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Alegerea temei „Viață bună” drept subiect 
principal al unui festival de drepturile 
omului ar putea părea paradoxală, având în 
vedere că majoritatea filmelor din selecție 
traversează lumi pline de răni, deseori legate 
de atrocități și abuzuri (ale omului față de om 
sau față de natură).

Deși această afirmație este parțial adevărată, 
uneori este important să facem un pas 
înapoi și să reevaluăm perspectiva din care 
privim lumea și în interiorul căreia existăm. 
Fie că e vorba despre o ideologie filozofică 
sau de un crez personal, armonia existenței 
se află în centrul impulsului zilnic al vieții. 
Toate libertățile și îngrădirile care asigură sau 
perturba acest echilibru sunt intrinsec legate 
de drepturile fundamentale ale omwului 
servind ca scopuri și mijloace ale unei vieți 
demne.

Relativitatea viziunii noastre individuale 
despre ce constituie „o viață bună” e variată 
precum multitudinea de subiectivități și de 
circumstanțe ale celor 8 miliarde de oameni 
ale planetei noastre. Rezultă în mod firesc 
că, indiferent de ce viziuni sau conforturi 
suntem atașați, concepția noastră despre 
lume poate fi lărgită și îmbogățită, atâta timp 
cât nu o ținem captivă în propriile noastre 
circumstanțe.  

Cu excepția întâlnirilor din viața reală, 
cinemaul reprezintă una din cele mai vii 
confruntări pe care le poate avea publicul cu 

It might sound paradoxical to choose 
‘Good Life’ as the theme for a human rights 
festival, when usually the films on offer 
are traveling through wounded worlds, 
oftentimes linked to the worst atrocities and 
violations (of man towards man or nature). 

While this may hold some truth, sometimes 
it’s important to take a step back and 
reassess the perspective through which we 
look upon, and exist within, the world. Be it 
a philosophical ideology or personal creed, 
the harmony of existence lies at the core 
of our daily ‘life drive’. For all the liberties 
or restrictions that make up (or disrupt) 
this balance, at the very center must lie a 
fundament of basic human rights, serving 
as ends and means for a dignified life. 

The relativity of our individual view on 
what constitutes ‘a good life’ is (nearly) 
as varied  as the many subjectivities and 
circumstances of the 8 billion people that 
make up our planet. It goes to follow that 
whatever views or comforts we hold on to, 
our worldview could be broadened and 
enriched, should we not hold it captive to 
our circumstances. 

Short of real-life encounters, cinema is 
one of the most vivid confrontations an 
audience could have with worlds that lie 
within or outside their ‘comfort zones.’ 
Particularly within the enclosed, communal 
space of the movie theatre. It’s those stories 
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lumi care există înăuntrul sau în afara zonelor 
lor de confort. Mai ales în interiorul sălilor 
de cinema. Aceste povești ne îmbogățesc, 
ne fac să ne chestionăm pozițiile, creează 
dialog și, sperăm noi, schimbare. Și, cel 
mai important, ne ajută să nu ne pierdem 
simțul empatiei și să nu devenim treptat o 
tabula rasa pe care oricine își poate imprima 
propriile idei.

Credem cu tărie în puterea cinemaului ca 
instrument al evoluției personale și totodată 
al solidarității. Experiența este simultan 
solitară și colectivă – iar One World Romania 
caută să armonizeze cele două dimensiuni. 
De la secțiunea principală dedicată 
experiențelor individuale ale proverbialei 
„vieți bune”, la examinări ale actelor de 
rezistență, oglindirea trecutului în prezent, 
disecția muncii care definește viețile noastre 
și interconectivitatea dintre om și natură. 
Acestea sunt temele comune pe care am ales 
să le explorăm împreună cu publicul nostru, 
servind ca puncte de discuție pe baza cărora 
putem trasa legături între planul global și cel 
local.

Extinzându-se către alte regiuni și 
perspective, selecția acestei ediții include trei 
retrospective ce variază ca abordare formală 
dar sunt legate între ele printr-un cinema 
personal, social și angajat politic.

Želimir Žilnik, în mod cert unul dintre cei 
mai importanți și provocatori regizori de 
film socio-politic, a adus o contribuție 
esențială Noului Val iugoslav și a fost un 
inițiator al genului docu-dramei. Filmele lui 
au dispărut și au reapărut, a fost interzis, 
cenzurat și amenințat, dar Žilnik a reușit să 
rămână fidel ideilor sale de-a lungul întregii 
cariere, chestionând autoritatea și dând 
voce oamenilor defavorizați. Retrospectiva 
dedicată acestui regizor cult va prezenta 
o selecție ce cuprinde titluri emblematice, 

that are enriching us, making us question 
our stances, create dialogue and hopefully, 
change. What is most important, they are 
helping us not to lose our sense of empathy 
and gradually become an emotional tabula 
rasa on which anyone can imprint their own 
ideas.

We strongly believe in the power of cinema 
as a tool of personal enrichment but also 
of solidarity. The experience is at once 
solitary and collective – and One World 
Romania aims to harmonize it. From a 
main section dedicated to individual 
experiences of the proverbial ‘good life’, 
to examinations of acts of resistance, our 
present’s mirroring of the past, a dissection 
of the labour that defines our lives and of 
our interconnectivity with nature. These are 
the common threads we chose to explore 
together with our audience, serving as 
unique talking points from which to connect 
and relate, the global to the local. 

Extending the bridge to other regions and 
perspectives are the three retrospectives 
chosen for this year’s edition - varied in 
formal approaches yet bound by a personal, 
social and politically engaged cinema. 

Želimir Žilnik, undoubtedly one of the 
most prominent and provocative directors 
of socio-political film, made an essential 
contribution to the Yugoslav ‘New 
Wave’ and he is an initiator of the docu-
drama genre. His films disappeared and 
reappeared, he was banned, censored and 
threatened, but Žilnik managed throughout 
all his career to remain faithful to his ideas, 
questioning authorities and giving a voice 
to the unprivileged. This retrospective 
dedicated to this cult director will offer a 
selection of emblematic and less known 
titles of his different artistic epoch and give 
the opportunity to our public to engage 
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dar și mai puțin cunoscute din diversele 
sale perioade artistice și va oferi publicului 
șansa de a interacționa cu acesta în timpul 
sesiunilor de Q&A și a unui masterclass.

La fel de radicală în refuzul ei de a face 
compromisuri viziunii sale cinematografice, 
integrității morale și impactului emoțional, 
vasta filmografie a regizoarei libaneze 
Jocelyne Saab este caracterizată de 
perspectiva sa umanistă asupra conflictelor 
socio-politice din anii 1970-1980 din 
Orientul Mijlociu și dincolo de acesta. O 
pionieră a cinemaului arab, Saab a fost una 
dintre primele cineaste care au documentat 
războiul civil din Liban, care avea să facă 
ravagii pentru aproape două decenii în 
orașul și țara pe care aceasta le numea 
„acasă”. Trecând dincolo de granițele sale, 
autoarea a surprins fluxurile și refluxurile 
regiunii arabe (Egipt, Iran, Libia etc.) din 
poziția obiectivă a unui acces fascinant și 
a unei umanități rar întâlnite. Proiectate 
pentru prima oară în România, filmele lui 
Jocelyne Saab vor fi prezentate în cadrul 
unei retrospective menite să familiarizeze 
publicul nu doar cu operele sale, ci și cu 
o țară și o regiune care nu sunt explorate 
destul. Festivalul One World Romania este 
mândru să aibă patru programe găzduite de 
Mathilde Rouxel, curatorare independentă și 
cercetătoare specializată în cinemaul arab.

Retrospective Fundației Arte Vizuale 
organizată de One World Romania este 
o continuare a eforturilor de revizitare a 
memoriei cinematografice depuse de festival 
(printre altele prin programul Sahia Vintage). 
Ea propune programe de film documentar 
și experimental și, de asemenea, o scurtă 
selecție de filme muzicale menite să 
promoveze redescoperirea unui album 
de familie creat în perioada tulbure și 
traumatizantă a anilor 1990, în spațiul de joc 
și joacă unic care a fost FAV.

with him during Q&As and a masterclass 
session.

Equally uncompromising in her cinematic 
vision, moral integrity and emotional 
impact, Jocelyne Saab’s extensive 
filmography can be characterized by its 
humanistic perspective on the socio-
political conflicts of the 1970s/80s in the 
Middle East and beyond. A pioneer of 
Arab cinema, Saab was one of the first 
filmmakers to document the Lebanese Civil 
War that would wreak havoc for nearly 
two decades on the city and country she 
called home. Moving beyond its borders, 
she related the changing tides of the Arab 
region (Egypt, Iran, Libya, etc.) from an 
objective position of fascinating access 
and rare humanity. Screening for the first 
time in Romania, Jocelyne Saab’s films 
will be presented in a retrospective aimed 
to familiarize audiences not just with her 
films, but a country and region not explored 
enough. One World Romania is proud to 
have the four programs hosted by Mathilde 
Rouxel, researcher and independent curator 
specializing in Arab cinema.

The Visual Arts Foundation’s retrospective 
organized by One World Romania is a 
continuation of the festival’s concerns to 
revisit cinematic memory (e.g. through 
Sahia Vintage). It proposes programmes 
documentary, experimental films, plus a 
small selection of musical films aimed to 
rediscover a family album created in the 
confusing and traumatic period of the 
1990s, in the unique play and game space 
that was FAV.

Amidst the multitude of global perspectives 
and artistic visions on offer at One World 
Romania 2023, the essential takeaway 
that we aim for is twofold: to expand one’s 
worldview and thereby instill a sense of 
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În mijlocul multitudinii de perspective 
globale și viziuni artistice prezentate de One 
World Romania 2023, concluzia esențială 
pe care o urmărim cuprinde două aspecte: 
lărgirea viziunii despre lume și, prin urmare, 
inducerea unui sentiment de conexiune 
și înțelegere față de ceilalți, dar, cel mai 
important, o stare de optimism și inspirație 
privind posibilitatea schimbării. Orice 
îmbunătățire sau schimbare se bazează 
pe conștientizare – de sine, a altora și a 
proverbialelor „legături care unesc” (sociale, 
economice, culturale, politice etc.). Fără a 
avea iluzia că putem schimba lumea, suntem 
conștienți de condiția temporară a unei 
lumi din ce în ce mai polarizate și refuzăm 
să lăsăm această ruptură să se solidifice 
sub forma dualismului dogmatic. Dorim 
în schimb să subliniem și să promovăm 
importanța binelui comun – a actelor 
mici, individuale care ajung să fie integrate 
în eforturi mai vaste – și necesitatea 
chestionării și menținerii unei atitudini 
deschise față de opinii diferite.

Între utopie și un viitor mai bun are 
întotdeauna loc o căutare, o luptă și multe 
înfrângeri care definesc calea vieții.

 (Anca Păunescu, Andrei Tănăsescu)  

connectivity and understanding towards 
others, but most importantly, a feeling 
of optimism and inspiration towards the 
possibility of change. Any improvement or 
change is predicated on an awareness - of 
the self, of the other and the proverbial 
‘ties that bind’ (social, economic, cultural, 
political, etc.). While we don’t have the 
illusion to change the world, we accept 
the temporary condition of an increasingly 
polarized world and refuse to let it solidify 
into dualistic dogmatism. Instead, we want 
to underline and impress the importance of 
the common good - of small, individual acts 
that build into bigger-scale efforts - and the 
necessity to question and remain open to 
different opinions. 

Between utopia and a better future, there 
is always a quest, a struggle and many 
defeats that pave the way of life.

(Anca Păunescu, Andrei Tănăsescu)  
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Adrian VASILE, Lidia DABIJA | BlackCab 
Anna-Katharina SCHEIDEREITER, Bogdana Cristina POPA, Alexandru-Dumitru Ion
| Kaufland Romania
Oana BICA |  Groupama Asigurări
Valentina VESLER | Valvis Holding
Ilie ECHIM | Farmacia Ardealul
Dana IANCU| Tarom

Adriana BITAN, Adriana MUCALĂU, Asztalos Csaba FERENC | CNCD
Anamaria ANDRONE | Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România
Roelof Sander van EES | Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în România
Leopold UNGER, Andrei POPOV | Forumul Cultural Austriac
Arthur MATTLI | Ambasadorul Confederației Elvețiene în România
Liliana-Manuela CIUREA | Ambasada Confederației Elveției în România
Irina CIOS, Carmen CONSTANTIN | AFCN
Doru TOMA, Pavel USVATOV, Ioana PETRA | KAS – RLPSEE
Gabriela LEU, Bianca Mara POP, Ștefan-Florentin LORINT | UNHCR
Eliza BERCU, Mihaela PĂUN | ARCUB
Halka KAISEROVA, Jiri STROUHAL | Ambasada Republicii Cehe în România
Robin UJFALUSI, Sorina NEAGA | Centrul Ceh
Ioana FLORESCU, Loic MEULEY, Julien CHIAPPONE-LUCCHESI
| Institutul Francez din București
Ioana NIȚESCU, Iuliana SÎRBU, María Micaela Ossola Revilla | Ambasada Spaniei
Alina CANTACUZINO | Institutul Cervantes din București
Ioan MATEI, Tatiana CĂLIN  | Ministerul Culturii
Laurențiu DAMIAN, Lucian PRICOP | UCIN
Luciana POPA, Erika FANTANAR |Ambasada Lituaniei
Lorena SOCULESCU | DACIN SARA
Mihaela CHIRIȚĂ | Primăria Capitalei
Natalia MOSOR, Mirela LAZĂR | Institutul Polonez din București
Oana BIȚAN | Ambasada Suediei
Liviu Sebastian JICMAN, Roxana CĂLINESCU | Institutul Cultural Român
Wael El GHADBAN, Anca CRISTESCU | Centrul Cultural Palestinian „Mahmoud Darwish”
Laura NAPOLITANO, Gabriela PETRE | Institutul Italian de Cultură
KÓSA András László, CSEGEDI Magdolna | Institutul Liszt București 
David Royaux, Jonathan Bangels, Lidia Badea I Wallonie Bruxelles

Există o persoană în spatele fiecărui logo și în spatele fiecărei decizii luate pentru a 
ne ajută să organizăm și să promovăm această ediție a festivalului.

There is a person behind each logo and behind every decision taken to help us make 
this festival happen again, or to promote it.

MULȚUMIRI 
THANK YOU LIST

MULȚUMIRI | THANK YOU
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Olena ILLIENKO | Actriță
Ksenia KOZLOVSKAYA | Instructor de dans și coregraf
Valentin ARSENE | Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei
Ionela BALUȚA | Cercetătoare, Expertă în studii de gen
Loredana URZICĂ-MIREA | eLiberare
Andreea RUSU | Centrul FILIA

Suzana DAN | REZIDENȚA 9

Teodora VATAMANU | Radio Guerrilla
Cristian IGNAT | Canopy
Ioana PELEHATĂI | Scena9
Laura MUȘAT I Films in Frame
Iulia NECȘULESCU | FILM MENU
Dana DUMA | Revista FILM
Cristian NANCULESCU | CUTRA
Marina OPREA | Revista ARTA
Irina TROCAN | Acoperișul de Sticlă
Iulia VOICU | All About Romanian Cinema
Mihaela DEDEOGLU | Radio France Internationale 
Adina DRAGOMIR | Radio România Cultural
Codin ORĂȘEANU | Black Rhino Radio
Cezar GHEORGHE | Observator Cultural
Răzvan PENESCU | LiterNet
Irina FLOREA | The Institute
Ariana LAZURCA | Hot News
Andreea MOROȘANU-VRAJA | Cinefilia
Emil VASILACHE | Cinepub
Bogdan BOTESCU | Filmmakers for Ukraine

Tudorița Șoldănescu
Sarita Matijević Žilnik | Producer, Distributor - Serbia
Rasha Salti | ArteFrance
Miguel Ribeiro | Doclisboa

*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!

MULȚUMIRI | THANK YOU



“There is no right life in the wrong one,” Adorno writes in Minima Moralia (1951)1. In another 
passage, he asks whether a right world would not be unbearable for every citizen of the wrong 
world, because he would be too damaged for it.2  The motto of this year’s festival is “A Good Life.” 
With Adorno, one could ask: Is there a good life in the bad? Or, in other words: Can there be a good 
life for one person if another has a bad life at the same time? Can a citizen who has a good life even 
imagine a bad life? Or is he too “damaged” for that? A bad life would be unbearable for him.

People in Europe, and especially in Northern Europe, have different ideas of a good life than people 
in other parts of the world. In Northern Europe, health insurance, pensions at 65 and functioning 
administration and justice are taken for granted. But 90% of people worldwide do not know what 
a retirement pension, health insurance or legal security are. In almost 30 countries, the average 
person does not live to see his or her own 65th birthday. Electric mobility, an all-encompassing 
welfare state and healthy teeth into old age, which we consider necessary prerequisites for a good 
life, are pure science fiction for 90 % of people worldwide. For many of them, a good life means not 
dying in a war, having a roof over their heads and something to eat.

This year’s festival offers the chance for a change of perspective. The film selection challenges 
us to leave our comfort zone. To find out how our good lives are connected to the bad lives of other 
people. To realise that a life which now seems unbearable to us, many people had to fight hard for. 
To realise that it is not only material goods that make up a good life. A basic prerequisite for a good 
life, regardless of material prosperity, is, among other things, the protection of human rights, which 
can only be realised in a state based on the rule of law. 

For this reason, the Rule of Law Programme of the Konrad Adenauer Foundation has supported 
the One World Romania film festival since its inception in bringing the topic of human rights closer 
to the public in various facets. This year, we are continuing our “adopt a documentary” event series, 
which enables local NGOs and committed citizens to “adopt” some of the festival’s documentaries 
on relevant topics. Thus, following some of the film screenings, moderated discussions with 
audience members will be organised to encourage reflection on the issues dealt with in the film. 

I sincerely hope that every audience member will take home the conviction that it is necessary 
and possible to be actively engaged in upholding human and civil rights as the basis for a good life. 
I wish for us that the debates at this festival are passionate so that this powerful message can be 
shared by more and more people.

In this spirit, I wish the festival the greatest possible success! 

1  Asyl für Obdachlose (Nr. 18).
2  Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, p. 345. 

Dr. Pavel Usvatov
Director 
Rule of Law Programme South East Europe
Konrad Adenauer Foundation
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La câteva luni înainte ca Rusia să invadeze Ucraina 
în 2022, cinci tineri și tinere participă la o punere 
în scenă unică, ce își propune să traseze paralele 
între experiențele lor de război și „Hamlet”, 
piesa lui Shakespeare. Pentru fiecare dintre ei, 
scena reprezintă o platformă pentru exprimarea 
suferinței și a traumei prin celebra întrebare „A fi 
sau a nu fi?,” o dilemă care se aplică și vieților lor. 
Protagoniștii se luptă cu dezamăgirea, neputința 
și furia, încercând să-și reașeze viețile în timp 
ce își procesează trecutul dureros: Slavik, care 
a trecut prin iadul războiului și al captivității ca 
soldat, Katya, care tânjește după iertarea mamei 
sale pentru faptul că s-a alăturat armatei, Rodion, 
care a evadat din Donbas și se confruntă acum cu 
homofobia crescândă, Roman, care încă se luptă 
cu amintirile traumatizante din timpul războiului, 
când a lucrat ca paramedic pe front, și Oxana, 
care se zbate pe frontul artistic ca actriță.

Elwira Niewiera este o regizoare și scenaristă 
din Polonia, rezidențiată în Germania. Niewiera a 
câștigat numeroase premii internaționale precum 
Grand Prix - Semaine de la Critique for Best 
Film în cadrul Locarno Film Festival 2022, Best 
Documentary on Cinema în cadrul Venice Film 
Festival 2017, Polish Film Academy Award for Best 
Documentary, Golden Dove în cadrul DOK Leipzig 
Film Festival, Young German Cinema Award 2019. 
În proiectele sale, cineasta se concentrează asupra 
transformărilor politice, sociale și culturale din 
Europa de Est. Elwira este membră a Academiei 
Europene de Film.

Piotr Rosołowski este un regizor, scenarist și 
director de fotografie din Polonia, rezidențiat în 
Berlin. Absolvent al Școlii de Film din Katowice și 
câștigător al bursei Academy of Media Arts, Köln, 
Rosołowski a semnat imaginea unor filme de lung 
metraj și scurt metraj importante, printre care: 
„On the line” (regizat de Reto Caffi) – nominalizat 
la Premiile Oscar, „Rabbit a la Berlin” (regizat de 
Bartek Konopka) și „The Wall of Shadows” (regizat 
de Eliza Kubarska) – nominalizat pentru premiul 
German Camera Award și onorat cu premiul anual 
al Societății Directorilor de Fotografie din Polonia.  

Elwira Niewiera is a Polish-German director and 
screenwriter. She has won many international 
awards, such as Grand Prix - Semaine de la 
Critique for the Best Film at 75th Locarno Film 
Festival, Best Documentary on Cinema at the 74th 
Venice Film Festival, Polish Film Academy Award 
for Best Documentary, Golden Dove at DOK Leipzig 
Film Festival, Young German Cinema Award 2019. 
In her works, she focuses primarily on political, 
social, and cultural transformations in Eastern 
Europe. Elwira is a member of the European Film 
Academy.

Piotr Rosołowski is a Polish director, screenwriter, 
and cinematographer based in Berlin. He 
graduated from the Katowice Film School and was 
awarded an Academy of Media Arts scholarship 
in Cologne. As a director of photography, he shot 
many feature and short films, for instance: ”On 
the line” (directed by Reto Caffi) – nominated 
at the Academy Awards, ”Rabbit a la Berlin” 
(directed by Bartek Konopka), and ”The Wall of 
Shadows” (directed by Eliza Kubarska) - nominated 
for the German Camera Award and honoured 
with the annual prize of the Polish Society of 
Cinematographers.

A few months prior to Russia’s full-scale invasion 
of Ukraine in 2022, five young women and 
men participate in a unique stage production 
that attempts to relate their war experiences to 
Shakespeare’s ”Hamlet.” For each of them, the 
stage is a platform to express their grief and 
trauma through the famous question, “to be or not 
to be,” a dilemma that applies to their own lives. 
The protagonists fight against disappointment, 
powerlessness, and anger, trying to put their lives 
back in order while processing their painful past: 
Slavik, who went through a hell of war and captivity 
as a soldier, Katya, who longs for her mother’s 
forgiveness for joining the army, Rodion, who 
escaped from Donbas and is now facing growing 
homophobia, Roman, who is still struggling with 
the traumatic memories of his war experience as 
a paramedic on the battlefield, and Oxana who 
struggles on an artistic frontline as an actress.

THE HAMLET SYNDROMESINDROMUL HAMLET
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THE HAMLET SYNDROME

Filmografie: Elwira Niewiera & Piotr Rosołowski: The Prince and the Dybbuk (2017) 
/ Domino Effect (2014)

Regie, Scenariu: Elwira Niewiera,
Piotr Rosołowski
Producție: Magdalena Kaminska
Distribuitor: KFF Sales & Promotion
Imagine: Piotr Rosołowski
Montaj: Agata Cierniak
Sunet: Marcin Lenarczyk, Jarosław Sadowski

Titlu original / Original Title
SYNDROM HAMLETA

Germania, Polonia, 2022 
V.O.: Ucraineană
85’
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THE YELLOW 
CEILING

ACOPERIȘUL 
GALBEN

Magnitudinea și multitudinea cazurilor și 
formelor de abuz împotriva femeilor s-a dezvăluit 
publicului român, ca lumii întregi de altfel, odată 
cu mișcarea #MeToo; progresiv, contagiunea 
spargerii tabuurilor care înconjoară astfel de acte 
s-a răspândit și la noi, mai ales în mediul artistic. 
Filmul lui Isabel Coixet se apleacă exact asupra 
acestui mediu și imaginarului care îl înconjoară și 
care creează atmosfera viciată necesară pentru 
a normaliza manipularea și instrumentalizarea 
vulnerabilității specifice participării într-un 
act artistic. Studiul de caz al cineastei este 
scandalul declanșat la teatrul de tineret din 
Lleida, în Spania, când mai multe foste studente 
au denunțat hărțuirile directorului instituției, un 
actor carismatic și un pedagog respectat. Prin 
împletirea vocilor victimelor acum adulte, care 
fac actul admirabil de a se scufunda înapoi în 
confuzia și fragilitatea adoleșcenței lor, filmul 
descrie nu doar un eveniment izolat, ci o metodă 
criminală de a transforma dăruirea specifică atât 
vocației artistice, cât și pasiunii romantice, într-o 
formă de aservire fizică și psihologică.
(Liri Chapelan)

Isabel Coixet (1960) este o cineastă din Spania. 
Și-a început cariera ca regizoare în 1988 și a 
devenit una din cele mai prolifice realizatoare 
contemporane de film din Spania, fiind autoarea 
a peste 12 lungmetraje de ficțiune, precum și a 
numeroase documentare, scurtmetraje și clipuri 
publicitare.

Isabel Coixet (1960) is a Spanish filmmaker. 
She began her career as a director in 1988 
and subsequently became one of the most 
prolific contemporary film authors from Spain, 
having made over 12 fiction features, as well 
as numerous documentaries, short films, and 
commercials. 

The magnitude and the multitude of cases and 
forms of abuse against women revealed itself to 
the Romanian audience and to the whole world, 
for that matter, beginning with the #MeToo 
movement; gradually, the contagion of breaking 
the taboos adjoining such acts spread to our 
country as well, especially to the artistic field. 
Isabel Coixet’s film focuses precisely on this field 
and the imaginary which surrounds it and creates 
the vitiated atmosphere required to normalize the 
manipulation and the instrumentalization of the 
vulnerability that characterizes the participation 
in an artistic act. The filmmaker’s case study is 
the scandal that broke out at the Lleida Youth 
Theatre, in Spain, when several former students 
denounced the harassment endured from the 
manager of the institution, a charismatic actor 
and respected pedagogue. Through intertwining 
the voices of the now-adult victims, who perform 
the admirable act of sinking back into the 
confusion and vulnerability of their adolescence, 
the film depicts not only an isolated event, but a 
criminal method of turning the dedication that 
accompanies the artistic vocation, as well as 
romantic passion, into a form of physical and 
psychological enslavement. 
(Liri Chapelan)
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Filmografie: It Snows in Benidorm (2020) / It Snows in Benidorm (2019) / Proyecto tiempo (2017) 
/ Spain in a Day (2016) / Endless Night (2015) / Learning to Drive (2014) / Another Me (2013) / 
Escuchando al juez Garzón (2011) / Map of the Sounds of Tokyo (2009) / Elegy (2008) / My Life 
Without Me (2003) / A los que aman (1998) / Things I Never Told You (1996) / Demasiado viejo 
para morir joven (1989) / Mira y verás (1984) 

Regie: Isabel Coixet
Producție: Isabel Coixet, Carla Sospedra 
Salvadó
Distribuitor: The Open Reel
Imagine: Nadia S. Zafra
Montaj: Mariona Solé Altimira 
Sunet: Nora Haddad, Anna Rajadell
Muzică: Chop Suey

Titlu original / Original Title
EL SOSTRE GROC

Spania, 2022
V.O.: Catalană, Spaniolă
93’
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ALL THE BEAUTY
AND THE 
BLOODSHED

TOATĂ FRUMUSEȚEA
ȘI DUREREA

„Toată frumusețea și durerea” este un film 
bântuit: amintiri dureroase și spectre ale bolii nu 
încetează să îl traverseze la tot pasul, în aceeași 
măsură în care se lasă călăuzit – în persoana 
celebrei artiste Nan Goldin – de o viziune de 
luptă și emancipare hotărât întoarsă spre viitor. 
Filmul descrie un arc temporal complex, în care 
activismul de azi – Goldin duce o campanie 
împotriva familiei Sackler, un jucător important 
și veros din big pharma – constituie un epilog 
profund coerent al acestei vieți purtate în numele 
libertății, al minorităților și al unei revolte asumate. 
Documentarul se rotunjește frumos în jurul unor 
constante – de la comunitatea gay a New York-
ului optzecist, devastată de epidemia de SIDA, la 
opioidele prezentului, care stârnesc dependență 
și aduc venituri „spălate” ulterior în lumea artei, 
prin felurite campanii de mecenat –, dând roată 
în jurul unei biografii care a demonstrat, cu o 
forță ce merge dincolo de lozincă sau clișeu, că 
intimul este cât se poate de politic.
(Victor Morozov)

Laura Poitras este o regizoare și producătoare 
de film documentar din SUA. A câștigat, 
printre altele, un Premiu Oscar pentru Cel 
Mai Bun Documentar de Lung Metraj, pentru 
„Citizenfour”, și un premiu Independent Spirit, 
pentru „My Country, My Country”. Împreună 
cu „The Oath”, acesta face parte dintr-o 
trilogie intitulată „The New American Century”, 
despre SUA în epoca de după atentatele din 11 
septembrie 2001. Poitras a primit, de asemenea, 
o bursă Guggenheim și un premiu Peabody. 
Înainte să devină cineastă, a lucrat ca chef. 
Trăiește în New York și predă cursuri de film 
documentar la Yale University.

Laura Poitras is a prominent American 
documentary director and producer. She has 
won, among others, an Academy Award for Best 
Documentary Feature, for ”Citizenfour,” and an 
Independent Spirit Award, for ”My Country, My 
Country.” The latter film, along with ”The Oath,” 
is part of a trilogy titled “The New American 
Century,” about post-9/11 America. Poitras 
also received a Guggenheim Fellowship and a 
Peabody Award. Prior to taking up filmmaking, 
she worked as a professional chef. She lives in 
New York and teaches documentary filmmaking 
at Yale University.

