ca un cârlig care
trage de noi și se încăpățânează să păstreze vii figuri și
evenimente, altminteri rămase mult în spatele nostru.

Loznitsa strikes again: in the world of montage film, in
the world of archival footage revived by new meanings,
the Ukrainian director seems to feel right at home. The
difference, in this case – because “Mr. Landsbergis” is
more than a reenactment made of footage which was
initially intended for other purposes – is that the images
which were brought to light are accompanied by a
living testimony and, unlike other documentaries of the
author, this is at the same time a historical landscape
and a portrait. Vytautas Landsbergis, now in his eighties,
takes a trip down memory lane and evokes the fight
for Lithuania’s independence, the separation from
the Soviet behemoth, and the assiduous search for
the quintessence of freedom. An initiator and active
participant, Landsbergis is a key character of the story
himself, as if his own ghost from the past would visit him
in the present. This is precisely what Loznitsa seems to tell
us here, namely that the time that went by between the
events of 1989-1991 and their recollection in the present
makes them even more significant, that it’s not too late to
return to the past to explore it more thoroughly and that,
in this manner, we might find more about the present.
And memory functions the same way: like a hook that
pulls on us, determined to keep alive figures and events
which were otherwise left way behind us.
text:

Andreea Chiper

BIO / SERGEI LOZNITSA Regizor, scenarist și producător, Loznitsa s-a născut la 5
septembrie 1964, în Baranovici, Uniunea Sovietică. În 1997 Sergei Loznitsa a absolvit
Institutul Rus de Cinematografie (VGIK) din Moscova. A regizat 19 documentare
recunoscute internațional și patru lungmetraje de ficțiune, toate având premiera în
cadrul Selecției oficiale a Festivalului de Film de la Cannes. În 2013 și-a lansat propria
companie de producție, ATOMS & VOID.
BIO / SERGEI LOZNITSA Director, script
writer and producer, Lozsnitsa was born on 5 September 1964 in Baranovici (USSR). In
1997 Sergei Loznitsa graduated from the Russian State Institute of Cinematography
(VGIK) in Moscow. He has directed 19 internationally acclaimed documentary films and 4
feature films, all of which were premiered in the Official Selection of Cannes Film Festival.
In 2013, Loznitsa launched a film production
company ATOMS & VOID.

_

Festivaluri și premii: Cinéma du Réel 2022 - SCAM International Award, Special Mention: Library Award /
Visions du Réel 2022 / True/False Film Festival 2022 / IDFA 2021 - Best Editing, Best Film / Tallinn Black Nights
Film Festival 2021 Filmografie: State Funeral (2019) / Donbass (2018) / The Trial (2018) / A Gentle Creature
(2017) / Austerlitz (2016) / The Event (2015) / Maidan (2014) / In the Fog (2012) / My Joy (2010)
/ Blockade (2006)
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/

⁄

⁄

Regie: Sergei Loznitsa Scenariu: Vytautas V. Landsbergis, Sergei Loznitsa Producție: Uljana Kim, Sergei
Loznitsa, Maria Baker-Choustova Imagine: Povilas Baltinas Montaj: Danielius Kokanauskis
Design de Sunet: Saulius Urbanavičius

⁄

⁄

⁄

Regie, Producție, Scenariu, Imagine, Montaj: Thomas Ash

牛久

_ [Japonia, 2021, 87’] V.O.: Japoneză, Engleză _

/ USHIKU

Subiectul refugiaților este inepuizabil: când începe să se
The subject of the refugees is inexhaustible: when the
instaleze normalizarea crudă, dar inevitabilă a unei crize cruel, albeit inevitable, normalization of a migration crisis
migratorii, un alt dezechilibru geopolitic sau climatic
begins to establish itself, another geopolitical or climatic
deschide ușa unui nou val de drame umane, de destine
upheaval opens the door to a new wave of human
întrerupte, de dezrădăcinări forțate. Ca răspuns, se fac
drama, interrupted destinies, and forced uprooting.
noi gesturi de solidaritate, licăresc noi speranțe, dar se
As an answer to the issue, new gestures of solidarity
nasc și noi polemici, naționaliștii și șoviniștii se hrănesc
emerge and new hopes begin to glimmer, as well as
cu frica de necunoscut a populațiilor și se înalță noi
new polemics, as nationalists and chauvinists feed on
bariere. Filmul lui Thomas Ash alege să se plaseze în
the people’s fear of the unknown, and new barriers are
afara ochiului tornadei, departe de zonele frontaliere
erected. The movie authored by Thomas Ash chooses
pe unde tranzitează mase de migranți sau chiar de așato position itself outside the eye of the storm, far from
zisele tărâmuri ale făgăduinței spre care se îndreaptă
the frontier zones where masses of migrants are in
cei mai mulți dintre ei. „Ushiku" ne face să pătrundem
transit, or even from so-called lands of promise towards
într-un centru de refugiați din Japonia, o țară rareori
which most of them head to. “Ushiku” makes us enter
asociată cu chestiunile migratorii. Motivul acestui calm
a refugee center in Japan, a country rarely associated
aparent este o politică de azil extrem de dură și slab
with migration issues. The reason behind this apparent
mediatizată, în spatele căreia se ascund încălcări majore
calmness is an extremely harsh and poorly mediatized
ale drepturilor omului - situație pe care Ash, din poziția
asylum policy, which conceals major human rights
lui de occidental stabilit de vreme îndelungată în țară
violations – a situation which Ash, from his position as
și de voluntar activând în centre de detenție pentru
a Westerner long-established in the country and as
refugiați, își propune s-o documenteze. Filmul este deci
a volunteer in the refugee detention centers, aims to
alcătuit din materiale filmate cu camera ascunsă, care
document. The movie is thus composed of materials
oferă o altă față - nu mai puțin crudă - sorții exilaților
recorded with a hidden camera, which renders another,
de pretutindeni: în locul cadavrelor eșuate pe țărmurile
no less cruel side, of the fate of exiles from all around
Mării Mediterane sau haosului Junglei din Calais, avem
the world: instead of dead bodies lying on the shores
de-a face aici cu labirintul kafkian al unei administrații
of the Mediterranean Sea, or the chaos of the Calais
surde și mute, în meandrele căreia indivizii riscă să-și
Jungle, we are faced with the Kafkesque labyrinth of
piardă identitatea. Camera lui Ash documentează însă
a deaf and mute administration, in the meanders of
metodele de rezistență ale deținuților, solicitându-ne
which individuals risk losing their identity. What Ash’s
pe această cale să le recunoaștem dreptul în teorie
camera documents, though, are the inmates’ methods of
incontestabil, și totuși atât de contestat, de a ocupa un resistance, therefore asking us to acknowledge their right
loc în lume.
to a place in the world – an incontestable right in theory,
which is yet so contested.
text: Liri Alienor Chapelan

SECTIONS _ THE LAW OF NATURE: PREY AND PREDATOR

USHIKU

BIO / THOMAS ASH În filmele sale Thomas Ash abordează subiecte legate de
sănătate și medicină, incluzând aici două documentare de lung metraj despre copiii
care trăiesc în zone afectate de contaminarea produsă de accidentul nuclear de la
Fukushima: „In the Grey Zone” (2012) și „A2-B-C” (2013). Proiectele sale recente s-au
concentrat pe tema morții: „-1287” (2014) și „Sending Off" (2019). De asemenea,
Thomas a fost producător executiv pentru filmul ”Boys for Sale” (2017, regizat de
Itako), un documentar despre lucrătorii sexuali din Tokyo.
BIO / THOMAS ASH
In his films Thomas Ash broadly focuses on issues surrounding health and medicine,
including two feature documentaries about children living in areas of Fukushima
contaminated by the 2011 nuclear meltdown: ”In the Grey Zone” (2012) and ”A2-B-C”
(2013). His recent work has revolved around themes such as death and dying: ”-1287”
(2014) and ”Sending Off’ (2019). In addition, Thomas served as executive producer for
”Boys for Sale” (2017, directed by Itako), a documentary about male sex workers in Tokyo.

_

Festivaluri și premii: Nippon Connection Japanese Film Festival 2021 - Best Documentary / DMZ International
Documentary Film Festival 2021 - Asian Perspective Award - Best Film / Yamagata International Documentary
Film Festival 2021 / Singapore International Film Festival 2021 Filmografie: Sending Off (2019) / Boys
for Sale (2017) / -1287 (2014) / A2-B-C (2013) / In the Grey Zone (2012)

/
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ACEASTĂ UCRAINA
NU SE VA OPRI
NICIODATĂ
THIS UKRAINE WILL
NEVER STOP

S9

SECȚIUNI _ ACEASTĂ UCRAINA NU SE VA OPRI NICIODATĂ

Întreaga Europă se află încă sub șocul invaziei ruse în Ucraina. Imagini pe care le vedeam doar în
documentarele de război din secolul trecut sau în scurte fragmente de știri din țări îndepărtate, au devenit dintrodată o realitate imediată, o realitate în culori, la o rezoluție bună, nu imaginile alb-negru de arhivă, adesea
șterse de trecerea timpului, pe care le asociam de obicei cu războiul. Acum totul e high-definition: tancurile
care calcă peste cadavre, orașele transformate în moloz, lacrimile de pe obrajii femeilor și ai bărbaților rămași
fără adăpost și de multe ori fără oameni dragi. Multe dintre aceste imagini nu le vom putea uita vreodată. Și
nici nu trebuie să uităm.
Deși aveam filme ucrainene în selecție, pericolul războiului ne-a făcut și mai conștienți de cultura
vecină care este sub atac și în pericol de pieire. În această situație de urgență am dorit să sprijinim și noi, în
măsura în care putem, vocile autorilor ucraineni care au lăsat camera deoparte și se află acum în tranșee, cu
arma în mână sau ajutându-i pe cei răniți, contribuind fiecare în felul lui la apărarea țării sale. Mulți dintre ei
duc acum o existență de nerecunoscut pentru care nici unul dintre noi nu ar fi pregătit.
Astfel, în solidaritate cu ei, în sprijinul libertății și suveranității lor, dorim să ne reamintim de Ucraina
- cum era înainte de distrugere, și de tot ce pierdem prin pierderile lor. În acest focus prezentăm câțiva
cineaști care au surprins Ucraina înaintea recentei invazii ruse, captând esența unei culturi puternice și pline de
individualitate, dar surprinzând și conflictele care se desfășurau de atâția ani acolo și care astăzi au explodat. În
filmul „Grămezi de moloz” urmărim joaca unor copii într-un peisaj apocaliptic dintr-un oraș din estul Ucrainei
cicatrizat după război. Filmul „Această ploaie nu se va opri niciodată” urmărește cazurile unor refugiații
care scapă de Războiul Civil Sirian, doar pentru a se izbi de conflictele armate din Ucraina, țara lor gazdă,
demonstrând că războiul nu e niciodată doar o problemă izolată, ci trebuie tratat ca o pandemie de care
suntem responsabili la nivel global. Chiar și în „Plai. Un drum prin munți”, ce se desfășoară într-un sat liniștit
și verde din munții Carpați, planează subtil amenințarea, iar personajele ce duc această existență bucolică în
comuniune cu natura poartă și ele rănile vizibile și invizibile ale războiului.
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While we already had Ukrainian films in our selection, the dangers of war have made us even more
aware of the culture of our neighbours that is now under attack and at risk of disappearing. Given the urgency of
this matter, our wish was to support, however we can, the voices of Ukrainian authors who have put their cameras
aside and are now in the trenches, with weapons in their hands or helping the injured, each contributing as
much as they can to defending their country. Many of them are living an existence that is beyond recognition,
that none of us could ever be prepared for.
Therefore, in solidarity with the Ukrainian people, in support of their freedom and sovereignty, we
would like to take a moment to remember Ukraine - as it used to be before destruction - and everything that we
are all losing through their losses as well. In this focus we highlight a few filmmakers who have captured Ukraine
before the recent Russian invasion, recording the essence of a strong and particular culture, but also touching
on the conflicts that had already been happening in the country and which have now blown up. In “Boney Piles”
we see children playing in an apocalyptic landscape of an Eastern Ukrainian town affected by the war. “This Rain
Will Never Stop” follows refugees fleeing from the Syrian Civil War, only to reach the armed conflicts in Ukraine,
their receiving country, thus proving that war is never an isolated issue and should be treated as a pandemic we
are globally responsible for. Even over “Plai. A Mountain Path” - set in a quiet, green village in the Carpathian
Mountains - hovers a subtle sense of threat, as the characters living in such a bucolic communion with nature
also bear the visible and invisible wounds of war.

SECTIONS _THIS UKRAINE WILL NEVER STOP

All of Europe is still in shock from the Russian invasion in Ukraine. Images we used to see only in the
war documentaries of the last century or in short news fragments from faraway countries have suddenly become
an everyday reality, a reality in colour and filmed in high quality, far different from the black and white images
from archives aged by time that we used to associate with the war. Now everything is high-definition: the tanks
crushing dead bodies, the cities turned to dust, the tears sliding on the cheeks of men and women left without
a home, as well as without their loved ones. Many of these images are images we will never be able to forget.
Nor should we forget them.
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TERYKONY
_ [Ucraina, 2022, 80’] V.O.: Rusă, Ucraineană _
BONEY PILES / GRĂMEZI DE MOLOZ
O ceată veselă de copii s-a pornit la colindat. Înarmați
A cheerful crowd of children go caroling. Armed with
Christmas lights and decorations, the children bravely
cu luminițe și decorațiuni de Crăciun, copiii înfruntă
make their way through ruins, rubble, and bombed
curajoși ruine, dărâmături, străzi bombardate și pătrund
streets as they enter houses on the verge of collapse
în case aflate în pragul colapsului pentru a cânta colinde
to sing carols and receive some change or candy
și a primi în schimb un ban sau o bomboană. Câțiva
in return. A small number of fearful locals agree to
localnici temători acceptă să le deschidă ușile altfel bine
open the otherwise firmly locked doors to them. This
ferecate. Aceasta este Ucraina de est, iar ei sunt copiii
is Eastern Ukraine and they are the children of war. In
războiului. Într-un peisaj apocaliptic ce se descompune
an apocalyptic landscape which decomposes day by
de la o zi la alta, Nastya, Yarik și prietenii lor se joacă cu
day, Nastya, Yarik, and their friends play on with fierce
înverșunare. Glasurile lor clare și cântecele nostalgice
determination. Their clear voices and nostalgic songs
răsună în cimitire improvizate, în locuri abandonate sau
resound among improvised cemeteries, abandoned
places, or even on the now-empty battlefield. The
chiar pe câmpul de luptă, acum pustiu. Copiii refuză
children won’t accept defeat. This is the new resistance
înfrângerea. Aceasta este noua mișcare de rezistență
movement – a resistance of innocence, imagination, and
- o rezistență a inocenței, a imaginației și a jocului
children’s games..
copilăresc.
text:

Monica Stan

BIO / TARAS TOMENKO este un regizor de film ucrainean născut în Kiev în 1976.
A absolvit Filologia în cadrul Universității Naționale Taras Shevchenko din Kiev,
precum și studiile de Cinema, în cadrul Universității Naționale de Teatru, Cinema și
Televiziune I. K. Karpenko-Kary din același oraș. În 2004 a fost unul dintre participanții
programului Berlinale Talents.
BIO / TARAS TOMENKO is an Ukrainian film direcor
born in Kyiv in 1976. He graduated in Philology from the Taras Shevchenko National
University of Kyiv, as well as in Cinema, from the Kyiv National I. K. Karpenko-Kary Theatre,
Cinema, and Television University. In 2004 he participated in the Berlinale Talents
program.

_

/

Festivaluri și premii: Berlin International Film Festival 2022 Filmografie: Slovo House. Unfinished Novel (2021)
/ Slovo House (2017) / Checkpoint Ukraine (2015) / Prison Mamas (2007) / Liza (2006) /
Discovering Ukraine (2004) / Parched Land (2004) / Tyr (2001) / Slaughter House (1999)
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Proiectat la OWR15 cu sprijinul ICR

⁄

Regie: Taras Tomenko Producție: Volodymyr Filippov, Andriy Suyarko, Alla Ovsiannikova, Oleksandr
Kovalenko Imagine: Misha Lubarsky Montaj: Viktor Malyarenko Sunet: Olha Havrylenko
Design de Sunet: Volodymyr Tretiakov Muzică: Alla Zagaykevych

⁄

⁄

⁄
⁄

⁄

⁄

⁄

Regie, Scenariu, Imagine: Eva Dzhyshyashvili
Producție: Oksana Ivanyuk
Montaj: Eva
Dzhyshyashvili, Svitlana Hryhorenko
Design de Sunet: Andrii Rohachov
Muzica: Erik Shved
Graphic Design: Maryna Nikolcheva
Distribuție: Dmytro Malkovych, Hanusia Malkovych, Mariika
Malkovych, Anychka Malkovych, Vasylko Malkovych

⁄

⁄

Proiectat la OWR15 cu sprijinul ICR

⁄

⁄

ПЛАЙ

_ [Ucraina, 2021, 75’] V.O.: Ucraineană _

Filmul de debut al ucrainiencei Eva Dzhyshyashvili
poate părea, la o privire neatentă, un titlu minor, prin
faptul că se concentrează asupra destinelor individuale
ale unui cuplu de bătrâni instalați în creierii munților,
departe de orice altă așezare umană, unde duc o viață
de trudă cinstită, cultivându-și pământul și crescându-și
nepoții. Dar în spatele acestei fațade de basm popular
atemporal se ascunde o poveste de o arzătoare
actualitate. Filmul pune în lumină două problematici
esențiale pentru înțelegerea războiului ruso-ucrainean.
În primul rând, dacă cea mai recentă deflagrație de
violență a acestuia, sub forma invaziei la scară largă
a rușilor, a putut lua observatorii occidentali prin
surprindere, populația ucraineană nu se amăgea cu
iluzia păcii. Protagonistul Dmytro poartă înscris în trup
evenimentele de pe Maidan și confruntările sângeroase
din estul țării: și-a pierdut piciorul în luptă, motiv
pentru care nevasta lui, Hannusia, a preluat povara
gospodăriei. În cazul lor, distanța fizică față de societate
nu rimează cu naivitatea sau cecitatea voluntară. Politica
se infiltrează sub o formă sau alta în toate faldurile
acestui colț de rai în care s-au adăpostit, și chiar și
dialogurile dintre bunic și nepotul de doar câțiva ani
sunt umbrite de spectrul războiului. Într-al doilea rând,
munca aprigă a bătrânilor iese din cadrul tabloului
rural și devine o demonstrație vibrantă, cu valoare
premonitorie, a spiritului de reziliență și a curajului
ucrainenilor care uimesc acum o lume întreagă.
text:

/ PLAI. UN DRUM PRIN MUNȚI

To an inattentive glance, Ukrainian director Eva
Dzhyshyashvili’s debut may seem inconsequential, as it
focuses on the individual destinies of an elderly couple
living in the mountains, at considerable distance from
any other human settlement, where they lead an honest
life of hard work, cultivating the land and raising their
grandchildren. Behind this timeless folk fairy tale façade,
though, hides a story which is burningly relevant to the
present. The movie sheds light on two crucial issues in
the Russian-Ukrainian war. First of all, if its latest outbreak
of violence, the Russian large-scale invasion, may have
taken Western observers by surprise, the Ukrainian
people were never deceived by the illusion of peace.
The protagonist Dmytro bears the marks of the Maidan
Uprising and the bloody confrontations in the east of
the country on his own body: he lost his leg in the fight,
which is why his wife, Hannusia, took over the burden of
household responsibilities. In their case, being physically
isolated from society doesn’t rhyme with being naive or
willfully ignorant. One way or another, politics infiltrates all
corners of this piece of paradise where they took refuge
and even the dialogues between the grandfather and his
young nephew are overshadowed by the spectre of war.
Secondly, the hard work of the two elderly protagonists
transcends the boundaries of the rural tableau and
becomes a vibrant premonitory demonstration of the
resilience and courage of the Ukrainian people who now
amaze the whole world.

SECTIONS _THIS UKRAINE WILL NEVER STOP

PLAI. A MOUNTAIN PATH

Liri Alienor Chapelan

BIO / EVA DZHYSHYASHVILI și-a dat doctoratul în cadrul Universității Naționale
de Cultură și Artă din Kiev, iar din 2014 lucrează ca profesoară de Fotografie în
departamentul de Film și Televiziune al aceleiași instituții. În 2017 Eva a absolvit
cursurile de Regie de Film Documentar ale Școlii Serhiy Bukovsky și și-a perfecționat
abilitățile cinematografice participând la proiecte precum „Young people about
Ukraine" și Docudays UA: CIVIL PITCH. „Plai. Drum prin munți" reprezintă debutul
său în documentarul de lung metraj.
BIO / EVA DZHYSHYASHVILI has obtained her
Magister’s Degree at the Kyiv National University of Culture and Arts and, since 2014, she
has been working as Professor of Photography in the Movie and Television Department
at the same institution. In 2017 Eva completed the Documentary Film Directing course
at Serhiy Bukovsky’s School and crafted her filmmaking skills participating in educational
projects such as "Young people about Ukraine" and Docudays UA: CIVIL PITCH. "Plai. A
Mountain Path" is Eva’s documentary feature debut.

_

Festivaluri și premii: Docudays UA International Documentary Human Rights Film Festival 2022 /
IDFA 2021 / Cannes Docs - Marché du Film 2020 Filmografie: Z.p. Glevaha (2017) / Yar (2016)
/ 15 Minutes More (2015)

/
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THIS RAIN WILL NEVER STOP
_ [Ucraina, Irak, Germania, Siria, Kurdistan, 2020 , 102’] V.O.: Rusă, Germană, Arabă, Ucraineană, Kurdă _
THIS RAIN WILL NEVER STOP / ACEASTĂ PLOAIE NU SE VA OPRI NICIODATĂ
Filmul Alinei Gorlova ne introduce în destinul tumultuos
Alina Gorlova’s film introduces us to the tumultuous
destiny of the Suleyman family which, as it fled the
al familiei Suleyman, care, fugind din calea Războiului
Syrian Civil War, was forced to spread in different
Civil Sirian, a fost nevoită să se răspândească în diferite
corners of Europe. The movie focuses mostly on the
colțuri ale Europei. Filmul se concentrează în mod
life of Andriy, who now lives with a part of his family in
special pe viața lui Andriy, care trăiește acum alături
Ukraine, where he works as a Red Cross volunteer. His
de o parte a familiei în Ucraina, unde este voluntar al
dream of living a normal life is alas abruptly ended by
Crucii Roșii. Visul lui de a trăi o viață normală este însă
the local reality: Andriy now has to face a new war, this
curmat abrupt de realitatea locală: Andriy trebuie să se
time in the host country. The movie follows Andriy in his
confrunte acum cu un nou război, de data aceasta în
peregrinations – from Ukraine to Germany, in Iraq, and
țara gazdă. Filmul îl urmărește pe Andriy în peregrinările
once again in Syria, in perpetual wandering, as each
sale - din Ucraina în Germania, în Irak și apoi din nou
country he passes through only deepens his feeling of
alienation. Andriy thus represents an unfortunate link
în Siria, într-o rătăcire continuă, fiecare țară străbătută
between various territories and war-torn communities.
adâncind și mai mult sentimentul său de dezrădăcinare.
Non-narrative inserts are woven into the storyline of his
Andriy reprezintă astfel un liant nefericit între diferite
journeys: fragments from military celebrations, parties, or
teritorii și comunități măcinate de război. În firul epic al
humanitarian endeavours, which evoke a reality marked
călătoriilor sale sunt întrețesute inserturi non-narative
by contradictions, tensions, and instability. Structured
de la festivități militare, petreceri sau acțiuni umanitare,
into chapters which unfold as a countdown, the film
care evocă o realitate marcată de contradicții, tensiuni
seems to anticipate an imminent disaster. It unnoticeably
și instabilitate. Structurat în capitole ce se desfășoară
transcends the personal stories of the protagonists and
sub forma unei numărători inverse, filmul pare să
becomes some sort of global meta-analysis of war’s
anunțe un dezastru iminent. Pe nesimțite el transcende
cyclical nature and absurdity, and the dislocation of the
poveștile personale ale protagoniștilor, devenind un fel
vulnerable.
de metaanaliză la nivel global a ciclicității și absurdității
războiului și a disclocării celor vulnerabili.
text: Monica Stan

BIO / ALINA GORLOVA este regizoare de film și monteuză. Născută și crescută în
Ucraina, a absolvit Universitatea Națională de Film și Televiziune Karpenko-Kary Kyiv.
A realizat primul ei documentar de lung metraj în 2016 („Kholodny Yar. Intro”), în timp
ce al doilea documentar al său, multi-premiatul „No Obvious Signs”, spune povestea
unei femei soldat din Ucraina care urmează o terapie pentru stresul post-traumatic.
În 2019 Alina a fost una dintre participantele programului Berlinale Talents.
BIO / ALINA GORLOVA is a director and film editor. Born and raised in Ukraine, she
graduated from Karpenko-Kary Kyiv National University of Theatre, Film & Television. She
completed her first feature-length documentary, ”Kholodny Yar. Intro,” in 2016, while
her second documentary, the acclaimed ”No Obvious Signs,” tells the story of a female
Ukrainian soldier who undergoes rehabilitation for post-traumatic stress. In 2019 Alina
participated in the 2019 Berlinale Talents program.

_

Festivaluri și premii: Docudays UA International Human Rights Documentary Film Festival 2021 - Current Time
Award / Las Palmas International Film Festival 2021 - Golden Lady Harimaguada Award / goEast 2021 - Golden
Lily Award for Best Film / IceDocs – Iceland Documentary Film Festival 2021 - Main Competition Won: Main
Award / El Gouna Film Festival 2021 - Special Mention / Cork International Film Festival 2021 - Cinematic
Documentary Competition - Best Film / Beldocs 2021 - International Competition Won: Main Award / Black
Canvas – Festival for Contemporary Cinema, Mexico 2021 - Best Cinematography / True/False 2021 / DOK.
fest München 2021 / Docaviv – Tel Aviv International Documentary Film Festival 2021 / West Lake International
Documentary Festival, China 2021 Filmografie: No Obvious Signs (2018) / Invisible Battalion (2017) /
Kholodny Yar. Intro (2016) / The First Step in the Clouds (2012)
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Proiectat la OWR15 cu sprijinul ICR

Regie: Alina Gorlova Producție: Maksym Nakonechnyi, Ilona Bicevska, Patrick Hamm Scenariu:
Alina Gorlova, Maksym Nakonechnyi Imagine: Tsvetkov Vyacheslav Montaj: Olha Zhurba, Simon
Mozgovyi, Alina Gorlova Sunet: Vasyl Yavtushenko Muzică: Goran Gora, Serge Synthkey

⁄

⁄

⁄

⁄
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FILME 1+1
DOUBLE BILLS

În procesul selecției, atenția ne-a fost atrasă de câțiva cineaști ale căror filme demonstrează niște
voci auctoriale puternice și niște viziuni cinematografice deosebite. Astfel, am ajuns de câteva ori în poziția
dificilă de a alege între două filme valoroase semnate de același cineast. Văzându-ne în asemenea dificultate, și
nefiind dispuși să renunțăm la filmele de care ne-am îndrăgostit, am hotărât ca în locul retrospectivei clasice, să
prezentăm o serie de double bills ce scot în evidență trei abordări cinematografice, care împing limitele genului
documentar către teritorii estetice nebănuite.

SECȚIUNI _FILME 1+1

SERGEI LOZNITSA ȘI FILMUL DE ARHIVĂ
Sergei Loznitsa este un regizor cu un apetit insațiabil, care trebuie să își investigheze subiectele
de interes atât în ficțiune, cât și în documentar până la epuizarea lor. Pasiunea lui pentru istorie și psihologia
maselor transpare în majoritatea filmelor sale, într-o formă sau alta, și adesea ce pornește să cerceteze în
documentar continuă apoi să rafineze în ficțiune. Mai mult decât orice, în filmele sale Loznitsa a studiat obsesiv
mai bine de două decenii istoria teritoriilor fostei Uniuni Sovietice — o istorie insuficient procesată și adesea
neasumată. Loznitsa atrage atenția asupra rănilor nevindecate ale blocului sovietic, care continuă să supureze și
astăzi în Ucraina și vor continua să ne macine până când și Rusia va trece prin același proces de autodenunțare
și redempțiune prin care a trecut Germania în raport cu crimele comise în cel de-al Doilea Război Mondial.
Aceleași mașinării toxice ale aparatului totalitar din perioada comunistă vor continua să se reconstruiască,
mascate doar sub aparența unui regim democratic, până când crimele trecutului și ale prezentului vor fi complet
recunoscute, iar noile valori democratice vor fi profund asimilate.
În această ediție am selecționat două documentare care au o relevanță directă pentru invazia rusă
în Ucraina: „Babi Yar. Context” și mai recentul „Domnul Landsbergis”. Ambele sunt filme de montaj, primul
folosind exclusiv materiale de arhivă, cel de al doilea intercalând imaginile de arhivă cu mărturiile protagonistului
evenimentelor - Mr. Vytautas Landsbergis - primul președinte lituanian după câștigarea independenței țării față
de URSS. Filmele lui Loznitsa te atrag și te țin la distanță în același timp, ceea ce alții numesc un fel de experiență
în afara corpului – an out of body experience. Simți că ești și obiect și privitor, și observat și observator. Trăiești
emoțiile imaginilor, dar în același timp ești conștient de ele, suferi pentru toți, dar îi și judeci pe fiecare în parte.
Poate numai așa poate fi abordată istoria. Stilul său de montaj îți revelează mecanismele prezente în dinamici
sociale care în momentul desfășurării faptelor par haotice, dar pe care Loznitsa le evocă spontan și cu cea mai
mare ușurință prin inteligente alăturări de imagini. Ceea ce mulți istorici se străduiesc să explice în cuvinte,
cineastul reușește în imagini, adesea fără dialog.
Felul în care Loznitsa folosește arhivele ajută la o înțelegere mai profundă a tuturor părților implicate
în dinamicele procese socio-politice ce au marcat istoria blocului sovietic. Adesea după filmele lui nu rămâi cu
înverșunare, ci cu o calmă împăcare și cu un gând de a face lucrurile mai bine data viitoare. Deși reprezintă o
radiografie a celor mai dureroase momente din istoria ultimului secol, filmele sale sunt până la urmă o invitație
la vindecare.
CHLOÉ GALIBERT-LAÎNÉ ȘI „DESKTOP DOCUMENTARY”
Filmele cercetătoarei și cineastei franceze Chloé Galibert-Laîné poartă amprenta unei priviri
analitice și personale în același timp, care se scufundă în subiectul investigat, îl descompune și îl studiază
bucată cu bucată, până când reușește să deslușească procese, să extragă reguli și să extrapoleze teorii despre
fenomene sociale pe baza unor comportamente individuale. Chloé arată cum poți face documentar fără să
îți părăsești sufrageria, fiind una dintre cele mai originale și îndrăznețe reprezentante ale genului supranumit
desktop documentary. Filmele sale folosesc materiale comune în era tehnologiei: imagini, comentarii și
forumuri de pe internet, cu care suntem bombardați zi de zi într-un haos din care nu putem desluși nimic.
Însă Chloé se încăpățânează să facă ordine în această masă amorfă și haotică ce ne inundă ecranele zi de zi,
și să extragă adevăruri despre fenomene sociologice și de psihologie socială, păstrând în același timp un ton
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personal. În acest sens se poate spune că cercetarea ei este mai degrabă calitativă, decât cantitativă, cineasta
aflându-se la intersecția dintre om de știință și artist, și asumându-și subiectivitatea privirii sale.
Filmele care ne-au atras atenția din filmografia ei sunt „Detectivistică” și „Mesaje în sticlă 1-2”,
co-regizat alături de Kevin B. Lee. Ambele folosesc arhivele internetului pentru a studia condițiile în care iau
naștere teorii ale conspirației, fake news, manipulări mediatice ce pornesc de la imagini și culminează în forme
virtuale de „linșaj”. Cum se creează imaginea unui terorist în imaginarul colectiv? Cum se autoreprezintă
grupările teroriste în fața publicului?

NICOLAS KLOTZ & ÉLISABETH PERCEVAL ȘI DOCUMENTARUL EXPERIMENTAL

Ultimele, dar nu cele din urmă filme din seria de double bills-uri aparțin unui duo regizoral format din
doi cineaști francezi care numără peste 14 filme de lung metraj și numeroase mediumetraje, scurtmetraje, eseuri
și instalații video și care împreună reprezintă una dintre cele mai singulare voci în cinemaul internațional. Acest
cuplu regizoral sfidează atât modurile tradiționale de producție cinematografică, cât și convențiile estetice
și narative clasice, filmele lor jucându-se mereu la intersecția dintre cinema, dans, teatru, muzică, filosofie și
literatură. Ceea ce rezultă este un cinema interdisciplinar proaspăt, poetic și personal a cărui privire empatică
are mereu în centru vulnerabilitatea umană. Pe cât de lirice în expresie, cu o predilecție de a reinventa formele
cinematografice, pe atât de politce sunt filmele lor, care nu doar chestionează, ci caută să transforme realitățile
sociale, violența și inegalitățile lumii moderne.

SECTIONS _DOUBLE BILLS

Filmele sale pun întrebări legate de etica și responsabilitatea propagării imaginilor și a consumului
acestora. Prin analiza ei meticuloasă cineasta scoate la iveală ficțiunile internetului la care autori sunt toți cei care
comentează, distribuie imagini, le reinterpretează, creând povești fantasmagorice care adesea sunt vândute și
consumate cu lăcomie drept adevăruri. Filmele ei chestionează și chiar denunță complicitatea mass-media și
pe cea a cinemaului, reamintindu-ne de vulnerabilitatea subiecților prezenți în imagini.

Cele două documentare pe care le prezentăm în acest an – „Frontiera sălbatică” și „Să spunem
<<revoluție>>”– sunt doar două exemple ale abordării lor neconvenționale. Cineaștii se imersează complet în
lumea protagoniștilor lor, lăsându-se purtați de aceștia fără așteptări și preconcepții, mânați doar de empatie
și curiozitate, ceea ce face ca filmele lor să fie o formă de eliberare în sine, întruchipând astfel cinematografic
aspirația protagoniștilor lor - refugiați, migranți, mereu pe fugă, condamnați la o marginalitate fără de sfârșit.
„Frontiera sălbatică” documentează tabăra de migranți supranumită „jungla din Calais” într-o perioadă de criză,
când miile de locuitori ai taberei sunt amenințați de intensificarea rasismului în Occident, de restricționarea și
violarea drepturilor lor și de intenția autorităților de a dizolva tabăra. Camera cineaștilor nu conduce, ci se
lasă ghidată, nu dictează, ci lasă să i se șoptească de către protagoniști parcursul filmului, devenind astfel
instrumentul de expresie al celor pe care îi filmează, în loc să rămână doar un simplu mod de consemnare.
Un pas și mai îndrăzneț în experiment îl fac în „Să spunem <<revoluție>>”, care pornind de la o
adaptare deschisă a unei nuvele scrise de William Faulkner despre evadarea unui sclav, aceștia reconstruiesc
textul în diferite formule cu migranți răspândiți pe trei continente. Vorbind despre sclavie, colonizare și urmările
lor în contextul globalizării, filmul este un caleidoscopic work-in-progress compus din diferite momente, o
improvizație liberă pe marginea temei identității realizată cu o libertate de invidiat, cum numai un virtuoz își
poate permite. Universul sonor al operelor lor este la fel de original ca cel vizual și narativ, cineaștii nesfiindu-se
în fața celor mai curajoase alegeri de sound design, folosind bucăți de muzică din genuri din cele mai variate
și chiar contrastante, ce transformă operele lor în adevărate ode ale vieții în formele sale cele mai diverse și
exuberante. Ambele filme au aparența unei opere în desfășurare, neterminate, care ar putea fi perpetuată la
nesfârșit într-o debordantă și nesecată expresie cinematografică.
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While selecting the films, our attention was drawn to several filmmakers whose films exhibit powerful
authorial voices and distinctive visions on cinema. We have thus found ourselves in the position of having to
choose between two films of the same filmmakers. Faced with this difficulty and unwilling to give up on films we
fell in love with, instead of our usual retrospective we have decided to present a series of double bills highlighting
three different approaches to cinema which push the limits of the documentary genre towards surprising
territories.

SECȚIUNI _FILME 1+1

SERGEI LOZNITSA AND FOUND FOOTAGE
Sergei Loznitsa is a director of insatiable appetite, who investigates his subject matter thoroughly, in
fiction as much as in documentary. His passion for history and the psychology of the masses is evident in most of
his films, in one form or another, and he often eventually refines in fiction what he initially sets out to examine in
his documentaries. More than anything, for more than two decades, Loznitsa has obsessively studied the history
of Soviet Union’s former territories – a history which is insufficiently processed and often never taken responsibility
for. Loznitsa draws attention to the wounds that the Soviet bloc has failed to heal, which are still bleeding today in
Ukraine and from which we will continue to suffer until Russia undergoes the same process of self-denunciation
and redemption that Germany has undergone in relation to the crimes committed during the Second World
War. The same toxic machinations of the totalitarian apparatus of the communist regime will keep rebuilding
themselves, under the supposed pretense of a democratic regime, until the crimes of the past and those of the
present will be admitted to; and until new, democratic values will be assimilated on a profound level.
For this edition we have selected two documentaries of particular relevance in the context of the
Russian invasion in Ukraine: “Babi Yar. Context” and “Mr. Landsbergis.” Both films employ techniques of
montage, the first consisting exclusively of found footage, while the second combines archives with statements
from the protagonist - Mr. Vytautas Landsbergis, the first Lithuanian president after the country’s independence
from the USSR. Loznitsa’s films draw you towards them to the same degree that they keep you at a distance, what
some often refer to as an out of body experience. You feel as if you are both the object and the spectator, the
one looking and the one who is being looked at. You feel the emotions stemming from the images, yet, at the
same time, you retain a level of awareness, you suffer for everyone else, but you also judge each and every one of
them. Perhaps history can be approached only in this manner. The director’s editing style reveals mechanisms of
social dynamics which may at first appear chaotic, but which Loznitsa depicts spontaneously and with the greatest
of ease in clever juxtapositions of images. What many historians struggle to explain through words, the director
manages to express through images which often contain no dialogue at all.
Loznitsa’s use of found footage supports a more profound understanding of all the parties involved in
the dynamic socio-political processes that have defined the history of the Soviet bloc. Often times, after seeing
the director’s films, what one is left with is not rage or indignation, but a calm acceptance and the thought that
next time things should be done more carefully. While they radiograph the most painful moments of the last
century, Loznitsa’s films are, after all, an invitation to healing.
CHLOÉ GALIBERT-LAÎNÉ AND THE ‘DESKTOP DOCUMENTARY’
The films of French researcher and filmmaker Chloé Galibert-Laîné bear the touch of a simultaneously
personal and analytical lens, which plunges into the subject of the investigation, deconstructs it, and studies
is piece by piece, until processes are revealed, rules are extracted, and theories about social phenomena are
extrapolated from individual behaviour. One of the most original and daring representatives of the ‘desktop
documentary’ genre, Chloé shows us how a documentary can be made without leaving the space of your living
room. Her films make use of resources that are very common in the age of technology: images, comments,
and forums on the Internet, that each of us is being bombarded with on a daily basis, in a chaos we can barely
understand.
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Chloé stubbornly sets herself the task of making sense of this amorphous and chaotic mass flooding our screens,
extracting pieces of truth concerned with sociological phenomena and social psychology, while retaining a
personal tone. We can thus say that her research is qualitative rather than quantitative, with the filmmaker finding
herself at the crossroads between a scientist and an artist, acknowledging, at the same time, the subjectivity of
her own gaze.