”All the Beauty and the Bloodshed” is a haunted 
film: painful memories and spectres of illness 
don’t cease to traverse it at every step, to the 
same extent it allows itself to be guided – through 
the famous artist Nan Goldin – by a vision of 
struggle and emancipation resolutely turned 
towards the future. The film depicts a complex 
temporal arc, where the activism of the present - 
Goldin runs a campaign against the Sackler family, 
a major and shady Big Pharma player - constitutes 
a profoundly coherent epilogue to a life lived 
in the name of freedom, of minorities, and an 
assumed rebellion. The documentary shapes itself 
around a series of constants – from the 1980s 
New York gay community, devastated by the AIDS 
epidemic, to the opioid crisis whose financial 
profit is subsequently “laundered” in the art world 
through various sponsorship campaigns –, as it 
circles around a biography which has proved, with 
a force that goes beyond slogans and clichés, that 
the personal is as political as it gets. 
(Victor Morozov)
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GALA DE DESCHIDERE OWR 16

OWR 16 OPENING GALA

Filmografie: The Year of the Everlasting Storm (2021) / Risk (2016) / Citizenfour (2014) / The 
Oath (2010) / My Country, My Country (2006) / Flag Wars (2003) / Oh Say Can You See...
(2003) / Exact Fantasy (1995)

Regie: Laura Poitras
Producție: Howard Gertler, John Lyons, Nan 
Goldin, Yoni Golijov, Laura Poitras
Distribuitor: The Festival Agency
Imagine: Nan Goldin
Montaj: Amy Foote, Joe Bini, Brian A. Kates
Muzică: Soundwalk Collective

Titlu original / Original Title
ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED

SUA, 2022
V.O.: Engleză 
117’
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Maria și Zahra s-au întâlnit la universitatea 
de medicină din București în anii ’70. Când 
posibilitatea unei schimbări politice în Iran 
devine o certitudine, Zahra se întoarce în țara ei, 
luând parte la evenimente, departe de prietena 
sa. În următorii 10 ani, singurul lor mod de a 
comunica e prin intermediul scrisorilor. Încadrate 
de două revoluții, cuvinte lor descriu lupta 
femeilor pentru a fi auzite, societăți trecând prin 
schimbări radicale și o prietenie care nu poate fi 
destrămată.

In 1970s Bucharest, Zahra and Maria form a 
deep friendship while studying at university. As 
political turmoil brews in Iran, Zahra is forced to 
return home, leaving Maria behind. Over the next 
decade, they maintain their connection through 
a series of letters, chronicling their struggles as 
women fighting for a voice and their respective 
countries moving in divergent directions. Despite 
the distance and obstacles, their longing for each 
other remains strong.

BETWEEN 
REVOLUTIONS

ÎNTRE
REVOLUȚII

Vlad Petri este regizor, scenarist și director de 
fotografie născut în Bistriţa, Romania, în 1979. A 
studiat imagine de film și antropologie vizuală. 
Filme sale au fost proiectate și au câștigat premii 
în cadrul mai multor festivaluri internaționale de 
film.

Vlad Petri is a filmmaker, screenwriter, and 
cinematographer born in Bistriţa, Romania, 
in 1979. He studied cinematography as well 
as visual and media anthropology. His films 
have been shown and won awards at various 
international film festivals.
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Filmografie: Același vis (2021) / The Deer Passed in front of Me (2020) / București, unde ești? 
(2014)

Regizor: Vlad Petri
Producție: Monica Lăzurean-Gorgan
Distribuitor: CAT&Docs
Scenariu: Lavinia Braniște, Vlad Petri
Montaj: Dragoș Apetri, Cătălin Cristuțiu, 
Vlad Petri
Sunet: Filip Mureșan, Vlad Voinescu,
Distribuție: Victoria Stoiciu, Ilinca Hărnuț

Titlu original / Original Title
ÎNTRE REVOLUȚII

România, Croația, Qatar, Iran, 2023
V.O.: Română, Farsi 
68’

GALA DE ÎNCHIDERE OWR 16

OWR 16 CLOSING GALA
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Ce înseamnă „viața bună” în zilele noastre? 
Cum definim împlinirea și care sunt 
impedimentele care ne împiedică să realizăm 
acest potențial? În ce feluri sunt modelate 
viziunea noastră și experiența unei vieți bune 
de contextul socio-politic și de cultura din 
care venim?

Răspunsul se află în complexitatea experienței 
trăite, în perspectiva subiectivă a indivizilor, 
comunităților și națiunilor, care e la rândul 
ei afectată de forțe sociale, economice și 
politice. Empatia reprezintă un exercițiu 
necesar care ne poartă dincolo de tabuurile 
și de viziunile noastre despre viață, o punte a 
înțelegerii și a conectării cu celălalt.

Pentru a-l cita pe unul din protagoniștii 
programului, trăim într-o epocă definită de 
„globalizarea indiferenței”. Una din căile prin 
care putem ieși din izolarea apatiei este să 
urmărim cu atenție poveștile personale ale 
unor persoane și comunități ce vin din diferite 
părți ale lumii și aparțin unor realități variate și 
care se află în căutarea unei vieți mai bune.

Asta face filmul lui Gianfranco Rosi, IN 
VIAGGIO într-o abordare metodică ce 
acoperă un deceniu de pelerinaje din viața 
Papei, pe măsură ce acesta se angajează 
într-un turneu al unității și vindecării 
spirituale, precum și al atenționărilor și al 
mustrărilor. Folosind materiale video din 
arhivele Vaticanului, dar și propriile filmări 
ale autorului, jurnalul de călătorie al lui Rosi 
nu e doar un film biografic despre emisarul 
catolicismului, ci și un portret al lumii noastre 
contemporane agitate și al problemelor ei: 
sărăcia, războiul, defrișările, inegalitățile 
sociale, abuzul etc. Dacă privitorul poate sau 
nu să separe persoana de hainele papale – o 

What does a ‘good life’ mean in our day and 
age? How do we define life fulfilment and 
what are the impediments preventing one 
to reach this potential? How is the socio-
political context or culture we are coming 
from shaping our view and experience of a 
good life? 

The answer lies within the complexity 
of lived experience, in the subjective 
perspective of individuals, communities and 
nations that is further impacted by social, 
economic and political forces. Empathy is 
a necessary exercise that takes us beyond 
our taboos and life-views, a bridge of 
understanding and connection to ‘other’. 

To quote one of the program’s protagonists, 
we live in a time defined by a “globalisation 
of indifference.” One way to break away 
from the isolation of apathy, is to carefully 
observe personal stories of individuals and 
communities from different parts of the 
world and encompassing different realities, 
in their quest for a better life.

Gianfranco Rosi’s IN VIAGGIO does 
precisely this - a methodical coverage 
spanning a decade of pilgrimage in the life 
of the Pope, as he embarks on an itinerary 
of unity and spiritual healing, as well as 
caution and admonishment. Using exclusive 
footage from the Vatican archives and the 
filmmaker’s own films, Rosi’s travelogue is 
not only a biopic of the Catholic emissary, 
but a portrait of our troubled contemporary 
world and its ailments: poverty, armed 
conflict, deforestation, social inequality, 
abuse, etc. Whether one can dissociate the 
individual from the cloth - a provocation 
that underlies the film - becomes secondary 

VIAȚA BUNĂ GOOD LIFE
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provocare ce stă la baza filmului – devine 
un aspect secundar în raport cu puterea 
inspirațională a parabolelor sale, ce dau 
sentimentul unei umanități care privește cu 
speranță și cu hotărâre către o viață mai 
bună.

O CASĂ DIN CIOBURI creează un portret 
emoționant al felului în care greutățile vieții 
de adult sunt proiectate asupra perioadei 
fertilei și formative a copilăriei. Filmul ne 
transpune alături de mai mulți copii dintr-
un centru de plasament tranzitoriu unde 
aceștia așteaptă decizia curții judecătorești 
privind custodia lor. Mișcările blânde ale 
camerei observaționale surprind într-un mod 
plin de încredere și de intimitate atmosfera 
încărcată de dor și prieteniile tandre care se 
formează între copii, pe măsură ce realitățile 
marcante ale părinților lor sunt afectate de 
sărăcie, alcoolism și stresul posttraumatic 
provocat de război. Așa cum remarcă unul 
dintre personaje, „speranța încă mai pâlpâie 
aici”, la fel cum se întâmplă în acest film care 
surprinde energia arzătoare a conexiunii 
interumane.

Investigarea unei vieți bune este motorul 
narativ ce îl determină pe regizorul filmului 
NU VĂ ÎNGRIJORAȚI PENTRU INDIA să 
pornească într-o călătorie de-a lungul 
țării sale natale în timpul săptămânilor ce 
preced alegerile naționale. Începând cu 
părinții săi, ce aparțin unei clase sociale 
superioare, cu servitorii acestora și apoi 
cu familia extinsă împrăștiată în diverse 
zone ale Indiei, structura acestui jurnal de 
călătorie se transformă rapid într-un portret 
al unei țări care nu doar că e divizată prin 
caste și stratificare socială, ci și polarizată 
de ascensiunea populismului de dreapta 
exacerbată de campania electorală a lui 
Modi. Înviorător de candid în ironia și umorul 
său, privirea autocritică a autorului devine 
o oglindă cu două fețe ce reflectă viața sa 

to the inspirational power of its parables, 
offering a sense of humanity determinedly 
hopeful for a better life.

A HOUSE MADE OF SPLINTERS creates a 
moving portrait of how the difficulties of 
adulthood are projected onto the fertile, 
formative period of youth. We are placed 
alongside several children in the transitional 
child care institution where they await the 
custodial decision of the courts. A gentle 
observational camera captures with trust 
and intimacy the atmosphere of yearning 
and tender friendships that are formed 
between children, while the life-altering 
realities of their parents are marked by 
poverty, alcoholism and the PTSD caused 
by war. As one of the caretakers remarks, 
“hope still flickers here” as it does in the 
film capturing the ardent life-energy of 
human connection.

The investigation of the good life is the 
narrative engine that drives the filmmaker 
of DON’T WORRY ABOUT INDIA to 
embark on a journey through his native 
country during the weeks leading up to 
the national elections. Starting from his 
upper-class parents, their servants and 
the extended family living across India, the 
film’s travelogue structure soon turns into 
a portrait of a country divided not only 
by caste and social stratification but also 
polarised by the rise of right-wing populism 
exacerbated by Modi’s election campaign. 
Refreshingly candid in its irony and humour, 
the filmmaker’s self-critical look becomes 
a double sided mirror reflecting both his 
privileged life as well as granting a voice to 
those in service to the good life of others.

Taking a more personal approach, 
REPUBLIC OF SILENCE is a diary-film 
assembled as a stream-of-consciousness 
narrative embodying 12 years in the 
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privilegiată și în același timp le oferă o voce 
acelora care slujesc vieții bune a celorlalți.

Propunând o abordare mai personală, 
REPUBLICA TĂCERII este un film-jurnal 
construit ca un flux al conștiinței ce înfățișează 
12 ani din viața cineastei Diana El Jeiroudi, 
înregistrată sub forma unui jurnal video. 
Împărtășindu-și munca și viața cu soțul său 
Orwa Nyrabia, asistăm la încercările Dianei El 
Jeiroudi de a trăi o „viață normală”, blocată 
în suspensie între două realități (Siria și 
Germania) și două epoci (trecutul și prezentul. 
Fiecare dintre ele e pătrunsă de trauma 
conflictului și a dezrădăcinării amplificată 
de izbucnirea războiului din Siria din 2014 
și întruchipată (la propriu și la figurat) atât 
de El Jeiroudi, cât și de soțul ei. Cu toate 
acestea, imensa lor reziliență fizică și psihică 
este susținută de cinema – ca instrument al 
activismului și al introspecției. 

Intimitatea camerei de filmat adoptă o 
abordare mai antropologică în POCALUL. 
DESPRE FII ȘI FIICE, un fascinant portret 
al romilor cortorari și al ciocnirii dintre 
modernitate și tradiție în relație cu 
continuarea descendenței masculine a 
familiei. Prin accesul extraordinar în interiorul 
unei comunități strâns unite asistăm la 
presiunea pusă de aceasta asupra unui 
cuplu de tineri de a oferi un urmaș băiat și la 
condiționarea patriarhală a relațiilor de familie 
și a moștenirii. Un portret al unei comunități 
„cu care conviețuim într-o ignoranță deplină.” 
(Cătălina Tesar)

Reuniunea unei alte comunități stă la baza 
filmului Robertei Torre, FABULOASELE – un 
portret colectiv al mai multor prietene trans 
ce se reunesc în casa unde și-au petrecut 
cândva anii de glorie. Aduse împreună 
de o scrisoare demult pierdută din partea 
unei prietene decedate, ele deapănă 
amintiri despre trecutul lor strălucitor: o 

filmed-journal life of filmmaker Diana El 
Jeiroudi. Sharing her life and work with 
husband Orwa Nyrabia, we witness the 
struggle of El Jeiroudi to lead a ‘normal’ 
life, stuck in limbo between two realities 
(Syria and Germany) and two timelines 
(past and present). Piercing each of them 
is the trauma of conflict and displacement, 
amplified by the onset of the 2014 Syrian 
war and embodied (literally and figuratively) 
by both El Jeiroudi and her husband. Yet 
their enormous physical and psychological 
resilience is upheld by cinema - as means 
of activism and introspection. 

The intimacy of the camera takes a more 
anthropological approach in THE CHALICE 
OF SONS AND DAUGHTERS, a fascinating 
portrait of the ‘cortorar’ Roma and the 
clash between modernity and tradition, as 
connected to continuing the male lineage 
of the family. Through incredible access 
inside a close-knit community, we witness 
its pressure on a young couple to provide a 
male heir and the patriarchal conditioning 
of family relations and inheritance. 
A cinematic fragment of life from a 
community “with which we live in complete 
ignorance.” (Cătălina Tesar)

The reunion of a different community 
lies at the heart of Roberta Torre’s THE 
FABULOUS ONES - a collective portrait of 
several trans women friends that reunite 
at the house where they once spent their 
glamorous years. Brought together by a 
long-lost letter from a deceased friend, 
they reminisce about their glittering past: 
an embodied history of the trans movement 
and the beauty and pain of their individual 
journeys to self-fulfilment. Intent to reverse 
society’s denial of their friend’s identity 
even in death, they conjure a séance to 
fulfil her wish, shifting the film between 
reality and fantasy, life and afterlife. A 
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istorie întrupată a mișcării trans, precum 
și frumusețea și durerea drumurilor lor 
individuale către împlinirea de sine. 
Determinate să rectifice refuzul societății de 
a recunoaște identitatea prietenei lor chiar 
și dincolo de moarte, acestea organizează 
o sesiune de spiritism pentru a-i îndeplini 
dorința, făcând filmul să oscileze între 
realitate și fantezie, viață și viața de apoi. O 
experiență cinematografică a efervescenței și 
a rezilienței, FABULOASELE este mărturia vie 
a luptei pentru o viață mai bună, armonizată 
cu sinele lor interior într-o societate care 
deseori le respinge.

Sub soarele arzător al Iordaniei, un 
bărbat lucrează pe un șantier arheologic, 
dezgropând rămășițele istoriei. O muncă 
extenuantă, prost plătită, dar singura 
disponibilă pentru cineva ca el. HAFREIAT ne 
oferă portretul unui bărbat care se zbate să 
depășească un trecut care încă atârnă greu. 
Găsindu-și salvarea în iubirea unei femei și în 
cea a copiilor săi, încercările protagonistului 
de a avea o viață mai bună într-o societate 
care îl ignoră și o comunitate care încă îl 
stigmatizează se aseamănă unei lupte sisifice 
moderne pentru o a doua șansă. O luptă plină 
de tandrețe, disperare și speranță care naște 
întrebări fundamentale despre reabilitare și 
despre valorile umane ce alcătuiesc nucleul 
oricărei vieți demne.

(Anca Păunescu, Andrei Tănăsescu)  

cinematic experience of effervescence and 
strength, THE FABULOUS ONES is living 
proof of creating and fighting for a good life, 
harmonious with their inner true selves and 
a society that oftentimes, rejects them.

Under the burning sun of Jordan a man is 
working  on an archeological excavation 
site digging up past history’s remnants. A 
tedious, underpaid job, but the only one 
available for one like him. HAFREIAT comes 
with a portrait of a man’s fight to overcome 
a past still clinging heavily to him. Having 
found redemption in the love of a woman 
and of his kids, his struggles for a better 
life in a society that  ignores him and a 
community that still stigmatizes him, seems 
like a modern sisyphic quest for a second 
chance. A quest full of tenderness, despair 
and hope that raises the important question 
of rehabilitation and the human values that 
lie at the heart of any dignified life.

(Anca Păunescu, Andrei Tănăsescu)  
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Pe măsură ce războiul din Estul Ucrainei din 2014 
făcea ravagii, un grup de asistenți sociali lucra 
neîncetat într-un centru de cazare temporară din 
apropierea frontului. Voiau să le creeze copiilor un 
spațiu sigur, în cele maximum nouă luni pe care le 
puteau petrece acolo, și să le ofere ulterior viitorul 
cel mai bun posibil – uneori acesta avea să fie 
familia, alteori un orfelinat. 
Prin destinele a trei copii care se luptă cu 
necunoscutul viitorului, filmul reușește să spună 
povestea unei întregi generații, aceea a copiilor 
care-și pierd părinții „to war or to alcohol” și 
devin mult prea devreme adulți. Avem astfel 
o perspectivă inedită și intimă asupra unui 
subiect pe care toată lumea crede că îl cunoaște 
(războiul din Ucraina și urmările lui) și asupra unei 
realități pe care toată lumea crede că o înțelege 
(combinația de alcool, violență și sărăcie din 
țările din Est). E deznădejde în această realitate 
– fiecare copil care pleacă din centru e imediat 
înlocuit de un altul, cu o poveste aproape identică 
–, dar e și speranță și bucurie crudă – în jocul 
copiilor sau în reîntâlnirea cu o bunică ce-și 
asumă rolul de mamă și tată. 
(Sorana Stănescu)

Născut în Copenhaga, Simon Lereng Wilmont a 
absolvit cursurile de Regie de Film Documentar 
ale Școlii Naționale de Film din Danemarca, în 
2009. Primul său documentar de lung metraj, 
„ The Distant Barking of Dogs” (2017) a avut 
premiera la IDFA, unde a câștigat premiul pentru 
Cea Mai Bună Primă Apariție. Ulterior filmul a 
adunat peste 35 de alte premii internaționale, 
a fost nominalizat la Premiile Filmului European 
(EFA 2018), la Premiile Emmy (2020) și a ajuns, 
de asemenea, pe lista scurtă a Premiilor Oscar 
(2019).

Born in Copenhagen, Simon Lereng Wilmont 
graduated in Documentary Film Director from 
The National Film School of Denmark, in 2009. 
His first feature documentary film, ”The Distant 
Barking of Dogs” (2017), premiered at IDFA, 
where it won the Best First Appearance award. 
It has since then garnered over 35 international 
awards, in addition to being nominated for a 
European Film Award (EFA 2018), an Emmy 
(2020), and shortlisted for an Oscar (2019). 

As the 2014 war in Eastern Ukraine was wreaking 
havoc, a group of social workers were toiling 
away in a temporary accommodation centre near 
the front. They wanted to create a safe space 
for children in the maximum nine months they 
could spend there and to then offer them the 
best future possible – sometimes this would be 
a family and other times an orphanage. Through 
the destinies of three children who struggle 
against the uncertainty of the future, the film 
manages to tell the story of an entire generation, 
that of children who lose their parents “to war or 
to alcohol” and become adults much too early. 
We thus have an unprecedented and intimate 
perspective on a subject everyone thinks they 
know (the war in Ukraine and its consequences) 
and on a reality everyone thinks they understand 
(the combination of alcohol, violence, and 
poverty in Eastern countries.) There is despair in 
this reality – every child who leaves the centre is 
immediately replaced by another, with an almost 
identical story –, but there is also hope and raw 
joy, in the children’s play or in the reunion with 
a grandmother who assumes the role of both 
mother and father. 
(Sorana Stănescu)

A HOUSE MADE
OF SPLINTERS

O CASĂ DIN 
CIOBURI



VIAȚA BUNĂ | GOOD LIFE 33

Filmografie: The Fencing Champion (2014) / Chikara - The Sumo Wrestler’s Son (2013) / 
Dormitory Master (2009) / Above Ground, Beneath the Sky (2008)

Regie: Simon Lereng Wilmont
Producție: Monica Hellstrom
Distribuitor: Cinephil Ltd
Imagine: Simon Lereng Wilmont
Montaj: Michael Aaglund
Design de Sunet: Heikki Kossi, Peter Albrechtsen
Muzică: Uno Helmersson
Distribuție: Eva, Sasha, Polina, Kolya, Marharyta 
Burlutska, Olga Tronova, Anjelika Stolyarova

Titlu original / Original Title
A HOUSE MADE OF SPLINTERS

Danemarca, Finlanda, Suedia, 
Ucraina, 2022
V.O.: Ucraineană, Rusă
86’
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E de la sine înțeles că toate filmele sunt acte 
politice, indiferent dacă își asumă această 
dimensiune sau o ascund în spatele valorii de 
divertisment; puține însă sunt cronicile unei 
treziri a conștiinței politice adormite de privilegii 
și de înstrăinare. Acesta este cazul lui „Nu vă 
îngrijorați pentru India”, care adoptă forma unui 
jurnal de călătorie a unui tânăr cineast, stabilit 
în Europa, care se întoarce în India cu ocazia 
alegerilor generale pentru primul ministru al țării. 
Desfășurarea acestui eveniment-mamut, care 
se întinde pe șase luni și urmează segmentarea 
administrativă a teritoriului, stabilește traiectoria 
protagonistului-narator, care face câte o oprire 
la rude sau cunoștințe împrăștiate prin țară în 
toiul campaniilor politice din fiecare regiune. În 
mod programatic, regizorul caută să surprindă 
prespectiva alunecoasă, refractară a indienilor de 
rând, localnici sau angajați ai înstăritei lui familii. 
Tabloul pe care îl realizează filmul este cel al unei 
nații fracturate, al cărei echilibru instabil între 
etnii și confesiuni este amenințat de ascensiunea 
extremei drepte și de indiferența elitelor, dar 
în orice caz încă deschisă la dialogul când 
ludic, când filozofic pe care îl inițiază cineastul, 
ajungând să se descopere pe sine în proces.
(Liri Chapelan)

Nama Filmcollective a fost fondat în 2019 în 
Mumbai și reprezintă o colaborare între artiști 
indieni și europeni. „Nama” înseamnă jurnal, sau 
cronică.

Nama Filmcollective was founded in 2019 in 
Mumbai as a collaboration between Indian 
and European artists. ”Nama” means diary, or 
chronicle.

It goes without saying that all films are political 
acts, whether or not they assume this dimension 
or hide it behind their entertainment value; few of 
them, however, are the chronicles of the awaken-
ing of political awareness benumbed by privilege 
and alienation. Such is the case with “Don’t 
Worry About India,” which takes the form of the 
travelogue of a young filmmaker based in Europe, 
who returns to India on the occasion of the 
country’s prime minister elections. The unfolding 
of this mammoth-event, which spans six months 
and follows the administrative segmentation of 
the territory, sets the trajectory of the protago-
nist-narrator, who makes stops at relatives or ac-
quaintances spread all around the country in the 
midst of the political campaigns of every region. 
Through a programmatic approach, the director 
seeks to capture the elusive, refractory perspec-
tive of ordinary Indians, locals, or employees of 
his wealthy family. The picture painted by the 
film is that of a fractured nation, whose unsta-
ble balance between ethnicities and religions is 
threatened by the ascension of the far right and 
the indifference of the elite, that is nevertheless 
still open to the playful, or at times philosophical 
dialogue the director initiates, eventually coming 
to discover himself in the process.
(Liri Chapelan)

DON’T WORRY
ABOUT INDIA

NU VĂ ÎNGRIJORAȚI 
PENTRU INDIA
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Regie: Nama Filmcollective
Producție: Sarah Born, Rajko Jazbec, Dario 
Schoch, Rolf Weber, Andrea Schütte, Dirk 
Decker, Mathieu Dolenc 
Distribuitor: Catpics AG
Imagine: Nama Filmcollective
Montaj: Pola König
Sunet: Gina Keller, Jacques Kieffer
Muzică: Michael Sauter
Narațiune: Arjun Jr.

Titlu original / Original Title
DON’T WORRY ABOUT INDIA

Elveția, Germania, India, 2022
V.O.: Engleză, Hindi, Tamilă
98’
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„Hafreiat”, lungmetrajul de debut al spaniolului 
Alex Sardà, este un documentar de o mare 
discreție formală și care practică o formă de 
militantism pasionată, dar neinvazivă. Regizorul 
se retrage complet în umbră pentru a urmări 
cum – paradoxal – sub soarele arzător al 
deșertului iordanian, Abu Dya, fost deținut 
palestinian de drept comun, răscolește pământul 
pe șantierul unei misiuni arheologice spaniole. 
Chestiunea imposibilității reabilitării individuale 
se împletește cu cea a imposibilității reparației 
Nordului global față de Sud, iar neocolonialismul 
deghizat sub formă de demers civilizator de 
cercetare a unui trecut suficient de îndepărtat 
încât să nu fie problematic nu trece neobservat 
de protagonist, care își instigă colegii la grevă. 
Claritatea ideilor lui, formulate la fel de sec 
precum trupul lui noduros de muncitor, alături 
de observația fină a vieții sale de familie și a 
pregătirii sale de a deveni tată pentru a doua 
oară,  îi dau uneori filmului amploarea politică a 
marelui cinema umanist clasic. (Liri Chapelan)

Alex Sardà (Barcelona, 1989) colaborează 
preponderent cu casele de producție 15L Films 
și Nanouk Films. Debutul său în documentarul 
de lung metraj, „Hafreiat”, aprofundează o temă 
abordată deja de regizor în scurtmetrajele sale, 
mai precis formele masculinității contemporane. 
De asemenea, Alex Sardà a compus coloana 
sonoră pentru filmele „The longest road to 
return home” de Sergi Perez și „A perro flaco” 
de Laura Ferres. Momentan lucrează la al doilea 
lui lungmetraj alături de casele de producție 15L 
Films și Boogaloo Films

Alex Sardà (Barcelona, 1989) collaborates 
mainly with the production companies 15L Films 
and Nanouk Films. His documentary feature 
debut “Hafreiat” represents a further step in 
his exploration of contemporary masculinities, 
already initiated in his fiction short films. Sardà 
also composed the soundtrack for the films “The 
longest road to return home” by Sergi Perez and 
“A perro flaco” by Laura Ferres. He is currently 
developing his second feature film together with 
15L Films and Boogaloo Films.

“Hafreiat,” the debut feature of Spanish 
filmmaker Alex Sardà, is a documentary of 
great stylistic discretion and a passionate, albeit 
noninvasive form of militancy. The director 
completely retreats into the shadows in order 
to watch how – paradoxically – under the 
scorching sun of the Jordanian desert, Abu 
Dya, a former common-law Palestinian inmate, 
digs out the earth of a Spanish archeological 
site. The impossibility of individual rehabilitation 
intertwines with the Global North’s impossibility 
of making amends to the Global South, 
and neocolonialism disguised as a civiziling 
endeavour of researching a past sufficiently 
remote to be unproblematic doesn’t go 
unnoticed by the protagonist, who incites his 
colleagues to go on strike. The clarity of his 
ideas, expressed with the same fierce energy 
that seems to run into his knotted worker’s 
body, along with the subtle survey of his family 
life, and preparation to become a father for the 
second time, endows the film with the political 
magnitude of the great classic humanist cinema.
(Liri Chapelan)

HAFREIATHAFREIAT
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Filmografie: The Fencing Champion (2014) / Chikara - The Sumo Wrestler’s Son (2013)
/ Dormitory Master (2009) / Above Ground, Beneath the Sky (2008)

Regie: Alex Sardà
Producție: 15L FILMS, Al Jazeera 
Documentary Channel
Distribuitor: Begin Again Films
Scenariu: Alex Sardà, Txell Llorens
Imagine: Artur-Pol Camprubí
Montaj: Ariadna Ribas
Sunet: Fares Al Werr, Eric Aràjol
Muzică: Sergi Alejandre, Rasheed Jalloul

Titlu original / Original Title
HAFREIAT

Iordania, Qatar, Spania, 2022
V.O.: Arabă, Engleză, Spaniolă 
78’
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În primii nouă ani ai pontificatului său, Papa 
Francis a făcut 37 de călătorii în 53 de țări și 
s-a concentrat pe cele mai dureroase plăgi ale 
societății actuale: sărăcie, migrație, mediu, război. 
Filmul construiește un mozaic al acestor întâlniri, 
folosind atât material de arhivă, cât și imagini 
originale, filmate chiar de regizorul Gianfranco 
Rosi în vizitele în care l-a însoțit pe Papă, în 
Malta și Canada, în 2022. Nu sunt cenzurate 
momentele de vulnerabilitate, îngândurare și 
oboseală, pe care apropierea fizică de Papă le 
permite. Poate pentru prima dată ni se relevă 
scala îndatoririlor papale și bagajul emoțional 
care vine cu ele: de la a apăra genocidul armean, 
la rugăciuni pentru imigranții sosiți în bărci în 
Lampedusa, la discuții cu echipajul de pe stația 
spațială internațională. E o lume pe care Papa 
o străbate în lung și lat, dar în care nu trăiește 
efectiv. Mai mult decât un dialog între diferitele 
realități, unite de firul roșu al catolicismului, și mai 
mult decât portretul unuia dintre cele mai adulate 
personaje la nivel mondial, filmul te lasă cu un 
sentiment de speranță că binele este, totuși, 
posibil, iar cei responsabili de el suntem doar noi.
(Liri Chapelan)

Gianfranco Rosi s-a născut în Asmara, Eritrea 
și are cetățenie italiană și americană. În 1985 a 
absolvit cursurile instituției New York University 
Film School. În 2013 a câștigat Leul de Aur la 
Festivalul Internațional de Film de la Veneția cu 
„Sacro GRA”, un film despre viața de pe Grande 
Raccordo Anulare, centura din jurul Romei. 
Acesta a fost primul documentar care a câștigat 
vreodată Leul de Aur. Mai târziu, în 2016, Rosi 
a primit Ursul de Aur la Festivalul Internațional 
de Film de la Berlin pentru „Fire at Sea”, un film 
despre oamenii de pe insula Lampedusa.

Gianfranco Rosi was born in Asmara, Eritrea, 
and has both Italian and American citizenship. In 
1985 he graduated from the New York University 
Film School. In 2013 he won the Golden Lion 
at the Venice International Film Festival with 
”Sacro GRA,” a film about life along the Grande 
Raccordo Anulare, the ring road highway that 
circles Rome. This was the first documentary 
film to win the Golden Lion. Later on, in 2016, 
Rosi received the Golden Bear at the Berlin 
International Festival for his film,”Fire at Sea,” 
about the people from the island of Lampedusa.