Chloé’s films question the ethics and responsibility of image dissemination and consumption.
Through her meticulous analysis the filmmaker reveals the fictions of the Internet whose authors are all those who
comment, share images, distort them, creating phantasmagorical stories that are sold and rapaciously consumed
as truths. Her films question and even denounce the complicity of mass media and cinema, reminding us of the
vulnerabilities that the people in these images are exposed to.
NICOLAS KLOTZ & ÉLISABETH PERCEVAL AND THE EXPERIMENTAL DOCUMENTARY
Last but not least, two other films in our double bill series belong to a directorial duo formed by two
French filmmakers who have made more than 14 feature films together and numerous other medium-length
films, short films, essays, and video installations, and who represent one of the most singular voices of world
cinema. This duo goes against the traditional modes of cinema production, as well as against classical aesthetic
and narrative conventions, as their films playfully operate at the intersection between cinema, dance, theatre,
music, philosophy, and literature. The result is a fresh, poetic, and personal interdisciplinary cinema, the empathic
gaze of which always focuses on human vulnerability. Their films are lyrical, with a tendency to reinvent cinematic
formulas, as much as they are political, and they don’t restrict themselves to questioning social realities, violence,
and the inequities of the modern world, but seek to transform them.

SECTIONS _DOUBLE BILLS

The films which captured our attention were “Forensickness” and “Bottled Songs 1-2,” co-directed
with Kevin B. Lee. Both use footage from the Internet to study the germinating circumstances of conspiracy
theories, fake news, and other media manipulations that are based on images and culminate as forms of virtual
“lynching.” How is the image of a terrorist formed in our collective mentality? How are terrorist organizations
representing themselves to the public?

The two documentaries we present this year – “The Wild Frontier” and “Let's Say Revolution” - are
merely two examples of their unconventional style. The filmmakers immerse themselves into the worlds of their
protagonists, being carried away by them without expecting anything in return and without preconceptions,
being driven only by empathy and curiosity, thus offering their films the potential for self-liberation and for fulfilling
through cinema the aspirations of their protagonists - refugees, migrants, always on the run and condemned to
a perpetual marginality. “The Wild Frontier” documents the refugee camp known as “The Calais Jungle'' during a
period of crisis, when the thousands of residents of the camp were threatened by intensifying racism in the West,
by the restriction and violation of their rights and the authorities' intention of disbanding the camp. Instead of
leading, the filmmakers’ camera lets itself be guided; it does not dictate, but lets the protagonists whisper the
path the film should take, the camera thus becoming a medium of expression for the people it films and going
beyond the sole and simple role of a recording instrument.
An even more daring experiment is undertaken by the directors in “Let's Say Revolution,” where, in the
form of a free adaptation of a William Faulkner short story about a man escaping from slavery, the two redesign
the text with the aid of migrants from three continents. Discussing issues of slavery, colonization, and their
consequences in the context of globalization, the film is a kaleidoscopic work-in-progress comprised of different
moments, an improvisation on the subject of identity executed with a freedom one could easily envy, as only a
virtuoso can deliver. The sonic universe of their films is as original as the visual and narrative ones - the directors
make bold sound design choices and use varied, or even contrasting pieces of music, which turn their works into
veritable odes to life in its most diverse and exuberant forms. Both films give the feeling of a work-in-progress,
which could eventually be perpetuated indefinitely in a dazzling and inexhaustible cinematic expression.
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S11

SCURTMETRAJE
ARTROPODE

ARTHROPOD
SHORTS

În acest an am readus în atenție documentarul de
scurtmetraj, pentru că de cele mai multe ori acesta
reprezintă punctul de plecare pentru cineaștii tineri. Astfel,
dorim să încurajăm descoperirea de noi talente și viziuni
cinematografice, care în câțiva ani vor culmina poate în niște
voci auctoriale semnificative din cinemaul internațional.
This year we brought back the
documentary short film format,
because most of the time this represents
the starting point for young filmmakers.
In this way, we want to encourage the
discovery of new talents and cinematic
approaches, which in a few years
will perhaps culminate in significant
authorial voices of international cinema.

⁄

Regie, Montaj: Audrey Jean-Baptiste, Maxime Jean-Baptiste Producție: Gérard Azoulay
Imagine: Audrey Jean-Baptiste Design de Sunet: Clément Laforce Narațiune: Rose Martine

⁄

⁄

⁄

Unele povești nu pot fi spuse decât privind în urmă
Some stories can only be told looking back at one’s
la propria imagine proiectată undeva înaintea nașterii
own image projected sometime before their birth. For
noastre. De pildă, povestea răvășitoare a Guyanei
instance, the tumultuous story of the French Guiana
franceze poate să încapă în cărțile de istorie, dar
can fit into history books, but what better way to ponder
ce manieră mai potrivită de a pedala pe marginile
over events than to enter a dialogue with one’s personal
evenimentelor decât un dialog cu trecutul personal?
past? The citizens of Guiana felt on their own skin what
Locuitorii din Guyana au simțit pe pielea lor cum poate
it means to have the rug pulled from under their feet
să-ți fugă pământul de sub picioare, atunci când de
when de Gaulle decided to turn their homeland into
Gaulle a decis să le transforme teritoriul de baștină
a space center, and his colonial dream came to life
într-un centru spațial, iar visul lui colonialist a prins viață
through deforestation and the forced displacement in a
prin defrișări forestiere și strămutarea oamenilor într-un
modern space, with all the promised comfort crammed
spațiu modern, cu tot confortul promis înghesuit într-un
into a concrete apartment building. The filmmakers’
bloc de beton. Bunicul cineaștilor evocă rachetele
grandfather evokes the rain rockets, the forests
care aduceau ploaia, pădurile evaporate în zgomotul
evaporating in the noise of the bulldozers, a tranquil
buldozerelor, o apă liniștită de mult secată - tot ce
water stream which has long dried up – all that lingers on
rămâne pe firul străveziu al amintirii, toate fragmentele
the translucent thread of memory, all the life and dream
de viață și vis de care ținem cu dinții. Titlul face dreptate fragments that we hold on to. The title does justice to the
filmului: imaginile sunt ecoul unor bătăi de inimi stinse
film: the images are the echo of long-faded heartbeats,
de mult, sau poate al unor aripi încă vii.
or perhaps of wings which still pulsate with life.
text:

Andreea Chiper

SECTIONS _ARTHROPOD SHORTS

ÉCOUTEZ LE BATTEMENT DE NOS IMAGES
_ [Franța, Guyana Franceză, 2021 , 15’] V.O.: Franceză _
LISTEN TO THE BEAT OF OUR IMAGES / ASCULTAȚI BĂTĂILE IMAGINILOR NOASTRE

BIO / Cineasta AUDREY JEAN-BAPTISTE lucrează în Franța și Guyana Franceză.
Filmele sale abordează teme legate de rasă, gen și sexualitate. Primul său
documentar, „Fabulous” (2019) a fost selectat la aproximativ 60 de festivaluri
internaționale, incluzând IDFA. Momentan se află în post-producție cu al treilea ei
film, „Adieu l'enfance”, produs de Films Grand Huit. MAXIME JEAN-BAPTISTE este un
cineast rezidențiat în Bruxelles și Paris. Lucrările sale audiovizuale și performance-urile
sale îmbină cinemaul documentar cu arta contemporană. „Nou voix” (2018), proiectul
său video autobiografic, a câștigat Premiul Juriului în cadrul Festival des Cinémas
Différents et Expérimentaux de Paris. BIO / Filmmaker AUDREY JEAN-BAPTISTE
is based between France and French Guiana. Her films address issues of race, gender,
and sexuality. Her first documentary film, ”Fabulous” (2019) has been selected at about
60 international festivals, including IDFA. She is now in post-production with her third
movie, ”Adieu l'enfance,” produced by Films Grand Huit. MAXIME JEAN-BAPTISTE is
a filmmaker based between Brussels and Paris. His audiovisual and performative work
blend documentary film and contemporary art. ”Nou voix” (2018), his autobiographical
video work, received the Jury Prize at the Festival des Cinémas Différents et
Expérimentaux de Paris.

_

Festivaluri și premii: Sundance Film Festival 2022 / Chicago International Film Festival 2021 - Silver Hugo:
Documentary Short Film Competition / Melbourne International Film Festival 2021 - Best Documentary Short
Film / Olhar de Cinema - Curitiba International Film Festival / 2021 - Special Mention: Olhar Award – Best Short
Film / IDFA 2021 / Montreal International Documentary Festival 2021 / Images Festival 2021 / Clermont-Ferrand ,
France, 2021 / Frames of Representation 2021 / Camden International Film Festival 2021 / CPH:DOX 2021
/ Hot Docs 2021 Filmografie: Audrey Jean-Baptiste: Fabulous (2019); Maxime Jean-Baptiste:
Moune Ô (2022) / Nou voix (2018)

/
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NANU TUDOR
_ [Belgia, Ungaria, Portugalia, Republica Moldova, 2021 , 21’] V.O.: Română, Rusă _
MY UNCLE TUDOR / NANU TUDOR
După 20 de ani de tăcere, Olga se întoarce în casa
After 20 years of silence, Olga returns to her greatgrandparents’ house, where she spent her childhood.
străbunicilor, unde şi-a petrecut copilăria. Mult aşteptata
The much-awaited family reunion is overshadowed by
reuniune de familie este umbrită de încercarea de a-şi
her attempt to confront her uncle, who sexually abused
confrunta unchiul, care a abuzat-o sexual la 9 ani şi care
nici azi nu regretă ce a făcut, ba chiar își justifică împăcat her when she was 9, who still doesn’t regret what he did
and even justifies his actions with a reconciled attitude.
acțiunile. Spune că tot ce a făcut a fost cu acordul ei,
He claims that everything he did took place with her
deși la vârsta aceea copila nu avea nici cuvintele pentru
consent, although at that age the girl didn’t even have
ceea ce i se întâmpla. Regizoarea atrage atenția că
the words to process what was happening to her. The
nu străinii, aşa cum s-ar crede, ci tocmai persoanele
director points out that it’s not the strangers, as many
apropiate sunt mai susceptibile să-i traumatizeze pe
might think, but precisely the people close to the
copii, pentru că beneficiază deja de încrederea părinţilor family who are more susceptible to traumatize children,
because they already have the trust of their parents and,
și, automat, și de a copiilor. Filmul e o incursiune
implicitly, that of the children. The movie is an almost
aproape poetică într-o lume simplă, lumea copilăriei la
poetic foray into a simple world: the world of childhood
țară; timpul curge încet, apăsător, așa cum apăsătoare
a fost, atâția ani, povara întrebărilor nepuse. Justificările in the countryside; time goes by slowly, heavily, just as the
burden of all the unasked questions weighed heavily. The
bătrânului se amestecă cu durerea ei nespusă, așa
old man’s justifications blend with her unspoken pain,
cum rusa și româna se amestecă pe nesimțite în graiul
just like Russian and Romanian blend in the speech of
bătrânelor care rememorează anii tinereții.
the old women who reminiscence about their youth.
text:

Sorana Stănescu

BIO / OLGA LUCOVNICOVA Născută în Republica Moldova și rezidențiată în Belgia,
Olga Lucovnicova a studiat Imagine la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
din Chişinău și a absolvit ulterior cursurile de Regie de Documentar ale programului
DocNomads. A debutat în 2013 cu scurtmetrajul „O crenguţă de scoruş”. Filmele
Olgăi se concentrează pe povești care au puterea de a genera schimbare socială și
să devină o sursă și o oportunitate pentru de dezbatere și dialog.
BIO / OLGA
LUCOVNICOVA Born in the Republic of Moldova and currently based in Belgium, Olga
Lucovnicova studied Cinematography at the Music, Theatre, and Fine Arts Academy in
Chişinău and then graduated in Documentary Directed from the DocNomads program.
She made her debut in 2013 with the short film ”A Rowan Bough.” Olga’s projects focus
on stories that have the power to generate social change and to become a source and
an opportunity for debate and dialogue.

_

Festivaluri și premii: Vilnius International Short Film Festival 2022 - Grand Prix / Berlin International Film
Festival 2021 - Golden Berlin Bear - Best Short Film / Beldocs Festival 2021 - Jury Prize - Best Short / DocAviv
Film Festival 2021 - Best Short Film - Honorable Mention / ZagrebDox 2021 - Big Stamp Award / Uppsala
International Short Film Festival 2021 - Audience Award / Norwegian Short Film Festival 2021 - Golden Chair
Award / Hamburg International Short Film Festival 2021 - Deframed Award / Guanajuato International Film
Festival 2021 - Best Documentary Short Film / Go Short International Short Film Festival Nijmegen 2021 Audience Award / Festival du nouveau cinéma 2021 - Best International Short Film / Ghent International Film
Festival 2021 / Krakow Film Festival 2021 / San Sebastián International Film Festival 2021 / Riga International
Film Festival 2021 / European Film Awards 2021 / Dokufest International Documentary and
Short Film Festival 2021 / Aegean Film Festival 2021
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⁄

Regie, Scenariu, Imagine, Montaj, Sunet, Muzică: Olga Lucovnicova
Producție: Frederik Nicolai, Olga Lucovnicova

⁄

Regie, Scenariu, Imagine: Camila Moreiras Producție: Valérie Delpierre
Montaj: Pablo Gil, Camila Moreiras Sunet: Alejandra Molina

⁄

⁄

SINE DIE

_ [Spania, 2021 , 15’] V.O.: Franceză _

/ SINE DIE

La câteva decenii după ce pelicula a încetat să mai fie
A few decades since film ceased to be the main material
principalul suport al cinemaului, o regizoare se întoarce
support of cinema, a director returns to it in order to
la ea pentru a surprinde irizațiile unui peisaj îmbibat
capture the iridescences of a landscape steeped in
de frumusețe și otravă. Pentru că - nu-i așa? - cum
beauty and poison. Because – isn’t it so? – how else can
altfel ai putea să vorbești despre boală decât din însăși
one talk about illness other than from within the very
materia organică a filmului? Cum altfel ai putea să sapi
organic matter of film? How else can one dig into their
în propriul corp mistuit de suferință și totodată în solul
own body devoured by suffering, as well as into the
otrăvit de plutoniu din Palomares?
plutonium-poisoned soil of Palomares? Camila Moreiras
Camila Moreiras ne duce acolo unde pielea se
takes us to that place where skin blends into the dry soil,
confundă cu solul arid, unde plămânii ard în fumul toxic, where lungs burn in toxic smoke, where we’re forced to
unde suntem obligați să ne privim reflecția din apa
contemplate our reflection in the contaminated water.
contaminată. Filmul ei este o introspecție nemiloasă în
Her movie is a relentless foray into one’s own secret
propriile unghere secrete, o cartografiere deopotrivă
nooks and crannies, a simultaneously lyrical and lucid
lirică și lucidă a rutelor de sub piele și mult dincolo de
mapping of the routes beneath the skin and way beyond
suprafața ei. Dovada supremă că frumusețea depășește
its surface. The ultimate proof that beauty transcends
și corpul, și imaginea - plonjând drept în mijlocul durerii.
both the body and the image – plunging right into the
midst of pain.
text:

Andreea Chiper

SECTIONS _ARTHROPOD SHORTS

SINE DIE

BIO / CAMILA MOREIRAS (n. 1986) este o artistă hispanică, realizatoare de
documentare experimentale și creative pe teme precum documentarea compulsivă,
cultura practicilor de supraveghere și relația acestora cu peisajul, ecologia și corpul.
Lucrările sale au fost expuse și proiectate în SUA, Spania, Mexic și Regatul Unit.
Moreiras are un doctorat în Limba și Literatura Spaniolă, respectiv Portugheză (New
York University) și o diplomă de master în Documentar Creativ (Universitatea Pompeu
Fabra din Barcelona).
BIO / CAMILA MOREIRAS (b. 1986) is an hispanic artist who
makes experimental and creative documentaries about compulsive documentation,
surveillance culture, and their relationship to landscape, ecology, and the body proper.
Her work has been exhibited and screened in the United States, Spain, Mexico, and the
UK. Moreiras holds a doctorate in Spanish and Portuguese Languages and Literature
from New York University, and a master's degree in Creative Documentary from the
Pompeu Fabra University in Barcelona, Spain.