In the first nine years of his pontificate, Pope 
Francis made 37 trips to 53 countries and focused 
on the most painful wounds in today’s society: 
poverty, migration, war, environmental issues. 
The film assembles a mosaic of these meetings, 
using both archival footage and images shot by 
director Gianfranco Rosi himself over the course of 
the visits during which he accompanied the Pope 
to Malta and Canada, in 2022. The moments of 
vulnerability, worry, and exhaustion engendered 
by one’s physical proximity to the Pope are not 
censored. Perhaps for the first time, the full extent 
of the Pope’s duties and the emotional baggage 
they come with are revealed to us: from defending 
the victims of the Armenian genocide to praying 
for the immigrants arriving in boats in Lampedusa 
and discussions with the crew of the International 
Space Station. This is a world the Pope travels 
far and wide, in which he nevertheless doesn’t 
actually live. More than a dialogue between 
the various realities united by the red thread of 
Catholicism, more than the portrait of one of the 
most revered persons in the world, the film leaves 
you with a feeling of hope in the possibility of 
goodness and the realization that we are the only 
ones responsible for it. (Liri Chapelan)

IN VIAGGIOIN VIAGGIO
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Filmografie: Notturno (2020) / Fire at Sea (2016) / Sacro Gra (2013) / Tanti futuri possibili (2012) 
/ El Sicario – Room (2010) / Below Sea Level (2008) / Afterwords (2001) / Boatman (1993) 

Regie, Scenariu: Gianfranco Rosi 
Producție: Donatella Palermo 
Distribuitor: The Match Factory
Montaj: Fabrizio Federico

Titlu original / Original Title
IN VIAGGIO

Italia, 2022
V.O.: Italiană, Spaniolă, Engleză
82’
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Poate cea mai dificilă poziție într-un conflict, 
căci e obscură, apăsătoare și lipsită de glorie, 
este cea de exilat într-o țară străină unde ajung 
înfundate, devitalizate, parcă ireale, ecourile 
ororilor petrecute acasă. În „Republic of Silence”, 
un film asamblat din materiale înregistrate pe 
parcursul a doisprezece ani, conflictul în cauză 
este interminabilul război civil sirian, pe care 
cineasta Diana El Jeiroudi, refugiată în Europa, 
îl trăiește ca pe o negociere perpetuă între 
realitate imediată și coșmar distant, între alienare 
și identificare, și între statutul de martor și cel 
de părtaș. Simplitatea imaginilor care alcătuiesc 
porțiunea de jurnal filmat al lui El Jeiroudi - 
aparatul de filmat este deseori static, plasat 
în dreptul pragului unei uși sau în colțul unei 
camere, limitele cadrului subliniind mai curând 
ce nu surprinde acesta din viața cotidiană care 
se derulează în jurul lui  - contrastează puternic 
cu filmări caleidoscopice din Siria, unde fiecare 
fotogramă tremură sub tensiunea violenței 
iminente. (Liri Chapelan)

Regizoare și scenaristă de film, Diana El Jeiroudi 
se concentrează în filmele sale asupra tensiunilor 
socio-politice. Eforturile sale de a susține și a 
de a promova cultura filmului documentar, de 
exemplu prin lansarea DOX BOX, primul festival 
de film documentar din Siria, și prin organizația 
pentru sprijinirea documentarului din Berlin, i-au 
adus mai multe premii, printre care ECN Award, 
Katrin Cartlidge Award și Heart of Sarajevo. Este 
membră a American Academy of Motion Pictures, 
Deutsche Filmakademie și Asia Pacific Screen 
Academy. De asemenea, a făcut parte din juriile 
unor festivaluri și programe precum Cannes 
Film Festival Golden Eye Documentary Award, 
Sundance Documentary Program, IDFA, AFAC și 
APSA Awards.

A director and screenwriter, Diana El Jeiroudi 
seeks to encapsulate socio-political tensions 
and contradictions in her films. Her efforts in 
supporting and advancing the documentary 
culture, notably through establishing DOX BOX 
as Syria’s first documentary film festival, and 
then as the Berlin-based documentary film 
support organization, have earned her various 
awards, including the ECN Award, The Katrin 
Cartlidge Award, and The Heart of Sarajevo. 
She is a member of the American Academy of 
Motion Pictures, the Deutsche Filmakademie, 
and the Asia Pacific Screen Academy. She served 
on several committees and juries, at Cannes 
Film Festival Golden Eye Documentary Award, 
Sundance Documentary Program, IDFA, AFAC, 
and APSA Awards, among others.

Perhaps the most difficult position in a conflict 
– since it is secluded, dismal and inglorious –, 
is that of an exile in a foreign country where the 
echoes of the horrors taking place at home arrive 
muffled, devitalized, as if unreal. In “Republic of 
Silence,” a film made from footage recorded over 
the course of 12 years, the conflict in question is 
the interminable Syrian civil war that filmmaker 
Diana El Jeiroudi, now living in Europe as a 
refugee, experiences as a perpetual negotiation 
between an immediate reality and a distant 
nightmare, alienation and identification, the state 
of witness and that of participant. The simplicity 
of the images composing the segment featuring 
El Jeiroudi’s filmed diary – the camera is often 
static, placed next to a doorway or in the corner 
of a room, where the limits of the frame tend to 
point to what the camera doesn’t capture from 
the everyday life unfolding around it – are in 
stark contrast with the kaleidoscopic footage shot 
in Syria, where each frame trembles under the 
threat of imminent violence. (Liri Chapelan)

REPUBLIC OF 
SILENCE

REPUBLICA 
TĂCERII 
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Filmografie: Morning Fears, Night Chants (2021) / Dolls: A Woman from Damascus (2007) / 
The Pot (2005) / Good Morning Damascus (2004)

Regie: Diana El Jeiroudi
Producție: Orwa Nyrabia, Diana El Jeiroudi, 
Camille Laemle
Distribuitor: No Nation Films
Imagine: Sebastian Baeumler, Diana El 
Jeiroudi, Orwa Nyrabia, Guevara Namer
Montaj: Katja Dringenberg, Diana El Jeiroudi
Sunet: Raphael Girardot, Nathalie Vidal

Titlu original / Original Title
REPUBLIC OF SILENCE

Germania, Franța, Siria, Qatar, 2021
V.O.: Arabă, Germană, Engleză, Kurdă 
183’ 
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„Pocalul. Despre fii și fiice” este rodul unei 
documentări de amplă respirație, care transpare 
hotărât: ne întâlnim cu protagoniștii filmului, Peli, 
soția sa Nina și sora lui Băra, statorniciți în grijile lor 
de-a lungul mai multor ani. Gestul cinematografic 
operat aici de Cătălina Tesăr și Dana Bunescu nu 
este doar antropologic – el devine, inevitabil, 
compensatoriu: un mod de a atrage atenția 
asupra unei comunități rurale (romii cortorari) ai 
căror membri își fac recurent apariția, acoperiți 
în egală măsură de stigmă și de mister, pe străzile 
frumos pavate ale centrului țării. Filmul ca mediu 
se dovedește, în acest caz, un fel de supliment 
al observației academice – el aduce cu sine 
înregistrarea, culoarea, performance-ul. O tradiție 
etnică complexă ni se relevă astfel, în măsura în care 
angoasa moștenirii și strictețea ritualului mariajului 
reglementează, la bine și la greu, viața acestor 
tineri. Într-o lume care se mișcă fără repaos – îl 
vedem pe Peli costumat în clovn pe străzile Italiei 
–, romii cortorari persistă într-o lege nescrisă, care 
condiționează și devine totodată prilej al exercițiului 
de reflecție individual. Privirea regizorală nu judecă, 
ci invită la un act de empatie cu cei de lângă noi.
(Victor Morozov)

Cătălina Tesăr predă antropologie la Universitatea 
din București și lucrează ca cercetătoare în 
cadrul Muzeul Național al Țăranului Român din 
București. Are un doctorat în Antropologie din 
partea University College London, care analizează 
dimensiunea economică, sexuală și politică a 
alianțelor matrimoniale în cazul romilor cortorari 
din Transilvania. „Pocalul. Despre fii și fiice” este 
documentarul său de debut și se bazează pe teza 
sa de doctorat.

Monteuză, sound designer și, mai recent, 
co-regizoare de filme documentare, Dana Bunescu
este una dintre cele mai cunoscute și apreciate 
cineaste din România. A semnat montajul și designul 
de sunet pentru unele dintre cele mai reprezentative 
filme ale Noului Val Românesc (printre care „Moartea 
Domnului Lăzărescu” de Cristi Puiu și „4 luni, 3 
săptămâni și 2 zile” de Cristian Mungiu), precum și 
pentru mai multe documentare românești importante 
(de exemplu „Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu” 
de Andrei Ujică). În 2017 a primit Ursul de Argint 
pentru Contribuție Artistică Excepțională în domeniul 
montajului de film.

Cătălina Tesăr teaches Anthropology at the 
University of Bucharest and works as a researcher 
at the National Museum of the Romanian Peasant 
in Bucharest. She has a PhD in Anthropology from 
the University College London, consisting in a 
thesis about the economic, sexual, and political 
dimensions of marital alliances among the Cortorari 
Transylvanian Roma. This documentary is based on 
her PhD research.

Dana Bunescu is a well-known Romanian editor and 
sound designer who recently co-directed several 
documentaries. She authored the editing and the 
sound design of the most representative fiction 
films of the New Romanian Wave (“The Death of 
Mr Lazarescu” by Cristi Puiu, “4 Month, 3 Weeks, 2 
Days” by Cristian Mungiu, among others), as well as 
of several important Romanian documentaries (for 
instance “The Autobiography of Nicolae Ceaușescu” 
by Andrei Ujică). In 2017 she was awarded the Silver 
Bear for Outstanding Artistic Contribution in Editing. 

“The Chalice. Of Sons and Daughters” is the result 
of an ample process of documentation, which 
carries over to the screen in a powerful way: we 
meet the protagonists of the film, Peli, his wife 
Nina and his sister Băra, steadfast in their worries 
over several years. The cinematic gesture operated 
here by Cătălina Tesăr and Dana Bunescu is not 
merely anthropological – it inevitably becomes 
a compensatory one: a way of drawing attention 
to a rural community (the ‘cortorari’ Roma), the 
members of which appear recurrently, covered 
both in stigma and mystery, on the beautifully 
paved streets in the centre of the country. Film as 
a medium proves to be, in this case, some sort of 
supplement to academic observation – it brings 
with it the act of recording, colour, performance. A 
complex ethnic tradition thus reveals itself to us, to 
the extent that inheritance anxiety and the strictness 
of the marriage ritual regulate, for better or worse, 
the life of these young people. In a world that moves 
incessantly – we see Peli dressed as a clown on the 
streets of Italy –, the ‘cortorari’ Roma persist in an 
unwritten law, which conditions and simultaneously 
becomes an occasion for individual reflection. The 
directorial gaze doesn’t judge, but invites an act of 
empathy with those around us. (Victor Morozov)

THE CHALICE. OF SONS 
AND DAUGHTERS

POCALUL. DESPRE 
FII ȘI FIICE
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THE CHALICE. OF SONS 
AND DAUGHTERS

Filmografie: Dana Bunescu: Evropa (co-regizor: Răzvan Radulescu, 2021) / The Distance Between 
Me and Me (co-regizor: Mona Nicoară, 2018)

Regie, Producție, Distribuitori: Cătălina Tesăr, 
Dana Bunescu
Scenariu: Cătălina Tesăr
Imagine: Cătălina Tesăr, Cătălin Mușat, Ileana 
Szasz
Montaj: Dana Bunescu, Ciprian Cimpoi
Sunet: Dana Bunescu

Titlu original / Original Title
O THAHTAI. ȘAVENDAR TAI ȘEIANDAR

România, 2022
V.O.: Română, Romani
83’
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„Fabuloasele” adoptă denumirea unui grup de 
prietene trans care, ajunse la vârsta de mijloc, se 
reîntâlnesc în vila care a fost martora căutărilor 
lor identitare. Reuniunea este ocazionată de 
deschiderea unei scrisori pe care una dintre ele, 
Antonia, acum decedată, le-a scris-o celorlalte, 
lăsându-le moștenire bunurile sale (cel mai de 
preț fiind însăși povestea lor) și adresându-le 
o ultimă rugăminte. Roberta Torre, cineastă de 
ficțiuni, cu o fascinație pentru dinamicile din 
comunitățile defavorizate sau chiar marginale, 
se dedează aici unui joc fără reguli, în care 
contopește ludic documentarul cu ficțiunea, 
realitatea cu mizanscenarea ei și figura cu masca 
pe care o poartă: grupul de prietene își joacă 
propriile roluri, oferind astfel o perspectivă 
profund subiectivă, dar cu atât mai revelatorie 
asupra trecutului - și implicit, asupra prezentului - 
comunității trans. (Liri Chapelan)

Născută în Milano, Roberta Torre a studiat 
Filozofie, precum și Actorie și Teatru (Școala 
de Artă Dramatică Paolo Grassi) și Regie de 
Film și Scenaristică (Școala de Cinema Luchino 
Visconti). A regizat două filme muzicale de 
success, „Tano da morire” și „Sud Side Story”, 
iar lungmetrajele sale au câștigat premii la 
festivaluri importante de film precum Venice Film 
Festival, Cannes Film Festival și Sundance Film 
Festival. Pe lângă activitatea sa în cinema, Torre 
are o carieră fructoasă în teatru și a fost prima 
regizoare care a pus în scenă o piesă la Teatrul 
Grec din Siracuza – „Uccelli”, o comedie de 
Aristofan, distinsă cu premiul Ombra di Dioniso.

Born in Milan, Roberta Torre studied Philosophy, 
as well as Acting and Drama (Paolo Grassi 
School of Dramatic Art) and Film Direction 
and Screenwriting (Luchino Visconti School of 
Cinema.) She directed two successful musicals, 
the cult film ”Tano da morire” and ”Sud Side 
Story” and her feature films which have won 
awards at major festivals, including Venice Film 
Festival, Cannes Film Festival, and Sundance Film 
Festival. Torre also has a rich theatrical activity 
and was the first director to put on a play at 
the Greek Theatre in Syracuse - Aristophanes’ 
comedy ”Uccelli,” for which she received the 
Ombra di Dioniso Award.

“The Fabulous Ones” takes its name from a 
group of transgender female friends who, having 
reached middle age, reunite in the villa that 
witnessed their process of identity formation. 
The reunion is occasioned by the unsealing of 
a letter written by one of them (Antonia, now 
deceased) to the others, in which she leaves 
them her possessions (the most precious one 
being their story itself) and addresses them a final 
request. Roberta Torre, a fiction film director with 
a fascination for the dynamics of disadvantaged 
or even marginal communities, indulges here 
in a game without rules, in which she playfully 
blends documentary and fiction, reality and its 
mise-en-scène, as well as the face and its mask: 
the group of friends plays their own roles, thus 
offering a profoundly subjective perspective, yet 
one that is all the more revelatory in regards to the 
past – and, by implication, the present – of the 
transgender community. (Liri Chapelan)

THE FABULOUS ONESFABULOASELE 
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Filmografie: Bloody Richard (2017) / Lost Kisses (2010) / Mare nero (2006) / La malacanzone 
(2005) / Angela (2002) / Il viaggio lungo di Arul, Rani e Vivetas (2002) / Sud Side Stori (2000) / 
Tano da morire (1997)

Regie: Roberta Torre
Producție: Donatella Palermo
Distribuitor: Vision Distribution
Scenariu: Roberta Torre, Cristian Ceresoli
Imagine: Stefano Salemme
Montaj: Roberta Torre, Ilaria De Laurentiis
Sunet: Mirko Fabbri
Costume: Francesca Bellucci
Scenografie: Cristina Bartoletti

Titlu original / Original Title
LE FAVOLOSE

Italia, 2022 
V.O.: Italiană
75’
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Scurtmetrajul lui Shuli Huang se derulează ca un 
dialog - concret sau fantasmat - între el și mama 
lui: tânărul își apără cu calm alegerile de viață, 
de la vocația artistică la atracția pentru bărbați, 
în timp ce femeia este copleșită de panica de 
a-și vedea băiatul îndepărtându-se fără cale 
de întoarcere de modelul pe care pare că mai 
curând ceilalți, rude, vecini, cunoștințe, i l-au 
transmis ca fiind cel al fiului desăvârșit. Imaginile, 
filmate cu o cameră Super-8, emană căldura și 
nostalgia solară specifice amintirilor unei copilării 
generice, de carte poștală, sub care, sugerează 
cineastul, se zbat de fapt întotdeauna pulsiunile 
și revoltele care au să ajungă să ne definească ca 
adulți. (Liri Chapelan)

Shuli Huang este un scenarist, regizor și director 
de fotografie născut în Wenzhou, China. După 
ce a absolvit Academia de Film din Beijing în 
2019, s-a mutat în New York City, unde s-a înscris 
la programul de Masterat al NYU. „Farewell, 
My Hometown”, debutul său ca director de 
fotografie, a câștigat premiul New Currents la 
Festivalul Internațional de Film de la Busan în 
2021, în timp ce al doilea scurtmetraj al lui Shuli 
Huang, „Când te vei uita la mine?” a fost selectat 
în cadrul La Semaine de la Critique Cannes 
2022.

Shuli Huang is a writer-director and 
cinematographer born in Wenzhou, China. 
After graduating from Beijing Film Academy in 
2019, he moved to New York City as an MFA 
candidate for NYU graduate film program. 
“Farewell, My Hometown”, his feature debut as a 
cinematographer won the New Currents Award 
during the 26th Busan International Film Festival 
in 2021, while his second short film, “Will You 
Look At Me”, was selected at the 61st edition of 
La Semaine de la Critique Cannes 2022. 

Shuli Huang’s short film unfolds as a dialogue 
– at times real, at times imagined – between 
him and his mother: the young man calmly 
defends his life choices, from his artistic vocation 
to his attraction to men, while the woman 
is overwhelmed by the panic of seeing him 
irrevocably drift away from the model of the 
perfect son which others - relatives, neighbours, 
acquaintances - seem to have ingrained in 
her. The images, shot with a Super-8 camera,  
exude the warmth and the solar nostalgia that 
characterize the remembrance of a generic, 
postcard-like childhood, beneath which, the 
filmmaker suggests, boil the passions and the 
insubordination which will eventually define us as 
adults. (Liri Chapelan)

WILL YOU LOOK AT 
ME 

CÂND TE VEI UITA
LA MINE? 

Filmografie: Exposed (2021) 
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Regie, Producție, Scenariu, Imagine: Shuli 
Huang
Distribuitor: Lights On 
Montaj: Shuli Huang, Yang Yang
Sunet: Jingxi Guo, Nicolas Verheaghe
Muzică: Nicolas Verheaghe

Titlu original / Original Title
当我望向你的时候 

China, 2022
V.O.: Mandarină 
20’ 
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Pe măsură ce avansăm ca societate, urmele 
trecutului nostru se regăsesc în formele 
schimbătoare ale alianțelor și tensiunilor 
geopolitice, ale hibridității culturale și 
creșterii individuale. Fiecare conflict, fie 
el personal sau (inter)național, lasă urma 
rupturii și a vindecării, proverbiala cicatrice 
a posterității, care marchează un punct de 
cotitură în evoluția continuă a civilizației. 
Fizică sau simbolică, trauma „rănilor” noastre 
comune rămâne întipărită în ADN-ul nostru 
ca o amintire durabilă și persistentă din care 
(ar trebui să) extragem cunoștințele formative 
necesare unui viitor mai bun. 

În mod inevitabil și în ciuda adevărurilor 
incontestabile ale memoriei noastre culturale, 
această formă persistentă de oglindire a 
trecutului rămâne o amenințare mereu 
prezentă – în măsura în care negocierea 
traumelor noastre istorice avansează într-un 
ritm mult mai lent decât inerția accelerată a 
timpurilor noastre. În timp ce cuvintele des 
citate ale lui Santayana, „Cei ce nu-și pot 
aminti trecutul sunt condamnați să-l repete”, 
și-a pierdut încărcătura motivațional-
introspectivă din cauza folosirii lor excesive 
și clișeice, conflictele prezente continuă, din 
păcate, să le reafirme. Adeseori în rănile noi 
ale unui conflict se regăsesc cicatrici cândva 
vindecate – războiul fiind un clar exponent 
al acestui lucru.

Filmul lui Sergei Loznitsa, ISTORIA 
NATURALĂ A DISTRUGERII, aduce în prim-
plan întrebări etice inconfortabile asupra 
culpabilității pe timp de război. Continuând 
munca documentară arhivistică a autorului, 
filmul explorează bombardamentele 

As we move forward as societies, our past 
histories trail behind in shifting forms of 
geopolitical tensions and alliances, cultural 
hybridity and individual growth. Every 
conflict, be it personal or national, leaves a 
marker of rupture and healing, posterity’s 
proverbial scar that signals a turning point 
in civilization’s ongoing evolution. Be it 
physical or symbolic, the trauma of our 
shared ‘wounds’ remains embedded in our 
DNA as a lasting, lingering memory from 
which we draw the required formative 
knowledge to lead our lives toward a better 
future.

Inevitably, and in spite of our cultural 
memory’s sobering truths, this persistent 
form of mirroring the past remains an ever-
present threat – insofar as the negotiation 
of our historical traumas advances at a 
much slower pace than the accelerationist 
inertia of our times. While Santayana’s oft-
cited quote “Those who cannot remember 
the past are condemned to repeat it” may 
have lost its motivational introspection 
through cliché’d overuse, the ongoing 
conflicts of our contemporary reality sadly 
continue to re-affirm it. Oftentimes, new 
wounds of conflict can be traced to once-
healed scars, and the theatre of war is a 
clear exponent of this.

Sergei Loznitsa’s THE NATURAL HISTORY 
OF DESTRUCTION brings forward an 
uncomfortable and urgent moral question 
of culpability in times of war. A continuation 
of the auteur’s documentary work with 
archives, the film looks at World War 2’s 
scorched-earth employment of aerial 

RĂNI NOI, 
CICATRICI VECHI 

OLD SCARS, NEW 
WOUNDS
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aeriene din cel de-al Doilea Război 
Mondial și devastările ulterioare, justificate 
prin atitudini de șovinism și superioritate 
morală tipice războaielor. Tulburător prin 
simplitatea construcției sale, montajul de 
arhivă al lui Loznitsa urmărește raportul 
cauză-efect al militarismului – de la 
discursurile motivaționale ale lui Churchill, 
Field Marshal Montgomery și Joseph 
Goebbels, până la asamblarea avioanelor 
de război și bombardarea ulterioară a 
orașelor. Observarea tăcută a vastei 
distrugeri a orașelor Germane amintește de 
bombardamentele atomice de la Hiroshima 
și Nagasaki, lăsând în urmă topografia 
cicatrizată a unui popor și rănile latente 
dintr-o „istorie scrisă de învingători”.

În filmul Natašei Urban, ECLIPSA, observăm 
repercusiunile războiului din Balcani și 
felul în care supraviețuitorii își raportează 
propriile micro-istorii la „adevărul” istoric la 
30 de ani distanță. Combinând biografii ale 
memoriei personale cu cele colective, Urban 
își structurează filmul recurgând la metafora 
eclipsei solare din 1999 pentru a explora 
experiența din timpul bombardamentelor 
NATO asupra Serbiei. Filmat pe peliculă 
de 16 și de 8 mm, ECLIPSA accentuează 
tactilitatea procesului de reamintire al unei 
experiențe comune filtrate auto-defensiv 
printr-o memorie subiectivă și selectivă. 
Remarca mamei regizoarei: “Noi toți 
încercăm să uităm, dar acum tu reînvii 
memoria” – confirmă demersul regizoral al 
lui Urban de conștientizare și de reconciliere 
cu rănile cicatrizate ale istoriei.

Pe măsură ce retrospecția aduce cunoaștere 
și înțelegere, confortul dat de ea ascunde un 
avertisment cutremurător al fragilității vieților 
noastre. Ca atare, nu trebuie să privim mai 
departe de războiul devastator din Ucraina, 
pentru a lua aminte de „îngerul istoriei” al 
lui Walter Benjamin. În FRONTUL DE EST, 

bombings and subsequent devastation 
justified by wartime’s jingoism of moral 
superiority. Unsettling in its straight-forward 
assemblage, Loznitsa’s archival montage 
traces the sombre cause-effect throughline 
of militarism – from motivational speeches 
of Churchill, Field Marshal Montgomery 
and Joseph Goebbels, to the dedicated 
assembly of warplanes and subsequent 
bombing of urban cities. The silent 
observance of the vast destruction of 
German cities recalls the nuclear bombings 
of Hiroshima and Nagasaki, leaving behind 
a nation’s scarred topography and traumatic 
wounds laid dormant in a ‘history written by 
the victors.’

It is in Nataša Urban’s THE ECLIPSE that 
we observe the aftermath of war and how 
survivors relate their own micro-histories 
to the larger historical ‘truth.’ Combining 
biographies of personal and collective 
memory, Urban employs the structuring 
metaphor of the eclipse that cast over 
Europe in 1999 to delve into the experience 
of war and the coping mechanisms of 
her relatives during NATO’s bombing of 
Serbia. Filmed on 16 and 8 mm celluloid, 
THE ECLIPSE draws out the tactility of 
recollection in order to contour more clearly 
the shared experience of war and undo the 
erasure of history by subjective and selective 
memories. As Urban’s own mother attests, 
“We’re all trying to forget, but you’re now 
reviving the memory” – an endeavour of 
acknowledgment and reconciliation with 
history’s scarred wounds.

As retrospection yields knowledge and 
understanding, its comfort belies a 
cautionary dimension that is a shuddering 
reminder of the fragility of our lives. As 
such, one should look no further than the 
war ravaging Ukraine in order to take heed 
of Walter Benjamin’s angel of history. Vitaly 
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centrul atenției alternează între prima linie a 
frontului și spațiul domestic al co-regizorului 
Titarenko, oferind astfel un portret nuanțat 
al vieții pe timp de război. Ca parte din 
„Hospitallers”, un batalion de medici 
voluntari, Titarenko introduce spectatorul în 
experiența zguduitoare a evacuărilor de pe 
front, în timp ce momentele intime de răgaz 
alături de membrii familiei induc o aparență 
de normalitate. Fie că e vorba de conversații 
pe malul lacului sau din grădina de la țară, 
poveștile despre diviziuni generaționale și 
tensiuni culturale deschid inima sângerândă 
a unei țări și a oamenilor săi.

Rămânând conectat la regiune, regizorul 
Mantas Kvedaravičius a revenit în 2022 
în orașul titular surprins de camera 
sa în 2016, determinat să-și continue 
procesul de documentare în timp ce 
invazia rusă avansa feroce. Împreună 
cu logodnica sa, Hanna Bilobrova, s-a 
adăpostit în subsolul unei biserici și a 
început să filmeze ciclul zilnic al unei vieți 
asediate de război. Rutinele domestice și 
supraviețuirea se întrepătrund cu peisajul 
sonor al războiului, contrabalansate de 
beatificarea ciclurilor zi/noapte ce veghează 
apocalipsa înconjurătoare. Devotamentul 
lui Kvedaravičius față de oraș și oamenii săi 
avea să-și afle un final tragic, întrucât în 
scurt timp a fost capturat și ucis de trupele 
rusești. Materialul filmat de el – recuperat 
pe ascuns de Bilobrova și asamblat de 
monteuza lui, Dounia Sichov – conturează 
în MARIUPOLIS 2 o mărturie dureros de 
frumoasă despre reziliența vieții și puterea 
cinemaului de a surprinde absurditatea 
poetică a condiției umane.

(Anca Păunescu, Andrei Tănăsescu) 

Mansky and Yevhen Titarenko’s EASTERN 
FRONT shifts its viewpoint from the frontline 
of the war to the domestic space of co-
director Titarenko, offering a nuanced 
portrait of life in wartime. As part of the 
‘Hospitallers’, a volunteer medical battalion, 
Titarenko embeds the viewer within the 
nerve-shattering experience of their perilous 
evacuations, while intimate moments of 
respite alongside family members imbue a 
semblance of normality. Be it lakeside chats 
or countryside gatherings, these stories of 
generational divisions and cultural tensions 
open up the bleeding heart of a country and 
its people.

Remaining connected to the region, Mantas 
Kvedaravičius returned in 2022 to the 
titular city that graced his observational 
lens in 2016, intent on continuing his 
documentation while the Russian invasion 
ravaged on. Together with his fiancée, 
Hanna Bilobrova, he took shelter in the 
basement of a church and proceeded to 
film the daily cycle of a life besieged by war. 
Domestic routines and survival intermingle 
in a topography and soundscape pervaded 
by war, offset by the beatification of day/
night cycles overlooking the surrounding 
apocalypse. Kvedaravičius’ dedication to the 
city and its people was to meet a tragic end, 
as he was soon captured and murdered by 
the Russian troops. His footage – smuggled 
by Bilobrova and compiled by his editor 
Dounia Sichov – makes MARIUPOLIS 2 a 
painfully beautiful testament to the resilience 
of life and the power of cinema to capture 
the poetic absurdity of the human condition.

(Anca Păunescu, Andrei Tănăsescu) 
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Două priviri regizorale se intersectează în 
Eastern Front: cea a lui Vitali Mansky, cunoscut 
documentarist al spațiului ex-sovietic, și cea a 
lui Yevhen Titarenko, voluntar înrolat în lupta de 
eliberare a teritoriului ucrainean. Între ele, filmul 
scrie cronica frământată a primelor luni de război, 
tranzitând dinspre imersiune către detașare pentru 
a încerca să confere o imagine atrocității. Într-o 
secvență halucinantă, câțiva soldați parcurg un 
peisaj postapocaliptic în care o cireadă de vaci e 
lăsată să moară în noroiul câmpului: cu un amestec 
de oroare și scepticism, oamenii iau notă de 
priveliștea teribilă, apoi merg mai departe: „asta-i 
viața...”. O realitate dură se afirmă în „Frontul de 
est” cadru cu cadru, pe măsură ce protagoniștii 
ajung tot mai aproape de ploaia de obuze: cu 
cinism și autoironie înaintează către linia de 
apărare inamică, lăsându-ne pe noi, spectatorii, să 
înțelegem care mai e treaba cu normalitatea – dar 
și cu umanitatea – în acest război. 
(Victor Morozov) 

Two directorial gazes intersect in “Eastern Front”: 
that of Vitali Mansky, a well-known documentarian 
of the former Soviet space, and that of Yevhen 
Titarenko, a volunteer enrolled in the fight for the 
liberation of the Ukrainian territory. In between, 
the film writes the turbulent chronicle of the 
first months of war, moving from immersion to 
detachment in the attempt to convey an image of 
atrocity. In a surreal sequence, a few soldiers walk 
through a post-apocalyptic landscape, where a 
herd of cows is left to die in the muddy fields: with 
a mixture of horror and skepticism, the people 
take note of the appalling sight and then move 
on: “That’s life...” A harsh reality asserts itself in 
“Eastern Front” shot by shot, as the protagonists 
approach the artillery barrage: they advance 
towards the enemy defense line with cynicism and 
self-deprecating humour, leaving us, the viewers, 
to figure out what normality – as well as humanity 
- are all about in this war.  
(Victor Morozov) 

EASTERN FRONTFRONTUL DE EST

Vitaly Mansky s-a născut în 1963, în Liov, Ucraina 
(parte din fosta URSS). Absolvent VGIK (în 1989), 
a regizat peste 30 de filme ce au fost proiectate 
la cele mai importante festivaluri internaționale 
de film și au câștigat peste 100 de premii. Din 
2007 este fondatorul și președintele Festivalului 
Internațional de Film Documentar Artdocfest, 
a cărui activitate a fost întreruptă în 2022 din 
cauza cenzurii rușești și a războiului Rusiei contra 
Ucrainei. În 2020 a fondat Festivalul Internațional 
de Film Documentar Artdocfest Riga. Mansky a 
emigrat în Letonia în 2014.

Yevhen Titarenko (1988, Odessa, Ucraina) a 
absolvit Institutul de Arte Vizuale Mykolaychuk în 
2009. În perioada 2012-2014 a condus o casă de 
producție și o școală de film în Crimeea. Odată 
cu începerea ocupației temporare a Crimeii de 
către Rusia în 2014, și-a părăsit afacerea, a plecat 
din Crimeea și s-a dus pe front ca regizor de 
film documentar. După ce a fost evacuat de pe 
aeroportul din Donețk, s-a înrolat ca voluntar în 
batalionul medical Hospitallers.

Vitaly Mansky was born in 1963 in Lviv, Ukraine 
(part of the former USSR). A graduate of VGIK (in 
1989), he has directed over 30 films which have 
been screened at the most important international 
film festivals and have won over 100 awards. 
Since 2007, he is the founder and president of 
the Artdocfest International Festival, the activity 
of which was halted in 2022 due to the Russian 
censorship, as well as Russia’s war against Ukraine. 
In 2020, he founded the International Documentary 
Film Festival Artdocfest Riga. Mansky emigrated to 
Latvia in 2014.

Yevhen Titarenko (1988, Odessa, Ukraine) 
graduated from the Mykolaychuk Institute of Visual 
Arts in 2009. Between 2012-2014 he ran a film 
production company and a film school in Crimea. 
After the beginning of the temporary occupation 
of Crimea by Russia in 2014, he left his business, 
as well as Crimea, and went on the battlefield as 
a documentary filmmaker. After being evacuated 
from the Donetsk airport, he signed up as a 
volunteer for the Hospitallers medical battalion. 
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Regie: Vitaly Mansky, Yevhen Titarenko
Producție: Natalia Manskaia, Nataliia Khazan 
Distribuitor: Deckert Distribution
Scenariu: Vitaly Mansky
Imagine: Yevhen Titarenko, Ivan Fomichenko
Montaj: Andrey Paperny
Sunet: Václav Flegl

Titlu original / Original Title
SHIDNIY FRONT

Letonia, Ucraina, Cehia, SUA, 2023 
V.O.: Ucraineană, Rusă
98’

Filmografie: Vitaly Mansky: 2020 (2023) / Gorbachev. Heaven (2020) / Putin’s Witnesses (2018) 
/ Close Relations (2016) / Pipeline (2013) / Motherland or Death (2011) / Dawn/Sunset. Dalai Lama 
14 (2008) / Gagarin’s Pioneers (2005) / Anatomy of T.a.T.u. (2003) / Broadway. Black Sea (2002) / 
Yeltsin. Another Life (2001) / Private Chronicles. Monologue (1999) / Bliss (1995) / Lenin’s Body (1991) 
/ Etudes about Love (1990-1995) / Boomerang (1988); Yevhen Titarenko: The Evacuation (2021) / 
Chornobyl 35 (2021) / Cossacks songs. The heritage of UNESCO (2021) / Dnipro region (2019) / My 
Friend Frost (2019) / Dnipro - an outpost of Ukraine (virtual reality) (2019) / Battle for the Dnieper 
(2018) / Dnipro - an outpost of Ukraine (2017-2018) / War for Peace (2015)
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În 2014-2015, lituanianul Mantas Kvedaravičius 
filma locuitorii orașului ucrainean Mariupol, 
într-o delicată frescă despre încercarea de a 
regăsi normalitatea în vremuri conflictuale. Acea 
aparență de echilibru, știm cu toții, s-a sfărâmat 
brutal pe 24 februarie 2022: la acea dată, Mantas 
se afla departe, în Africa, unde începuse filmările 
pentru noul său film. Asta nu l-a împiedicat 
să acționeze imediat: a decis să se întoarcă 
înapoi, dintr-o convingere nobilă în misiunea 
documentaristului – aceea de a strânge imagini 
care să reziste în fața infamiei și a atrocității. La 
început de aprilie 2022 a fost capturat și ucis în 
Mariupol: în urma lui a rămas un film – terminat 
de colaboratorii săi – și, mai ales, o privire. 
Mariupolis 2 reprezintă contra-imaginea riguroasă 
a oricărui triumfalism de război fluturat prin 
mass-media și pe la Hollywood: un film demn și 
necesar despre gesturile aproape invizibile – a 
mătura cioburile dintr-o curte de biserică, a găti 
un cazan de ciorbă în aer liber – care ne permit 
să ne păstrăm umanitatea atunci când totul în jur 
se prăbușește. O vizionare răscolitoare. 
(Victor Morozov) 

In 2014-205, Lithuanian Mantas Kvedaravičius 
was filming the inhabitants of the Ukrainian 
city Mariupol, in a delicate fresco about the 
attempt to regain the sense of normality in times 
of conflict. As we all know, that semblance of 
balance was brutally shattered on February 24, 
2022: at that time Mantas was far away, in Africa, 
filming his new project. That didn’t stop him 
from taking immediate action: he decided to go 
back, out of a noble belief in the documentarian’s 
mission – that of gathering images which will 
endure in the face of infamy and atrocity. At the 
beginning of April 2022 he was captured and 
killed in Mariupol: he left behind a film – finished 
by his collaborators – and, most importantly, 
a gaze. “Mariupolis 2” represents the rigorous 
counter-image of any triumphalist attitude 
flaunted around in mass-media or in Hollywood 
depictions: a dignified and necessary film on 
the nearly invisible gestures – sweeping up the 
shards in a churchyard, cooking a pot of soup 
in the open air – which allow us to preserve 
our humanity when all falls apart around us. A 
shattering viewing experience. (Victor Morozov) 

MARIUPOLIS 2MARIUPOLIS 2

Mantas Kvedaravičius (1976-2022) a fost un 
cineast de origine lituaniană cu o diplomă în 
Antropologie Socială din partea Cambridge 
University. Filmele sale au fost selectate la 
mai multe festivaluri (printre care Berlinale și 
Venice International Critics’ Week) și au câștigat 
numeroase premii, inclusiv Amnesty International 
Prize și Ecumenical Jury Prize, la Berlinale, în 
2011. Mantas Kvedaravičius a fost capturat și ucis 
de forțele rusești la sfârșitul lui martie 2022, în 
Mariupol, în timp ce documenta invazia Rusiei în 
Ucraina.

Mantas Kvedaravičius (1976-2022) was a 
Lithuanian-born filmmaker with a degree in 
Social Anthropology from Cambridge University. 
His films were selected in several festivals (the 
Berlinale and Venice International Critics’ Week, 
among others) and won numerous awards, 
including the Amnesty International Prize, the 
Ecumenical Jury Prize at the Berlinale in 2011. 
Mantas Kvedaravičius was captured and killed 
by Russian Forces in the end of March, 2022 in 
Mariupol while documenting Russia’s invasion of 
Ukrainian territory.
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Filmografie: Parthenon (2019) / Mariupolis (2016) / Barzakh (2011) 

Regie: Mantas Kvedaravičius
Producție: Uljana Kim, Mantas Kvedaravičius, 
Nadia Turincev, Omar El Kadi, Thanassis 
Karathanos, Martin Hampel
Distribuitor: The Match Factory
Montaj: Dounia Sichov
Sunet: Rana Eid, Lama Sawaya, Sherif Allam, 
Rob Walker

Titlu original / Original Title
MARIUPOLIS 2

Lituania, Franța, Germania, 2022
V.O.: Ucraineană, Rusă 
112’
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Nataša Urban studiază în „Eclipsa” jocul de 
refracții, mereu pasionant, dintre istoriile 
individuale și istoria cu majusculă, cu accent 
pe membrii familiei sale cu origini sârbești. În 
răstimpul dintre două eclipse solare — cea din 
1961 și cea din 1999 — un stat multinațional se 
dezvoltă, apoi ajunge să se destrame în teroare 
și durere. Un secol nebun pentru Serbia, flancat 
de multiple războaie și conspirații fratricide, 
este readus la viață prin povești personale, ce 
colorează trecutul în nuanțele traumei și ale 
normalității aparente — vezi încercările tatălui 
de a-și continua pasiunea pentru drumeții de-a 
lungul anilor ‘90, oprite totuși în momentul în 
care însăși pădurea devine teatrul unor atrocități 
de nedescris. Exhumând drame colective pe 
urmele memoriei recente, o memorie atât de 
maltratată sub Slobodan Miloševic, Urban 
zgândăre cu folos spectrul naționalismului, cel 
care așteaptă și astăzi la pândă în Balcani, acest 
faimos „butoi cu pulbere” al Europei.
(Victor Morozov) 

In “The Eclipse” Nataša Urban studies the 
ever-captivating play of refractions between 
individual histories and capital-letter History, with 
an emphasis on the members of her Serbian-
origin family. In the interval between two solar 
eclipses – the one from 1961 and the one from 
1999 - a multinational state grows and develops, 
to then collapse in terror and pain. A crazy 
century for Serbia, flanked by multiple wars and 
fratricidal conspiracies, is brought back to life 
through personal stories that colour the past in 
the nuances of trauma and apparent normality 
– see the father’s attempts to continue pursuing 
his passion for hiking throughout the 1990s, that 
are nevertheless interrupted when the forest itself 
becomes the scene of indescribable atrocities. 
By exhuming collective dramas on the trail of 
recent memory, a memory that was so abused 
under Slobodan Miloševic, Urban purposefully 
rattles the cage of nationalism, the spectre of 
which continues to lurk in the Balkans, this famous 
powder keg of Europe.
(Victor Morozov) 

THE ECLIPSEECLIPSA

Nataša Urban e o regizoare de film documentar 
și monteuză. Filmele sale, printre care „Journey 
of a Red Fridge” și „ Big Sister Punam”, au fost 
proiectate la peste 100 de festivaluri de film din 
toată lumea, au primit 40 de premii și au fost 
difuzate pe unele dintre cele mai importante 
canale TV internaționale, incluzând ARTE, RAI, 
ZDF, DR2, YLE, ORF, RSI și PBS. Ele fac totodată 
parte din mai multe programe educaționale, din 
Ghana până în Mongolia. Urban a absolvit un 
Master de Fotografie și a participat la atelierele 
ESoDoc 2006, IDFAcademy 2007, IDFA Summer 
School 2014, Berlinale Talents 2015 și Werner 
Herzog Rogue Film School 2016. Lucrează cu 
Medieperatørene din 2011, în calitate de regizor 
și monteuză.

Nataša Urban is a documentary film director 
and editor. Her films, such as “Journey of a 
Red Fridge” and “Big Sister Punam”, have been 
screened at over 100 international film festivals 
and have received 40 awards. They have aired 
on major TV networks worldwide, including 
ARTE, RAI, ZDF, DR2, YLE, ORF, RSI, and PBS, 
and are part of various international educational 
programs, from Ghana to Mongolia. Urban holds 
a Master’s Degree in Photography, and took 
part in ESoDoc 2006, IDFAcademy 2007, IDFA 
Summer School 2014, Berlinale Talents 2015, 
and Werner Herzog Rogue Film School 2016. 
She’s been with Medieperatørene since 2011, 
working both as a director and editor.
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Filmografie: Mbambu and the Mountains of the Moon (co-regizor: Lucian Muntean) / Big Sister 
Punam (2009) / Journey of a Red Fridge (2007) 

Regie: Nataša Urban
Producție: Ingvil Giske
Distribuitor: Taskovski Films Ltd
Imagine: Ivan Marković
Montaj: Jelena Maksimović
Design de Sunet: Svenn Jakobse

Titlu original / Original Title
FORMØRKELSEN

Norvegia, 2022
V.O.: Sârbă, Română
110’
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La câteva luni înainte ca Rusia să invadeze Ucraina 
în 2022, cinci tineri și tinere participă la o punere 
în scenă unică, ce își propune să traseze para-
lele între experiențele lor de război și „Hamlet”, 
piesa lui Shakespeare. Pentru fiecare dintre ei, 
scena reprezintă o platformă pentru exprimarea 
suferinței și a traumei prin celebra întrebare „A fi 
sau a nu fi?,” o dilemă care se aplică și vieților lor. 
Protagoniștii se luptă cu dezamăgirea, neputința 
și furia, încercând să-și reașeze viețile în timp 
ce își procesează trecutul dureros: Slavik, care 
a trecut prin iadul războiului și al captivității ca 
soldat, Katya, care tânjește după iertarea mamei 
sale pentru faptul că s-a alăturat armatei, Rodion, 
care a evadat din Donbas și se confruntă acum cu 
homofobia crescândă, Roman, care încă se luptă 
cu amintirile traumatizante din timpul războiului, 
când a lucrat ca paramedic pe front, și Oxana, 
care se zbate pe frontul artistic ca actriță.

Elwira Niewiera este o regizoare și scenaristă 
din Polonia, rezidențiată în Germania. Niewiera a 
câștigat numeroase premii internaționale pre-
cum Grand Prix - Semaine de la Critique for Best 
Film în cadrul Locarno Film Festival 2022, Best 
Documentary on Cinema în cadrul Venice Film 
Festival 2017, Polish Film Academy Award for Best 
Documentary, Golden Dove în cadrul DOK Leipzig 
Film Festival, Young German Cinema Award 2019. 
În proiectele sale, cineasta se concentrează asupra 
transformărilor politice, sociale și culturale din 
Europa de Est. Elwira este membră a Academiei 
Europene de Film.

Piotr Rosołowski este un regizor, scenarist și 
director de fotografie din Polonia, rezidențiat în 
Berlin. Absolvent al Școlii de Film din Katowice 
și câștigător al bursei Academy of Media Arts, 
Köln, Rosołowski a semnat imaginea unor 
filme de lung metraj și scurt metraj importante, 
printre care: „On the line” (regizat de Reto 
Caffi) – nominalizat la Premiile Oscar, „Rabbit 
a la Berlin” (regizat de Bartek Konopka) și „The 
Wall of Shadows” (regizat de Eliza Kubarska) 
– nominalizat pentru premiul German Camera 
Award și onorat cu premiul anual al Societății 
Directorilor de Fotografie din Polonia.  

Elwira Niewiera is a Polish-German director and 
screenwriter. She has won many internation-
al awards, such as Grand Prix - Semaine de la 
Critique for the Best Film at 75th Locarno Film 
Festival, Best Documentary on Cinema at the 74th 
Venice Film Festival, Polish Film Academy Award 
for Best Documentary, Golden Dove at DOK Leipzig 
Film Festival, Young German Cinema Award 2019. 
In her works, she focuses primarily on political, so-
cial, and cultural transformations in Eastern Europe. 
Elwira is a member of the European Film Academy.

Piotr Rosołowski is a Polish director, screenwriter, 
and cinematographer based in Berlin. He grad-
uated from the Katowice Film School and was 
awarded an Academy of Media Arts scholarship 
in Cologne. As a director of photography, he shot 
many feature and short films, for instance: ”On the 
line” (directed by Reto Caffi) – nominated at the 
Academy Awards, ”Rabbit a la Berlin” (directed by 
Bartek Konopka), and ”The Wall of Shadows” (di-
rected by Eliza Kubarska) - nominated for the Ger-
man Camera Award and honoured with the annual 
prize of the Polish Society of Cinematographers.

A few months prior to Russia’s full-scale invasion 
of Ukraine in 2022, five young women and 
men participate in a unique stage production 
that attempts to relate their war experiences to 
Shakespeare’s ”Hamlet.” For each of them, the 
stage is a platform to express their grief and 
trauma through the famous question, “to be or not 
to be,” a dilemma that applies to their own lives. 
The protagonists fight against disappointment, 
powerlessness, and anger, trying to put their lives 
back in order while processing their painful past: 
Slavik, who went through a hell of war and captivity 
as a soldier, Katya, who longs for her mother’s 
forgiveness for joining the army, Rodion, who 
escaped from Donbas and is now facing growing 
homophobia, Roman, who is still struggling with 
the traumatic memories of his war experience as 
a paramedic on the battlefield, and Oxana who 
struggles on an artistic frontline as an actress.

THE HAMLET SYNDROMESINDROMUL HAMLET
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THE HAMLET SYNDROME

Filmografie: Elwira Niewiera & Piotr Rosołowski: The Prince and the Dybbuk (2017) 
/ Domino Effect (2014)

Regie, Scenariu: Elwira Niewiera, Piotr 
Rosołowski
Producție: Magdalena Kaminska
Distribuitor: KFF Sales & Promotion
Imagine: Piotr Rosołowski
Montaj: Agata Cierniak
Sunet: Marcin Lenarczyk, Jarosław Sadowski

Titlu original / Original Title
SYNDROM HAMLETA

Germania, Polonia, 2022 
V.O.: Ucraineană
85’
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Denumit după titlul englez al colecției de 
eseuri ale lui W.G. Sebald care abordează 
„amnezia reprezentațională” care pare să fi lovit 
cultura în ceea ce privește bombardamentele 
neînduplecate ale populației civile germane în 
cursul celui de-al doilea război mondial, filmul 
lui Sergei Loznitsa este compus din materiale 
de arhivă atent selecționate, restaurate și 
remasterizate astfel încât să compună o 
experiență cât mai imersivă a senzațiilor și 
priveliștilor iscate de astfel de atacuri, cât 
și a momentelor ce le-au precedat și le-au 
urmat. Spre deosebire de strictețea demersului 
documentaristic care caracterizează alte 
filme de reconstituire istorică ale cineastului 
ucrianean, aici miza pare să fie mai puțin aceea 
de a acumula mărturii cu minuțiozitatea unui 
colecționar inveterat dublat de un anchetator 
intransigent, cât mai curând de a crea o transă 
undeva între oroare morală și fascinație estetică. 
Și într-adevăr, scenele de bombardament sunt 
tot atâtea fragmente dintr-o simfonie vizuală 
hipnotică care rezonează sinistru cu războaiele 
prezente, de la Mariupol la Alep. (Liri Chapelan) 

Named after the English title of W.G. Sebald’s 
collection of essays, which addresses the 
“representational amnesia” that seems to have 
struck cultural production in regards to the 
relentless bombings of German civilians during 
the Second World War, Sergei Loznitsa’s film 
is composed of carefully selected archival 
footage, restored and remastered with the aim 
to produce an experience of the sensations and 
the sights occasioned by such attacks that is 
as immersive as possible, as well as to describe 
the moments that preceded and followed them. 
Taking its distance from the rigorousness of the 
documentation process which characterized other 
historical found-footage films by the Ukrainian 
director, here the stake seems to be less to gather 
testimonies with the thoroughness of an inveterate 
collector doubled by an intransigent investigator, 
than to induce a trance that forms on the border 
between moral horror and aesthetic fascination. 
And indeed, the bombing scenes are fragments of 
a hypnotic visual symphony which resonates in a 
sinister way with the wars being currently fought  
from Mariupol to Aleppo. (Liri Chapelan) 

THE NATURAL 
HISTORY OF 
DESTRUCTION

ISTORIA 
NATURALĂ A 
DISTRUGERII

Regizor, scenarist și producător, Sergei 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 numeroase documentare 
recunoscute internațional, precum și lungmetraje 
de ficțiune, care au făcut parte din Selecția 
Oficială a Festivalului de Film de la Cannes, unde 
au fost proiectate în premieră. În 2013 și-a lansat 
propria companie de producție, ATOMS & VOID.

Director, script writer, and producer, Sergei 
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 numerous internationally acclaimed 
documentary films, as well as 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.
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Filmografie: Mr. Landsbergis (2021) / Babi Yar. Context (2021) / State Funeral (2019) / The Trial 
(2018) / Donbass (2018) / Creature (2017) / Austerlitz (2016) / The Event (2015) / Maidan (2014) 
/ In the Fog (2012) / My Joy (2010) / Blockade (2006) / Landscape (2003) / Portrait (2002) / 
Settlement (2001) / Today We Are Going to Build a House (1996)

Regie, Scenariu: Sergei Loznitsa
Producție: Regina Bouchehri, Gunnar 
Dedio, Uljana Kim, Sergei Loznitsa, Maria 
Choustova 
Distribuitor: Atoms & Void 
Montaj: Danielius Kokanauskis
Design de Sunet: Vladimir Golovnitski
Muzică: Christiaan Verbeek

Titlu original / Original Title
THE NATURAL HISTORY OF 
DESTRUCTION

Germania, Lituania, Olanda, 2022
V.O.: Engleză, Germană
110’
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E mult prea ușor să considerăm democrația 
un dat și să luăm de-a gata libertățile civile 
care ne guvernează viața de zi cu zi. De-a 
lungul istoriei noastre recente a existat o 
mișcare continuă de opoziție preocupată 
să schimbe status quo-ul formei dominante 
de putere. Formularea întrebărilor etice 
privind binele comun și chestionarea 
structurilor puterii de guvernare reprezintă 
motorul unei societăți mai bune și mai 
echitabile. Evoluția unei civilizații depinde 
de libertatea de a crește și de a evolua, fie 
prin extinderea drepturilor deja existente, 
fie prin revendicarea celor pierdute. E de 
datoria noastră ca indivizi și ca societate să 
rămânem vigilenți și conștienți de fragilul 
echilibru al puterii ce riscă să fie slăbit – de 
la cele mai puțin perceptive până la cele mai 
evidente metode de cenzură și opresiune.
Rezistența în fața oricăror încercări de 
subminare a drepturilor noastre – ca formă 
de autoapărare sau de solidaritate – e, în 
final, un act de libertate aprioric: „Cei care 
luptă pot pierde, cei care nu luptă au pierdut 
deja.” (Bertolt Brecht).

Un moment definitoriu al rezistenței poate 
fi regăsit în documentarul Sierrei Pettengill, 
RIOTSVILLE, USA, un film ce utilizează 
materiale de arhivă despre Riotsville, un fals 
oraș construit de armată, unde atât aceasta, 
cât și poliția, erau antrenate să combată 
și implicit să înăbușe mișcarea pentru 
drepturile civile din anii 1960. Asistăm la un 
moment de cotitură al societății și guvernării 
SUA, unde statul, în urma recomandărilor 
propriei comisii cu privire la tulburările civile 
în creștere, a ales să sporească militarizarea 

It’s all too easy to take democracy as a 
given and take for granted the civil liberties 
that govern our day to day lives. Over the 
course of our recent history, there has been 
a continuous opposition to change the 
status quo of the dominant form of power. 
Posing moral questions about the common 
good and questioning the governing power 
structures is an essential driving force for 
a better, fairer society. The evolution of a 
civilization depends on the freedom to grow 
and evolve, either by expanding the rights 
it already has or by reclaiming those that 
were lost. It is our duty as individuals and 
as a society to remain vigilant and aware of 
the fragile balance of power – that stands 
to be weakened by the least perceptive 
to the most overt methods of censorship 
and oppression. Resisting any attempt to 
undermine our rights – as means of self-
defense or solidarity – is ultimately an a 
priori act of freedom: “If you fight you might 
lose, if you don’t you have already lost” 
(Bertolt Brecht).

A defining moment of resistance is to be 
found in Sierra Pettengill’s RIOTSVILLE, 
USA – a film that uses archival footage 
of “Riotsville,” an army-built fake town 
where military and police were trained to 
fight and implicitly quell the civil rights 
movement of the 60’s. We witness a turning 
point in US society and governance, where 
the state, following its own commission’s 
recommendations on the country’s rising 
civil disorder, chose to increase the 
militarization of police rather than address 
the country’s deep-rooted social inequalities 
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poliției în loc să rezolve inegalitățile sociale 
și rasismul sistemic – adânc înrădăcinate – 
ale țării. Acest exemplu mai puțin cunoscut 
al autorității de stat care ia măsuri împotriva 
tulburărilor sociale rămâne din păcate o 
practică preferată și obtuză până în zilele 
noastre. 

Descoperim un alt tip de rezistență, unul 
mai subtil și mai absurd, prin lungmetrajul 
Jumanei Manna, CULEGĂTORII DE 
ZA’ATAR, un documentar hibrid compus din 
reconstituiri, materiale de arhivă și filmări 
observaționale. Filmul analizează o veche 
tradiție palestiniană, cea a culegerii de 
plante sălbatice comestibile și respectiva 
ei criminalizare de către legea israeliană –  
unde scopul declarat al „conservării naturii” 
servește drept paravan pentru reaproprierea 
unui obicei cultural și dobândirea controlului 
asupra comercializării sale. În spatele jocului 
de-a v-ați ascunselea și al micilor acte de 
rezistență ce rezultă, zac probleme politice 
complexe, pe care Manna le scoate la 
lumină. 

Trecând la o formă oprimare mai puțin 
mascată, filmul Annei Shishova, DOSARUL 
NOUA MĂREȚIE examinează un caz 
particular de control statal, în care un 
grup de adolescenți e ademenit de poliția 
secretă și ulterior manipulat să formeze 
un grup „extremist”. Procesul care a 
urmat, precum și defăimarea acuzaților 
oferă o perspectivă urgentă și revelatoare 
asupra brutalului regim politic rusesc, care 
suprimă fără milă, prin măsuri preventive, 
orice formă de gândire critică. Dincolo de 
această batjocorire a libertății civile, tragedia 
fundamentală o reprezintă ținta acestor 
măsuri necruțătoare: tânăra generație, 
aflată nu doar pe punctul de a-și dezvolta 
gândirea independentă, ci și de ași trăi 
din plin viața. Chiar și așa, curajul sfidării 
naște rezistență: părinții devin activiști, 

and systemic racism. This lesser-known 
historical example of a state-authority 
tackling social unrest, sadly remains a 
favoured, short-sighted practice up to our 
present day.

Another type of resistance, one more subtle 
and absurd, we discover through Jumana 
Manna’s FORAGERS, a hybrid documentary 
composed of re-enactments, archive 
material and observational footage. The 
film looks at an old Palestinian tradition 
of foraging wild edible plants and its 
criminalization by Israeli law – under the 
veil of ‘nature conservation’ re-appropriating 
a cultural custom and gaining control over 
its commercialization. From the ensuing 
hide and seek dynamics and small acts of 
resistance, Manna unearths the complex 
political issues underneath.

Switching to a less disguised form of 
suppression, Anna Shishova’s THE NEW 
GREATNESS CASE looks at a particular 
case of state-control, where a group of 
teenagers were lured by the secret police 
and manipulated into forming an ‘extremist’ 
group. The ensuing trial and public 
vilification of the accused brings an urgent 
and sobering insight into the brutal Russian 
regime, mercilessly suppressing through 
preemptive measures any form of critical 
thought. Beyond this mockery of civil liberty, 
the tragedy at heart is the target of these 
brutal measures: a young generation, at 
the cusp of forming not just independent 
thought but experiencing life in its fullest. 
Nevertheless, the defiant courage breeds 
resistance: parents become activists and 
imprisoned adolescents dare to fall in love.

The dissenting nature of youth takes a 
warmer tone in WE, STUDENTS!, Rafiki 
Fariala’s film that gives a daring and 
intimate insight into the challenges and 
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iar adolescenții-deținuți îndrăznesc să se 
îndrăgostească. 

Înclinația spre disidență a tinerilor capătă 
nuanțe mai calde în NOI, STUDENȚII!, 
filmul regizat de Rafiki Fariala ce oferă o 
perspectivă îndrăzneață și intimă asupra 
încercărilor și viselor noi generații din 
Republica Africană Centrală. Urmărind 
viața de zi cu zi a studenților și discuțiile 
cineastului cu prietenii săi, înțelegem 
responsabilitatea pe care o simt aceștia față 
de viitorul țării lor, dificultățile și tensiunile 
zilnice cu care se confruntă și, nu în ultimul 
rând, probleme structurale precum sărăcia, 
corupția și abuzul sexual. Toate acestea sunt 
împletite într-un mod plin de măiestrie cu 
povești intime despre iubire, prietenie și lupta 
pentru un viitor mai bun. 

Fragilitatea existenței se prăbușește brusc 
în documentarul lui Abbas Rezaie, ETILAAT 
ROZ, a cărui acțiune se desfășoară în 
săptămânile cruciale ce au urmat retragerii 
SUA din Afganistan și revenirii la putere a 
talibanilor. Rezaie surprinde finalul tragic al 
celui mai citit ziar independent din Kabul 
(titularul ETILAAT ROZ), cât și al modului de 
viață al întregii națiuni și al colegilor jurnaliști. 
Închiși între zidurile redacției, asistăm la 
fricile colective și camaraderia emoțională 
a acestora pe măsură ce idealuri morale și 
etice – privind nu doar jurnalismul, ci și viața 
așa cum o știm – dispar peste noapte. În 
ciuda acestor lucruri, luminozitatea scăldată 
în soare a filmului reflectă forța mobilizatoare 
nepieritoare din spatele redacției ETILAAT 
ROZ: lupta pentru adevăr și dreptate. 