_

Festivaluri și premii: IDFA 2021 / Vilnius International Short Film Festival 2021
Filmografie: Not for Medical Use (2017) / Contratemps nº1 (2016)

/
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SECȚIUNI _ SCURTMETRAJE ARTROPODE

WHEN LIGHT IS DISPLACED
_ [Palestina, SUA, 2021, 6’] V.O.: Arabă _
WHEN LIGHT IS DISPLACED / DISPERSIA LUMINII
Într-o rază de soare poate să încapă o lume întreagă
A whole world can fit into a ray of sunshine – or at least
small particles of it, refracted ad infinitum. From sunny
- sau măcar mici particule din ea, refractate la infinit.
California, an orange orchard seems to preserve the
Din California însorită, o livadă de portocali pare să
memory of the orchards in yesteryear’s Jaffa, awakened
păstreze amintirea livezilor din Jaffa de odinioară, trezită
as a warning that history can repeat itself, that urban
la viață ca o amenințare că istoria se poate repeta, că
expansion can strike again, in any corner of the world.
expansiunea urbană poate lovi din nou, în orice colț al
Separated by oceans and countries, the orchards come
lumii. Despărțite de mări și țări, livezile se unesc în visul together in the filmmaker’s dream of turning cinema into
cineastei de a transforma cinemaul într-o denudare
a complete unveiling of the absolute truth, as well as in
completă a adevărului absolut, și în visul tatălui său de
the father’s dream of keeping illusion and hope intact.
a păstra intacte iluzia și speranța. Zaina Bseiso folosește
Zaina Bseiso uses the images of an orange orchard in
imaginile unei livezi de portocali pentru a ne vorbi
an attempt to tell us about reality and illusion, about the
relevance of truth in a time when it’s increasingly harder
despre realitate și iluzie, despre relevanța adevărului
to discern between the core of things and all the layers
într-un timp când e tot mai greu să distingi între fața
above it.
lucrurilor și toate straturile de deasupra.
text:

Andreea Chiper

BIO / ZAINA BSEISO Rezidențiată în Los Angeles și crescută în Egipt de părinți
palestinieni, Zaina Bseiso este regizoare de film, producătoare și curator, a cărei
principală zonă de interes o reprezintă filmul documentar și cinemaul experimental.
Proiectele sale explorează relația dintre materialitățile spațiului și chestiuni legate
de memorie, supraveghere, corporalitate și naționalism. Bseiso a absolvit masterul
de Film și Video în cadrul California Institute of the Arts și este, de asemenea, cofondatoare a grupului Bahía Colectiva, o comunitate de cineaști și curatori.
BIO /
ZAINA BSEISO Based in Los Angeles and raised in Egypt by Palestinian parents, Zaina
Bseiso is a film director, producer, and curator whose main focus is documentary and
experimental cinema. Her projects explore the relationship between the materialities of
place, issues of memory, surveillance, corporeality, and nationalism. Bseiso has a master’s
degree in Film and Video from the California Institute of the Arts and is a co-founder of
Bahía Colectiva, a community of filmmakers and curators.

_
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Festivaluri și premii: DOK Leipzig 2021 / Montreal International Documentary Festival 2021
/ Guanajuato International Film Festival 2021 / Curtas Vila do Conde International Film Festival 2021
Filmografie: Nepantla (2019)

/

⁄

⁄

Regie, Scenariu, Montaj: Zaina Bseiso
Imagine, Producție: Luis Gutierrez Arias, Zaina Bseiso
Sunet: Sarah Ibrahim, Gavati Wad
Muzică: Brian Griffith
Animație: Adam Wand, Jordan Wong

⁄

⁄

PROGRAM
SPECIAL
SPECIAL
PROGRAM
SIXPACKFILM

S12

SECȚIUNI _ SIXPACKFILM

PERFORMING ECOLOGY
Ceea ce leagă aceste filme diverse este tematica explorării relației dintre om și natură. Acest lucru
începe în „Peisaj în deteriorare” ca un performance acustic în care undele radio sunt reproduse pe timp
de noapte sub formă de șuierături și sunete de lovituri și ciocniri. În „Animistica”, creaturi uimitoare cresc
din carcase de animale iar impermanența naturală se îmbină cu re-animarea artificială. „Urmele Antarcticii”
abordează unul dintre cele mai sângeroase capitole din istoria exploatării naturii de către om, în timp ce
„Irigație imperială” recurge la suprarealism și alterare digitală pentru a accesa straturile și adevărurile profunde
ale pământului. În „Paradisul mai târziu” opera lui Joseph Conrad, „Inima întunericului”, este scoasă din
pădurea tropicală africană și transportată în suburbiile pline de gunoi ale unei metropole asiatice, pictând astfel
un tablou apocaliptic al lumii noastre. Disconfortul devine fizic odată cu „TRAFO”, în care fețele corpurilor
protagoniștilor sunt supuse unei întregi serii de eforturi și deformări posibile și imposibile. Până unde poate fi
împinsă suportabilitatea fizică și care sunt limitele rezonabilului – atât politic, cât și din alte puncte de vedere?
SIXPACKFILM
Sixpackfilm a luat naștere la începutul anilor ’90 ca organizație noncomercială de vânzări și distribuție
pentru filme și videouri austriece independente. Principala noastră misiune are în vedere sprijinirea festivalurilor
prin filme selectate aparținând tututor genurilor și lungimilor, precum și rezolvarea cererilor legate de distribuție,
licențe și achiziții. Pe lângă filme recente, catalogul nostru bogat include un spectru larg de contribuții la istoria
filmului austriac de avangardă de la începutul anilor ’50 și până în prezent.
GERALD WEBER
Gerald Weber s-a născut în 1965 în Viena, Austria. A studiat Istoria, Geografia, Filozofia și Teoria de
Film în Viena și Barcelona. Este co-fondatorul platformei „Projektor - Discussion forum on film, video, and new
media" și co-organizatorul simpozionului internațional „Film-SUBJECT-Theory” (1996). Din 1997 este membru
permanent al Sixpackfilm și, începând cu 2004, CEO adjunct al aceleiași companii. De asemenea, lucrează în
calitate de curator pentru numeroase programe de film din Austria – festivaluri, cinemateci și alte locații. Pe
lângă toate acestea, ține conferințe, organizează discuții și ateliere de film și, ocazional, scrie despre cinema și
media.

2
1
3

ANTARCTIC TRACES
(Antarctic Traces / Urmele Antarcticii
Michaela Grill, 2019, 30')

ANIMISTICA
(Animistica / Animistica
Nikki Schuster, 2018, 7')

IMPERIAL IRRIGATION
(Imperial Irrigation / Irigație imperială
Lukas Marxt, 2020, 20')
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SIXPACKFILM
Sixpackfilm was founded in the early 1990s as a non-commercial sales and distribution company for
independently produced Austrian films and videos. Our main tasks include festival support through selected
current works of all genres and lengths, as well as handling distribution requests, licensing, or acquisitions. In
addition to current films, our steadily growing catalog includes a comprehensive spectrum of contributions to the
history of the Austrian film avant-garde since the 1950s.
GERALD WEBER
Gerald Weber was born 1965 in Vienna, Austria. He studied History, Geography, Philosophy, and Film
Theory in Vienna and Barcelona. He is the co-founder of "Projektor - Discussion forum on film, video, and new
media" and co-organizer of the ”Film-SUBJECT-Theory” international symposium (1996). SInce 1997 Weber
has served as permanent staff member of Sixpackfilm and, beginning with 2004, as deputy CEO of the same
company. He is also a curator of numerous film programs in Austria – film festivals, cinematheques, and other
venues. In addition to all this, he gives lectures, hosts film discussions and workshops, and occasionally writes
about cinema and media.

PARADISE LATER
(Paradise Later / Paradisul
mai târziu
Ascan Breuer, 2010, 13')

5

4

6

SECTIONS _ SIXPACKFILM

PERFORMING ECOLOGY
What connects these different films is the exploration of the relationship between man and nature.
This starts in ”Landscape Damage” as an acoustic performance in which radio waves are replayed into the night
as hissing and crashing. In ”Animistica,” wondrous creatures grow from animal carcasses and natural transience
merges with artificial re-animation. ”Antarctic Traces” deals with one of the bloodiest chapters of human
exploitation of natural life, while ”Imperial Irrigation” uses surrealism and digital alteration to access the deeper
layers and truths of a land. In ”Paradise Later,” Joseph Conrad's ”Heart of Darkness” is transposed from the
African rainforest to the garbage-strewn suburbs of an Asian metropolis, painting an apocalyptic picture of our
world. The discomfort finally becomes physical in ”TRAFO,” in which the faces of the protagonists' bodies are
subjected to all possible and impossible strains and deformations. How far can physical acquiescence be pushed
and where are the limits of what is reasonable – both politically and otherwise?

TRAFO
(TRAFO / TRAFO
Paul Horn, 2014, 12')

LANDSCAPE DAMAGE
(Flurschaden / Peisaj în deteriorare
Siegfried Fruhauf, 2002/2015, 5'/9')
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COMPETIȚIA
OWR
OWR
COMPETITION

Competiția din acest an a festivalului cuprinde
unsprezece dintre cele mai provocatoare filme ale
selecției, ce vor fi evaluate de două jurii: unul format
din profesioniști din industria internațională de film, și
celălalt din adolescenți din toată țara. Filmele competiției
se angajează într-un dialog complex cu diverse subiecte
legate de drepturile omului și de aceea sunt răspândite în
aproape toate secțiunile ediției. Ele aparțin unor cineaști
aflați la începutul carierei lor, care ne-au impresionat prin
cutezanța abordărilor lor cinematografice ce împing
limitele genului documentar către un necunoscut plin de
promisiune.

This year’s Competition section of the festival entails eleven
of the most exciting films in the whole selection, which will
be evaluated by two juries: one made up of professionals
from the international film industry, and the other of high
school students from around the country. The films in the
competition engage in complex dialogues with a wide
range of human rights topics and therefore they are spread
across most of the sections of the selection. These works
belong to filmmakers at the beginning of their careers, who
have impressed us with their daring cinematic approaches
which push the boundaries of the documentary genre
towards an unknown full of promise.

COMPETIȚIE OWR

FILME COMPETIȚIE / FILMS IN THE COMPETITION

S

S

BOTTLED SONGS 1-2
6
2 IDYLL
[Bottled Songs 1-2 / Mesaje în sticlă 1-2
[ИДИЛЛИЯ / Idilă
Chloé Galibert-Laîné, Kevin B. Lee, 2020] Tatyana Lushnikova, 2020]

S

CHERMET
[ЧЕРМЕТ / Chermet 4
Nikolay N. Viktorov, 2020]

S2

S

LOOKING FOR HORSES
[Looking for Horses / În căutarea cailor
Stefan Pavlović, 2021]

CHILDREN OF THE MIST
5
[Những đứa trẻ trong sương / Copii în ceață
Ha Le Diem, 2021]

S

S1 SPLINTERS

[Esquirlas / Cioburi
Natalia Garayalde, 2020]

S

CHRONICLES OF THAT TIME
7
THE COUNTRY
[Cronache di quel tempo / Cronici din acele vremuri 6
[Krai / Țara
Maria Iorio, Raphaël Cuomo, 2021]
Aleksey Lapin, 2021]

S

FATHER
[Ye Ye He Fu Qin / Tată 4
Wei Deng, 2020]
I AM FREE
[Soy libre / Sunt liber
Laure Portier, 2021]
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S2

WHAT WILL SUMMER BRING
[Qué será del verano / Ce va aduce vara
Ignacio Ceroi, 2021]

S2

SECTIUNI
SECTION

CORPUL VÂNĂT AL PLANETEI S1
ACASĂ ÎN SĂLBĂTICIE S2 TRUP
ȘI SUFLET S3 ROADELE MUNCII S4
GRĂDINA TUTUROR
FLORILOR S5 ORIGINEA SPECIILOR CUM POVESTIM ISTORIA S6
UNDE FUGIM CÂND PĂMÂNTUL
NE FUGE DE SUB PICIOARE S7
LEGEA NATURII: PRADĂ
ȘI PRĂDĂTOR S8
ACEASTĂ UCRAINA NU SE VA OPRI
NICIODATĂ S9 1+1 S10 ARTROPODE
S11 SIXPACK
FILM S12
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OWR COMPETITION
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COMPETIȚIE OWR _ ECHIPA DE SELECȚIE

ANCA
PĂUNESCU

Anca Păunescu a studiat filologie germană și film, iar
în ultimii 7 ani a fost intens implicată în selecție de
film documentar, curatoriat și consiliere creativă în
programe speciale la diferite festivaluri europene. În
prezent este selecționer principal de film documentar
la Neisse Film Festival, Germania, consiliază și face
parte din echipele de (pre)selecție ale festivalurilor:
DokuFest (Kosovo), FIPADOC (Franța), Karlovy Vary
IFF (Republica Cehă) si One World Romania. De
asemenea, a fost membră a juriului în cadrul Makedox,
Kasseler Dokfest, Iceland Documentary FF, DOK
Leipzig Co-Pro Market și altele
Anca Păunescu graduated in German Philology and
Film and for the last 7 years has been intensely involved
in projects concerning film selection, curating activities,
and creative advising on special programs at different
European festivals. She currently works as the main
documentary film programmer at the Neisse Film
Festival, Germany, as an adviser, as well as a part of the
(pre)selection teams at DokuFest (Kosovo), FIPADOC
(France), Karlovy Vary IFF (Czech Republic), and One
World Romania. She has also served as a jury member
at Makedox, Kasseler Dokfest, Iceland Documentary FF,
DOK Leipzig Co-Pro Market among others.

ANDREEA
CHIPER
Andreea Chiper este critic de film și, momentan,
studiază filmul documentar la UNATC. Face parte
din echipa OWR de câțiva ani și crede tot mai mult
în posibilitatea ca documentarul să salveze cândva
lumea.
Andreea Chiper is a film critic and student in
Documentary Filmmaking at the Film School in
Bucharest (UNATC.) She›s been part of the OWR team
for a few years now and she believes that someday
documentaries will save the world.
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Liri Chapelan a absolvit secțiile Regie de Film și
Filmologie la Universitatea Națională de Artă Teatrală
și Cinematografică I.L. Caragiale. În momentul de
față, pregătește o teză de doctorat pe subiectul
refuncționalizărilor contemporane ale tehnologiilor și
formelor cinematografice obsolete. Este interesată
printre altele de mediul audiovizual ca expresie și
totodată ca modelator al unor contexte istorice și
sociale specifice, de subreprezentarea animației
în studiile de film și de eforturile de prezervare și
restaurare ale patrimoniului cinematografic, mai ales
în țările nonoccidentale. Își propune să investigheze
aceste teme îmbinând activități de predare, scriere
academică, curatoriere, montaj și lucru în arhive.
Liri Chapelan has studied Film Directing and Film
Studies at the National University of Theater and Film
I.L. Caragiale. At the moment, she is preparing a PhD
thesis on the subject of contemporary repurposing
of obsolete cinematic forms and technologies. She

LIRI
ALIENOR
CHAPELAN
is interested, among other topics, in the audiovisual
medium as expression and simultaneously as
manufacturer of specific historical and social contexts,
the underrepresentation of animation in the field of film
studies, and the restoration of film heritage, especially in
non-Western countries. She intends to investigate these
themes by fusing teaching, academic writing, curating,
editing, and archival work.

MONICA
STAN

Absolventă a Facultății de Psihologie în cadrul
Royal Holloway, University of London, Monica Stan
și-a urmat pasiunea pentru psihologia umană,
îndreptându-se către cinema și lucrând ca scenarist și
ulterior ca regizor. Filmografia ei ca scenarist include
lungmetrajele „Marussia» (Berlinale Generation 2013)
și „Coureur» (Rotterdam International Film Festival

SORANA
STĂNESCU

Sorana Stănescu este reporter și editor la publicația
independentă DoR (Decât o Revistă), după 7 ani ca
reporter și producător la TVR. A studiat jurnalismul
de televiziune și a fost producătorul mai multor
evenimente de live storytelling, în București și în
țară, în ultimii 4 ani. A câștigat mai multe premii și
fellowship-uri internaționale pentru jurnalism de
investigație.
Sorana Stănescu is a reporter and editor for the
independent publication DoR (Decât o Revistă), after
having worked at TVR as a reporter and producer for
7 years. She studied TV Journalism and served as a
producer for a variety of live storytelling events, both
in Bucharest and the rest of the country, over the last
4 years. She has won several awards and international
fellowships in the field of investigative journalism.
Victor MOROZOV (n. 1998) s-a născut în Tulcea,
România, unde a trăit până nu demult. A urmat studii
de film și artele spectacolului la Université GrenobleAlpes, Trinity College Dublin și Université Paris VIII

Vincennes–Saint-Denis, unde pregătește o teză de
masterat despre imaginile televizuale ale Revoluției
Române difuzate în Franța. Scrie cronică de film
pentru Dilema veche, Scena9, Films in Frame. A
colaborat cu site-uri și publicații diverse, printre care:
Cahiers du cinéma, Revue Débordements, Observator
cultural, Revista Vatra etc. Este co-fondatorul blogului
FuturEast, care urmărește să promoveze spațiul
(cultural, geografic, social) est-european în România.

VICTOR
MOROZOV

Victor MOROZOV (b. 1998) – born in Tulcea, in the East
of Romania, where he lived until recently. He studied
Drama and Film at the Grenoble-Alpes University
in Grenoble, France, Trinity College Dublin, Ireland,
and Paris 8 Vincennes-Saint-Denis University, where
he is currently developing a Masters thesis about
the televised images of the Romanian Revolution,
as they were broadcast and analysed in France. He
collaborated with several publications, amongst which:
Cahiers du cinéma, Revue Débordements, Observator
cultural, Revista Vatra, Films in Frame, FILM, Acoperișul
de Sticlă, Ziarul Metropolis. He is the co-founder of
FuturEast, a blog through which he seeks to promote
Eastern European (cultural, geographical, social)
spaces in Romania

VLAD
PETRI
Vlad Petri este un regizor de film interesat de
subiecte politice și sociale, adesea combinând
imagini personale cu arhive oficiale. Filmele sale,
aflate la granița dintre documentar și ficțiune, au fost
prezentate în diferite festivaluri internaționale precum:
Rotterdam, Sarajevo sau Jihlava.
Vlad Petri is a cinema director interested in political
and social subjects, often mixing personal images
with official archives. His films, bordering between
documentary and fiction, have been shown in
international film festivals like Rotterdam, Sarajevo, or
Jihlava. He won two Romanian GOPO awards - one for
Best Debut (2015) and another one for Best Short Film
(2021).
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OWR COMPETITION _ SELECTION TEAM

2019). precum și mai multe scurtmetraje. A debutat
ca regizor cu lungmetrajul „Imaculat”, care a avut
premiera la Festivalul de Film de la Veneția, unde
a primit premiul Leul Viitorului pentru cel mai bun
debut, premiul principal al secțiunii Giornate degli
Autori Director’s Award, precum și premiul pentru cel
mai bun scenariu „Authors under 40”. Din dragostea
pentru cinema Monica s-a implicat și în diverse
poziții din sfera managementului cultural. Este în
prezent directorul artistic al Festivalul Internațional
de Documentar și Drepturile Omului One World
Romania.
With a degree in Psychology from the Royal Holloway,
University of London, Monica has followed her passion
for the human psyche, working in cinema first as a
screenwriter and later as a director. Her filmography
as a screenwriter includes the features “Marussia”
(Berlinale Generation 2013) and “Coureur” (IFF
Rotterdam 2019), as well as several shorts. Her debut
as a director, “Imaculat,” has recently been awarded
the „Luigi De Laurentiis” Lion of the Future Award for
Best Debut Film, the “Giornate degli Autori Director’s
Award” and the Best Screenplay Award for female
authors under the age of 40 at the Venice International
Film Festival 2021. Out of her love for cinema, Monica
also got involved in various cultural management
activities and is currently the artistic director of One
World Romania Human Rights and Documentary Film
Festival.

COMPETIȚIE OWR _ JURIUL / THE JURY

GIANINA
CĂRBUNARIU

Gianina Cărbunariu (n. 09.08.1977) este regizoare de
teatru și dramaturg, actualmente directoare a Teatrului
Tineretului și curatoare a Festivalului de Teatru Piatra
Neamț. Spectacolele sale de ficțiune au ca sursă de
inspirație documentarea prin interviuri sau cercetarea
în diferite arhive pe teme legate de realitatea prezentă
sau de trecutul recent. Proiectele sale sunt realizate
în regim independent, în coproducție cu diferite
teatre de stat, sau produse de teatre din România
și din străinătate, și au fost prezentate în cadrul a
numeroase festivaluri și turnee internaționale. Textele
Gianinei Cărbunariu au fost traduse și montate de
regizori din Franța, Germania, Canada, SUA, Japonia,
Polonia, Slovacia, Suedia, Danemarca, Italia, Spania,
Ungaria, UK, Turcia, Israel, Belgia, Elveția, Chile,
Austria și Grecia. Este co-autoare a scenariului filmului
„Tipografic Majuscul”, regizat de Radu Jude.

Gianina Cărbunariu (b. 09.08.1977) is a theater
director and playwright, who serves as the director
of the Youth›s Theater and curator of the Theater
Festival in Piatra Neamț. Her fiction shows draw their
inspiration from documenting through interviews or
archival research on subjects pertaining to the current
reality or the recent past. Her projects are developed
independently, in co-production with various state
theaters, or produced by theaters from Romania and
abroad, and they have been presented in numerous
international festivals and tours. Gianina Cărbunariu’s
texts have been translated and staged by directors
from France, Germany, Canada, Japan, Poland,
Slovakia, Sweden, Denmark, Italy, Spain, Hungary,
Turkey, Israel, Belgium, Switzerland, Chile, Austria,
and Greece. She co-authored the script for the film
“Uppercase Print,” directed by Radu Jude.

CINTIA
GIL

Curatorul de film Cintia Gil s-a născut în Portugalia.
În perioada 2012-2019 a lucrat în calitate de
co-directoare și apoi de directoare a festivalului
Doclisboa, în timp ce între anii 2019-2021 a coordonat
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Sheffield DocFest. Proiectele de curatoriat ale lui Gil
includ o mare varietate de serii de film, retrospective
și expoziții, atât contemporane, cât și istorice. Pe
lângă acestea, începând cu 2015, este membră a
comitetului executiv al Apordoc – Associação pelo
Documentário (Asociația Filmului Documentar
Portughez). De asemenea, a făcut parte din jurii
internaționale în cadrul unor festivaluri precum
Berlinale, Cairo Film Festival, Ficunam, Mar del Plata,
Jerusalem Film Festival, Torino Film Festival, Taiwan
IDF, FidMarseille, Seville European Film Festival,
DokuFest.
Film curator Cintia Gil was born in Portugal. From
2012 to 2019, she worked as a co-director and then
director of Doclisboa, while from 2019 to 2021 she
has coordinated the Sheffield DocFest. Gil has curated
a variety of contemporary and historical film series,
retrospectives, and exhibitions. In addition, she has
been a member of the executive Board of Apordoc
– Associação pelo Documentário, the Portuguese
Documentary Film Association, since 2015. She has
served as a juror at various international film festivals,
such as the Berlinale, Cairo Film Festival, Ficunam, Mar
del Plata, Jerusalem Film Festival, Torino Film Festival,
Taiwan IDF, FidMarseille, Seville European Film Festival,
DokuFest, among many others.

LOTTE
MIK-MEYER

Lotte Mik-Meyer este profesoară și directoare a
Departamentului de Film Documentar (MFA) în cadrul
Școlii de Film din Norvegia. Are o diplomă de master
în Dezvoltare Internațională și Media și a studiat la
instituții precum Universitatea Roskilde, Universitatea
din Copenhaga, Université Paris VII, Universitatea din
Durham. Pe lângă activitatea ei ca profesoară la Școala
de Film din Norvegia, a fost implicată în programe
de dezvoltare a talentului artistic în colaborare cu
Școala Națională de Film din Danemarca, Binger
Film Institute, Screen Institute Beirut, Sundance și
alte platforme din Danemarca și din restul lumii.
Însoțită doar de camera sa de filmat, Lotte a lucrat
în Orientul Mijlociu și în zona de sud a Africii și are o
vastă experiență în filmări pe cont propriu în zone de
conflict din Yemen, Siria, Liban, Egipt și Madagascar.
Lotte Mik-Meyer is a professor and Head of the
Documentary Department (MFA) at the Norwegian
Film School. She has a master’s degree in International
Development Studies and Media Science and has
studied at the Roskilde University, the University of

DESPRE PROGRAMUL ZERO LA PURTARE 2022
Șase participanți cu vârstele cuprinse între 14 și
19 ani din România au fost selectați pentru a III-a
ediție a programului de educație cinematografică
pentru adolescenți „Zero la Purtare”, organizat de
“One World Romania” - Festivalul Internațional
de Film Documentar și Drepturile Omului și
“Super” - Festivalul Internațional de Artă făcută
de Adolescenți. Participanții compun echipa de
selecționeri a Festivalului ,,Super’’ și vor da „Premiul
Liceenilor” unui film din Competiția Internațională
a festivalului One World Romania. Programul hibrid
(online și offline) conceput de cei doi coordonatori,
Dragoș Apetri și Cristina Haneș, debutează cu o
serie de întâlniri online, care se desfășoară în acest
format timp de o lună. În timpul festivalului One
World Romania, participanții se vor întâlni cu cei doi
tutori la București pentru un atelier de 5 zile, care se
va desfășura în prima parte a festivalului. Atelierul
îi încurajează să privească mai atent realitatea din
jurul lor prin exerciții practice, de filmare și montaj,
realizate individual și în grup. Componenta practică
a atelierului își propune să ofere un spațiu liber de
experimentare în care participanții să își chestioneze
subiectele de interes, instrumentele audiovizuale prin
care aleg să vorbească despre ele și să descopere
implicațiile pe care le poate avea reprezentarea
realității prin aparatul de filmat. În a doua jumătate
a festivalului, ei vor juriza filmele din Competiția
Internațională One World Romania, pentru a acorda
„Premiul Liceenilor”.
Participanții Zero la purtare 2022, ediția a III-a
MIRIAM DRAGOMIR / București__“Eu nu fac multe,
dar filmele da (uneori mă fac să zâmbesc foarte
foarte tare).” / ȘERBAN MARK POP / Cluj-Napoca
__“Eu sunt Șerban Mark Pop, dar prefer doar Șerban.
Am 19 ani, m-am născut și am crescut în Cluj-Napoca
(#ClujPride). Ascult muzică tristă, scriu poezie tristă
și mă uit la prea multe true crime docs. Ador filmele
care sunt un deliciu vizual cu tente experimentale.
Atât.” / ANA RADU / Bacău __“Sunt Ana și am 16
ani. Iubesc filmul, poezia, pictura și culoarea galben.
Sunt obsedată de Mubi și de Eric Rohmer.”
COSMIN-CRISTIAN DOANDEȘ / Drobeta-Turnu
Severin__“Mă uit acum în oglindă și încerc să îmi
dau seama cine sunt. Hei, îs Cristi, am 17 ani și îmi
place să analizez, să citesc și să plâng la filme.” /
ECATERINA POPESCU / Bacău__“Bună, sunt Eca,
am 17 ani și îmi plac oamenii, sucul de portocale și

scenele de dans din filme. :)” / BEATRICE BACIU /
București__“La mine e simplu: vreau doar să simt cât
mai mult, mai intens și mai real cu putință - iar asta e
ce mă apropie de film, muzică, poezie. Ca să nu uit
că am fost aici.”
ZERO FOR CONDUCT 2022
Six participants from Romania, with ages between
14-19, have been selected for the 3rd edition of
the cinematographic education program “Zero for
Conduct,” organized by One World Romania and
the ”Super” International Festival for Film and Art
Made by Teenagers. The participants make up the
selection team of the ”Super” Festival and will offer
the “High School Students Award” for the Best Film
in One World Romania’s International Competition.
The hybrid program (online and offline) coordinated
by tutors Dragoș Apetri and Cristina Haneș debuts
with a series of online meetings which will take place
in this format for one month. During the first part of
the One World Romania Festival, the participants
will meet with the two coordinators in Bucharest for
a 5-day workshop which encourages them to take
a closer look at the reality which surrounds them
through practical filming and editing exercises,
carried out both individually and in groups. The
practical aspect of the workshop is aimed at offering
a free space for experimentation, where participants
research their subjects of interest, the audiovisual
instruments by way of which they choose to talk
about their subjects, and to discover the potential
implications borne by the representation of reality
through the camera. In the second half of the
festival, as jurors, they will evaluate the films in One
World Romania’s International Competition and offer
the “High School Students Award.”
Zero for Conduct 2022, 3rd edition – Participants
MIRIAM DRAGOMIR / Bucharesti__“I don’t do much
– movies, yes (they sometimes make me smile from
ear to ear).” / ȘERBAN MARK POP / Cluj-Napoca
__“My name is Șerban Mark Pop, but I’d rather be
called Șerban. I’m 19, I was born and raised in ClujNapoca (#ClujPride). I listen to sad music, write sad
poetry and watch too many true crime docs. I love
films which are a visual feast and have experimental
inclinations. That’s all.” / ANA RADU / Bacău__I’m
Ana and I’m 16. I love cinema, poetry, painting, and
the colour yellow. I’m obsessed with Mubi and Eric
Rohmer. COSMIN-CRISTIAN DOANDEȘ / DrobetaTurnu Severi __“I’m looking in the mirror right now,
trying to figure out who I am. Hey, I’m Cristi, I’m
17, I like to be analytical, to read, and to cry during
movies.” / ECATERINA POPESCU / Bacău __ “Hi,
I’m Eca, I’m 17 and I like people, orange juice, and
dance scenes in movies :).“ /BEATRICE BACIU /
Bucharest __ “In my case it’s simple: I just want to
feel as much, as intensely, and as real as possible and this is what draws me to cinema, music,
poetry. So that I don’t forget I was here.”
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Copenhagen, Université Paris VII, University of Durham.
In addition to teaching at the Norwegian Film School,
she has been involved in talent development programs
in collaboration with The National Film School of
Denmark, Binger Film Institute, Screen Institute Beirut,
Sundance, and other venues in Denmark and around
the world. Lotte has worked «one woman, one camera»
in the Middle East and the Southern part of Africa and
has a vast experience in filming by herself in conflict areas
from Yemen, Syria, Lebanon, Egypt, and Madagascar.
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CIVIL SOCIETY PITCH is a unique East-European initiative,
which aims to bring in contact filmmakers who are willing
to expose a certain facet of the regional social, economic,
or political situation through art and activists immersed in
this same reality. The goal of our program is to join these
different experiences and sensibilities in view of long-term
collaborations between professionals from Romania, the
Republic of Moldova, Bulgaria, and Hungary.

Structura programului internațional cuprinde cinci etape și
se derulează în mod tradițional pe parcursul unui an, după
următorul calendar:

The structure of the international program includes five
phases and will be held over one year starting spring,
according to the following agenda:

1. atelier de pitching, matchmaking și accelerare (aprilie/
mai)
2. documentare și dezvoltare (mai-octombrie)
3. atelier de follow-up (noiembrie)
4. dezvoltare și producție (decembrie-aprilie)
5. sesiune publică de pitching și premiul de dezvoltare
(mai)

1.pitching session, match-making, and acceleration phase
(April/May)
2.research and development (May-October)
3.follow-up workshop (November)
4.development and production (December-April)
5.public pitching session and development award (May).

În prima etapă a programului sunt selectați să participe
maximum 15 ONG-uri și 20 de cineaști din cele patru țări
partenere. Aceștia formează echipe mixte de lucru (cineast
+ ONG), care își vor documenta și dezvolta ideile de filme
pe parcursul mai multor luni cu tutorat din partea One World
Romania, iar după exact un an va avea loc sesiunea finală de
pitching unde vom invita cele mai bune echipe (minimum
3) care au lucrat pe parcursul anului în jurul unui subiect de
documentar.

La final OWR acordă un premiu de dezvoltare în valoare
de 4.000 de euro unuia dintre cineaști, pentru a facilita
dezvoltarea proiectului de film documentar aprofundat
în cadrul echipei.
Selecția participanților este realizată de echipa organizatorică
din cele patru țări partenere, pe baza unui call public.
PREMIILE CIVIL SOCIETY PITCH – EDIȚIILE ANTERIOARE:

During the first phase of the program a number of maximum
15 NGOs and 20 filmmakers from the four aforementioned
countries are selected to attend the professional trainings.
They will be matched into mixed teams (filmmaker + NGO)
that will research and develop film ideas for several months
with mentorship from One World Romania, and exactly after
one year we will invite the best teams (a minimum of 3) to
take part in the final Pitching Session.

The 4,000 euro development prize will be awarded by
OWR to one of the filmmakers, in order to support the
production of the project that was developed with the
help of the NGO partner.
The selection of the participants was carried out by the
organizing teams from all four partner countries, based on a
open call for submissions.
CIVIL SOCIETY PITCH AWARDS – PREVIOUS EDITIONS:

La cele patru edițiii anterioare au participat 71 de cineaști
și 45 de ONG-uri iar cele 4 premii Civil Society Pitch le-au
revenit următoarelor echipe: regizoarea Iulia Stoian, Centrul
FILIA și Funky Citizens, pentru filmul documentar INVIZIBILII
(2016), regizoarea Eliza Zdru și Asociația Teach for Romania,
pentru filmul LEARNING TEACHING (2017), regizorul
Laurențiu Garofeanu și Centrul pentru Resurse Juridice
pentru filmul documentar LOST AND FOUND (2019),
regizoarea Andreea Udrea și organizația Identity Education
pentru DEEAX (2022).

71 filmmakers and 45 NGOs participated in the four previous
editions and the Civil Society Awards went to the following
teams: director Iulia Stoian & Centrul FILIA and Funky Citizens
for the film THE INVISIBLE (2016), director Eliza Zdru & Teach
for Romania for the film LEARNING TEACHING (2017),
director Laurențiu Garofeanu & Center for Legal Resources
for the film LOST AND FOUND (2019), director Andreea
Udrea & Identity Education for the documentary DEEAX
(2022).

Contact: Tudorița Șoldănescu / atelier@oneworld.ro
Civil Society Pitch este un program inițiat și coordonat de
Asociația One World Romania, iar partenerii programului
sunt Balkan Documentary Center (Bulgaria), Festivalul
Internațional de Film Documentar de Drepturile Omului
VERZIO din Budapesta (Ungaria) și Asociația Obștească
MOLDOX (Republica Moldova).

Contact: Tudorița Șoldănescu / atelier@oneworld.ro
The CIVIL SOCIETY PITCH program is initiated and
coordinated by the One World Romania Association, in
partnership with the Balkan Documentary Center (Bulgaria),
Verzio International Human Rights Documentary Film Festival
(Hungary), and MOLDOX Community Association (Republic
of Moldova).

Coordonat de / Coordinated by Tudorița Șoldănescu
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CIVIL SOCIETY PITCH este un demers unic în regiunea
est-europeană, care își propune să pună în contact cineaști
dornici să expună prin intermediul artei o fațetă a situației
sociale, economice sau politice a regiunii și activiști
preocupați de această realitate. Scopul programului este
reunirea acestor experiențe și sensibilități diferite în vederea
unor colaborări pe termen lung a profesioniștilor din
România, Republica Moldova, Bulgaria și Ungaria.

PROGRAME OWR

KINEDOK este un program ce promovează filmul
documentar în spații neconvenționale din șase țări partenere:
Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Croația, Georgia și
România. Fiecare țară contribuie la catalogul comun cu
unele dintre cele mai interesante documentare produse
în ultimii ani, care rulează apoi în sute de locații din toate
cele șase teritorii, generând astfel o comunitate culturală
impresionantă. Un obiectiv important al proiectului este
acela de a diversifica și extinde lanțul de distribuție dincolo
de sălile de cinema, organizând proiecții în orice spațiu unde
vizionarea unui film are potențialul de a deveni o experiență
comunitară (galerii, muzee, baruri, biblioteci, case de cultură
etc.). Un alt obiectiv al proiectului este acela de a prelungi
și îmbogăți experiența cinematică prin discuții cu regizori,
producători, protagoniști sau alți invitați care au legătură cu
tema filmelor, încurajând astfel dialogul social și dezvoltarea
unui public activ. Fiecare ediție KineDok aduce în atenția
spectatorilor o nouă selecție de filme documentare de
impact, precum și un catalog online cu documentare din
edițiile trecute, care va fi disponibil pe site-ul kinedok.net
La ediția a15-a a festivalului, KineDok organizează două
evenimente speciale:
Dezbaterea cu tema „Cum transformăm bibliotecile în
hub-uri culturale”.
Dezbaterea are ca obiectiv să investigheze modalitățile prin
care bibliotecile din România pot fi transformate în hub-uri
culturale care să promoveze și să faciliteze accesul la cultura
de film documentar. Bibliotecile au un rol important în
integrarea culturii în viața de zi cu zi, în cadrul comunităților
din care fac parte.
Plecând de la practicile invitaților români și străini, vor
fi discutate exemple concrete de modele europene de
transformare a bibliotecilor în adevărate centre culturale,
unde tinerii și adulții au acces la o ofertă diversificată de:
cărți, presă, fond de film, programe culturale și educative.
Invitați:
Judita Ragauskaite este coordonatoarea festivalului de film
documentar dedicat drepturile omului „Inconvenient Films”
din Vilnius Lituania. Înființat în 2007 ca eveniment anual de
film, este în prezent cel mai mare festival de film documentar
din țară și a dezvoltat de-a lungul anilor diverse programe
de promovare a filmului documentar în școli și biblioteci.
Claudia Șerbănuță este un specialist în biblioteci cu
experiență internațională în susținerea unor servicii de
bibliotecă moderne în sprijinul dezvoltării comunității. Ea
are un doctorat în Biblioteci și Științe ale Informației de
la Universitatea din Illinois la Urbana-Champaign. Între
2014 și 2016, Claudia a fost director interimar al Bibliotecii
Naționale a României. În ultimii patru ani, a lucrat la
Progress Foundation România în calitate de Community
Development Manager în proiecte naționale și internaționale
de promovare a accesului democratic la educație. Claudia
Șerbănuță este unul dintre principalii organizatori ai
conferinței internaționale Occupy Library și membră EduCaB
România.