Rezistența în fața disperării ia o întorsătură 
mai intimă în documentarul lui Botond Püsök, 
APROPIEREA – un portret inspirațional al 
determinării unei mame singure de a oferi 
protecție și confort copiilor săi după ce 
fostul ei soț, condamnat pentru abuz asupra 

dreams of the new generation in Central 
Africa. Following the daily student life and 
discussions of the filmmaker and his friends 
we understand their sense of responsibility 
towards the future of their country and their 
daily challenges, tensions and structural 
issues of poverty, corruption and sexual 
abuse. All these are skilfully interwoven with 
intimate stories of love, friendship and a 
fight for a better future.

The frailty of existence comes to a crashing 
halt in Abbas Rezaie’s THE ETILAAT ROZ, 
set during the crucial weeks that followed 
the US withdrawal from Afghanistan and the 
Taliban’s return to power. Rezaie records 
the tragic end not just of Kabul’s most 
widely-circulated independent newspaper 
(the titular THE ETILAAT ROZ), but of the 
nation’s and his journalist colleagues’ way 
of life. Kept within the walls of the editorial 
office, we witness their collective fears and 
emotional camaraderie as ideals of morals 
and ethics – not just of journalism, but life 
as one knows it – disappear overnight. In 
spite of this, the film’s sun-baked luminosity 
reflects the inextinguishable drive of THE 
ETILAAT ROZ’ editorial team: the fight for 
truth and justice.

Resisting the feeling of hopelessness takes 
a more intimate turn in Botond Püsök’s 
TOO CLOSE – an empowering portrait of 
a single mother’s determination to bring 
security and comfort to her children after 
the early release of her child-abusing 
ex-husband. With disarming honesty and 
tenderness, TOO CLOSE is  a portrait of 
fragility and strength and at the same time 
an uncomfortable mirror. A mirror of our 
society in which victims of abuse are not 
only left to themselves, but also stigmatized 
by a patriarchal and opportunistic 
community, and by a flawed justice system.
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copiilor, este eliberat înainte de termen. 
Cu o sinceritate și o tandrețe dezarmantă, 
APROPIEREA e un portret al fragilității 
și al puterii și, în același timp, o oglindă 
inconfortabilă. O oglindă a societății noastre, 
în care victimile abuzului sunt lăsate să se 
descurce singure și totodată stigmatizate 
de o comunitate patriarhală și oportunistă, 
precum și de un sistem de justiție defect. 

La aproape 50 de ani după cunoscuta sa 
trilogie, ”Bătălia pentru Chile” și lovitura 
militară de stat care l-a răsturnat de la 
putere pe președintele Allende, autorul 
chilean Patricio Guzmán își vede speranțele 
diminuânde redeșteptate de protestele 
desfășurat e în țară în 2019. Prin interviuri 
cu demonstranți de toate vârstele, ȚARA 
MEA IMAGINARĂ leagă trecutul cu prezentul 
atât la nivelul formei (imagini de arhivă și 
filmări documentare), cât și al conținutului 
(idealurile de justiție și libertate moștenite). 
Pe măsură ce vedem cum protestele iau 
avânt, alegerile naționale care au urmat, 
soldate cu victoria unui guvern progresist de 
stânga, fac dreptate trecutului greu încercat 
al țării și constituie totodată o dovadă 
triumfală a rezistenței oamenilor. 

(Anca Păunescu, Andrei Tănăsescu)

Nearly 50 years after his renowned Battle 
of Chile trilogy and the military coup that 
ousted President Allende, Chilean auteur 
Patricio Guzmán sees his dwindling hopes 
for Chilean democracy reawakened by the 
country’s 2019 protests. Through interviews 
of protesters of all ages, MY IMAGINARY 
COUNTRY connects the past with the 
present in both form (archival images and 
documentary coverage) and content (the 
inherited ideals of justice and freedom). 
As we witness the protests’ growing 
momentum, the resulting national election of 
a leftist, progressive government is not only 
vindication for a country’s tortured past, but 
a triumphant proof of a people’s resistance. 

(Anca Păunescu, Andrei Tănăsescu)
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Documentarul „Culegătorii de za’atar” e răspunsul 
la o întrebare de cineast inconfundabilă: cum 
să figurezi fără epigonism ceea ce a fost arătat 
de atâtea ori? Găselnița Jumanei Manna este pe 
cât de originală, pe atât de eficientă: ea dibuie 
o plantă – za’atarul – pentru care se dispută 
cetățeni palestinieni și israelieni, storcând din ea o 
metonimie de toată frumusețea. Iarba aromatică 
ajunge să țină loc de pânză geopolitică, sărind cu 
destul umor peste expozițiunea conflictului din 
Cisiordania. „Culegătorii de za’atar” funcționează 
admirabil și ca film de investigație (asupra unei 
legi abuzive din partea Israelului, care privează 
poporul palestinian de o plantă-simbol), și ca 
film de suspans (vezi secvențele în care „hoți” și 
„vardiști” se aleargă prin lanuri de buruieni – o 
scenă demnă de filmele burlești, în care miza se 
întâmplă să fie însăși identitatea națională). Lecție 
importantă, care ne reamintește că, în cinema, 
diferența o fac adesea chestiunile de nuanță: 
unghi, tonalitate, joaca cu registrele. Să mizăm pe 
privirea care a născocit „Culegătorii de za’atar”. 
(Victor Morozov)

The documentary “Foragers” is the answer to an 
unmistakable filmmaker’s question: how to depict 
without epigonism what was already shown so 
many times before? Jumana Manna’s trick is as 
original as it is efficient: she picks out a plant – 
the za’atar – disputed by Palestinian and Israeli 
citizens, and turns it into an exquisite metonymy. 
The aromatic plant comes to function as a 
substitute for a geopolitical canvas, skipping over 
the exposition of the West Bank conflict with quite 
a lot of humour. “Foragers” works admirably as 
an investigative film (regarding an abusive Israeli 
law which deprives the Palestinian people of a 
symbolic plant) and as a thriller (the sequences 
where the “robbers” and the “cops” chase each 
other through fields of weeds – a scene worthy 
of burlesque films, where the stake happens to be 
precisely national identity). An important lesson, 
which reminds us that in cinema it is often matters 
of nuance that make the difference: angle, tone, 
playing with registers. Let us bet on the gaze that 
devised ”Foragers.” (Victor Morozov)

FORAGERSCULEGĂTORII DE 
ZA’ATAR

Jumana Manna este artistă vizuală și regizoare. 
Opera sa explorează modurile de articulare ale 
puterii, punând corpul, terenul și materialitatea în 
relație cu moștenirea colonială și istoria locurilor. 
Prin intermediul sculpturii, cinemaului și, uneori, 
al scrisului, Manna pune în discuție paradoxurile 
practicilor de prezervare, în special în domeniul 
arheologiei, agriculturii și justiției. Proiectele sale 
abordează tensiunea dintre tradițiile moderniste 
ale categorisirii și conservării și potențialul 
sălbatic al ruinelor ca parte integrantă a vieții și a 
regenerării sale. Jumana a crescut în Ierusalim și 
trăiește în Berlin.

Jumana Manna is a visual artist and filmmaker. 
Her work explores how power is articulated, 
focusing on the body, land, and materiality in 
relation to colonial inheritances and histories 
of place. Through sculpture, filmmaking, and 
occasional writing, Manna deals with the 
paradoxes of preservation practices, particularly 
within the fields of archaeology, agriculture, and 
law. Her practice considers the tension between 
the modernist traditions of categorization 
and conservation and the unruly potential 
of ruination as an integral part of life and its 
regeneration. Jumana was raised in Jerusalem 
and lives in Berlin.



EXISTÂND, REZISTÂND | RESIST TO EXIST 71

Regie, Producție, Distribuitor: Jumana Manna
Imagine: Marte Vold, Ashraf Dowani, Yaniv 
Linton
Montaj: Jumana Manna, Katrin Ebersohn
Sunet: Montaser Abu ‘Alul, Raja Dubayah, 
Ibrahim Zaher, Rashad Becker

Titlu original / Original Title
AL-YAD AL-KHADRA

Palestina, 2022
V.O.: Arabă, Ebraică
65’

Filmografie: Wild Relatives (2018) / A Magical Substance Flows Into Me (2015) / The Goodness 
Regime (2013) (co-regizoare: Sille Storihle) / A Sketch of Manners (2013) / The Umpire Whispers 
(2010) / Blessed Blessed Oblivion (2010)
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Scurtmetrajul „Soluții urbane” pornește de la 
perioada de glorie a jugului european asupra 
Braziliei și își extinde apoi observația la paranoia 
care domnește astăzi la nivelul păturilor 
privilegiate ale națiunii, ce se retranșează în 
spatele zidurilor proprietăților lor și oscilează între 
dependență și neîncredere la adresa celor care îi 
servesc. Cineaștii intercalează extrase din notele 
unui artist german cu privire la viața în Brazilia 
în perioada colonială și mai ales la relația dintre 
stăpân și sclav, cu frânturi din rutinele și mărturiile 
celor care asigură siguranța și bunăstarea 
elitelor contemporane, sugerând prin filmări 
observaționale și prin tablouri elaborate că vuietul 
revoltelor de sclavi nu este niciodată departe. 
(Liri Chapelan)

The short film “Urban Solutions” starts from the 
golden age of Europe’s domination over Brazil, 
then expands its observation to the paranoia that 
reigns nowadays among the nation’s privileged 
strata, who retreat behind the walls of their 
properties and oscillate between dependency 
on, and suspicion of those who serve them. The 
filmmakers intersperse extracts from a German 
artist’s notes on life in Brazil during the colonial 
era and, most importantly, the relationship 
between master and slave, with glimpses of the 
routines and the testimonies of those who ensure 
the safety and well-being of contemporary elites, 
suggesting, through rich observational footage 
as well as elaborate tableaux, that the roar of the 
slaves’ revolts has not entirely receded into the 
past. (Liri Chapelan)

URBAN SOLUTIONSSOLUȚII URBANE 

Arne Hector și Minze Tummescheit lucrează 
împreună sub numele „Cinéma copains” 
din anul 2000. Bazate pe cercetarea 
artistică interdisciplinară, documentarele lor 
experimentale meditează asupra problemelor 
sociale și economice în moduri care transcend 
granițele convenționale ale genurilor 
cinematografice.

Luciana Mazeto și Vinícius Lopes sunt 
co-fondatori ai casei de producție din sudul 
Braziliei, Pátio Vazio. Filmele lor se concentrează 
asupra cercetării istorice și sociale, îmbinând 
narațiunea ficțională cu eseul documentar.

„Soluții urbane” este primul proiect de film 
comun al celor patru regizori.

Arne Hector and Minze Tummescheit have 
been working together under the name “Cinéma 
copains” since 2000. Based on interdisciplinary 
artistic research, their experimental 
documentaries reflect on social and economic 
issues in ways that transcend classical genre 
boundaries.

Luciana Mazeto and Vinícius Lopes are co-
founders of the southern Brazilian production 
company Pátio Vazio. Their work focuses on 
historical and social research, mixing fictional 
narratives and documentary essays.

“Urban Solutions” is the first joint film project of 
the four directors. 
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Regie, Scenariu: Arne Hector, Vinícius Lopes, 
Luciana Mazeto, Minze Tummescheit
Producție, Montaj: Minze Tummescheit, Arne 
Hector
Distribuitor: Cinéma copains GbR
Imagine: Minze Tummescheit, Luciana Mazeto
Sunet: Sara Lehn, Christian Obermaier
Muzică: Wilson das Neves

Titlu original / Original Title
URBAN SOLUTIONS

Germania, Brazilia, 2022
V.O.: Germană, Portugheză braziliană 
30’

Filmografie: Arne Hector & Minze Tummescheit: Whose Hand Was It? (2019) (co-regizor: Sara 
Lehn) / Fictions and Futures #1: Happiness in the Abstract (2013) / in arbeit/en construction/w 
toku/lavori in corso (2012); Luciana Mazeto & Vinícius Lopes: Despedida (2022) / The Eyes in 
the Woods and the Taste in the Water (2020) / Sisters in the End of the World (2020) / Stone 
Engravings and the Three-colored Chickenpox Tale (2018)
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Cel mai recent film al veteranului Patricio 
Guzmán urmărește traiectoria națiunii chiliene 
de la izbucnirile revoltelor populare din 2019, a 
căror scânteie a reprezentat-o creșterea tarifelor 
călătoriilor cu metroul până la alegera lui Gabriel 
Bortic – om politic. În ciuda descrierii amănunțite 
a violențelor comise împotriva protestatarilor 
de – a lungul celor doi ani de criză, întreg filmul 
este scăldat în optimism, Guzmán văzând în 
evenimentele recente o continuare nesperată 
la aspirațiile la libertate individuală și justiție 
socială nutrite în timpul scurtei guvernări a 
lui Allende și întrerupte brutal de lovitura de 
stat din 1973. Respingerea proiectului unei noi 
constituții deosebit de progresiste, ce a avut 
loc după lansarea filmului și care este prezentat 
de una dintre persoanele intervievate drept cel 
mai negru scenariu imaginabil după sacrificiile 
manifestanților, nu știrbește totuși emoția odei 
lui Guzmán, închinată rebelilor cu cauză de 
pretutindeni. (Liri Chapelan) 

Veteran director Patricio Guzmán’s latest film 
follows the trajectory of the Chilean nation, 
starting from the outbreak of the popular 
uprisings in 2019, sparked by increasing subway 
dares up to the election of Gabriel Boric- a 
young politician – a young politician with a 
vital role in the changes that unfolded in the 
previous months – as president. In spite of the 
detailed depiction of the violent acts committed 
against protesters throughout the two years of 
crisis, the whole film is drenched in optimism, as 
Guzmán sees recent events as an unexpected 
yet welcome continuation of the aspirations for 
individual freedom and social justice nurtured 
during Allende’s brief rule, brutally interrupted by 
the 1973 coup. The rejection of the project of a 
new, particularly progressive constitution, which 
took place after the film had been released and 
is presented by one of the interviewees as the 
darkest scenario imaginable after the sacrifices 
of the demonstrators, nevertheless leaves 
untouched the pathos of Guzmán’s ode to all 
rebels with a cause. (Liri Chapelan) 

MY IMAGINARY 
COUNTRY

ȚARA MEA 
IMAGINARĂ

Filmele lui Patricio Guzmán (1941, Santiago de 
Chile) au fost proiectate în cadrul a numeroase 
festivaluri din toată lumea și se bucură de 
recunoaștere internațională. „Bătălia pentru 
Chile”, trilogia sa de cinci ore despre guvernarea 
lui Salvador Allende și prăbușirea acesteia, 
reprezintă fundația cinemaului său – revista 
americană Cineaste a inclus-o în clasamentul 
celor mai bune 10 filme politice din lume. După 
lovitura de stat a lui Pinochet, Guzmán a fost 
arestat și închis pe Stadionul Național, unde a fost 
amenințat în mod repetat prin execuții simulate. 
În 1973 a părăsit Chile și s-a mutat în Cuba, apoi 
în Spania și în Franța, dar a rămas mereu foarte 
atașat de țara sa și de istoria ei. Patricio Guzmán 
este președintele Festivalului Internațional de Film 
Documentar din Santiago de Chile (FIDOCS), pe 
care l-a creat în 1997.

The works of Patricio Guzmán (1941, Santiago 
de Chile) have screened at numerous festivals 
and received international recognition. ”The 
Battle of Chile,” his five-hour trilogy about 
Salvador Allende’s period of government and 
its fall, represents the foundation of his cinema 
- the North American magazine Cineaste 
named it one of the 10 best political films in the 
world. After Pinochet’s coup d’état, Guzmán 
was arrested and imprisoned for two weeks at 
the National Stadium, where he was repeatedly 
threatened through simulated executions. In 
1973, he left Chile and moved to Cuba, then to 
Spain and France, but remained very attached to 
his country and its history. He presides over the 
International Documentary Festival in Santiago 
de Chile (FIDOCS), which he created in 1997. 
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Regie: Patricio Guzmán
Producție: Renate Sachse 
Distribuitor: Pyramide 
Imagine: Samuel Lahu
Montaj: Laurence Manheimer
Sunet: Juan Carlos Maldonado Dubo, 
Aymeric Dupas
Muzică: Miranda Y Tobar

Titlu original / Original Title
MI PAÍS IMAGINARIO

Chile, Franța, 2022
V.O.: Spaniolă
83’

Filmografie: The Cordillera of Dreams (2019) / The Pearl Button (2015) / Nostalgia for the Light 
(2010) / Mon Jules Verne (2005) / Salvador Allende (2004) / Le cas Pinochet (2001) / Chile, the 
Obstinate Memory (1997) / Les barrières de la solitude (1995) / The Southern Cross (1992) / En 
nombre de Dios (1987) / La rosa de los vientos (1983) / The Battle of Chile I-III (1972-1979)
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Riotsville este un oraș ficțional ridicat de armata 
americană în anii ‘60 pentru a servi drept teren 
de antrenament pentru poliția care se voia tot 
mai militarizată, în încercarea de a construi o 
contra-narațiune la revoltele și nemulțumirea 
populară din acei ani. Oamenii protestau 
împotriva războiului din Vietnam și cereau 
drepturi egale pentru populația de culoare, dar 
răspunsul autorităților se dovedește în aceeași 
măsură sinistru și ridicol. Într-un mod aproape 
caleidoscopic, filmul folosește material video de 
arhivă neexplorat până atunci pentru a recrea și 
scoate în evidență o conștiință națională tot mai 
obsedată de menținerea ordinii și respectarea 
legilor, prin orice mijloace. Da, similitudinea cu 
realitatea actuală e construită cu intenție, iar acest 
„înainte și înapoi” mental pe care spectatorul îl 
face aproape inconștient explorează relația dintre 
autoritate și individ, putere și rezistență, stat și 
cetățean. (Sorana Stănescu)

Riotsville is a fictional city erected by the 
American army in the 1960s to serve as training 
ground for the increasingly militarized police, 
in the attempt to build a counter-narrative to 
the popular revolts and discontentment of 
those years. People were protesting against the 
Vietnam War and were demanding equal rights 
for people of colour, but the answer given by the 
authorities proved both sinister and ridiculous.
In an almost kaleidoscopic manner, the film uses 
previously unexplored archival footage to recreate 
and shed light on a national consciousness 
more and more obsessed with maintaining order 
and obeying the law, by any means. Yes, the 
resemblance to the current reality is built on 
purpose, and this mental back-and-forth that the 
viewer operates almost unconsciously explores 
the relationship between authority and individual, 
power and resistance, state and citizen. (Sorana 
Stănescu)

RIOTSVILLE, SUA RIOTSVILLE, USA

Proiectele Sierrei Pettengill se concentrează 
asupra narațiunilor deformate ale trecutului 
SUA. Documentarul său de arhivă din 2017, 
„The Reagan Show” a avut premiera la Festivalul 
de Film de la Locarno, pentru ca ulterior să fie 
difuzat de CNN. A regizat episodul „Big Dan’s 
Tavern”, parte din seria Netflix „Trial By Media”, 
despre primul process de viol televizat din SUA. 
În 2013 a produs filmul „Cutie & the Boxer”, care 
a fost nominalizat la Oscar și a câștigat premiul 
Emmy pentru Cel Mai Bun Documentar. Apoi, 
împreună cu Jamila Wignot, a realizat filmul 
„Town Hall”, despre nou apăruta mișcare Tea 
Party, pentru PBS. A lucrat, de asemenea, ca 
cercetător de arhivă pentru artiști precum Jim 
Jarmusch și Adam Pendleton.

Sierra Pettengill’s work focuses on the warped 
narratives of the American past. Her 2017 
feature-length film, the all-archival documentary 
”The Reagan Show,” premiered at the Locarno 
Film Festival before airing on CNN. She directed 
the ”Big Dan’s Tavern” episode of the Netflix 
series ”Trial By Media,” about the first televised 
rape trial in the U.S. In 2013 she produced the 
Academy Award-nominated film ”Cutie & the 
Boxer,” which also won an Emmy Award for Best 
Documentary, and, together with Jamila Wignot,  
she directed ”Town Hall,” about the emergent 
Tea Party movement, for PBS. She has also 
worked as an archival researcher for many artists 
including Jim Jarmusch and Adam Pendleton.
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Regie: Sierra Pettengill
Producție: Sara Archambault, Jamila Wignot
Distribuitor: Dogwoof
Scenariu: Tobi Haslett
Montaj: Nels Bangerter
Muzică: Jace Clayton

Titlu original / Original Title
RIOTSVILLE, USA

SUA, 2022
V.O.: Engleză
91’

Filmografie: The Rifleman (2021) / The Business of Thought: A Recorded History of Artists Space 
(2020) / Graven Image (2017) / The Reagan Show (2017) (co-regizor: Pacho Velez) / Town Hall 
(2013)
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Abbas Rezaie, membru al echipei editoriale a 
cotidianului Etilaat Roz, cea mai citită publicație 
de jurnalism independent din Afganistan, 
presimte bulversările pe care le va antrena 
venirea talibanilor la putere în redacția lor și se 
echipează cu o cameră cu care va filma căderea 
progresivă în haos, actele de eroism, procesele 
de conștiință și hăurile de disperare care 
formează un microcosm al stării întregii națiuni. 
Dar apar, ca niște străfulgerări, și tablouri 
de viață cotidiană, precum fațada inundată 
de soare a clădirii redacției și pentru o clipă 
promisiunea normalității pare să fie, împotriva 
tuturor pronosticurilor, chiar după colț. Filmul 
lui Rezaie este un excelent exemplu al funcției 
de documentare brută, necesară și urgentă 
pe care poate în continuare s-o adopte opera 
cinematografică - nu doar imaginile captate 
în toiul acțiunii pe un echipament portabil și 
difuzate instantaneu pe rețelele sociale, ci 
însăilarea unei narațiuni ale cărei segmente în 
aparență observaționale ascund un angajament 
de un curaj aproape irațional și, în acest caz, un 
strigăt după ajutor. (Liri Chapelan)

Abbas Rezaie, a member of the editorial 
staff of the Etilaat Roz, the most widely read 
independent newspaper in Afghanistan, foresees 
the upheaval that the Taliban’s rise to power 
will produce and equips himself with a camera 
with which he will shoot the gradual descent 
into chaos, the acts of heroism, the crises of 
conscience and the pits of despair of his fellow 
journalists, all of which act as a microcosmos 
of the entire nation’s state of mind. Flashingly, 
glimpses of everyday life grace the screen, such 
as the recurrent image of the sun-drenched 
façade of the newspaper headquarters, and 
for a moment, despite all the signs of the 
contrary, the promise of normalcy seems to 
be right around the corner. Rezaie’s film is an 
excellent example of raw, necessary, and urgent 
documentation, a function cinema can continue 
to assume - not just the images captured in 
the midst of action on a portable device and 
instantly broadcasted on social media, but the 
act of assembling a narrative, whose deceptively 
simple observational segments conceal an 
almost irrational courage and, in this case, a cry 
for help. (Liri Chapelan)

THE ETILAAT ROZETILAAT ROZ

Abbas Rezaie este un jurnalist, autor, poet 
și realizator de film documentar din Hazara, 
Afganistan. În filmele sale Abbas abordează 
teme precum libertatea de expresie sub regimul 
taliban, situația fetelor care nu merg la școală și 
eforturile lor de a-și câștiga dreptul la educație, 
precum și problema sărăciei clasei muncitorești 
din Kabul după invazia talibanilor.

Abbas Rezaie is a journalist, author, poet, 
and documentary filmmaker from Hazara, 
Afghanistan. In his films, Abbas approaches 
themes such as the freedom of speech under 
the Taliban regime, the situations of out-of-
school girls and their efforts at claiming their 
education rights, as well as the acute poverty of 
the labour class in Kabul after the Taliban take 
over.
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Regie, Imagine: Abbas Rezaie
Producție: Abbas Rezaie, Zaki Daryabi
Montaj, Sunet: Pedram Yar

Titlu original / Original Title
ETILAAT ROZ

Afganistan, 2022
V.O.: Dari 
93’
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Acum stă la masa din bucătărie împreună cu 
mama ei și în momentul următor e într-o sală de 
judecată, așteptându-și sentința. Viața Anyei, în 
vârstă de doar 17 ani, s-a schimbat peste noapte 
în 2018, când a fost arestată alături de alți nouă 
tineri, acuzați că au format un grup extremist care 
avea de gând să răstoarne guvernul. Se întâmplă 
în Rusia, țara care e dispusă să-i anihileze moral 
până și pe cei mai tineri și inocenți cetățeni. După 
trei ani, mama ei încă se luptă pentru a-i dovedi 
nevinovăția. 
În ciuda libertății de exprimare extrem de limitate, 
care constituie, parțial, atât subiectul filmului, 
cât și o piedică în realizarea lui efectivă, „Dosarul 
Noua Măreție” oferă un acces remarcabil în 
interiorul acestui grup de adolescenți prinși în 
capcană de poliția secretă și de membrii ei care 
s-au infiltrat și au fabricat „dovezi” incriminatorii. 
Mai mult, filmul are și un insider insight asupra 
procesului din instanță și aduce realitatea 
represiunii mai aproape de fiecare dintre noi – ce 
vedem la TV nu mai e generic, ci capătă o față, 
are aspirații și dezamăgiri. (Sorana Stănescu)

One moment she is sitting at the kitchen table 
with her mother, the next she is in the courtroom, 
awaiting her sentence. The life of 17-year-old 
Anya changed overnight in 2018, when she was 
arrested, along with nine other adolescents, 
accused of forming an extremist group that 
was planning to overthrow the government. It’s 
happening in Russia, the country that is willing 
to morally annihilate even its youngest, most 
innocent citizens. Three years later, her mother 
is still fighting to prove her innocence. Despite 
the very limited freedom of expression, which 
partially represents both the subject of the film 
and an obstacle to its actual making, “The New 
Greatness Case” offers remarkable access to the 
inner world of this group of teenagers caught in 
a trap by the secret police and its members who 
have infiltrated it and fabricated incriminating 
“evidence.” Furthermore, the film also features 
an insider’s insight into the court case and brings 
the reality of repression closer to each one of 
us – what we see on TV is no longer generic, it 
now takes on a face of its own, it has hopes and 
disappointments. (Sorana Stănescu)

THE NEW 
GREATNESS CASE

DOSARUL NOUA 
MĂREȚIE

Anna Shishova e o realizatoare de film 
documentar stabilită în Tel Aviv. A absolvit 
programul Istoria Modernă a Rusiei în cadrul 
Universității de Stat din Moscova (2008) și 
cursurile de Film Documentar ale VGIK (2013). 
Între 2012 și 2013 a participat într-un schimb 
de experiență VGIK - SADA (Academia de 
Artă Dramatică din Stockholm), iar în 2016 
a luat parte la atelierul internațional de film 
documentar American Film Showcase organizat 
de Departamentul de Educație și Cultură al SUA 
și de Școala de Artă Cinematografică - USC (San 
Francisco).

Anna Shishova is a documentary filmmaker 
based in Tel Aviv. She graduated from the 
Moscow State University with a degree in 
Modern Russian History (2008) and from 
VGIK, in Documentary Filmmaking (2013). 
Between 2012 and 2013 she participated in an 
exchange program between VGIK and SADA 
(Stockholm Academy of Dramatic Arts). In 2016 
she took part in the American Film Showcase 
International Documentary workshop organized 
by the U.S. Department of Educational 
and Cultural Affairs and the USC School of 
Cinematic Arts (San Francisco). 
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Regie: Anna Shishova
Producție: Vlad Ketkovich, Iikka Vehkalahti, 
Siniša Juričić, Torstein Grude
Distribuitor: Autlook Filmsales GmbH
Imagine: Alexandra Ivanova
Montaj: Waltteri Vanhanen
Sunet: Tihomir Vrbanec
Muzică: Kārlis Auzāns

Titlu original / Original Title
THE NEW GREATNESS CASE

Finlanda, Norvegia, Croația, 2022
V.O.: Rusă
92’

Filmografie: On the Edge (2014) / Katya (2013) 
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Filmul lui Botond Püsök își asumă din plecare 
o sarcină dificilă: aceea de a se insera într-un 
nucleu familial consumat de vinovății și traume și 
care, oricât de închegat ar părea, poate imploza 
în orice moment. Camera o urmărește aproape 
neîncetat pe Andrea, actriță, mamă a doi copii 
și oaia neagră a sătucului transilvănean în care 
trăiește. Curând aflăm motivul acestei ostilități: 
comunitatea face front comun în favoarea 
fostului partener al Andreei, fiul preotului 
local, aflat la închisoare pentru abuzul fiicei ei 
din căsătoria precedentă. Când bărbatului i 
se scurtează pedeapsa, acesta încearcă să-și 
contacteze fiul, născut după evenimente și care 
locuiește cu mama și sora lui vitregă. Meritul 
principal al filmului este de a ne face vizibile, 
chiar palpabile, frica și furia Andreei, deruta 
care o cuprinde în fața microcosmului ostil al 
satului, unde oamenii o acuză de fabricația 
întregii povești, și a unui sistem de justiție orb, 
inconștient și insensibil, ce ia în considerare 
pretențiile unui tată infam asupra fiului său, dar 
și resursele nebănuite pe care le dibuie în ea 
însăși pentru a-și apăra familia. (Liri Chapelan)

Botond Püsök’s film takes on a difficult task 
right from the start: that of inserting itself into a 
family unit consumed by guilt and trauma and 
which, no matter how solid it may seem, could 
nevertheless implode at any moment. The camera 
almost incessantly follows Andrea, - an actress, 
mother of two children, and the black sheep of 
the Transylvanian village she lives in. We soon 
come to discover the reason behind this hostility: 
the community has united in defense of Andrea’s 
ex-partner, the son of the local priest, who is now 
in prison for having abused her daughter from 
a previous marriage. When the man’s sentence 
is shortened, he tries to contact his son, born 
after the events, who now lives with his mother 
and his step-sister. The film’s main merit is that 
of making visible, even palpable, Andrea’s fear 
and anger, the confusion that engulfs her in the 
face of the village’s hostile microcosmos, where 
people accuse her of fabricating the whole story, 
as well as of a blind, irresponsible, and insensitive 
justice system that caters to the demands of 
contemptible father in regards to his son. But 
what ultimately shines through it all are the inner 
resources she musters in order to protect her 
family. (Liri Chapelan)

TOO CLOSEAPROPIEREA

Filmele de ficțiune și documentarele regizorului 
de origine română Botond Püsök au fost 
proiectate în cadrul mai multor festivaluri de 
film internaționale. În 2016 cineastul a câștigat 
premiul pentru Cel Mai Bun Regizor la Festivalul 
Internațional de Film Astra Sibiu și la DocuArt 
Film Festival, pentru documentarul său, „Angela”. 
Botond are o diplomă de Master în Regie de Film 
Documentar din partea Universității de Teatru și 
Film, SZFE Budapesta.

Romanian-born Botond Püsök’s fiction films and 
documentaries have been screened at multiple 
international film festivals. In 2016 he won the 
Best Director Award at the Astra International 
Film Festival and DocuArt Film Festival for his 
documentary ”Angela.” Botond has a Master’s 
Degree in Documentary Film Directing from 
the University of Theatre and Film Arts, SZFE 
Budapest.
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Regie, Imagine: Botond Püsök
Producție: Irina Malcea, András S. Takács, 
Eszter Cseke
Distribuitor: Luna Film SRL 
Scenariu: Botond Püsök, Brigitta Bacskai
Montaj: Brigitta Bacskai
Sunet: Tamás Bohács
Muzică: Andor Sperling, David Stephen Grant

Titlu original / Original Title
APROPIEREA

România, 2022
V.O.: Română, Maghiară 
85’

Filmografie: Miyu (2018) / Angela (2016) 
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Filmul spune povestea prieteniei dintre trei 
studenți la Economie în Bangui, capitala 
Republicii Centrafricane, și oferă o privire din 
interior, rară și prețioasă, asupra peisajului 
psihologic și moral al unei generații. Unul 
dintre personaje este chiar regizorul, iar 
intenția inițială, de a devoala corupția din 
sistemul universitar, incompetența profesorilor, 
hărțuirea sexuală a studentelor, condițiile din 
campus, se îmbogățește cu discuții vii despre 
creștere economică, capitalism, comunism și 
cu complicații firești ale vieții – căsătorie, copii, 
avort, familie. Abordarea e candidă, fără să să 
caute spectaculosul în cotidian, cu un amestec 
de naivitate și înțelepciune deopotrivă, care 
degajă chiar un anume optimism: o speranță că 
noua generație are șansa să nu repete greșelile 
înaintașilor, ori măcar să comită unele proprii.
(Sorana Stănescu)

The film tells the story of the friendship between 
three Economy students in Bangui, the capital 
of the Central African Republic, and offers a rare 
and precious inside view on the psychological 
and moral landscape of a generation. One of 
the characters is the director himself, and the 
initial intention, that of revealing the corruption 
of the academic system, the teachers’ 
incompetence, the sexual harassment of female 
students, the conditions on campus, is enriched 
through lively discussions on economic growth, 
capitalism, communism, as well as the natural 
complications of life – marriage, children, 
abortion, family. The approach is candid, 
without searching for the spectacular in the 
everyday, with a mixture of both naivety and 
wisdom, which even exudes a certain optimism: 
the hope that the new generation has a chance 
to not repeat the mistakes of its predecessors, 
or at least to make its own mistakes.
(Sorana Stănescu)

WE, STUDENTS!NOI, STUDENȚII!

Rafiki Fariala s-a născut pe 17 noiembrie 1997 
în Republica Democrată Congo și trăiește de la 
o vârstă fragedă în Republica Africană Centrală, 
după ce a fugit din calea războiului alături de 
părinții săi. A studiat în cadrul Padre Pio Catholic 
School, seminarul Enfant Jésus des Pères 
Carmes Déchaux și apoi Lycée d’Application de 
l’École normale Supérieure de Bangui. În anii de 
seminar a dirijat corul și și-a lucrat vocea. Ceva 
mai târziu s-a îndrăgostit de muzica grupului 
religios Makoma. Complet autodidact, a început 
să compună muzică și a devenit una din figurile 
promițătoare ale scenei muzicale din Bangui. În 
2017 a participat la atelierul de film documentar 
organizat în Bangui de Ateliers Varan.

Rafiki Fariala was born on November 17, 1997 in 
the Democratic Republic Congo and lives from 
an early age in the Central African Republic, 
where his parents took refuge because of the 
war. He studied at Padre Pio Catholic School, 
the seminary Enfant Jésus des Pères Carmes 
Déchaux, then at Lycée d’Application de l’École 
normale Supérieure de Bangui. At the seminary, 
he directed the choir and developed his voice. 
Later, he fell in love with the music of Makoma, a 
religious group. Entirely self- taught, he started 
composing music and became one of the 
promising figures of Bangui’s musical scene. In 
2017, he took part in the documentary workshop 
organised in Bangui by Ateliers Varan. 
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Regie, Imagine: Rafiki Fariala
Producție: Boris Lojkine, Daniele Incalcaterra, 
Elvis Sabin Ngaïbino
Distribuitor: The Party Film Sales 
Montaj: Xavier Sirven, Christian Moïse Nzengue
Sunet: Anne-Bertille Ndeysseit Vopiande, 
Marc-Olivier Brullé, Paul Jousselin

Titlu original / Original Title
NOUS, ÉTUDIANTS!

Republica Africană Centrală, Franța, 
Republica Democratică Congo, Arabia 
Saudită, 2022
V.O.: Franceză 
82’

Filmografie: You and Me (2017) 
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Amele gestionează un hotel improvizat în 
Addis Abeba: nimic extravagant, dar totuși un 
prețios acoperiș deasupra capului pentru cei, 
nu puțini, veniți din toate colțurile Africii să-și 
încerce norocul în capitala Etiopiei. O viață a 
precarității și a negoțului îi așteaptă pe subiecții 
scurtmetrajului „Katanga Nation”, proiectați 
pe fundalul unui peisaj urban în permanentă 
schimbare. Dinspre cartierele gentrificate și 
noile centre economice înțesate de zgârie-nori, 
cineaștii trasează un arc – deopotrivă metaforic 
și cât se poate de real – până înspre străzile 
ghetoizate unde o altă comunitate se dezvoltă 
în paralel. Misiunea umanistă și compensatorie 
a filmului e să aducă la lumină aceste voci care 
ascund însemnele inegalității, dar care – dintr-
un refuz al atitudinilor victimiste – n-au renunțat 
să se bată. (Victor Morozov) 

Amele runs an improvised hotel in Addis Ababa: 
nothing extravagant, but nevertheless a precious 
roof over the heads of the many people who 
come from all corners of Africa to try their luck 
in the capital of Ethiopia. A life of precariousness 
and bargaining awaits the subjects of the 
short film “Katanga Nation,” projected against 
the backdrop of an ever-changing urban 
landscape. From the gentrified neighbourhoods 
and the new economic centres teeming with 
skyscrapers, the filmmakers draw an arc – that 
is both metaphorical and utterly real – to the 
ghettoized streets where another community 
develops in parallel. The film’s humanistic and 
compensatory mission is to bring to light these 
voices that conceal the signs of inequality, but 
which – out of a refusal of victim mentality – 
have nevertheless not given up fighting.
(Victor Morozov)

KATANGA NATIONKATANGA NATION

Născută în Addis Abeba, Hiwot Getaneh a studiat 
Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, 
pentru ca apoi să se alăture Academiei de Film 
Blue Nile. Primul său scurtmetraj, „New Eyes”, a 
fost selectat în cadrul Venice Orizzonti și Toronto 
International Film Festival în 2015. Ulterior a 
regizat un documentar de scurt metraj, „Letters 
from Ethiopia”, în 2016, și „A Fool God”, în 2019. 
Alumna a TIFF Talent Lab, Addis to Cannes, 
Locarno Summer Academy, Berlinale Talents, 
Durban Talents și Realness Residency, momentan 
Hiwot lucrează la primul său lungmetraj, „Sweet 
Annoyance”.

Born in Addis Ababa, Hiwot Getaneh studied 
Electrical and Computer Engineering before 
joining the Blue Nile Film Academy. Her first 
short film, “New Eyes,” was selected for the 
Venice Orizzonti and Toronto International 
Film Festival in 2015. She then directed a short 
documentary, “Letters from Ethiopia,” in 2016, 
and “A Fool God” in 2019. She was also a lead 
director on “YEGNA,” a teenage TV drama. An 
alumnus of TIFF Talent Lab, Addis to Cannes, 
Locarno Summer Academy, Berlinale Talents, 
Durban Talents, and Realness Residency, Hiwot 
is currently developing her debut feature, “Sweet 
Annoyance.”
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Regie, Scenariu: Beza Hailu Lemma, Hiwot 
Admasu Getaneh 
Producție: Hiwot Admasu Getaneh, Beza 
Hailu Lemma, Don Edkins, Tiny Mungwe
Distribuitor: STEPS (South Africa)
Imagine: Brook Getaneh
Montaj: Henok Birhanu
Sunet: Hozam Kemera, Ananya Hailu, Hiwot 
Getaneh

Titlu original / Original Title
KATANGA NATION

Etiopia, Africa de Sud, 2022
V.O.: Amhară 
26’

Filmografie: Beza Hailu Lemma: Ballad of the Spirits (2017); Hiwot Admasu Getaneh: A Fool God 
(2019) / Letters from Ethiopia (2016) / New Eyes (2015) 
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Expresia colocvială 24/7 este adânc 
întipărită în ADN-ul existenței noastre 
contemporane – un comentariu tot atât 
de incomod în legătură cu supunerea 
noastră față de muncă, ca și maxima 
„trăiești ca să muncești sau muncești ca 
să trăiești.” În lumea zilelor noastre, să 
culegi roadele propriei munci dincolo 
de remunerația financiară e un privilegiu 
rar, în timp ce munca devine o continuă 
căutare derulată între supraviețuire și o 
viață împlinită. Pe măsură ce se încearcă 
diminuarea decalajului crescând dintre 
cele două, efectul său a mărit distanțele 
(deseori) geografice ale acestei căutări 
complexe, pendulând de la o țară sau de la 
un continent la altul. 

„24/7” compune un program eclectic de 
povești de muncă și de viață, care împlinesc 
paradigma muncii unde fiecare oportunitate 
e marcată de sacrificiul personal.

ANYOX al lui Jessica Johnson și Ryan 
Ermacora devine astfel urtexul secțiunii, 
o documentare arheologică fascinantă 
și meditativa a începuturilor mișcării 
muncitorești în frumusețea apocaliptică 
și răvășită a unei foste mine de cupru din 
British Columbia la începutul secolului 20. 
La fel cum munca lor a exploatat resursele 
naturale cu rapacitate, filmul scoate la iveală 
transcrieri ale înăbușirii violente de către 
statul canadian a eforturilor de sindicalizare 
ale muncitorilor migranți. Rezultatul este un 
document cinematografic și istoric al unei 
moșteniri neprețuite - acea determinare 
inspirațională a oamenilor de a rămâne 

The colloquial idiom of 24/7 is ingrained 
in the DNA of our contemporary existence 
– an equally offhand commentary on our 
subservience to labour as the maxim of 
‘living to work, or working to live.’ In today’s 
world, reaping the fruits of one’s labour 
beyond its financial remuneration is a rare 
privilege, as work becomes a continuous 
quest between survival and a fulfilled life. As 
one attempts to diminish the growing gap 
between the two, the corollary has increased 
the (often) geographical lengths of this 
complex search, swinging from a country or 
continent to another.

“24/7” compiles an eclectic programme of 
work and life stories, that fulfill the paradigm 
of labour as every opportunity is marked by 
personal sacrifice.

Jessica Johnson and Ryan Ermacora’s 
ANYOX thus becomes the section’s urtext, 
a fascinating and meditative archeological 
documentation of the beginning of the 
labour movement in the apocalyptic, 
ravished beauty of a former copper 
mine in British Columbia at the onset of 
the 20th century. Much like their labour 
rapaciously exploited nature’s resources, 
the film unearths transcripts of the 
Canadian state’s violent quashing of the 
migrants’ unionizing efforts. The result is 
a cinematic and historical document of 
an invaluable inheritance – that of man’s 
inspiring determination to remain vigilant 
and protective of their human condition as 
impacted by labour.  

24/7 24/7
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vigilenți și de a-și proteja condiția umană în 
relația sa cu munca.

Mutând focusul pe jumătatea secolului 20, 
XARAASI XANNE: VOCI ÎNCRUCIȘATE și 
 IUBIRE, MOARTE ȘI MĂRCI GERMANE 
pun în lumină fenomenul forței de muncă 
în inima Europei – și, mai important decât 
atât, felurile în care aceștia au canalizat 
dificultățile întâlnite în direcția dezvoltării și 
emancipării lor.

VOCI ÎNCRUCIȘATE ne poartă înainte și 
înapoi prin Africa și Europa anilor 1970-
2000, folosindu-se de materiale de arhivă, 
care constau, în cea mai mare parte, din 
filmări ale co-regizorului Bouba Touré ce 
înfățișează migranții africani și implicarea 
lor în mișcările sociale ale decadei 1970, 
urmând lupta lor îndelungată pentru 
condiții decente de trai și de muncă, până 
la refugiații „sans papiers” (fără acte) ai 
zilelor noastre. Contracarând exploatarea 
lor continuă în Europa, Touré și Raphaël 
Grisey documentează povestea de succes 
a unei cooperative agricole înființate în 
1977 de muncitorii din Africa de Vest, 
raspunzând astfel sistemului postcolonial 
existent la acea vreme printr-o industrie 
agricolă sustenabilă. 

“Au chemat muncitori, dar în locul lor au 
venit oameni”.  Venirea în discuție este 
cea a așa-numiților Gastarbeiter-i turci 
(muncitori străini - recrutați ca forță de 
muncă ieftină în Germania anilor 1960), a 
căror ripostă la exploatarea și rasismul cu 
care se confruntau urma să pună bazele 
unei subculturi muzicale incredibil de 
vibrante. Filmul lui Cem Kaya, IUBIRE, 
MOARTE ȘI MĂRCI GERMANE e o privire 
fascinantă asupra puterii muzicii de a 
alina inimile cuprinse de dorul de casă și 
spiritele discriminate, precum și de a folosi 
dinamicile socio-economice ale muncii 

Shifting to the middle of the 20th century, 
XARAASI XANNE: CROSSING VOICES 
and LOVE, DEUTSCHMARK AND DEATH 
both shine a light on the migration of 
labour to the heart of Europe – and 
more importantly, the ways in which the 
hardships encountered were channelled into 
empowering self-actualization and growth.  

XARAASI XANNE: CROSSING VOICES 
takes us back and forth throughout the 
70’s-00’s in Africa and Europe, via archival 
footage comprised in majority of co-director 
Bouba Touré’s coverage of African migrants 
taking part in the social movements of the 
1970s and tracing their ongoing struggle 
for decent work and living conditions up 
to present-day ‘sans papiers’ refugees. 
Counteracting their continuing exploitation 
in Europe, Touré and Raphaël Grisey 
document the successful agricultural story 
of  a cooperative started in 1977 by West 
Africans – thus responding to the existing 
post-colonial system with a sustainable 
farming industry.

“They called for workers but instead people 
arrived.” The arrival in question is that of 
Turkish ‘Gastarbeiters’ (aka guest workers 
– recruited as cheap labour in 1960s 
Germany), whose riposte to the ongoing 
exploitation and racism they faced was to 
lay the foundation to an incredibly vibrant 
musical subculture. Cem Kaya’s LOVE, 
DEUTSCHMARK AND DEATH is an in-depth, 
fascinating look at the power of music to ail 
homesick hearts and discriminated spirits, 
and utilize the socio-economic dynamics 
of labour to lay the foundations for a 
strengthened diaspora.

Economic migration is given a more 
personal, bittersweet portraiture in Otilia 
Babara’s LOVE IS NOT AN ORANGE and 
Andrei Schwartz’ EUROPA PASSAGE. 
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pentru a pune bazele unei diaspore mai 
puternice. 

Migrației economice i se face un portret 
mai personal și dulce-amărui în filmul Otiliei 
Babara, IUBIREA NU E O PORTOCALĂ și în 
documentarul lui Andrei Schwartz, EUROPA 
PASSAGE. Primul dintre ele aruncă o privire 
tandră dar tulburătoare asupra unei întregi 
generații de copii din Europa de Est care a 
crescut într-un nucleu familial scindat – în 
care tații și-au asumat rolurile parentale 
în timp ce mamele deveneau muncitoare 
de sacrificiu în străinătate. Filme de familie 
profund intime, înregistrate pe casete video 
datând de la sfârșitul anilor 1990 până la 
începutul anilor 2000, devin scrisori vizuale 
trimise de către familii și copii, mamelor care 
au purtat povara tranziției postsocialiste, în 
tăcere și dor. Forțate să sacrifice confortul 
emoțional pentru cel material, matriarhele 
din film si-au sustinut financiar familile ani la 
rând de la distanță, dispărând în amintiri – 
făcându-ne astfel să chestionăm prețul plătit 
pentru o viață mai bună. 

În mod similar, EUROPA PASSAGE își 
centrează privirea asupra famililor în căutare 
de oportunități mai bune în străinătate, 
focusându-se pe greutățile unei familii 
rome care se zbate între două lumi. Tratați 
ca străini și lăsați de izbeliște la periferia 
societății atat in Germania cât și în România, 
cuplul soț-soție Țîrloi și Maria pendulează 
între visul Uniunii Europene din Hamburg 
și satul din România pe care îl numesc 
„acasă”. Simptomatic pentru forța de muncă 
necalificată ce nu a avut oportunitatea 
de a se adapta la vâltoarea economică a 
României postdecembriste, pragmatismul 
celor doi și loialitatea lor iubitoare față de 
familia lor pun în lumină greutățile zilnice ale 
muncitorilor emigranți, ale căror dificultăți 
sunt exacerbate de rasismul sistemic. 

The former casts a tender yet distressing 
glance onto an entire generation of Eastern 
European children growing up within 
a displaced family nucleus – wherein 
fathers assumed their parental roles while 
mothers became sacrificial labourers 
working abroad. Deeply intimate VHS 
home movies spanning late 90’s and early 
2000’s become visual letters of families 
and kids sent to the mothers who carried 
the burden of the post-socialist transition, 
in silence and longing. Forced to trade 
emotional for material support, the film’s 
matriarchs served as providers for years on 
end, fading into painfully distant memories 
– making us question the price of a better 
life.

EUROPA PASSAGE similarly spotlights 
family units seeking better opportunities 
abroad, as it focuses on the trials of a 
Roma family labouring between two 
worlds. Treated as foreigners and left by 
the wayside of society’s margins in both 
Germany and Romania, husband-wife Țîrloi 
and Maria commute between the European 
Union dream in Hamburg and the village 
they call home in Romania. Symptomatic of 
the unskilled labour that did not have the 
opportunity to adapt to the rapid-changing 
economy of post-Communist Romania, the 
pair’s solemn pragmatism and loving loyalty 
to their family and themselves reveals 
the daily grind of labour migrants, whose 
hardships are exacerbated by systemic 
racism.

In A PROVINCIAL HOSPITAL and DIVINE 
FACTORY, the role of the family unit is 
taken up by the labour community, creating 
a much-needed harmonious sense of 
support and solidarity – in practical 
terms of production, but most importantly, 
spiritually.
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În UN SPITAL DE PROVINCIE și FABRICA 
DIVINĂ, rolul familiei este preluat de 
comunitatea oamenilor muncii, creându-se 
astfel un sentiment de sprijin și de solidaritate 
atât de necesar – în termeni practici de 
eficiență și, cel mai important, din punct de 
vedere spiritual. 

Regizorii Ilian Metev, Ivan Chertov și Zlatina 
Teneva introduc spectatorul în instituția de 
sănătate titulară și echipa sa de medici care 
luptă cu pandemia, folosindu-se de singurele 
resurse rămase într-un sistem de sănătate 
îngreunat și subfinanțat: o mare capacitate 
de empatie și o doză sănătoasă de umor 
balcanic. Un scenariu familiar spectatorului 
român devine o mărturie intensă și, în final, 
emoționantă, despre reziliență, ajutată 
în egală măsură de gesturile simple de 
umanitate ale medicilor și de puterea 
motivației unei munci angajate în binele 
comun.

Complexitatea ecosistemului muncii este 
explorat în continuare în filmul lui Joseph 
Mangat, FABRICA DIVINĂ, un studiu 
observațional asupra unei mici companii ce 
produce suveniruri creștine și a muncitorilor 
săi fascinanți. Sub auspiciile literale ale 
religiei comercializate ni se dezvăluie un 
microcosmos al ierarhiilor din industria 
muncii și strânsele conexiuni dintre 
binecuvântările spirituale și cele financiare. 
Oglindind și mai tare creștinismul său 
mercantil, fabrica titulară e transformată 
într-o „casă a Domnului” industrială, ce oferă 
adăpost unei comunități de persoane din 
toate categoriile și orientările vieții. În lumea 
capitalismului global, să fii martor la o „forță 
de muncă” de o umanitate atat de radioasă 
demonstrează că miracolele totuși există. 

(Anca Păunescu, Andrei Tănăsescu)

Directors Ilian Metev, Ivan Chertov, Zlatina 
Teneva plunge the viewer into the titular 
health-care institution and its team of 
doctors as they battle the pandemic with 
the sole resources left within a strained, 
underfinanced health care system: great 
empathy and a healthy dose of Balkan 
humour. A scenario that should be all-too 
familiar to the Romanian viewer becomes 
an intense and ultimately uplifting testimony 
of resilience, aided in no small part by the 
doctors’ simple gestures of humanity and 
an exalted sense of meaning derived from 
labour engaged in the common good..

The multifaceted ecosystem of labour is 
further explored in Joseph Mangat’s DIVINE 
FACTORY, an observational survey of a 
small company manufacturing Christian 
memorabilia and its fascinating workers. 
Under the literal auspices of commercialized 
religion, a microcosm of labour industry’s 
hierarchy is unravelled, exposing the 
intertwined connection between spiritual 
and financial blessing. Further mirroring its 
commodified Christianity, the titular factory 
is transformed into an industrial ‘house of 
the lord’, offering sanctuary to a community 
of individuals from all walks and orientations 
of life. In the world of global Capitalism, 
witnessing a ‘workforce’ of such glowing 
humanity proves that miracles do exist after 
all.

(Anca Păunescu, Andrei Tănăsescu)
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Când un mic orășel din Bulgaria e afectat serios 
de COVID-19, întregul suflet al comunității de 
50.000 de locuitori se mută la spital – cu 
personal puțin și resurse insuficiente, ca în 
această parte de lume. Se reîntâlnesc colegi 
de clasă, se spun povești, se mai și râde, iar 
personajul care îi unește e medicul - pe alocuri 
excentric - Evgeni Popov, cel ce împarte 
deopotrivă medicamente și încurajări. 
Echipa regizorală reușește să observe cu un 
ochi proaspăt comportamente și caractere în 
situații de viață și de moarte și să construiască 
o experiență cinematică ce va rămâne cu tine, 
pentru că filmul e o poveste despre umanitate 
și speranță, spusă cu un umor tipic balcanic, 
care îți va fi familiar. El însuși devine o unealtă 
în lupta cu virusul invizibil și omnipotent, căruia 
omenirea nu îi găsise leac la acel moment. 
(Sorana Stănescu) 

When a small Bulgarian town is severly affected 
by COVID-19, the soul of the entire community 
of 50,000 inhabitants moves to the hospital – 
understaffed and under-resources, as is the case 
with this part of the world. Classmates reunite, 
people tell stories and sometimes they laugh, 
and the character who joins them together is 
the somewhat eccentric doctor, Evgeni Popov, 
the one who offers both medication and 
encouragement. The directing team manages 
to observe with fresh eyes behaviours and 
characters in life-and-death situations and to 
build a cinematic experience that stays with you, 
because the film is a story about humanity and 
hope, told with typically Balkan humour, which 
you will find familiar. It becomes a weapon itself 
in the fight against the invisible and omnipotent 
virus, for which humanity hadn’t found a cure at 
that point. (Sorana Stănescu) 

A PROVINCIAL 
HOSPITAL

UN SPITAL DE 
PROVINCIE 

Filmele lui Ilian Metev au primit peste 45 de 
premii internaționale, în cadrul unor festivaluri 
importante precum Festivalul de Film de la 
Cannes, Festivalul de Film de la Locarno și 
Festivalul de Film de la Karlovy Vary. Din 2019 
este profesor la UK National Film and Television 
School.

Ivan Chertov a lucrat ca operator pentru 
diverse producții internaționale. Debutul său 
în lung metraj ca DoP, „February” (regizat de 
Kamen Kalev) a făcut parte din Selecția Oficială 
a Festivalului de Film de la Cannes 2020. „Un 
spital de provincie” este primul său lungmetraj ca 
regizor.  

Zlatina Teneva a absolvit cursurile de Jurnalism 
ale Universității din Sofia, Bulgaria, în 2018. 
Începând de atunci, a lucrat ca regizor, 
producător delegat și cercetătoare în cadrul a 
numeroase proiecte pentru ARTE și Deutsche 
Welle. „Un spital de provincie” reprezintă debutul 
său regizoral în lung metraj.

Ilian Metev’s films have received over 45 
international awards at numerous important 
festivals,  including Cannes Film Festival, 
Locarno Film Festival, and Karlovy Vary Film 
Festival. Since 2019, he is teaching at the UK 
National Film and Television School.

Ivan Chertov has been working as camera 
operator for both local Bulgarian and foreign 
films. His debut feature as a cinematographer, 
“February” (directed by Kamen Kalev) was part 
of the Official Selection at Cannes Film Festival 
2020. “A Provincial Hospital” is his feature 
directorial debut.  

Zlatina Teneva graduated in Journalism from 
Sofia University, Bulgaria, in 2018. Since then, 
she has worked as a director, line producer and 
researcher on numerous film projects for ARTE 
and Deutsche Welle. “A Provincial Hospital” is 
her feature directorial debut.  
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Regie, Scenariu: Ilian Metev, Ivan Chertov, 
Zlatina Teneva
Producție: Martichka Bozhilova, Ilian Metev, 
Ingmar Trost
Distribuitor: Split Screen 
Imagine: Ivan Chertov
Montaj: Ilian Metev
Sunet: Zlatina Teneva, Adrian Lo

Titlu original / Original Title
EDNA PROVINTSIALNA BOLNITSA

Bulgaria, Germania, 2022
V.O.: Bulgară 
110’

Filmografie: Ilian Metev: 3/4 (2017) / Sofia’s Last Ambulance (2012)
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Pentru primul lor lungmetraj, tandemul de 
cineaști Jessica Johnson și Ryan Ermacora se 
fixează asupra rămășițelor unui oraș industrial 
din Nord-Vestul Canadei, unul dintre multe 
așezăminte al căror rost inițial de a fi un focar 
al extracției avide a resurselor naturale nu s-a 
putut preschimba niciodată în tipul de dinamică 
de întrajutorare și de producție responsabilă 
care stă la baza fondării unei comunități. Și 
într-adevăr, după secarea previzibilă a bogățiilor 
solului, la fața locului au rămas doar doi oameni 
- ultimii rezidenți din Anyox, pe care camera 
îi filmează ca pe niște artefacte, pe fundalul 
unei naturi degradate, dar totuși sublime. În 
acest sens, „Anyox” este un demers arheologic, 
care își propune să recompună istoria socială 
zbuciumată a acestei așezări-fantomă, unde 
luptele pentru recunoașterea drepturilor 
muncitorilor, înăbușite la vremea lor, dezvăluie 
fisurile trecute și actuale ale sistemului capitalist. 
(Liri Chapelan)

For their first feature film, the directorial duo 
Jessica Johnson and Ryan Ermacora focus on the 
ruins of an industrial city from Northwest Canada, 
one of the many settlements in the case of 
which their initial role as a hub of greedy natural 
resource extraction could never change into the 
type of mutual help and responsible production 
which lies at the foundation of a community. And 
indeed, after the predictable depletion of soil 
resources, there are only two people left – the 
last residents of Anyox, whom the camera film as 
if they were artefacts, against a background of a 
degraded, albeit sublime nature. In this regard, 
“Anyox” is an archaeological endeavour, that aims 
to recompose the turbulent social history of these 
phantom-settlements, where the fights for the 
acknowledgement of workers’ rights, suppressed 
in their time, reveal the past and current fissures 
of the capitalist system. (Liri Chapelan)

ANYOXANYOX

Jessica Johnson și Ryan Ermacora sunt doi 
regizori de film multi-premiați rezidențiați în 
Vancouver, Columbia Britanică. Proiectele lor 
analizează felul în care oamenii și-au gravat 
propria istorie în spațiul natural și reflectă o 
preocupare pentru modurile avangardiste de 
reprezentare a peisajului și a muncii. Stilul lor e 
definit de o abordare autoreflexivă și structuralistă 
a cinemaului. Filmele lor au fost proiectate în 
cadrul unor festivaluri precum Cinéma du Réel, 
Edinburgh International Film Festival, Festival 
du Nouveau Cinéma, Open City Documentary 
Festival, DOXA Documentary Film Festival și VIFF.