Întâlnirea de lucru cu partenerii locali KineDok
În timpul festivalului are loc întâlnirea anuală de lucru
cu partenerii KineDok din țară, adică cei care găzduiesc
proiectul și care organizează cu devotament proiecții de film
documentar în comunitățile lor. Împreună cu ei punem la
cale cea de-a opta ediție KineDok și stabilim programul de
proiecții pe următorul an.
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KINEDOK is a program which promotes documentary
cinema in unconventional locations and it is organized in
seven partner countries: Czech Republic, Slovakia, Hungary,
Croatia, Norway, Bulgaria, and Romania.
A common catalogue of films is created, where each partner
country contributes with some of the most interesting
documentaries produced in recent years, which end
up being screened throughout the year in hundreds of
locations in all seven territories, generating an impressive
viewer community. An important objective of the project
is to diversify and extend the distribution chain beyond
traditional cinemas, by organizing screenings in any space
that has the potential of turning a film into a community
experience (galleries, museums, bars, public libraries, cultural
centers etc.). The cinematic experience is enhanced through
discussions with filmmakers, producers, protagonists and
experts on issues generated by the films, consequently
encouraging social dialogue and developing an active viewer
community.
Each edition of KineDok brings to the audience ’s attention
a new selection of documentary films of significant impact,
as well as an online catalogue with documentaries from the
previous editions, which will be available on kinedok.net
During the 15th edition of the festival KineDok organizes two
special events:
Debate – ”Turning libraries into cultural hubs”
The debate focuses on investigating the methods through
which Romanian libraries can be turned into cultural hubs that
promote and facilitate the access to documentary film culture.
Libraries have a significant role to play in the integration of
culture into the day-to-day life, in the communities they are
a part of.
Starting from the practices employed by both Romanian and
foreign guests, we will discuss various concrete examples
of European models aimed at transforming libraries into
genuine cultural centers, where young people and adults
have access to a varied offer of books, press materials, films,
as well as cultural and educational programs.
Guests:
Judita Ragauskaite is the coordinator of the human rights
documentary film festival ”Inconvenient Films” from Vilnius,
Lithuania. Founded in 2007 as an annual cinema event, it is
currently the largest documentary film festival in the country
and over the years it has developed various programs aimed
at promoting documentary cinema in schools and libraries.
Claudia Șerbănuță is a library specialist with an international
experience in the support of modern library services for
community development. She has a PhD in Library and
Information Science from the University of Illinois UrbanaChampaign. Between 2014-2016 Claudia served as an
interim director of the National Library of Romania. During
the last four years, she has worked at the Progress Foundation
Romania as a Community Development Manager for
national and international programs centered on promoting
the democratic access to education. Claudia Șerbănuță
is one of the main organizers of the Occupy Library
international conference and a member of EduCaB Romania.
Work meeting with the local KineDok partners
During the festival takes place the annual work meeting with
the local KineDok partners in the country, those who host the
project and devotedly organize screenings of documentary
films in their communities. Together with them we prepare
the seventh edition of KineDok and we work out the
screenings plan for the following year.
Coordonat de / Coordinated by Andreea Bratosin
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SAHIA
VINTAGE
VINTAGE
SAHIA
SAHIA VINTAGE este segmentul de cinema de arhivă
al One World Romania, parte a unui proiect mai larg
de digitizare și deschidere către public a patrimoniului
cinematografic asociat studioului de film documentar al
României socialiste, „Alexandru Sahia”.
Începând cu 2013 am prezentat programe Sahia la festival.
Din 2014 producem seria de DVD-uri SAHIA VINTAGE, care
cuprinde cinci DVD-uri tematice, structurate în jurul unor
teme precum viața, munca sau copilăria trăită în România
socialistă, mandatul politic al filmului documentar, sau așanumita producție „efemeră” a studioului (filmele utilitare,
educaționale sau promoționale comandate studioului de
diverse instituții ale statului). Din 2016 ducem aceste filme în
licee și cartiere din București - și, mai recent, în provincie.
Produse pe peliculă, circulate inițial pe casete VHS și ulterior
pe DVD, filmele SAHIA sunt gata pentru tranziția către
online. La sfârșitul anului 2019, proiectul s-a reorganizat
în jurul unei platforme online bilingve menită să facă
disponibilă o parte din producția studioului în România și în
străinătate, dincolo de limitele fizice ale formatului DVD.
WWW.SAHIAVINTAGE.RO
SAHIA VINTAGE este o platforma de istorie digitală a
filmului documentar produs la studioul Alexandru Sahia
în perioada 1950-1990, concepută ca o încercare de
arheologie a culturii de producției a studioului pe parcursul
celor patru decenii de coabitare cu regimul comunist.
Întregul program este curatoriat de Adina Brădeanu.
Programul este co-finanțat de Administrația Fondului
Cultural Național, Centrul Național al Cinematografiei,
Uniunea Cineaștilor din România, DACIN-SARA și realizat cu
sprijinul Arhivei Naționale de Filme.
Contact: sahiavintage@oneworld.ro
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VINTAGE SAHIA is the archival strand of One World Romania,
part of a long-term digitisation and outreach project
designed to make heritage audio-visual material of nonfiction produced at the “Alexandru Sahia” Studio (communist
Romania’s only documentary film studio) accessible to
contemporary scholars and audiences.
Since 2013, the festival has included Sahia curated
programmes. From 2014, we produced the VINTAGE
SAHIA DVD series, which consists of five broadly-themed
DVDs ranging from work, to childhood, to the political
commissioning of documentaries, and including a special
issue dedicated to the so-called “ephemeral cinema”
produced by the studio – films commissioned by various state
institutions such as ministries, plants and factories. In 2016,
we started taking some of these films into high schools and
neighbourhoods of Bucharest, where we screened them with
introductory presentations and follow-up conversations.
Having been produced on film stock, and later transferred
and circulated on VHS tapes and DVDs, these films are about
to enter a new stage in their lifetime. At the end of 2019,
the VINTAGE SAHIA project was relocated to an bilingual
online platform, which makes some of these films more
widely accessible and will serve as the central hub for future
digitisation and outreach programmes.
WWW.SAHIAVINTAGE.RO
VINTAGE SAHIA is a digital history platform for documentary
film produced at the Alexandru Sahia studio between
1950-1990, conceived as an archeology test of the studio›s
production culture during the four decades of cohabitation
with the communist regime.
The entire strand is curated by Adina Brădeanu.
The program is co-funded by the Administration of the
National Cultural Fund, National Center of Cinematography,
Romanian Filmmakers Union, DACIN-SARA and supported
by the National Film Archive.
Contact: sahiavintage@oneworld.ro

„Educație media prin film documentar la bibliotecă” este cel mai nou proiect educațional
organizat de Asociația One World Romania. Pornind de la principiul că citirea unui film se
poate asemăna cu cititul unei cărți, proiectul face un pas asumat pentru a crește competențele
de analiză critică a imaginii ale publicului larg, cu filmul documentar despre drepturile omului
ca material didactic.
Proiectul se va derula în două etape: inițial vor avea loc ateliere educaționale de media literacy
prin film documentar adresate bibliotecarilor din trei județe, Dâmbovița, Tulcea și Gorj, pe
parcursul următoarelor trei luni, iar a doua etapă va sprijini și încuraja bibliotecarii care au
participat la ateliere să organizeze proiecții și evenimente pentru publicul local al bibliotecilor.
Pentru a dezvolta conținutul acestor ateliere cu metode de învățare activă, resursele Asociației
OWR în ceea ce privește filmul documentar cu accent pe drepturile omului intră în dialog cu
expertiza în media literacy a asociației Mediawise Society, în cadrul unui demers interdisciplinar.
.

OWR PROGRAMS

“Media education through documentary films at the library” is the most recent educational
project organized by the One World Romania Association. Starting from the idea that
“reading” a movie is in many ways similar to reading a book, the project consciously takes

a step towards raising the general public’s image analysis skills, with human-rights-oriented
documentary films as a didactic material.
The project will unfold in two phases: the first one focuses on media literacy through
documentary film workshops addressed to librarians from three counties (Dâmbovița, Tulcea,
and Gorj), which will take place over the next three months. The second phase will support and
encourage librarians who have participated in the workshops to hold screenings and events
for the libraries’ local public.
In order to enhance the content of these workshops through active learning methods, OWR
Association’s resources concerning human-rights-oriented documentary cinema enters into
dialogue with Mediawise Society’s media literacy expertise, in the context of an interdisciplinary
endeavour.
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AL CUI CÂINE SUNT? _ [WHOSE DOG AM I?]
Regizor / Director: Robert Lakatos
Companii producătoare / Production Companies:
microFILM România, Other FilmsUngaria
DUPĂ CIOATE _ [CHASING STUMPS]
Regizori / Directors: Mihai Gavril Dragolea
& Radu Constantin
Companie producătoare / Production Company: Manifest Film
ÎNTRE REVOLUȚII _ [BETWEEN REVOLUTIONS]
Regizor / Director: Vlad Petri
Companii producătoare / Production Companies:
Active Docs, Restart Film
PLAYBACK _ [PLAYBACK]
Regizor / Director: Iulia Rugină
Companie producătoare / Production Company:
Parada Film
VIITOR LUMINOS _ [BRIGHT FUTURE]
Regizor / Director: Andra Popescu
Companie producătoare / Production Company: Manifest Film

În secțiunea Work in Progress vom prezenta
câțiva dintre cei mai interesanți regizori de film
documentar din România și documentarele pe
care le au în pregătire. Vom păși în culisele a cinci proiecte de lung metraj care se află în diferite
stadii de dezvoltare și pe care abia așteptăm să
le vedem pe marile ecrane în viitorul apropiat.
In the Work in Progress section we present some of the most interesting local
documentary filmmakers and the documentaries they are currently working
on. We step behind the scenes of five feature length projects that are in
different stages of development and which we eagerly wish to see on the big
screens in the near future.
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E RISCANT SĂ TE ARĂȚI CĂ EȘTI VIU ȘI APROAPE CASANT*.
Artiști de pretutindeni își găsesc, în ultima vreme, un loc în preajma naturii, pe care îl transformă învățând de la natură, unde se aliniază altor
instrumente de măsurare a timpului, își reașează conceptele artistice cu care lucrează într-o altă ordine, relativizează distanțele față de oraș,
deschid posibilități de colaborare cu vecini, cu alți artiști, cu specii non-umane. Epuizați de o pandemie globală și de războiul vecin, ne vom
căuta forțele de a ne sincroniza pentru câteva minute, în data de 14 mai, fizic în multe locuri, virtual împreună, pentru o transmisiune live a
unui performance colectiv cu picioarele pe pământ, o afirmare a unui tip de locuire în natură care nu colonizează natura, o invitație la a
gândi munca artistică pe baze mai sustenabile, o acceptare a fragilității existenței ca motiv de a planta viață în jur.
*Titlul este împrumutat din poemul V din seria Oțetarilor, de V. Leac. Performance video colectiv
Invitați: Dana Andrei / Stația experimentală de cercetare pentru artă și viață, sat Siliștea Snagovului, jud. Ilfov / Maria Balabaș &
Vlad Mihăescu / Inițiativa Muze. Gemüse, sat Șomartin, jud. Sibiu / Matei Bejenaru / Casa luminii și a informației, comuna Bârnova,
jud. Iași / Robert Blaj, Adelina Ivan, Ioana Gheorghiu, Ramon Sadîc, Virginia Toma / Future Studios, sat Siliștea Snagovului, jud. Ilfov /
Irina Botea & Jon Dean / Casa din sat Rădești, jud. Argeș / Adriana Chiruță / Carambach, jud. Sibiu / Cristina Curcan, Lucian Indrei /
LATERAL AIR, la intersecția dintre localitatea Mureșenii Bârgăului și stațiunea Colibița, jud. Bistrița-Năsăud / Stoyan Dechev / Drenart, sat Dren,
regiunea Pernik, Bulgaria / Ariana Hodorcă & Albert Kaan / Galeria Solar, sat Gulia, jud. Dâmbovița / V. Leac / Rezidența din sat Bodrog,
jud. Arad / Daniela Pălimariu & Alexandru Niculescu / Rezidența Lubenița, localitatea Bechet, jud. Dolj /
Martin Piacek / Livada din satul Rajka, regiunea Győr-Moson-Sopron, Ungaria / Delia Popa / Atelierul din sat Crețești, jud. Ilfov
Organizat în parteneriat cu tranzit.ro / București
IT’S RISKY TO LET THEM SEE YOU ALIVE AND ALMOST FRANGIBLE*.
A recent common practice for artists from all around is to find a place around nature, which they transform by learning from nature, where they
align themselves with other time-measuring instruments, they reorder the artistic concepts they work with, they relativize the distances to the
city and open possibilities of collaboration with neighbours, with other artists, with non-human species. Exhausted by a global pandemic
and the neighbouring war, we will seek the strength to physically synchronize for a few minutes, on May 14, in multiple places, virtually
together, for a live broadcast of a collective performance with our feet on the ground, an affirmation of a type of living in nature that
does not colonize nature, an invitation to think about artwork on a more sustainable basis, an acceptance of the fragility
of existence as a reason to plant life around.
*The title is borrowed from Poem V from the Ailanthus series, by V. Leac. Collective video performance
Guests: Dana Andrei / Experimental research station for art and life, Siliștea Snagovului village, Ilfov county / Maria Balabaș & Vlad Mihăescu
/ Muse Initiative. Gemüse, Șomartin village, Sibiu county / Matei Bejenaru / House of light and information, Bârnova commune, Iași county /
Robert Blaj, Adelina Ivan, Ioana Gheorghiu, Ramon Sadîc, Virginia Toma / Future Studios, Siliștea Snagovului village, Ilfov county / Irina Botea
& Jon Dean / The house from the village of Rădești, Argeș county / Adriana Chiruță / Carambach, Sibiu County / Cristina Curcan, Lucian
Indrei / LATERAL AIR, at the crossroads between Mureșenii Bârgăului and Colibița resort, Bistrița-Năsăud county / Stoyan Dechev / Drenart,
Dren village, Pernik region, Bulgaria / Ariana Hodorcă & Albert Kaan / Solar Gallery, Gulia village, Dâmbovița county / V. Leac / Residence
in Bodrog village, Arad county / Daniela Pălimariu & Alexandru Niculescu / Lubenița Residence, Bechet commune, Dolj county /
Martin Piacek / Rajka Village Orchard, Győr-Moson-Sopron Region, Hungary / Delia Popa / The workshop from the Crețești village,
jud. Ilfov / Organized in partnership with tranzit.ro / Bucharest
.
ATELIER DE POVEȘTI VIZUALE CU OANA BARBONIE
Oana Barbonie ne propune un spațiu de experiment și de laborator ce va avea ca scop reconectarea cu ideea de corp-minte-mediu, prin
exerciții de observație, mâzgâlit și colaj. Este un atelier care se adresează oricui e pasionat de vizual și nu presupune talent, studii sau experiență
în domeniu. Va dura trei ore și va funcționa în etape de cunoaștere și creație, de la exerciții în echipă, la exerciții individuale, pentru care
participanții vor primi sfaturi și sugestii de creație, pe care să le poată aplica pe viitor în munca lor vizuală sau să le folosească pentru pauze de
reflecție. În partea a doua a atelierului, vor putea să se gândească și la o promisiune de bine pentru sine și natură, care va fi desfăcută și ilustrată
prin colaje. Cine este de acord va putea expune creațiile realizate pe un panou-colaj stradal, construit cu participarea publicului pe
durata festivalului, unde fiecare poate să-și aducă aportul artistic lăsând o promisiune de bine pe tema ecologiei.
Invitată: Oana Barbonie / Eveniment organizat în parteneriat cu DoR - Decât o Revistă
VISUAL STORIES WORKSHOP WITH OANA BARBONIE
Oana Barbonie offers a space for experimentation and laboratory work, aiming to re-establish our connection with the concept of body-mind
environment, through observation exercises, scribbling, and collage. This workshop is open to anyone who is passionate about visual art, and
it does not require talent, studies or experience in the field. It will last for three hours and it will unfold in stages of knowledge and creation,
from team exercises to individual ones, where participants will receive creative tips and suggestions, which they can apply in their future visual
work or use for reflection pauses. In the second part of the workshop, they will be able to think of a promise for wellbeing, for themselves and
for nature, which will unfold and be illustrated through collages. Those who accept will be able to exhibit their creations on a street
collage-wall, created by the public throughout the duration of the festival, where everyone can bring their artistic contribution,
thus leaving a promise for a positive change on the subject of ecology.
Guest: Oana Barbonie / Event organised in partnership with DoR - Decât o Revistă
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NUTRIȚIE, SĂNĂTATE ȘI SOL - PREZENTARE ȘI ATELIER DE DULCIURI RAW
Sănătatea noastră nu s-a bazat niciodată pe lucruri simple. Ea e rezultatul unui sistem cu multe variabile, din care tot descoperim câte ceva.
Una dintre acestea, despre care nu se vorbește suficient, este chiar originea a tot ceea ce mâncăm – solul.Abordăm relația dintre sănătate,
nutriție și sol, într-un eveniment care se va desfășura în două părți. În prima parte, vom explora conexiunea dintre nutriție și sol, vom vorbi
despre rolul micronutrienților în viața noastră și ne vom uita la efectul de bumerang asupra corpului uman creat de felul în care tratăm solul.
Cu siguranță, toate alegerile noastre au un efect, mai devreme sau mai târziu, iar sănătatea noastră și grija față de sol rămân inseparabile
și merită timp investit. În partea a doua, evenimentului capătă o dimensiune practică. Participanții vor afla (și exersa) cum se fac bomboanele
și batoanele proteice din ingrediente raw – cuvânt în jurul căruia, de altfel, s-a dezvoltat un întreg concept culinar.
După alegerea ingredientelor și prepararea dulciurilor, participanții vor degusta rodul muncii lor.
Invitate: Mihaela Pelea și Luana Poienar / Eveniment găzduit de The Legacy Bucharest

Our health was never based on simple things. It is the result of a many-variable system that we are still discovering bit by bit. One of these
variables, which is not talked about enough, is the very origin of everything we eat - soil. We address the relationship between health,
nutrition, and soil, in an event that will take place in two parts. In the first part, we will explore the connection between nutrition and soil,
talk about the role of micronutrients in our lives, and look at the boomerang effect on the human body created by the way we treat soil.
Indeed, sooner or later all our choices have an effect and our health and care for the soil remain inseparable and require more of our time and
effort. In the second part, the event takes on a practical dimension. Participants will learn (and practice) how to make candies and
protein bars from raw ingredients - a word around which a whole culinary concept has developed. After choosing the ingredients
and preparing the sweets, the participants will taste the fruit of their work.
Guests: Mihaela Pelea and Luana Poienar / Event hosted by The Legacy Bucharest
.
BIODIVERSITATE ÎN PARCUL NATURAL VĂCĂREȘTI
„Natura este o componentă majoră a infrastructurii urbane, care are rol esenţial în optimizarea calităţii vieţii oamenilor și care facilitează accesul
populaţiei la recreere sănătoasă şi educaţie ecologică.” Aceasta este viziunea sub care a fost creat și declarat Parcul Natural Văcărești, conform
site-ului care găzduiește informații despre acest loc unic: https://parcnaturalvacaresti.ro/ Pornind de la aceeași viziune, vom aloca cel puțin
jumătate de zi deltei Văcărești în cadrul festivalului, în care să ne întâlnim ca să observăm natura, să participăm la ateliere de mișcare și de
percepție sau de fotografie, să vizionăm apusul și să vizităm spațiul în cadrul unui tur ghidat de explorare a biodiversității deltei.
* Desfășurarea acestui eveniment depinde de condițiile meteo și orice posibile modificări în program vor fi anunțate.
BIODIVERSITY IN THE VĂCĂREȘTI NATURAL PARK - GUIDED TOUR
„Nature is a major component of urban infrastructure, that plays a key role in optimizing people’s quality of life and facilitating people’s access
to healthy recreation and environmental education.” This is the vision under which the Văcărești Natural Park was created and established,
according to the site that hosts information about this unique place: https://parcnaturalvacaresti.ro/. Starting from the same vision, we
decided to allocate at least half a day to this natural park, in order to observe nature, participate in workshops on movement, perception,
and photography, watch the sunset, but take part in a guided tour to explore the delta’s biodiversity.
* This event is dependent upon the weather forecast and any potential changes in the schedule will be announced in advance.
.
ATELIER DE FOTOGRAFIE ABSURDĂ & DE MEDIU
Plecând de la premizele unei locații iconice, Delta Văcărești, vom analiza bazele fotografiei documentare, încadrari, timing și momente
unice la vânătoarea de subiecte. Vom fi deschiși și vom folosi orice tip de cameră foto, mediul nefiind important atâta timp cât încapsulezi
ceva deosebit. Timp de câteva ore, vom avea discuții teoretice și teme practice, inserând și mini competiții. It’s gonna be a blast!
Positive vibes only! Înscrierea online este necesară datorită numărului limitat de locuri.
Invitat: Mihai Barabancea * Desfășurarea acestui eveniment depinde de condițiile meteo
și orice posibile modificări în program vor fi anunțate.
ABSURD & ENVIRONMENTAL PHOTOGRAPHY WORKSHOP
Starting from the premise of an iconic location, the Văcărești Delta, we will analyze the basics of documentary photography,
framing, timing, and unique moments in the hunt for subjects. We will be open and will use any type of camera, the medium
is not important as long as you encapsulate something special. For a few hours, we will have theoretical discussions
and practical exercises, and will also include some mini-competitions. It’s gonna be a blast! Positive vibes only.
Online registration is required due to the limited number of places.
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NUTRITION, HEALTH, AND SOIL - PRESENTATION AND WORKSHOP OF RAW SWEETS