Jessica Johnson and Ryan Ermacora are 
award-winning filmmakers based in Vancouver, 
British Columbia. Their work investigates how 
humans have engraved their histories into 
natural spaces and is informed by an interest in 
avant-garde depictions of landscape and labour. 
Their style is defined by a self-reflexive and 
structural approach to cinema. Their films have 
screened at festivals such as Cinéma du Réel, 
Edinburgh International Film Festival, Festival 
du Nouveau Cinéma, Open City Documentary 
Festival, DOXA Documentary Film Festival, and 
VIFF.
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Regie, Distribuitori: Jessica Johnson, Ryan 
Ermacora
Producție: Alysha Seriani, Ryan Ermacora, 
Jessica Johnson
Imagine: Jeremy Cox
Sunet: Eugenio Battaglia, Dave Pullmer, 
Jessica Johnson
Muzică: Lea Bertucci

Titlu original / Original Title
ANYOX

Canada, 2022
V.O.: Engleză 
87’

Filmografie: Labour/Leisure (2019) / Empire Valley (2018) / Hazel Isle (2018) / The Glow is Gone 
(2017) / Einst (2017) / Ocean Falls (2015) / E&N (2015)
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„Xaraasi Xanne: Crossing Voices” e o experiență 
cinematică profundă, care reușește să captiveze 
la nivel estetic și să provoace la nivel intelectual. 
Folosindu-se de o arhivă rară care aparține în mare 
parte co-regizorului Bouba Touré (al cărui rol a fost 
deopotrivă de muncitor, activist și documentarist), 
filmul spune povestea unei cooperative agricole pe 
care imigranți vest-africani au creat-o în Mali în 1977, 
sătui de umilințe și muncă prost plătită în Franța.
Această improbabilă revenire în patria mamă e 
urmărită în timp, de la provocările de ordin ecologic 
și conflictele de ordin politic din Africa anilor ‘70, 
până azi. Departe de a privi doar diagnostic, în urmă, 
și de a fi doar o critică a agriculturii industriale și 
coloniale, filmul demonstrează și cum cunoștințele 
despre agricultură și cooperarea cu fermieri francezi 
ar putea să-i ajute pe localnici să-și recapete 
terenurile și, de ce nu, să-și câștige autonomia 
alimentară. În egală măsură, scoate la iveală un 
fragment de istorie din lupta pentru drepturilor 
muncitorilor imigranți care continuă și azi. 
(Sorana Stănescu)

“Xaraasi Xanne: Crossing Voices” is a profound 
cinematic experience which manages to captivate 
aesthetically and to provoke intellectually. By 
using a rare archive belonging, for the most 
part, to co-director Bouba Touré (whose role 
was simultaneously that of worker, activist, and 
documentarian), the film tells the story of an 
agricultural cooperative, which West African 
immigrants, fed up with the humiliations and the 
underpaid work endured in France, created in Mali 
in 1977.  This improbable return to the motherland 
is followed in time, from the ecological challenges 
and political conflicts of 1970s Africa to the 
present day. Far from being merely a retrospective 
diagnostic look or simply a critique of industrial 
and colonial agriculture, the film also demonstrates 
how agricultural knowledge and the cooperation 
with French farmers helped locals regain their lands 
and perhaps even secure food autonomy. In equal 
measure, it sheds light on a fragment in the history 
of the fight for immigrant workers’ rights, which 
continues up to this day. (Sorana Stănescu)

XARAASI XANNE: 
CROSSING VOICES

XARAASI XANNE: 
VOCI ÎNCRUCIȘATE

Raphaël Grisey s-a născut în 1979 și locuiește în 
Berlin. În proiectele sale, Grisey folosește filmul, 
materialele editoriale și fotografice pentru a aborda 
teme legate de politicile memoriei, arhitectură, 
migrație și agricultură. 

Bouba Touré (1948-2022) a trăit în Paris și 
în Somankidi Coura, Mali. A studiat în cadrul 
Universității din Vincennes și a lucrat ca proiecționist 
la sălile de cinema pariziene „14 juillet” și 
„L’Entrepôt”. A activat ca fotograf începând din 
anii 1970, documentând viețile și lupta muncitorilor 
migranți și a țăranilor din Franța și din Mali – operele 
sale au fost expuse în cadrul unor evenimente și 
locații precum Bamako Encounters 2019 și Hamburg 
Photography Triennale 2022. În 1977 Touré a fost 
unul dintre cofondatorii cooperativei Somankidi 
Coura. A scris și o carte, „ Notre case est à Saint 
Denis”, publicată în 2015. 

Touré și Grisey au lucrat împreună începând din 
2006, sub numele actual „ Sowing Somankidi Coura, 
a generative archive” (începând cu 2015). 

Raphaël Grisey was born in 1979 and lives in 
Berlin. He uses film, editorial, and photographic 
works to address themes such as the politics of 
memory, architecture, migration, and agriculture.
 
Bouba Touré (1948-2022) lived in Paris and 
Somankidi Coura, Mali. He studied at the 
Vincennes University and was a projectionist at 
the Parisian cinemas ”14 juillet” and ”L’Entrepôt.” 
A photographer since the 1970s, he documented 
the lives and struggles of migrant workers and 
peasants in France and Mali – his works has been 
presented at the Bamako Encounters 2019 and 
the Hamburg Photography Triennale in 2022, 
among others. In 1977 Touré co-founded the 
cooperative of Somankidi Coura. He is also the 
author of the book ”Notre case est à Saint Denis,” 
published in 2015.  

Touré and Grisey worked together on collaborative 
projects since 2006, under the current name of 
”Sowing Somankidi Coura, a generative archive” 
(since 2015). 
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Regie: Raphaël Grisey, Bouba Touré
Producție: Olivier Marboeuf, Kristina Konrad, 
Cédric Walter
Distribuitor: Spectre Productions
Montaj: Raphaël Grisey, Chaghig Arzoumanian
Sunet: Jochen Jezussek
Narațiune: Bouba Touré

Titlu original / Original Title
XARAASI XANNE: LES VOIX 
CROISÉES

Franța, Germania, 2022
V.O.: Franceză, Soninke 
120’ 

Filmografie: Raphaël Grisey: Remanescentes (2015) / Amor e progresso (2014) / Minhocão (2011) 
/ The Exchange of Perspectives (2011) / Cooperative (2008) / Prvi Deo (2006)
(co-regizor: Florence Lazar) / Red Star (2006) (co-regizor: Florence Lazar)
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Cineastul Joseph Mangat se insinuează cu finețe 
și flexibilitate în orarul de lucru al unor muncitori 
dintr-o fabrică filipineză. Nu orice fabrică, însă – 
căci în asta constă schepsisul filmului: în inteligența 
cu care își acompaniază tematica până în miezul 
unor consecințe fierbinți și neașteptate. Locul cu 
pricina interesează nu doar prin obiectul muncii 
(niște statuete kitchoase reprezentând diverse 
figuri biblice colorate țipător), ci și prin subiecții 
ei (o gașcă de figuri queer, asimilate fără tam-tam 
în acest mediu). Rezultă un neașteptat cocktail 
molotov în care misticismul publicitar ambiental, 
politicile identitare aduse la zi, precum și vria de 
marxism muncitoresc abia ținută în frâu își dau 
mâna cu bonomie, într-un gest de cinema cu 
adevărat radical. „Fabrica divină” se dovedește 
o revelație prin simplitatea suplă a dispozitivului, 
care nu refuză nici lirismul camp, nici rigoarea – 
pe scurt, un film care știe să se lase traversat de 
fluxurile contradictorii ale prezentului.
(Victor Morozov) 

Filmmaker Joseph Mangat insinuates himself 
into the work schedule of some Filipino factory 
labourers with finesse and flexibility. Not just any 
factory, though – because this is precisely the 
trick with this film: the cleverness with which it 
accompanies its theme right into the midst of 
some pressing and unexpected consequences. 
The place in question is interesting not only due 
to the end product of the work (some kitschy 
statuettes representing various bright-coloured 
biblical figures), but also due to its subjects (a 
bunch of queer characters, assimilated without 
fuss in this environment.) What results is an 
unexpected Molotov cocktail, where ambient 
advertising mysticism, up-to-date identity politics, 
as well as the barely contained Marxist fervour of 
the workers, join hands in a truly radical cinematic 
gesture. ”Divine Factory” proves to be a revelation 
through the supple simplicity of its mechanism, 
which refuses neither camp lyricism, nor rigour 
– in short, a film that knows how to let itself 
be crossed by the contradictory currents of the 
present. (Victor Morozov) 

DIVINE FACTORYFABRICA DIVINĂ

Joseph Mangat este un cineast filipinez stabilit 
în New York și Manila. Avându-l ca mentor pe 
Jean-Pierre Gorin la Universitatea din California, 
San Diego, Mangat are o diplomă de Masterat 
în Televiziune, Film și New Media din partea San 
Diego State University, ale cărei cursuri le-a 
absolvit cu onoruri, primind distincții precum 
Student Emmy Award, Kathleen Kennedy 
Fellowship, Fotekem Scholarship și Focal Press Best 
Student Film Award. A lucrat pentru numeroase 
grupuri non-profit, printre care Pacarts (în calitate 
de curator și instructor de film) și Tribeca Film 
Institute (unde a produs și a regizat conținut video 
pentru programele și evenimentele institutului). 
„Fabrica divină” este primul său lungmetraj.

Joseph Mangat is a Filipino filmmaker that 
shuttles back and forth from New York and 
Manila. Mentored by professor and filmmaker 
Jean-Pierre Gorin at the University of California, 
San Diego, he holds an MA in TV, Film, and New 
Media from San Diego State University, where 
he graduated with honors, receiving the Student 
Emmy Award, Kathleen Kennedy Fellowship, 
Fotekem Scholarship, and Focal Press Best 
Student Film Award. He worked for numerous 
non-profit groups including Pacarts as a film 
programmer and film instructor, and at the 
Tribeca Film Institute producing and directing 
video content for their programs and events. 
“Divine Factory” is his first feature length film.
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Regie: Joseph Mangat
Producție: Alemberg Ang, Stefano Centini
Distribuitor: Asian Shadows 
Imagine: Albert Banzon
Montaj: Ilsa Malsi, Joseph Mangat
Sunet: Tu Duu-Chih, Dennis Payumo

Titlu original / Original Title
DIVINE FACTORY

Filipine, SUA, Taiwan, 2022
V.O.: Filipineză 
120’

Filmografie: Patayan (2018) / Exorcism (2013) / Every Death Has a Story (2012) / Shoes aka
Kids These Days (2011)
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„Europa passage”: nu doar numele unui cunoscut 
centru comercial din Hamburg – ci și, vrând-
nevrând, o realitate mai largă a prezentului, care 
pentru mulți români transformă emigrația într-
un botez de foc cu gust amar. Cineastul Andrei 
Schwartz urmărește o serie de conaționali ce se 
găsesc blocați într-o astfel de situație: un soi de 
purgatoriu – nici aici, în satul natal, nici acolo, 
în centrul economic occidental – care reduce 
viața familiilor de romi urmărite la un du-te-vino 
dintr-o precaritate posacă în alta încă și mai rea. 
Forțați să trăiască ghetoizat, umiliți prin job-uri 
improvizate și respinși de societate, acești oameni 
reprezintă fața nevăzută, de paria, a unei pretinse 
povești de succes despre integrarea în „marea 
familie Europeană”. Filmul se asigură că le conferă 
acestor oameni o prezență și un nume – Țîrloi, 
Maria și rudele lor – smulgându-i măcar temporar 
din tristul lor anonimat. Ca o amintire mereu 
utilă despre menirea esențială a documentarului: 
acompaniament, refugiu și putere pentru cei în 
nevoie. (Victor Morozov) 

“Europa Passage”: not only the name of a 
famous commercial centre in Hamburg – 
but also, whether one likes it or not, a wider 
present reality, which for many Romanians 
turns emigration into a bitter baptism by fire. 
Filmmaker Andrei Schwartz follows a series of 
conationals who find themselves stuck in such 
a situation: some sort of a purgatory – neither 
here, in their native village, nor there, in the 
Western economic centre – that reduces the 
life of Roma families depicted in the film to a 
back-and-forth between a dejected precarious 
situation and one that is even worse. Forced to 
live in ghettos, humiliated through improvised 
jobs and rejected by society, these people 
represent the unseen outcast face of a supposed 
success story about the integration into “the 
great European family.” The film makes sure it 
offers these people a presence and a name - 
Țîrloi, Maria, and their relatives – as it pulls them 
out of their sad anonymity even if temporarily. 
Like an ever-useful reminder of documentary 
cinema’s essential purpose: solidarity, refuge, 
and power for those in need. (Victor Morozov) 

EUROPA PASSAGEEUROPA PASSAGE

Andrei Schwartz s-a născut în 1955 la București. 
În 1973 emigrează în fosta RFG și urmează studiile 
Școlii de Arte din Hamburg. Devine regizor de 
film documentar și, în 1997, în cadrul IDFA câștigă 
premiul Joris Ivens pentru „Auf der Kippe” („Pe 
marginea prăpastiei”). 

Andrei Schwartz was born in 1955, in 
Bucharest. In 1973 he emigrates to the former 
West Germany and begins his studies at the 
Hamburg School of Arts. Schwartz becomes 
a documentary film director and, in 1997, at 
IDFA, he wins the Joris Ivens award for “Auf der 
Kippe.”
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Regie: Andrei Schwartz
Producție: Stefan Schubert
Distribuitor: Wüste Film
Imagine: Susanne Schuele
Montaj: Rune Schweitzer
Sunet: Giacomo Goldbecker, Helge Haack, 
Marin Cazacu, Stefan Bück, Simon Bastian
Distribuție: Mariana Luca „Maria“, Ion Luca 
„Tirloi“, Ioana Lavinia Brumaru

Titlu original / Original Title
EUROPA PASSAGE

Germania, 2022
V.O.: Germană, Română
90’

Filmografie: Outside (2014) / The Pier of Apolonovka (2008) /  Tales from Leper Valley (2001) / 
Wasteland (1997)
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„Iubire, moarte și mărci germane” reprezintă 
odiseea unui popor dezrădăcinat, care încă își 
caută un acasă. Istoria imigranților turci din 
Germania, întinsă de la începutul anilor 60 
și până în prezent, ia aici forma unei tânguiri 
mlădioase în care nevoia de a te ajusta și a 
aparține, dorul de casă, precum și schimbările 
sociale se amestecă pe acordurile contondente 
ale unor Cem Karaca, icon protestatar al RFG-
ului, sau Muhabbet, celebrul rapper din generația 
douămiistă. Cineastul Cem Kaya urmărește în 
film un fenomen pe cât de răspândit, pe atât de 
puțin studiat: fără să edulcoreze drama așa-
numiților gastarbeiteri, el observă cum depeizarea 
a produs un subgen muzical apt să reflecte politic 
greutățile de zi cu zi ale traiului printre străini 
xenofobi, dar și să îi aline pe acești lucrători în 
drama lor fără ieșire. Dinspre o aripă auxiliară 
trivială a exilului, muzica imigranților turci devine 
un marker veritabil al comunității, care permite 
filtrarea în filigran a traumelor colective și a nevoii 
de a rezista – totul într-un ambalaj audiovizual 
ritmic, care pulsează printre bazaruri improvizate 
și șantiere megalomane. (Victor Morozov)

“Love, Deutschmarks and Death” represents 
the odyssey of an uprooted people that is still 
searching for a place to call home. The history of 
Turkish immigrants in Germany, stretching between 
the beginning of the 1960s and the present 
day here takes the form of a graceful lament 
where the need to adjust oneself and to belong, 
homesickness, as well as social changes blend 
together to the jarring tunes of the likes of Cem 
Karaca, protest icon of the FRG, or Muhabbet, 
the famour rapper of the 2000s generation. In his 
film, director Cem Kaya follows a phenomenon 
that is as widespread as it is barely studied: 
without sugarcoating the drama of the so-called 
gastarbeiter, he observes how the uprooting 
process produced a new musical subgenre 
capable of politically reflecting the daily hardships 
of life among xenophobic strangers, as well as 
to comfort these workers in their unescapable 
drama. From a trivial auxiliary wing of exile, Turkish 
immigrant music becomes a veritable marker of 
the community, which enables the filigree filtering 
of collective trauma and the need for resilience – 
all in a rhythmical audiovisual form, which pulsates 
among improvised bazaars and megalomaniac 
construction sites. (Victor Morozov)

LOVE, 
DEUTSCHMARK AND 
DEATH

IUBIRE, 
MOARTE ȘI MĂRCI 
GERMANE

Cem Kaya (1976, Schweinfurt) a studiat Design 
de Comunicare la Academia Merz din Stuttgart 
(1999–2005). A lucrat inițial ca producător, 
monteur și regizor de clipuri publicitare și muzicale. 
Mai târziu, împreună cu producătorul Jochen 
Laube, a realizat primele sale documentare de lung 
metraj: : „Arabeks” (2010, co-regizat cu Gökhan 
Bulut) și „Remake, Remix, Rip-Off” (2014). În 
proiectele sale Cem Kaya folosește o multitudine 
de tipuri de materiale de arhivă și found footage. 
Acestă diversitate de materiale, alături de propriile 
sale observații documentare, sunt ingredientele de 
bază ale docu-eseurilor sale revelatoare, uneori 
bizarre și deseori amuzante.

Cem Kaya (1976, Schweinfurt) studied 
Communication Design at the Merz Academy in 
Stuttgart (1999–2005). He initially worked as a 
producer, editor, and director for commercials 
and music videos. Later on, together with film 
producer Jochen Laube, he made his first two 
feature-length documentaries: “Arabeks” (2010, 
co-directed with Gökhan Bulut) and “Remake, 
Remix, Rip-Off” (2014). In his work Cem Kaya 
uses extensive found footage and archive material 
of various kinds. This colourful mix of materials 
and his own documentary observations are the 
ingredients for his extremely insightful, sometimes 
bizarre and often hilarious docu-essays. 
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Regie, Montaj: Cem Kaya
Producție: Mehmet Akif Büyükatalay, Stefan 
Kauertz, Claus Reichel, Florian Schewe
Distribuitor: Taskovski Films Ltd
Scenariu: Cem Kaya, Mehmet Akif 
Büyükatalay
Imagine: Cem Kaya, Mahmoud Belakhel, 
Julius Dommer, Christian Kochmann
Sunet: Fatih Aydin, Armin Badde, Tarik 
Badaoui, Thorsten Bolzé, Dalia Castel, Tim 
Gorinski, Cem Kaya, Kris Limbach, Jule Vari

Titlu original / Original Title
AŞK, MARK VE ÖLÜM

Germania, 2022
V.O.: Germană, Turcă, Engleză
96’

Filmografie: Arabeks (2010) (co-regizor: Gökhan Bulut) / Do Not Listen! (2005) / Die kalte platte 
(2003) (co-regizori: Chi-Hun Whang, Guido Negenborn)
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În anii ‘90, femeile din Moldova au început să 
plece în străinătate ca să-și poată întreține familia. 
Treptat, timpul și distanța iau forma pachetelor 
care trec granița: mamele trimiteau cutii cu 
mâncare și cadouri la care puteai doar visa în 
acele vremuri și primeau în schimb casete video 
cu copiii lor. Folosind doar imagini de arhivă 
(„brutul” a constat în peste 100 de ore de filmare), 
regizoarea surprinde fragilitatea unor legături de 
familie prin ochii unei generații de mame și fiice 
obligate să trăiască singure, o generație forțată 
de istorie să facă trecerea de la comunism la 
capitalism. Acesta e un film făcut de o femeie 
despre femei, având în centru o experiență 
colectivă căreia și ea i-a aparținut, în care bărbații 
au mai degrabă un rol de suport. Deși personajele 
își trăiesc viața atât de transparent și intim pe 
ecran, disconfortul privitorului e cât se poate de 
real: te simți oarecum ca mamele acelea, atât de 
aproape, și totuși absent, căci dilema principală: 
dragoste părintească vs. securitate financiară e 
încă prezentă printre noi.
(Sorana Stănescu)

During the 1990s women from Moldova began to 
work abroad to be able to support their families. 
Little by little, time and distance take the form of 
packages crossing the border: mothers used to 
send boxes of food and presents that one could 
only dream of back then and received video 
tapes with their children in return. Using solely 
archival images (the raw footage consisted of 
over 100 hours of film), the director captures the 
fragility of family bonds through the eyes of a 
generation of mothers and daughters constrained 
to live by themselves, the history of a generation 
forced to transition from communism to 
capitalism. This is a film made by a woman about 
women, centered around a collective experience 
she was a part of as well, where men have more 
of a supportive role. Although the characters 
live their lives so transparently and intimately on 
screen, the viewer’s sense of discomfort is as real 
it gets: one cannot help feeling somewhat like 
those mothers, so close, and yet absent, because 
the main dilemma, - parental love vs. financial 
security –, is still present among us.
(Sorana Stănescu)

LOVE IS NOT AN 
ORANGE

IUBIREA NU E O 
PORTOCALĂ 

Otilia Babara e o regizoare de film documentar 
din Republica Moldova, actualmente rezidențiată 
în Berlin. A regizat și produs mai multe 
scurtmetraje, printre care „Irene” (2015), care a 
fost selectat la mai multe festivaluri internaționale 
de film, și „Women on Canvas” (2009), care a 
câștigat premii în cadrul Astra Film Festival și 
Cronograf Film Festival. Subiectele sale sunt 
deseori oameni invizibili: cei care au lucruri 
valoroase de împărtășit, dar a căror voce e 
rar auzită. În mod întâmplător sau inconștient, 
personajele sale principale sunt mereu femei.

Otilia Babara is a documentary filmmaker from 
Moldova currently based in Brussels. She directed 
and produced several short films, namely “Irene” 
(2015), selected at several international film 
festivals, and “Women on Canvas” (2009), which 
received various awards at Astra Film Festival 
and Cronograf Film Festival. Her subjects are 
often invisible people: those who have something 
valuable to share, but whose voice is rarely 
heard. Whether by chance or unconsciously, her 
protagonists always end up being women.
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Regie, Scenariu: Otilia Babara
Producție: Hanne Phlypo
Distribuitor: Taskovski Films Ltd
Montaj: Pierpaolo Filomeno 
Design de Sunet: Mark Glynne
Filmografie: Irene (2015) / Blossom (2014) / 
Women on Canvas (2009)

Titlu original / Original Title
LOVE IS NOT AN ORANGE

Belgia, Franța, Olanda, Republica 
Moldova, 2022
V.O.: Română 
73’

Filmografie: Irene (2015) / Blossom (2014) / Women on Canvas (2009)
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Este inevitabil ca atunci când ne gândim la 
tema acestui an, „o viață bună”, să proiectăm 
instinctiv asupra ei atributele unui singur 
individ, pentru ca apoi să extindem descrierea 
ei la o comunitate și, mai departe, la națiuni 
etc. Dar bunăstarea lumii – și acest lucru nu 
poate fi subliniat îndeajuns – e intrinsec legată 
de ecosistemul complex și interconectat care 
ține totul laolaltă. Protejarea echilibrului său 
fragil este, și trebuie să fie o prioritate. Cu 
toate acestea, ea se reduce din ce în ce mai 
mult la acte personale, individuale, în timp ce 
schimbarea de paradigmă necesară pentru 
readaptarea exploatării globale a resurselor și 
a consumului la nevoile mediului este tot mai 
îndepărtată pentru a se realiza.

Alintul din spatele autointitulării noastre drept 
„creaturi ale confortului” capătă un ton mai 
întunecat, autodistructiv.

Pentru a-l cita pe unul din protagoniștii acestei 
secțiuni, „viața însăși înseamnă înrudire”, o 
afirmație ce reverberează în toate filmele 
regăsite aici. „Tot ce respiră” își trage numele 
de la filmul omonim care elaborează citatul 
narat - „nu ar trebui să facem deosebiri între 
ființele care respiră”, o aluzie directă la ideea 
interdependenței, indiferent de specie, politică, 
religie etc.

Această temă a rezistenței personale în fața 
forțelor divizionare ce amenință echilibrul 
dintre natură și societatea noastră se manifestă 
atât în TOT CE RESPIRĂ, cât și în PĂMÂNT 
ÎN FLĂCĂRI, însă în contextul unor abordări 
cinematografice foarte diverse.

Imagini apocaliptice cu păsări căzând din 
cerul încărcat de smog și un oraș suprapopulat 
de oameni și șobolani ne transportă în New 
Delhi-ul din TOT CE RESPIRĂ. În mijlocul unui 
mediu toxic și al violențelor sectariene, doi frați 

It’s inevitable that when thinking about 
this year’s theme, “a good life,” one would 
instinctively project onto it the attribute of 
a singular individual, from which perhaps, 
one would expand its descriptive coverage 
to a community and further on, to nations, 
etc. However the world’s wellbeing - and this 
cannot be overstated - is intrinsically linked 
to the complex, interconnected ecosystem 
that holds it all together. Safeguarding its 
delicate balance is, and should be, a priority. 
Yet it increasingly gets reduced to personal, 
individual acts, while the greater paradigm 
shift needed to rehabilitate our global 
exploitation of resources and consumption 
to the needs of the environment gets pushed 
further and further away from being realized.

The endearment behind calling ourselves 
‘creatures of comfort’ is taking a darker, self-
destructive tone.

To quote one of this section’s protagonists, 
“life itself is kinship,” a statement that 
reverberates in all of the films gathered here. 
“All That Breathes” takes its name from the 
eponymous film that expands on its narrated 
quote that “one shouldn’t differentiate 
between all that breathes”, a direct allusion 
to the idea of interdependence regardless of 
species, politics, religion, etc. 

This latter point of personal resistance against 
divisive forces that threaten the balance of 
nature and our society is manifested in both 
ALL THAT BREATHES and DRY GROUND 
BURNING, with vastly different cinematic 
approaches.

Apocalyptic images of birds falling from 
the smoggy sky and a city overpopulated 
by people and rats bring us to ALL THAT 
BREATHES’ New Delhi. Amid environmental 

TOT CE RESPIRĂ ALL THAT BREATHES
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improvizează o clinică veterinară și se dedică 
salvării unei gaie negre, o pasăre răpitoare pe 
cale de dispariție, esențială pentru ecosistemul 
orașului.

Între timp, în PĂMÂNT ÎN FLĂCĂRI, forța 
vizionară a duoului regizoral Adirley Queirós 
și Joana Pimenta imaginează o rebeliune 
distopică a unei bande formate exclusiv 
din femei împotriva ascensiunii unui stat 
autoritar polițienesc. Actorii neprofesioniști 
ai filmului traversează granița hibridă dintre  
ficțiune și documentar în demersul lor de 
a mobiliza atât resursele naturale, cât și pe 
cele politice. Rezultatul este o captivantă 
creație cinematografică ce aduce vizibilitate și 
emancipare prin intermediul fabulației.  

Micro- și macrosistemul naturii sunt explorate 
în GEOGRAFIILE SOLITUDINII și respectiv 
ÎNSTRĂINAREA MATERIEI.

Filmul lui Jacqueline Mills, GEOGRAFIILE 
SOLITUDINII, este o experiență cinematografică 
rară, o imersiune senzorială într-o insulă 
îndepărtată a Canadei, Sable Island, și un portret 
sensibil al singurului său locuitor, naturalista și 
ecologista Zoe Lucas, care cercetează bogatul 
ecosistem al insulei. Însă chiar și aici, departe 
de lume, ecourile „civilizației” se regăsesc pe 
malurile apelor sau în carcasele animalelor 
moarte. O experiență fascinantă, aproape tactilă 
a interconexiunii dintre noi și natură.

Adoptând o viziune mai largă, mai contemplativă 
și mai distantă asupra naturii de pe întreg globul, 
filmul lui Nikolaus Geyrhalter, ÎNSTRĂINAREA 
MATERIEI, reprezintă o ilustrare provocatoare 
a luptei omului de a-și gestiona deșeurile. 
O deconspirare vizuală inconfortabilă ce ne 
înfățișează nu doar consumând și aruncând 
deșeurile, ci și, aproape literalmente, 
ascunzându-l. Un exercițiu de mult stringent ce 
ne îndeamnă să confruntăm acea mentalitate 
conform căreia „ce nu se vede nu există.”

(Anca Păunescu, Andrei Tănăsescu)

toxicity and sectarian violences two 
brothers improvise a veterinary clinic and 
dedicate themselves to save the black kite, 
an endangered prey bird, essential to the 
ecosystem of the city.

Meanwhile in DRY GROUND BURNING, 
the wildly visionary co-directorial force of 
Adirley Queirós and Joana Pimenta envisions 
a dystopian rebellion of an all-female gang 
against the rise of an authoritarian police-state. 
The film’s non-professional actors cross the 
hybrid threshold of fiction and documentary in 
their aim to harness both natural and political 
resources. The result is a captivating work of 
cinema that brings visibility and empowerment 
through fabulation.

The micro-and-macro ecosystem of nature is 
explored in GEOGRAPHIES OF SOLITUDE and 
MATTER OUT OF PLACE, respectively. 

Jacqueline Mills’ GEOGRAPHIES OF  
SOLITUDE is a rare cinematic experience, 
a sensorial immersion in Canada’s remote 
Sable Island and a sensitive portrait of its sole 
inhabitant, the naturalist and environmentalist 
Zoe Lucas researching the island’s rich 
ecosystem. Yet even here, far away and isolated 
from the world, the echoes of ‘civilization’ 
are found on the shores or in the carcasses 
of dead animals. A fascinating, almost tactile 
experience of our interconnectedness with 
nature.

Using a wider, contemplative and distant 
vision on nature across the globe, Nikolaus 
Geyrhalter’s MATTER OUT OF PLACE is a 
provocative illustration of mankind’s struggle 
to manage its waste. An uncomfortable visual 
desconspiration of us not only consuming 
and disposing of waste, but also quite 
literally, hiding it. A long-overdue exercise of 
confronting our “out of sight, out of mind” 
mentality. 