Guest: Mihai Barabancea * This event is dependent upon the weather forecast
and any potential changes in the schedule will be announced in advance.
.
SILENT WALKING INTO DANCING

EVENIMENTE CONEXE OWR15

Respirăm și mergem. Pașii pe care îi facem ne apropie de ceea ce suntem, de aici și acum. Ne antrenăm atenția pentru detaliile care
ne alcătuiesc prezentul - gânduri, senzații, emoții, sunete, culori, texturi – le observăm și le integrăm în mișcare. Ne conectăm și comunicăm
cu ceilalți și cu ceea ce ne înconjoară prin energie și empatie kinestezică. Armonizăm ritmuri și peisaje interioare și exterioare.
Respirăm și dansăm. Atelier de mișcare pentru participanți înscriși desfășurat la Parcul Natural Văcărești
Condus de Alexandra Mihaela Dancs
* Desfășurarea acestui eveniment depinde de condițiile meteo și orice posibile modificări în program vor fi anunțate.
SILENT WALKING INTO DANCING
We breathe and we walk. The steps we take bring us closer to who we are, here and now. We train our focus on the details that make up
our present - thoughts, sensations, emotions, sounds, colors, textures - we observe them and integrate them into the movement.
We connect and communicate with others and those around us through energy and kinesthetic empathy. We harmonize rhythms
and interior and exterior landscapes. We breathe and we dance. Body movement workshop, for registered
participants only, held at Văcărești National Park
Led by Alexandra Mihaela Dancs
* This event is dependent upon the weather forecast and any potential changes in the schedule will be announced in advance.
.
DUSK
Apus în Delta Văcărești, București, România / situațional și in situ, resituând apusurile.

/___Mediu / un spațiu natural, deschis / pentru o vizionare perfectă ai nevoie doar / de celălalt / peisajul apusurilor lente, /
colinele sunetului. /___ Corp / pentru o singura persoană sau mai multe (la 2 m depărtare) / Vă așezați pe iarbă. Grupați ca într-o sală
de cinema. Simțiți-vă confortabil. / Este ca și cum, dar de fapt este spectacolul ,,adevărat”. /___ Minte / Focus: Soarele / Defocusare:
împrejurimile / Ascultă! Orașul. / Extinde-ți atenția / Focusează! Defocusează! / Respiră! / În liniște. / Contemplă! / Fii răbdător
până când soarele dispare în noapte. Dusk este o „proiecție” despre un viitor posibil, într-un cinema al ,,descreșterii”,
în sensul în care capitalul uman devine resursă pentru natură.
De Maria Drăghici / Ghidat de Una Toma / * Desfășurarea acestui eveniment depinde de condițiile meteo
și orice posibile modificări în program vor fi anunțate.
DUSK
Sunset in Delta Văcărești, Bucharest, Romania / situational and in situ, re-situating sunsets

/___Environment / an open, natural space / for a perfect screening all you need / is the other / the landscape of soft sunsets, / the
hills of hearing. /____ Body / for single or multiple / audiences (2m distance in between) / Sit on the grass. Group as in a cinema hall.
Feel comfortable. / It is as though, but in fact it is the “real” show. /____ Mind / Focus: the sun / Unfocus: surroundings / Listen! The city. /
Expand your state of attention / Focus! Unfocus! / Breathe! / In silence. / Contemplate. / Be patient till the sun vanishes into the night.
Dusk is a “projection” of a possible future, in a cinema of “decrease,” in the sense that the human capital becomes a source for nature.
By Maria Drăghici / Guided by Una Toma / * This event is dependent upon the weather forecast
and any potential changes in the schedule will be announced in advance.
.
YOGA PENTRU ECHILIBRU CU FUNDAȚIA ISHA
Atenția pe care festivalul din acest an o acordă legăturii dintre mediu, corp și sănătate mintală inspiră colaborarea cu Fundația Isha, organizație
spirituală fondată de Sadhguru,

care anul acesta a lansat campania „Salvează Solul”, o mișcare globală menită să răspundă crizei solului.
Pe parcursul festivalului, vom organiza împreună o serie de sesiuni de yoga și Angamardana, sistemul de fitness yoghin, fiecare sesiune
concentrându-se pe o temă specifică: pace, sănătate fizică, sănătate mintală, imunitate, bunăstare. La intersecția acestor ședințe se află
armonia dintre corp și minte, pe care participanții o vor exersa, pornind de la relația cu solul, așa cum aceasta este abordată în
practicile specifice ale Isha. Sesiunile de yoga vor putea fi accesate de participanții care se înscriu pe site-ul festivalului, unde v
or fi disponibile informații despre fiecare sesiune în parte.
Invitată: Roxana Luca - Fundația Isha România
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YOGA FOR BALANCE WITH ISHA FOUNDATION ROMANIA
The focus of this year’s festival on the connection between environment, body, and mental health is the ideal context for collaborating with
Isha Foundation, a spiritual organization founded by Sadhguru, which this year launched the „Save Soil” campaign, a global movement
designed to respond to the soil crisis. Throughout the festival, we will organize a series of sessions of yoga and Angamardana, the yogic
fitness system. Each session will focus on a specific theme: physical health, mental health, immunity, well-being. At the intersection of these
sessions is the harmony between body and mind, which the participants will practice, starting from the relationship with soil, as it is
approached in specific Isha practices. The yoga sessions can be accessed by participants who register by filling out the registration
form on the festival website, where information about each session will be available.
Guest: Roxana Luca - Isha Foundation Romania.
.

La începutul anului a fost anunțată intenția implementării la nivel național a unor module opționale despre mediu înconjurător și
educația ecologică în școli, începând cu anul școlar 2022-2023. O pastilă pentru anxietate climatică prescrisă de însuși președintele țării,
prefațată de ținte ambițioase, atât în ceea ce privește materialele educaționale cu care ar urma să lucreze profesorii și elevii, dar și în ceea ce
privește numărul estimat de participanți pentru primul an de implementare. Dezbaterea de față își propune să pună față în față profesori,
experți educaționali și experți de mediu, reprezentanți ai unor ONG-uri, dar și ai instituțiilor de învățământ pentru a reflecta asupra contextului
în care urmează să fie inserate aceste module și a resurselor pedagogice și materiale existente în prezent care ar putea susține un astfel de
demers. Oare sunt școlile suficient de pregătite? Cum să predăm într-o manieră empatică față de copii și adolescenți (parte dintr-o generație
care deja resimte acut anxietatea climatică) despre predicțiile îngrijorătoare ale experților din domeniul cercetărilor climatice? De la sfaturi
despre importanța reciclării, la conștientizarea principiului „poluatorul plătește”, cum putem să îi învățăm pe tineri să acționeze civic și
politic pentru a-i trage la răspundere pe actorii responsabili pentru cantitatea imensă de deșeuri produsă în prezent? Care sunt materiale
educaționale existente și testate pe care le putem folosi? Dar și cum putem contribui la reimaginarea viitorului prin familiarizarea cu
concepte precum „sustenabilitate” și „economie circulară”? La întrebările acestea și nu numai vom încerca să răspundem în
dezbaterea noastră despre predarea educației despre mediu în școli.
Eveniment inițiat și organizat în parteneriat cu Bloc Zero,
o asociație care activează predominant în domeniul educației prin cultură.
CLIMATE ANXIETY PILL
At the beginning of the year, it was announced that optional modules on environmental and ecological education would be implemented in
schools, on a national level, starting with the school year 2022-2023. A climate anxiety pill prescribed by the president of the country himself,
covered in ambitious goals, both in terms of the educational materials that teachers and students would work with, but also in terms of the
estimated number of participants for the first year of implementation. This debate aims to bring together teachers, educational experts and
environmental experts, representatives of NGOs, but also of educational institutions, in order to reflect on the context in which these modules
are to be inserted, as well as on the pedagogical and material resources that could support this plan. Are schools sufficiently prepared? How
can we teach children and teenagers (part of a generation that is already acutely affected by climate anxiety) in an empathic manner about the
worrying predictions of climate research experts? From advice on the importance of recycling to awareness of “the polluter pays” principle,
how can we teach young people to act civically and politically to hold accountable the stakeholders responsible for the huge amount of
waste currently produced? What existing and tested educational materials can we use? But also - How can we help re-imagine
the future by familiarizing ourselves with concepts such as “sustainability” and “circular economy”?
We will try to answer these questions and more, in our debate on teaching environmental education in schools.
The event is initiated and organized in partnership with Bloc Zero, an association that works mostly in the field
of education through culture.
.
SOL SUSTENABIL: RESURSE, SOLUȚII, LEGISLAȚIE
De ce e solul în pericol, care este impactul pe care sănătatea solului îl are asupra noastră, și care sunt câteva dintre soluțiile la care avem acces
pentru un sol sănătos? În această dezbatere vom prezenta legătura dintre sănătatea solului, a individului și a planetei, și vom discuta aspecte
legislative la nivel național și european pornind de la conexiunea dintre sol, climă și agricultură. Vor fi abordate subiecte precum biodiversitate
și sol, agricultură sustenabilă, deșertificare, soluții pentru un sol sănătos pe termen lung, impactul deșeurilor asupra solului, percum și avantaje
și dezavantaje ale diferitelor practici ale agriculturii convenționale în relație cu agricultura durabilă în contextul actual. Pornind de la aceste
subiecte, vom discuta soluții și politici publice sensibile la cerințele mediului, cât și ale oamenilor – consumatori și producători.
Invitați: reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
Aurelia Grecu, expert ecolog în domeniul protecției mediului
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O PASTILĂ PENTRU ANXIETATE CLIMATICĂ

SUSTAINABLE SOIL: RESOURCES, SOLUTIONS, LEGISLATION
Why is our soil in danger? How does the health of the soil impact us, and what are some of the solutions we can access for
healthy soils? This debate will present the link between soil, individual and planetary health, and will discuss legislative issues
at national and European level departing from the connection between soil, climate, and agriculture. Topics such as biodiversity and
soil, sustainable agriculture, desertification, long-term healthy soil solutions, the impact of waste on soil, as well as the advantages and
disadvantages of conventional farming practices in relation to sustainable agriculture will be addressed. Starting from
these topics, we will discuss solutions and public policies that are sensitive to the requirements of
the environment, as well as to people – consumers and producers.
Guests: representatives of The Ministry of Environment, Water, and Forests;
representatives of The Ministry of Agriculture and Rural Development; Aurelia Grecu, environmental expert
.
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HIDROBIOGRAFII: SISTEMUL DE IRIGAȚII SADOVA – CORABIA
Acesta este un proiect de cercetare antropologică desfășurat în ultimii cinci ani, coordonat de Bogdan Iancu (lector, Departamentul de
Sociologie SNSPA și cercetător la Muzeul Național al Țăranului Român) și dedicat unei infrastructuri finanțate de Banca Mondială și realizate sub
coordonarea și cu tehnologia proiectată de o echipă ingineri și experți britanici în anii ’70 ai socialismului românesc, pentru care dezvoltarea
agriculturii era un obiectiv-cheie. Ruinat într-o mare măsură de măsurile luate după anii 2000, sistemul a revenit în atenția publicului în ultimul
deceniu bântuit de valuri de secetă severă, alimentând deopotrivă speranțe dar și neîncrederea că acesta mai poate avea un viitor atât pentru
revitalizarea agriculturii locale dar și pentru contracararea deșertificării. Evenimentul găzduit în cadrul festivalului va consta în prezentarea
rezultatelor cercetării care au investigat memoria și semnificațiile actuale dar și practicile localnicilor în legătură cu acest
(eco)sistem-infrastructură, factorii care influențează schimbările în utilizarea terenurilor și practicile agricole în zonele acoperite de
sistemul de irigații (atât zonele funcționale cât și capilarele abandonate) laolaltă cu percepțiile legate de schimbările climatice.
Invitați: Bogdan Iancu, membre şi membri ai echipei de cercetare, experți şi localnici
HYDROBIOGRAPHIES: THE SADOVA - CORABIA IRRIGATION SYSTEM
This is an anthropological research project carried out in the last five years, coordinated by Bogdan Iancu (lecturer, SNSPA Sociology
Department and researcher at the National Museum of the Romanian Peasant) and dedicated to an infrastructure financed by the World
Bank and carried out under the coordination and technology designed by a team of British engineers and experts in ‘70s, during Romanian
socialism, for whom the development of agriculture was a key objective. Largely ruined by measures taken after the 2000s, the system has
returned to public attention in the last decade haunted by severe drought waves, fueling both hope and uncertainty that it may have a future
both for revitalizing local agriculture and for counteracting desertification. This event will consist of the presentation of research
results that investigated the current memory and significance as well as the practices of locals in relation to this
(eco) system-infrastructure, factors influencing changes in land use and agricultural practices in areas covered by
irrigation (both functional areas and abandoned capillaries) coupled with perceptions of climate change.
Guests: Bogdan Iancu, members of the research team, experts, and locals
.
COMUNITĂȚILE DE ENERGIE. CUM POATE ENERGIA VERDE SĂ SCHIMBE LUMEA
Viziunea Greenpeace este pentru o planetă mai verde și mai pașnică, în care oamenii sunt mai aproape unii față de alții. Pentru a contribui
la felul în care trăim și apreciem această planetă, una dintre misiunile organizației este de a promova energia regenerabilă și comunitățile de
energie. Pornind de la aceste subiecte, echipa Greenpeace România va vorbi despre soluții descentralizate, care sunt avantajele în a deveni
prosumator și cum pot comunitățile energetice să ne aducă mai aproape de lumea în care ne dorim să trăim. Ne vom concentra pe felul
în care putem acționa în condițiile în care schimbările climatice se accelerează rapid, uitându-ne la industria energetică, considerată a fi
unul dintre marii poluatori, și la modul în care putem produce energie, cu focus pe comunitate și pe decizii luate împreună.
Eveniment organizat în parteneriat cu Greenpeace România.
ENERGY COMMUNITIES. HOW GREEN ENERGY CAN CHANGE THE WORLD
Greenpeace envisions a greener and more peaceful planet, where people are closer to each other. To contribute to the way we
live and appreciate this planet, one of the organization’s missions is to promote renewable energy and energy communities. Starting
from these topics, Greenpeace Romania’s team will talk about decentralization solutions, what the advantages of becoming a prosumer are
and how energy communities can bring us closer to the world we want to live in. We will focus on how we can act as climate
change accelerates rapidly, looking at the energy industry, which is considered one of the biggest polluters, and how we
can produce energy, with a focus on community and decisions taken together.
Event organized in partnership with Greenpeace Romania.
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PĂDURILE, BIODIVERSITATEA ȘI SOLURILE FORESTIERE
Biodiversitatea - definită drept varietatea ființelor în toate formele sale de pe planeta noastră - este în declin, iar printre
cauzele principale se numără schimbarea destinației terenurilor - prin acțiuni de tipul despăduririlor, a monoculturii
intensive sau prin urbanizare - exploatarea directă, poluarea și schimbările climatice. În această dezbatere, vom prezenta mai multe
perspective asupra pericolelor pe care le atrag ecosistemele nesănătoase, dar și unele soluții, pornind de la relația dintre păduri, biodiversitate
și sol. Vom discuta despre sănătatea solului și despre felul în care conservarea pădurilor și plantările pot contribui la biodiversitate și la
un sol sănătos și vom oferi sfaturi concrete privind câțiva pași simpli de urmat de oamenii care vor să facă parte din ecosisteme
sănătoase, alături de alte animale și de plante, spre binele comun al tuturor.
Invitați: George Bouroș - Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice;
Mihai Enescu - Asociația Plantăm Fapte Bune; Mihai Zotta - Fundația Conservation Carpathia

Biodiversity - defined as the variety of beings in all its forms on our planet - is declining, and its main causes include changes in land
utilization - through deforestation, intensive monoculture, or urbanization - direct exploitation, pollution, and climate change. In this debate,
we will present several perspectives on the dangers posed by unhealthy ecosystems, but also some solutions, starting from the relationship
between forests, biodiversity, and soil. We will discuss soil health and how forest conservation and planting can contribute to biodiversity
and healthy soil, and provide concrete tips on a few simple steps for people who want to be part of healthy ecosystems, along with
other animals and plants, for the wellbeing of all.
Guests: George Bouroș - Association for the Conservation of Biological Diversity;
Mihai Enescu - Plantăm Fapte Bune Association; Mihai Zotta - Conservation Carpathia Foundation
.
RECONECTAREA LA PĂMÂNT - CONTEMPLARE ȘI ATELIER DE OLĂRIT
Viața de zi cu zi este un cumul de stimuli, emoții si sentimente, care de multe ori ne deconectează de la sine și de la adevărata
natură a noastră. Ne găsim de multe ori pierduți în gânduri, undeva în minte, departe de aici și acum. Pământul pentru noi este un element
primordial. Pe pământ pășim, pe pământ trăim, pământul ne oferă hrană, spatiu, adăpost. Conectarea la pământ și elementele naturii
stabilizează ființa umană pe toate coordonatele sale, având capacitatea de a restaura sănătatea și de a ne ancora solid în întregul din care
suntem cu toții parte. Conexiunea noastra cu pămantul nu poate fi ruptă sau separată, însă uneori uităm să ne întoarcem la ea. Acest atelier
este despre a ne oferi timp și un moment de pace în prezent în care, să ieșim din minte și să gândim cu mâinile. Să creăm liberi,
fără constrângeri, ceea ce simțim, folosindu-ne doar intuiția, fiind ghidați de energia lutului. Atelierul nu este despre a crea ceva anume,
despre a urma reguli sau pași stricți. Este despre posibilitate, despre potențial, este despre cum vrem noi să modelăm o
bucată de lut în ceva ce ne exprimă sinele.
Invitate: Alina Haiduc - Fundația Isha România; Roxana Buzețelu - Micile Bucurii; Magda Huiculescu - Mudly in Love
Eveniment găzduit de The Legacy Bucharest
RECONNECTING TO THE EARTH - CONTEMPLATION AND POTTERY WORKSHOP
Everyday life is a mix of stimuli, emotions, and feelings, which often disconnect us from ourselves and from our true nature. We often find
ourselves lost in thought, somewhere in the mind, far from the here and the now. Earth is a key element for us. We walk on earth, we live on
earth, earth provides us with food, space, shelter. The connection with the earth and the elements of nature stabilizes the human being on all
its coordinates, having the ability to restore health and to anchor ourselves firmly in the whole that we are all part of. Our connection to earth
cannot be broken or separated, but sometimes we forget to return to it. This workshop is about giving ourselves time and a moment of peace
in the present, in which to get out of our minds and think with our hands. Let’s create freely, without constraints, what we feel, using only our
intuition, guided by the energy of clay. The workshop is not about creating something specific, about following strict rules or steps. It’s about
the possibility, it’s about the potential, it’s about how we want to shape a piece of clay into something that expresses our self.
Guests: Alina Haiduc - Isha Foundation Romania; Roxana Buzețelu - Micile Bucurii; Magda Huiculescu - Mudly in Love
Event organized in partnership with Micile Bucurii, hosted by The Legacy Bucharest
.
CUM ARATĂ TRANZIȚIA LA AGRICULTURA REGENERATIVĂ?
A devenit o certitudine faptul că avem nevoie de o schimbare de paradigmă în sectorul agricol. Comisia
Europeană a lansat Pactul verde european, iar la nivel național se lucrează la planul național strategic și la definirea eco-schemelor. Dar
tranziția către agricultura regenerativă va fi făcută în primul rând de către fermieri, iar procesul trebuie să ia în calcul considerente multiple.
În acest eveniment, ne vom uita la aspecte practice, pragmatice și sociale, cât și la susținerea din partea consumatorilor și la sprijinul mediului
academic și politic. Vom discuta despre cum se vede tranziția către agricultura regenerativă de către cei care deja o practică.
Invitat: Ionuț Bădică, Sol și Suflet - Centrul permanent de inovare producție și educație în Agricultură Regenerativă
Eveniment găzduit de The Legacy Bucharest
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FORESTS, BIODIVERSITY, AND FOREST SOILS

WHAT DOES THE TRANSITION TO REGENERATIVE AGRICULTURE LOOK LIKE?
It is certain now that we need a paradigm shift in the agricultural sector. The European Commission has launched the
European Green Pact, and on a national level we are working on the national strategic plan and the definition of eco-schemes.
But the transition to regenerative agriculture will be made primarily by farmers, and the process must take into account multiple considerations.
In this event, we will look at practical, pragmatic, and social issues, as well as consumer support and academic and political support.
We will discuss how the transition to regenerative agriculture is seen by those who already practice it.
Guest: Ionuț Bădică, Soil and Soul - Permanent Center for Innovation, Production and Education in Regenerative Agriculture.
Event hosted by The Legacy Bucharest
.
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PAȘI SPRE ECHILIBRU: CONSUM CONȘTIENT ÎN VIAȚA INDIVIDUALĂ ȘI ÎN COMUNITATE
Aducem împreună experiența invitatelor noastre pentru a aborda subiectul consumului echilibrat și conștient din mai multe perspective.
Pornim de la individ și prezentăm câteva idei despre decizii pe care le putem lua fiecare, pe mai multe planuri, pentru a avea o viață cât mai
echilibrată și într-o bună relație cu mediul. Vorbim despre risipă, mâncare, deșeuri, energie, dar și despre timp și relații, pentru că toate sunt
conectate, iar un consum conștient are mai multe ramificații, care nu sunt mereu vizibile. Pentru că deciziile individuale nu sunt întotdeauna
suficiente pentru o cultură a consumului conștient, investigăm modalități de a lucra mai bine în comunitate pentru a acționa cât mai în acord
cu mediul. Vor fi prezentate resurse și soluții practice despre cum ne putem îmbunătăți relația cu mediul, pas cu pas, iar la final vom încheia cu
un atelier rapid și practic de plantare în compost, astfel încât fiecare participant va pleca acasă cu o viitoare plantă ale cărei semințe
le-am plantat împreună.
Invitate: Cristina Briziou - Urban Cultor; Felicia Ienculescu-Popovici - Green Mogo;
Tea Vasilescu - Viitor Plus / Moderatoare: Roxana Buzețelu - Micile Bucurii
Eveniment organizat în parteneriat cu Micile Bucurii, găzduit de The Legacy Bucharest
STEPS TOWARDS BALANCE: CONSCIOUS CONSUMPTION IN INDIVIDUAL AND COMMUNITY LIFE
We bring together the experience of our guests to approach the subject of a balanced and conscious consumption, from several perspectives.
We will start from the individual and present some ideas about decisions that we can each make, on several levels, in order to have a life
that is balanced and in a good relationship with the environment. We will talk about waste, food, garbage, energy, but also about time and
relationships, because they are all connected, and conscious consumption has several ramifications, which are not always visible.
Because individual decisions are not always enough for a culture of conscious consumption, we are investigating ways to work better in
the community, to act as environmentally friendly as possible. Resources and practical solutions will be presented on how we can improve our
relationship with the environment, step by step, and we will end our gathering with a quick and practical compost planting workshop, so that
each participant will go home with a future plant whose seeds we will have planted together.
Guests: Cristina Briziou - Urban Cultor; Felicia Ienculescu-Popovici - Green Mogo;
Tea Vasilescu - Future Plus; / Moderator: Roxana Buzețelu - Micile Bucurii.
Event organized in partnership with Micile Bucurii, hosted by The Legacy Bucharest
.
COLLAPSE YOGA
Collapse Yoga combină yoga cu posibile „stări negative” ca tristețe, anxietate, boală, deznădejde, îngrijorare, renunțare, epuizare, durere,
slăbiciune, plictiseală, decrepitudine, eșec și urmele lor în corp. Confruntă obiectivele yoga pentru coordonare, echilibru, putere, flexibilitate,
cu dorințele profunde ale corpului de asimetrie, in coordonare, slăbiciune, relaxare, dezechilibru, abandon, colaps, libertate. Afectează
normativitatea formei umane. Câteodată Collapse Yoga e practicată lângă clădiri intimidante, monumente, în spații publice importante,
asociate simbolic cu rigiditate culturală, probleme etice sau politici dubioase. Collapse Yoga ne poate face corpurile să rezoneze cu
colapsuri din zonele culturale, naturale, personale, afectând poate unele dintre ele.
Politicile corpului corespund cu problemele societății și le influențează.
De Florin Flueraș, 2016 / Ghidată de Eliza Trefas
COLLAPSE YOGA
Collapse Yoga mixes Yoga with possible „negative” states such as sadness, illness, anxiety, hopelessness, worry, renouncement, exhaustion,
grief, boredom, decrepitude, failure. and their traces in the body. It confronts yoga’s aims towards coordination, balance, strength, flexibility with
the body’s deep desires for asymmetry, incoordination, weakness, relaxation, unbalance, abandon, collapse, freedom. It affects the normativity
of the human form. Collapse Yoga is sometimes practiced next to intimidating buildings, monuments, in charged public spaces associated
with cultural stiffness, harmful ethics or bad politics. It can tune our bodies with natural, cultural and personal collapsing
environments, potentially affecting some of them. There is a correspondence and influence between the politics of the
body and the issues of society.
By Florin Flueraș, 2016 / Guided by Eliza Trefas
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[RO]
918 Nopți (p.43) Această ploaie nu se va opri niciodată (p.152) Alb pe alb (p.36) Amintiri de pe Frontul de Est (p.109) Anamneză (p.132) Animistica (p.172)
Ascultați bătăile imaginilor noastre (p.163) Babi Yar. Context (p.135) Bicentenar (p.000) Bucolic (p.44) Ce va aduce vara (p.55) Chermet (p.72) Cioburi (p.31)
Copii în ceață (p.84) Copiii teribili (p.91) Crăciun fericit, Yiwu (p.76) Cronici din acele vremuri (p.116) Curaj (p.136) Detectivistică (p.102) Din marea sălbatică (p.27)
Dispersia luminii (p.168) Domnul Landsbergis (p.140) Evadare (p.119) Filmul din balcon (p.88) Frontiera sălbatică (p.124) Grămezi de moloz (p.148) I.A. la război (p.24)
Idilă (p.51) În căutarea cailor (p.52) Interno 167 (p.87) Întoarcere la Reims (Fragmente) (p.79) Irigație imperială (p.172) Locul nostru liniștit (p.123) Mănâncă tot din farfurie! (p.60)
Mandala Minamata (p.139) Mesaje în sticlă 1-2 (p.101) Metok - O călugăriță tibetană (p.63) Mica Palestina: Jurnalul unui asediu (p.120) Nanu Tudor (p.164)
O noapte de neștiință (p.131) Odiseea amazonică (p.35) Pădurea domestică (p.32) Paradisul mai târziu (p.178) Peisaj în deteriorare (p.173) Peisaje ale rezistenței (p.105)
Pénélope, dragostea mea (p.64) Plai. Un drum prin munți (p.151) Pragul (p.92) Prazul sălbatic (p.67) Riftul Finfinnee (p.28 Rugăciunile lui Delphine (p.47)
Să spunem „revoluție” (p.106) Sine die (p.167) Sunt liber (p.48) Țara (p.110) Tată (p.75) TRAFO (p.173) Urmele Antarcticii (p.172) Ushiku (p.143)
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[EN]
918 Gau (p.43) A.I. at War (p.24) A Night of Knowing Nothing (p.131) Anamnesis (p.132) Animistica (p.174) Antarctic Traces (p.175) Babi Yar. Context (p.135) Bicentenary (p.98)
Boney Piles (p.148) Bottled Songs 1-2 (p.101) Bucolic (p.44) Chermet (p.72) Children of the Mist (p.84) Chronicles of that Time (p.116) Courage (p.136)
Delphine’s Prayers (p.47) Eat Your Catfish (p.60) Father (p.75) Flee (p.119) Forensickness (p.102) From the Wild Sea (p.27) I Am Free (p.48) Idyll (p.51)
Imperial Irrigation (p.172) Interno 167 (p. 87) Landscape Damage (p.173) Landscapes of Resistance (p.105) Let’s Say Revolution (p.106)
Listen to the Beat of Our Images (p.163) Little Palestine, Diary of a Siege (p.120) Looking for Horses (p.52) Memories from the Eastern Front (p.109)
Merry Christmas, Yiwu (p.76) Metok - A Tibetan Nun (p.63) Minamata Mandala (p.139) Mr. Landsbergis (p.140) My Uncle Tudor (p.164) Our Quiet Place (p.123)
Paradise Later (p.178) Pénélope My Love (p.64) Plai. A Mountain Path (p.151) Returning to Reims (Fragments) (p.79) Rift Finfinnee (p.28) Sine Die (p.167) Splinters (p.31)
Taming the Garden (p.32) The Balcony Movie (p.88) The Country (p.110) The Perpetual Leek (p.67) The Terrible Children (p.91) The Wild Frontier (p.124)
This Rain Will Never Stop (p.152) Threshold (p.92) TRAFO (p.173) Ushiku (p.143) Veins of the Amazon (p.35) What Will Summer Bring (p.55)
When Light is Displaced (p.168) White on White (p.36)
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DISTRIBUITORI OWR#15

/

918 Gau | BEGIN AGAIN FILMS| Sonia Abbas | sonia@beginagainfilms.es | beginagainfilms.es A Night of Knowing Nothing | Square Eyes Films | Wouter Jansen wouter@squareeyesfilm.
com | www.squareeyesfilm.com A.I. at War | NO MAN’S LAND | Florent Marcie | flo.marcie@gmail.com Anamnesis | Deckert Distribution | Hanne Biermann | hanne@deckert-distribution.
com www.deckert-distribution.com Babi Yar. Context | ATOMS & VOID | Maya Kasterine | maya.kasterine@atomsvoid.com www.facebook.com/atomsvoid Bicentenary | Pablo Álvarez
Mesa | palvarezmesa@gmail.com Boney Piles | Alena Grintsevich | alenagrintsevich@gmail.com Bottled Songs 1-2 | Square Eyes Films | Wouter Jansen | wouter@squareeyesfilm.com www.
squareeyesfilm.com Bucolic | Taskovski Films | Marija Shajahan | festivals@taskovskifilms.com www.taskovskifilms.com Chermet | ANTIPODE | Helga Grigoryeva | festivals@antipode-sales.biz
www.antipode-sales.biz Children of the Mist | CAT&Docs | Maëlle Guenegues | maelle@catndocs.com www.catndocs.com Chronicles of that Time | ARGOS Distribution | Maria Iorio and
Raphaël Cuomo info@parallelhistories.org | www.iorio-cuomo.org Courage | RISE AND SHINE | Anja Dziersk | anja.dziersk@riseandshine-berlin.de www.riseandshine-berlin.de Delphine’s
Prayers | Tândor Productions | Rosine Mbakam | tandor.prod@gmail.com www.tandorproductions.com/fr Eat Your Catfish | Deckert Distribution | Hanne Biermann | hanne@deckert-distribution.com www.deckert-distribution.com Father | Deng Wei Flims | Deng Wei | dengweifilms@gmail.com Flee | Chinephil | Shoshi Korman | Shoshi@cinephil.com | www.cinephil.com
Forensickness | Chloé Galibert-Laîné | chloe_gl@hotmail.fr From the Wild Sea | DR | Frederik Rune Kristensen | FKRF@dr.dk | www.dr.dk I Am Free / Soy Libre | Filmotor | Michaela Cajkova |
michaela@filmotor.com www.filmotor.com Idyll | Tatyana Lushnikova | lusha-9494@mail.ru Interno 167 | Sikozel Collective | collettivosikozel@gmail.com | www.sikozel.com Landscapes of
Resistance | Bocalupo Films | Jasmina Sijerčić | jasmina@bocalupofilms.com www.bocalupofilms.com Let’s Say Revolution | Unexpected Films | Bertrand Scalabre contact.unexpectedfilms@
gmail.com | www.unexpectedfilms.com Listen to the Beat of Our Images | Maxime Jean-Baptiste | val.king.land@gmail.com Audrey Jean-Baptiste | ezra.ajb@gmail.com Little Palestine:
Diary of a Siege | Lightdox | Nevena Milasinovic | nevena@lightdox.com www.lightdox.com Looking for Horses | Lightdox | Nevena Milasinovic | nevena@lightdox.com www.lightdox.com
Memories from the Eastern Front | microMULTILATERAL | Ilinca Belciu ilinca.belciu@gmail.com | Merry Christmas, Yiwu | Horoporter Film | Iva Plemic | ivaplemic@gmail.com www.horopter.
rs Metok - A Tibetan Nun | Insomnia Films| info@insomniafilms.com.ar www.insomniafilms.com.ar Minamata Mandala | Media Space inc | Hisami Kuroiwa | nhkuroiwa1900@gmail.com
Mr. Landsbergis | ATOMS & VOID | Maya Kasterine | maya.kasterine@atomsvoid.com | www.facebook.com/atomsvoid My Uncle Tudor | Luca Arts | info@luca-arts.be | www.luca-arts.be
Our Quiet Place | Tangente Distribution | Lisa Reboulleau | tangente.distribution@gmail.com www.tangente-distribution.net Pénélope, Mon Amour | Lightdox | Nevena Milasinovic | nevena@
lightdox.com www.lightdox.com Plai. A Mountain Path | Natalia Libet | n.libet@dgtlrlgn.com Returning to Reims (Fragments) | The Party Film Sales | Théo Lionel theo.lionel@thepartysales.
com | www.thepartysales.com Rift Finfinnee | Arsenal Berlin | Angelika Ramlow | ara@arsenal-berlin.de |www.arsenal-berlin.de Sine die | M&W Festivals | Josep Prim | fest@marvinwayne.com
| www.marvinwayne.com Splinters | Punto de Fuga Cine | Eva Cáceres | puntodefugacontenidos@gmail.com Taming the Garden | Syndicado | Jasmina Vignjevic | admin@syndicado.
com www.syndicado.com The Balcony Movie | KFF Sales | Katarzyna Wilk | katarzyna.wilk@kff.com.pl www.kff.com.pl The Country | Sixpackfilm | Gerald Weber | gerald@sixpackfilm.com |
www.sixpackfilm.com The Perpetual Leek | Pascale Ramonda | pascale@pascaleramonda.com | www.pascaleramonda.com The Terrible Children | Deckert Distribution | Hanne Biermann
hanne@deckert-distribution.com | www.deckert-distribution.com The Wild Frontier | Shellac Films | Eagle Cepaite | egle.cepaite@shellacfilms.com www.shellacfilms.com This Rain Will Never
Stop | Square Eyes Films| Wouter Jansen | wouter@squareeyesfilm.com | www.squareeyesfilm.com Threshold | Utopia Docs | Renato Manganello | renato@utopiadocs.net | www.utopiadocs.
net Ushiku | Ian Thomas Ash | info@documentingian.com | www.documentingian.com Veins of the Amazon | Pascale Ramonda | pascale@pascaleramonda.com | www.pascaleramonda.
com What Will Summer Bring | Un Puma | Cecilia Pisano | cecilia.pisano9@gmail.com | www.unpuma.com When Light is Displaced | Zaina Bseiso | zt.bseiso@gmail.com White on
White | Wanda Kapralova | wanda.kapralova@gmail.com Special Program Sixpack Film: Animistica, Antarctic Traces, Imperial Irrigation, Landscape Damage, Paradise Later, TRAFO |
Gerald Weber | gerald@sixpackfilm.com | www.sixpackfilm.com
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KAUFLAND ROMÂNIA, PRIMUL RETAILER
CU O INFRASTRUCTURĂ DE AUTOMATE
DE RECICLARE LA NIVEL NAȚIONAL

STATISTICI RECICLARE
LA INFRASTRUCTURA
DE AUTOMATE LA NIVELUL
MAGAZINELOR
KAUFLAND ROMÂNIA

PESTE

10.000.000
AMBALAJE

PESTE

1.500.000
CLIENȚI

150
APARATE

EXCESIV
CONSUMUL
DĂUNEAZĂ
DE AMBALAJE
GRAV COMUNITĂȚII.

Mai multe informații pe www.kaufland.ro
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L 20

ANU

RAIFFEISEN
ART PROIECT

FILME
CONCERTE
TURURI VIRTUALE ONLINE
SPECTACOLE
#StagiuneVirtuală

art.raiffeisen.ro

DĂ
GLAS
VIZIUNII
TALE

© European Union, 2022 - Images source: GettyImages

© Helmut Ignat/Asociația PNV

„Pentru prima dată în România, o primărie (cea a
Municipiului București) a primit în administrare o
arie naturală protejată – Parcul Natural Văcărești.
E angajamentul și ambiția noastră de a
amenaja această zonă la standarde europene,
conservându-i funcțiile și păstrând-o nealterată
pentru generațiile viitoare.”
Nicușor Dan
Primarul Capitalei

Istoria nevorbită a
sclaviei romilor.