(Anca Păunescu, Andrei Tănăsescu)
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Într-o secvență frapantă din „Tot ce respiră”, 
protagoniștii filmului nostru se angajează într-o 
traversare periculoasă a unui râu pentru a aduce, 
de pe malul celălalt, un pui de gaie neagră care are 
nevoie de ajutor. În jurul acestei specii de răpitoare, 
cei trei – frații Nadeem și Saud, alături de ucenicul 
lor de nădejde – construiesc un mic cabinet 
veterinar care activează ca o oază de altruism 
și prietenie în mijlocul unei metropole poluate și 
zgomotoase. Nu ies bani de aici, și până și gloria e 
firavă, asta în vreme ce obstacolele – costurile tot 
mai mari și cursul sinuos al vieții înseși – abundă din 
toate părțile. Dacă „Tot ce respiră” se dovedește atât 
de important, e pentru că se alătură acestor oameni 
pentru care pasărea merge dincolo de orice lozincă 
sau liniștea sufletească în clipa somnului – pasărea 
este chiar testul decisiv al umanității noastre. 
Pendulând cu gingășie între angoasa pentru mediu 
și hazul interacțiunilor savuroase dintre om și 
zburătoare, filmul scoate la lumină straturi groase de 
ipocrizie a societății, în același timp în care dibuie o 
breșă prin care speranța e liberă să pătrundă.
(Victor Morozov)

In a striking sequence from “All That Breathes” the 
protagonists of our film engage in a dangerous river 
crossing to bring back from the other shore a baby 
black kite in need of help. Brothers Nadeem and 
Saud, together with their apprentice, build a small 
veterinary clinic around this bird of prey, which acts 
as an oasis of altruism and friendship in the midst of 
a polluted, noisy metropolis. No money comes out 
of it and even the glory is fragile, while the obstacles 
– the ever-increasing costs and the winding course 
of life itself – abound on all sides. If “All That 
Breathes” proves so important, it is because it joins 
these people for whom the bird goes beyond any 
slogan or peace of mind during sleep – the bird 
is the very litmus test of our own humanity. Gently 
oscillating between environmental anxiety and the 
humour of the delightful interactions between man 
and bird, the film brings to light thick layers of social 
hypocrisy, while searching for a breach that allows 
hope to flow freely. 
(Victor Morozov)

ALL THAT BREATHESTOT CE RESPIRĂ 

Shaunak Sen este un cineast și cercetător al 
filmului rezidențiat în New Delhi, India. „Cities of 
Sleep” (2016), primul său documentar de lung 
metraj, as fost proiectat la diverse festivaluri de film 
internaționale (printre care DOK Leipzig, DMZ Docs 
și Taiwan International Documentary Festival) și a 
obținut șase premii în cadrul acestora. Shaunak 
este câștigătorul unor burse importante, precum 
IDFA Bertha Fund (2019), Sundance Documentary 
Grant (2019), Catapult Film Fund (2020), Charles 
Wallace Grant, Sarai CSDS Digital Media fellowship 
(2014) și Films Division of India fellowship (2013). A 
fost totodată cercetător invitat la Universitatea din 
Cambridge (2018) și a publicat eseuri în Bioscope, 
Widescreen și alte reviste academice.

Shaunak Sen is a filmmaker and film scholar based 
in New Delhi, India. Cities of Sleep (2016), his first 
feature-length documentary, was shown at various 
major international film festivals (including DOK 
Leipzig, DMZ Docs and the Taiwan International 
Documentary Festival) and won six international 
awards. Shaunak received the IDFA Bertha Fund 
(2019), the Sundance Documentary Grant (2019), 
the Catapult Film Fund (2020), the Charles Wallace 
Grant, the Sarai CSDS Digital Media fellowship 
(2014), and the Films Division of India fellowship 
(2013). He was also a visiting scholar at Cambridge 
University (2018) and has published academic 
articles in Bioscope, Widescreen and other journals.
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Regie: Shaunak Sen
Producție: Shaunak Sen, Aman Mann, 
Teddy Leifer
Distribuitor: The Film Collaborative
Imagine: Benjamin Bernhard, Riju Das, 
Saumyananda Sahi
Montaj: Charlotte Munch Bengtsen, 
Vedant Joshi
Sunet: Niladri Shekhar Roy, Moinak Bose
Muzică: Roger Goula

Titlu original / Original Title
ALL THAT BREATHES

India, SUA, Regatul Unit, 2022
V.O.: Hindi 
94’
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Aveți în fața ochilor unul dintre cele mai furioase 
gesturi de cinema ale anului 2022: nimic altceva 
decât un film brazilian de gherilă care știe prea bine 
ce vrea – să recupereze spațiul public din mâinile 
celor ce, sub oblăduirea regimului autoritar al lui 
Jair Bolsonaro, l-au transformat într-o realitate de 
netrăit. „Pământ în flăcări” aparține acelui gen de 
filme – incandescent și minoritar în intensitatea lui 
– pentru care datoria de a te solidariza cu perdanții 
și uitații societății mai-marilor nu e doar lozincăreală: 
e contractul nescris pe care aceste gesturi 
cinematografice îl pasează privitorului; e unicul mod 
în care cel din urmă se poate ridica la nivelul utopiei 
deschise de ele. Filmul o urmărește pe Chitara, 
proaspăt ieșită din închisoare, în timp ce organizează 
o insurecție feministă folosindu-se de trucurile celor 
de la vârf: petrolul deturnat dinspre marile rafinării și 
chemat să alimenteze un partid politic radical, pus în 
slujba poporului deposedat. Documentul și ficțiunea îi 
sunt arme, interpreții amatori – personaje cu normă 
întreagă. Un film-cocktail molotov care, în contextul 
recentelor alegeri electorale din Brazilia, promite să 
rezoneze și mai adânc. (Victor Morozov) 

You have before your eyes one of the most furious 
cinematic gestures of 2022: nothing but a Brazilian 
guerilla film that knows what it wants all too well – to 
reclaim public space from the hands of those who, 
under the auspices of Jair Bolsonaro’s authoritarian 
regime, turned it into an unlivable reality. “Dry 
Ground Burning” belongs to that variety of films – 
incandescent and niched in its intensity – for which 
the duty to stand in solidarity with the defeated and 
the forgotten in the big shots’ society is more than 
empty rhetoric: it is the unwritten contract these 
cinematic gestures pass on to the viewer; it is the 
only way the latter can ascend to the level of the 
utopia they make possible. The film follows Chitara, 
recently released from jail, while she organizes a 
feminist insurrection by using the tricks of those 
at the top: the oil diverted from the big refineries 
and called to fuel a radical political party, put to the 
service of the dispossessed. Documentary and fiction 
are its weapons, amateur performers – full-time 
characters. A film like a Molotov cocktail that, in the 
context of the recent Brazilian elections, promises to 
resonate even more deeply. (Victor Morozov)

DRY GROUND BURNINGPĂMÂNT ÎN FLĂCĂRI 

Joana Pimenta este o cineastă din Portugalia. 
Cel mai recent film al său, „An Aviation Field” a 
fost proiectat în premieră la Festivalul de Film de 
la Locarno și a câștigat Premiul Jurului pentru 
Cel Mai Bun Film în cadrul Zinebi ’58. Joana și-a 
dat doctoratul în Film și Studii Vizuale, precum și 
în Practici Media, la Universitatea Harvard, unde 
predă cursuri de cinema. Activează, de asemenea, 
ca director interimar al Centrului pentru Studierea 
Filmului, precum și pe post de colaboratoare în 
cadrul Sensory Ethnography Lab.
Adirley Queirós este un cineast din Brazilia. „Once 
it was Brasilia” (2017), unul din filmele sale recente, 
a avut premiera la Festivalul de Film de la Locarno, 
unde a primit Mențiunea Specială Signs of Life. 
Filmele sale au fost proiectate în cadrul Lincoln 
Center, Museum of the Moving image, the ICA 
London, Pacific Film Archive, precum și pe canalul 
Colecției Criterion. Ele au apărut, de asemenea, 
în publicații importante precum Artforum, 
Cinemascope și Cahiers du Cinéma.

Joana Pimenta is a filmmaker from Portugal. 
Her latest film, “An Aviation Field,” premiered in 
competition at the Locarno Film Festival and received 
the Jury Award for Best Film at Zinebi ’58. Joana has 
a PhD in Film and Visual Studies and Critical Media 
Practice from Harvard University, where she currently 
teaches filmmaking and is Interim Director of the Film 
Study Center, as well as a filmmaker associated with 
the Sensory Ethnography Lab.
Adirley Queirós is a filmmaker from Brazil. “Once it 
was Brasilia” (2017), one of his latest films, premiered 
at the Locarno Film Festival, where it received the 
Special Mention Signs of Life. His work has been 
screened at Lincoln Center, Museum of the Moving 
image, the ICA London, Pacific Film Archive, as well 
as on the Criterion Collection channel, in addition 
to appearing in publications such as Artforum, 
Cinemascope, and Cahiers du Cinéma. 
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DRY GROUND BURNING

Regie: Joana Pimenta, Adirley Queirós
Producție: Adirley Queirós
Distribuitor: Terratreme Films
Imagine: Joana Pimenta
Montaj: Cristina Amaral
Sunet: Francisco Craesmeyer
Distribuție: Joana Darc Furtado, Léa 
Alves Da Silva, Andreia Vieira, Débora 
Alencar, Gleide Firmino, Mara Alves

Titlu original / Original Title
MATO SECO EM CHAMAS

Brazilia, Portugalia, 2022
V.O.:
153’

Filmografie: Joana Pimenta: An Aviation Field (2016) / The Figures Carved Into the Knife by the 
Sap of the Banana Trees (2014); Adirley Queirós: Once There Was Brasilia (2017) / White Out, 
Black In (2014) / A Cidade é Uma Só? (2011) / Out of green (2010) / Dias de Greve (2009) / Rap, 
O Canto da Ceilândia (2005) 
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Era nevoie de o formă specială pentru a putea 
reda, pe ecran, complexitatea culorilor, texturilor 
și – până la urmă – vieților care îi trec prin mână 
ecologistei Zoe Lucas. De zeci de ani, ecologista 
ține sub observație o mică insulă virgină din 
largul Canadei, acționând ca o memorie vie, 
crucială a acestui habitat natural. Pentru aceasta, 
o specie de insectă nu reprezintă doar un trofeu 
de împuns cu un ac; o herghelie de cai sălbatici 
e mai mult decât un prilej de contemplație. Pe 
cât de fascinat de frumusețea în stare brută a 
naturii se dovedește filmul, pe atât de colorat de 
angoasă sfârșește, în măsura în care nici măcar 
acest loc situat în mijlocul oceanului nu este ferit 
de acțiunea distrugătoare a omului. „Geografiile 
solitudinii” se construiește astfel ca o elegie 
in vivo adusă unei idei deloc fanteziste despre 
paradisul pierdut: un spațiu-timp în care natura să 
poată evolua neatinsă, într-un spectacol aproape 
cosmic. (Victor Morozov)

A certain kind of form was needed to be able to 
render, on screen, the complexity of the colours, 
the textures and – ultimately -, the lives that pass 
through the hands of Zoe Lucas. For decades, 
the ecologist has kept a small island off the coast 
of Canada under observation, acting as a living, 
crucial memory of this natural habitat. For this 
reason, an insect species represents more than 
a trophy meant to be stuck with a needle; a 
herd of wild horses is more than an occasion for 
contemplation. As fascinated by the raw beauty of 
nature as the film proves to be, it eventually ends 
up just as angst-ridden, to the extent that not even 
this place located in the middle of the ocean is 
safe from man’s destructive action. “Geographies 
of Solitude” thus builds itself as an elegy in vivo 
to a not-so-fanciful idea about a lost paradise: a 
space-time where nature can evolve untouched, 
in an almost cosmic spectacle. (Victor Morozov)

GEOGRAPHIES OF 
SOLITUDE

GEOGRAFIILE 
SOLITUDINII 

Jacquelyn Mills este o cineastă rezidențiată în 
Montréal. Filmele sale au o dimensiune imersivă 
și senzorială și explorează deseori conectarea 
vindecătoare cu natura. Documentarul său „ In 
the Waves” (2017) a câștigat mai multe premii și a 
fost proiectat în premieră la Visions du Réel. Cel 
mai recent proiect al său, „Geografiile solitudinii” 
(2022) a avut premiera în cadrul Berlinale Forum̧  
unde a câștigat trei premii. Filmul a primit alte 19 
distincții internaționale, printre care Best Canadian 
Feature Film la Hot Docs și Grand Jury Prize la 
Jeonju. Jacquelyn este alumna Sundance Film 
Festival și a fost nominalizată la IDA Documentary 
Award. A lucrat totodată ca monteuză, designer de 
sunet și director de fotografie pentru numeroase 
filme recunoscute pe plan internațional.

Jacquelyn Mills is a filmmaker based in Montréal. 
Her works are immersive and sensorial, often 
exploring an intimate and healing connection 
to the natural world. Her award-winning 
documentary ”In the Waves” (2017) premiered 
at Visions du Réel. Her most recent work 
”Geographies of Solitude” (2022) premiered at 
the Berlinale Forum winning three awards, and 
has since garnered 19 awards including Best 
Canadian Feature Film at Hot Docs and Grand 
Jury Prize at Jeonju. Jacquelyn is a Sundance 
Alumni and an IDA Documentary Award nominee. 
She has also worked as editor, sound designer 
and cinematographer on many internationally 
acclaimed films.
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Regie: Jacquelyn Mills
Producție: Jacquelyn Mills, Rosalie Chicoine 
Perreault
Distribuitor: Pascale Ramonda
Imagine: Jacquelyn Mills, Scott Moore
Montaj: Jacquelyn Mills, Pablo Alvarez-Mesa
Sunet: Jacquelyn Mills, Andreas Mendritzki

Titlu original / Original Title
GEOGRAPHIES OF SOLITUDE

Canada, 2022
V.O.: Engleză
103’

Filmografie: In the Waves (2017) / Leaves (2013) / For Wendy (2008)
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Documentaristul Nikolaus Geyrhalter n-ar fi putut 
găsi subiect mai potrivit pentru a figura celebra 
„unitate în diversitate”. Un clișeu turistic pe care 
austriacul îl întoarce aici împotriva lui însuși, 
reliefând ițele invizibile care ne leagă pe glob 
– o multitudine de națiuni și culturi – prin 
producția nesfârșită de gunoi. Idee deloc flatantă, 
ce are meritul de a ne așeza față în față cu una 
dintre mizele cele mai arzătoare ale momentului: 
e nevoie de câteva cadre fixe de la depărtare 
pentru a înțelege că înotăm literalmente prin 
gunoaie. Traversând planeta în lung și-n lat, 
dinspre Alpii elvețieni către resorturile africane 
de lux situate la malul mării, filmul scotocește 
printre deșeuri cu o detașare a dispozitivului 
care îl plasează încă o dată pe Geyrhalter la 
intersecția fertilă dintre cinema, instalație de artă 
contemporană și Discovery Channel. Fiecare e 
liber să se lase condus de către film 
într-un binevenit elan de solidaritate în lupta 
noastră pentru a mai salva ce se poate, înainte 
să fie prea târziu. (Victor Morozov)

Documentary filmmaker Nikolaus Geyrhalter 
couldn’t have found a better subject to represent 
the famous “unity in diversity.” A tourist cliché, 
the Austrian director turns against itself, by 
highlighting the invisible threads that bind us 
on the planet – a multitude of nations and 
cultures – through the endless production of 
garbage. An utterly unflattering idea, which has 
the merit of putting us face to face with one of 
the most urgent stakes of the moment: it takes 
a few distant fixed shots to understand we are 
literally swimming through garbage. Travelling 
the world far and wide, from the Swiss Alps to 
luxury seaside African resorts, the film rummages 
through waste with the detachment of the device 
that once again places Geyrhalter at the fertile 
intersection between cinema, contemporary art 
installation, and Discovery Channel. Everyone is 
free to let themselves be carried by the film in a 
welcome upsurge of solidarity in our struggle to 
save what can still be saved, before it’s too late. 
(Victor Morozov)

MATTER OUT OF 
PLACE

ÎNSTRĂINAREA 
MATERIEI 

Nikolaus Geyrhalter (1972, Viena, Austria) 
este regizor, DoP, scenarist și producător de 
filme documentare. În 1999 a fondat propria 
sa casă de producție, NGF Geyrhalterfilm (cu 
Markus Glaser, Michael Kitzberger și Wolfgang 
Widerhofer ca parteneri începând din 2003), 
care a produs peste 70 de documentare, 
lungmetraje de ficțiune, precum și miniserii 
TV, care au câștigat peste 150 de premii 
internaționale. 

Nikolaus Geyrhalter (1972, Vienna, Austria) is a 
prominent film director, DoP, screenwriter, and 
producer of documentaries. In 1994 he founded 
his own production company, NGF Geyrhalterfilm 
(with Markus Glaser, Michael Kitzberger, and 
Wolfgang Widerhofer as partners since 2003), 
which has produced over 70 documentaries, 
feature films, as well as TV series, that have 
garnered more than 150 international distinctions. 
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Regie, Imagine: Nikolaus Geyrhalter
Producție: Nikolaus Geyrhalter, Michael 
Kitzberger, Wolfgang Widerhofer, Markus Glaser
Distribuitor: NGF - Geyrhalter Filmproduktion 
GmbH
Montaj: Samira Ghahremani, Michael Palm
Sunet: Sergey Martynyuk, Nora Czamler, Florian 
Kindlinger, Flora Rajakowitsch, Alexander Koller

Titlu original / Original Title
MATTER OUT OF PLACE

Austria, 2022
V.O.: Germană Elvețiană, Albaneză, 
Nepaleză, Engleză 
105’

Sunet: Sergey Martynyuk, Nora Czamler, Florian Kindlinger, Flora Rajakowitsch, Alexander Koller
Filmografie: Earth (2019) / The Border Fence (2018) / Homo Sapiens (2016) / Over the Years 
(2015) / Cern (2013) / Abendland (2011) / 7915 km (2008) / Our Daily Bread (2005) / Elsewhere 
(2001) / Pripyat (1999) / The Year After Dayton (1997) / Washed Ashore (1994) 
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Este dificil să rezumi filmografia unui cineast, 
cu atât mai mult a unei cineaste a cărei viață 
și operă au gravitat în jurul complexului 
amestec al istoriei și geopoliticii care a marcat 
Orientul Mijlociu după cel de-al Doilea Război 
Mondial (sau care și-a început cariera filmând 
portretul lui Muammar Gaddafi și care, 
zece ani mai târziu, a fost singura femeie-
cameraman căreia i s-a permis să filmeze 
exilul lui Yasser Arafat din Liban). În cazul lui 
Jocelyne Saab, una dintre cele mai importante 
regizoare de film documentar din lumea 
arabă, sarcina este ceva mai puțin dificilă, 
deoarece ansamblul operei sale este marcat 
de o distilare convingătoare a vicisitudinilor 
războiului, religiei și politicii și de o dedicare 
față de examinarea umanității care trăiește sub 
zgomotul ideologiei și al conflictului.

Născută și crescută în Beirut, a studiat la 
Sorbona și a început să lucreze ca jurnalistă 
până la începutul Războiului Civil Libanez 
(1975-1990), ceea ce a dus la trecerea la 
filmul documentar ca principală formă de 
exprimare. Colorate de un simț atent al ironiei 
și afecțiunii, filmele lui Saab s-au îndepărtat 
de tendințele jurnalistice ale documentarului 
pentru a-l îmbogăți cu poezie eseistică și cu 
un angajament profund personal de a da 
voce oamenilor afectați de război și celor care 
rezistă, celor exilați, deposedați și celor săraci. 
Cinemaul ei a fost înrădăcinat în iminența 
și urgența prezentului, conștient în mod 
instinctiv de capacitatea acestui mediu de a 
rezista indiferenței istoriei față de suferința 
individuală. Mai mult decât „documente”, 
filmele lui Jocelyne Saab sunt amprente 

It is difficult to sum up a filmmaker’s artistic 
output, let alone one whose life and work 
gravitated around the complex entanglement 
of history and geopolitics that marked the 
Middle East post-WW2 (or who started her 
career filming a candid portrait of Muammar 
Gaddafi and ten years later was the only 
cameraperson allowed to film Yasser Arafat’s 
sea-bound exile from Lebanon). In the case 
of Jocelyne Saab, one of the Arab world’s 
most important documentary filmmakers, the 
task is slightly less arduous, for her body of 
work is marked by a compelling distillation of 
the multifaceted vicissitudes of war, religion, 
and politics, and an effortless dedication to 
examining the humanity that lives beneath 
the din of ideology and conflict.

Born and raised in Beirut, educated at the 
Sorbonne, she began working as a journalist 
until the beginning of the Lebanese Civil 
War (1975-1990), which led to her switch 
to documentary film as her main form of 
expression. Coloured with an attuned sense 
of irony and affection, Saab’s films veered 
away from documentary’s journalistic 
tendencies to imbue it with essayistic poetry 
and a deeply personal commitment to give 
voice to those affected by war and those 
who resist, to the exiled, the dispossessed 
and the poor. Hers was a cinema rooted in 
the immediacy and urgency of the present, 
instinctively aware of the medium’s ability 
to resist history’s indifference to individual 
suffering. More than ‘documents,’ Jocelyne 
Saab’s films are empowering imprints of 
personal and collective memory that (even 

LANDMARKS 
OF MEMORY: 
THE CINEMA OF 
JOCELYNE SAAB

REPERELE 
MEMORIEI: 
CINEMAUL LUI 
JOCELYNE SAAB
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puternice ale memoriei personale și colective 
ce revendică (cu atât mai mult retrospectiv) 
umanitatea de sub influența reziduurilor 
marilor narațiuni ale istoriei. 

În timp ce harta sa cinematografică se 
extindea tot mai mult din Liban spre Europa, 
Africa și Asia, Beirut a rămas centrul vieții 
sale - un oraș și un cămin căruia și-a dedicat 
cea mai mare parte a carierei și în care s-a 
întors adesea (înființând Cultural Resistance 
International Film Festival în 2012). Mai mult 
decât un observator al istoriei în schimbare a 
unui oraș și unei națiuni, autoarea a surprins 
portrete ale oamenilor obișnuiți, ale vieții care 
insistă să își păstreze bucuria și demnitatea, ale 
umanității care sfidează ruinele războiului.

Saab a purtat cu stoicism identitea sa ca 
femeie arabă, corespondentă de război și 
regizoare independentă, în ciuda numeroaselor 
amenințări cu moartea pe care le-a primit de-a 
lungul carierei (mai ales pentru filmul său de 
ficțiune DUNIA, nominalizat la Sundance, în 
care a explorat dorința, plăcerea și sexualitatea 
feminină în contextul islamului).

Moartea ei prematură în 2019 a fost urmată de 
retrospective postume la DocLisboa și Lincoln 
Center, precum și de cartea recent publicată 
„ReFocus: The Films of Jocelyne Saab” (ed. 
Mathilde Rouxel, Stefanie Van de Peer).

„Reperele memoriei” își împrumută titlul de 
la povestirea poetei libaneze Etel Adnan din 
BEIRUT NICIODATĂ: o referință la vestigiile 
ruinate ale orașului („Nimic nu dispare în 
totalitate... ele sunt reperele memoriei”), 
ea reprezintă o descriere potrivită pentru 
filmografia lui Saab și pentru direcția 
curatorială adoptată de One World Romania. 

Programele 1 și 2 se concentrează asupra 
documentării de către Saab a războiului civil 
libanez, de la începutul acestuia (LIBANUL 
ÎN CRIZĂ (1975)) până la deznodământul său 
în deceniul următor („Trilogia Beirutului” – 

more so retrospectively) reclaim humanity 
from the residual sweep of history’s grand 
narratives. 

As her cinematic map expanded ever more 
outward from Lebanon, to Europe, Africa, 
and Asia, Beirut remained its focal centre 
- a city and home she devoted most of her 
career and often returned to (e.g. starting the 
Cultural Resistance International Film Festival 
in 2012). More than an observer of the 
changing history of a city and a nation, Saab 
captured portraits of ordinary people, of life 
that insists on preserving its joy and dignity, 
of humanity that defies the ruins of war.

She carried the weight of being an 
Arab woman, war correspondent, and 
independent filmmaker with fortitude, 
despite the many death threats she had 
received throughout her career (most notably 
for her Sundance-nominated fiction film 
DUNIA, in which she explored female desire, 
pleasure, and sexuality in the context of 
Islam).

Her untimely passing in 2019 was followed 
by posthumous retrospectives at DocLisboa 
and Lincoln Center, as well as the recently-
published book “ReFocus: The Films of 
Jocelyne Saab” (ed. Mathilde Rouxel, 
Stefanie Van de Peer).

“Landmarks of memory” borrows its 
title from Lebanese poetess Etel Adnan’s 
narration of BEIRUT NEVER AGAIN: a 
reference to the city’s ruined vestiges 
(“Nothing disappears totally… they are 
the landmarks of memory”), it is a fitting 
description of Saab’s body of work and the 
curatorial direction taken by One World 
Romania

Programs 1 & 2 document Saab’s coverage 
of the Lebanese Civil War from its onset 
(LEBANON IN TURMOIL (1975)) to its 
unravelling over the next decade (‘The Beirut 
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BEIRUT NICIODATĂ (1976), SCRISOARE DIN 
BEIRUT (1978) și BEIRUT, ORAȘUL MEU (1982)). 
Văzute în succesiune, puterea lor de a exprima 
forța distructivă a războiului și rezistența vieții 
este egalată de progresul artistic al abordării 
cinematografice a lui Saab. Punctele poetice 
din reportajul convingător din LIBANUL ÎN 
CRIZĂ se despart și se dezvoltă în „Trilogia 
Beirutului”, dând naștere unor trăsături 
cinematografice și tematice care vor ajunge 
să-i caracterizeze opera – „sensibilitatea mai 
presus de sentimentalism”, trecerea timpului, 
încadrarea și montajul dialectic.

Programul 3 continuă în ordine cronologică și 
se concentrează pe documentarea lui Saab cu 
privire la schimbările de regim și consecințele 
socio-culturale ale acestora în Egipt și Iran. 
Încă o dată, rigoarea obiectivă a lui Saab oferă 
un acces incredibil la ascensiunea incipientă 
a islamismului, cu o curiozitate și o sinceritate 
de nezdruncinat, plasând-o în centrul istoriei în 
curs de realizare.

Programul 4 are un triplu obiectiv, fiind un 
epilog al incursiunii spectatorului în opera lui 
Jocelyne Saab. La prima vedere, programul 
dorește să fie un portret colectiv și un omagiu 
adus femeilor militante și figurilor feminine 
care au fost în centrul filmografiei lui Saab 
de-a lungul a 40 de ani. O lectură mai atentă a 
filmelor și a succesiunii cronologice a acestora 
dezvăluie o încheiere dulce-amară care se 
întinde pe parcursul filmografiei sale - de la 
FEMEILE PALESTINIENE din 1974 până la 
CARTE POȘTALĂ IMAGINARĂ din 2016. Mai 
important, este un rezumat al întregii sale 
opere, o cercetare hotărâtă a impulsului vieții 
de a rezista - fie că este vorba de forțe politice, 
spirituale, sistemice sau naturale. Ea dezvăluie 
crearea unui proiect de-o viață - o adevărată 
cinematografie a rezistenței, respectiv 
angajamentul de a căuta și de a investiga 
întruchiparea sfidării, în limitele concretului și 
ale abstractului.

Trilogy’ – BEIRUT NEVER AGAIN (1976), 
LETTER FROM BEIRUT (1978) and BEIRUT, 
MY CITY (1982)). Seen together in sequence, 
their potency of expressing the destructive 
force of war and resilience of life is matched 
by the artistic progression of Saab’s cinematic 
approach. The poetic wedges driven within 
her compelling reportage of LEBANON IN 
TURMOIL break through and splinter off 
in the Beirut Trilogy, fleshing out cinematic 
and thematic traits that would come to 
characterise her work – ‘sensibility over 
sentimentality,’ the passage of time, dialectical 
framing, and montage.

Program 3 continues chronologically to 
focus on Saab’s documentation of the 
regime changes and their socio-cultural 
consequences in neighbouring Egypt and 
Iran. Once again, Saab’s objective rigour 
yields incredible access to the nascent rise 
of Islamism with unwavering curiosity and 
candidness, placing her at the centre of 
history-in-the-making. 

Program 4 serves a three-fold objective 
as the epilogue to the viewer’s foray into 
Jocelyne Saab’s oeuvre. At first apparent 
glance, it is meant as a collective portrait 
of, and homage to, the militant women and 
female figures that had been the focus of 
Saab’s filmography over the course of 40 
years. A closer reading of the films and their 
chronological succession reveals a bittersweet 
bookending that spans her filmography – 
from 1974’s PALESTINIAN WOMEN to 2016’s 
IMAGINARY POSTCARD. More importantly, 
it is an inspiring summation of her life’s work, 
her resolute inquiry into the life drive to resist 
– be it against political, spiritual, systemic 
or natural forces. It reveals the lifelong 
creation of a true cinema of resistance – of 
a commitment to seek and investigate the 
embodiment of defiance, within the borders 
of the concrete and abstract.

(Andrei Tănăsescu) (Andrei Tănăsescu)



RETROSPECTIVĂ JOCELYNE SAAB | JOCELYNE SAAB RETROSPECTIVE 125

One World Romania prezintă filmele 
lui Jocelyne Saab pentru prima dată 
în România, în prezența lui Mathilde 
Rouxel, istoric de film, curatoare și 
co-fondatoare a Asociației Jocelyne 
Saab (jocelynesaabasso.com), care se 
ocupă de restaurarea filmelor sale.

One World Romania is proud to present 
the films of Jocelyne Saab for the first 
time in Romania, in the presence of 
Mathilde Rouxel, film historian, curator, 
and the co-founder of the Jocelyne Saab 
Association (jocelynesaabasso.com) that 
oversees the priceless restoration of her 
films.

Jocelyne Saab 1
Libanul în criză / Lebanon in Turmoil
Liban / Lebanon, 1975, 75 min

Jocelyne Saab 2
Beirut niciodată / Beirut, Never Again
Liban / Lebanon, 1976, 35 min  
Scrisoare din Beirut / Letter from Beirut
Liban / Lebanon, 1978, 52 min  
Beirut, orașul meu / Beirut, My City
Liban / Lebanon, 1982, 37 min

Jocelyne Saab 3
Copții, Crucea faraonilor / The Pharaohs’ Cross
Franța / France, 1986, 16 min  
Iubirea lui Allah / The Love of Allah
Franța / France, 1986, 17 min  
Iran: Utopia în mișcare / Iran, Utopia in the Making
Liban / Lebanon, 1980, 52 min 

REPERELE MEMORIEI: CINEMAUL 
LUI JOCELYNE SAAB

LANDMARKS OF MEMORY: THE 
CINEMA OF JOCELYNE SAAB
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Jocelyne Saab 4
Femeile palestiniene / Palestinian Women
Franța / France, 1974, 15 min  
Ucigașa / The Woman Killer
Franța / France, 1988, 10 min  
Doamna din Saigon France / The Lady of Saigon
Franța, 1998, 60 min  
Imaginary Postcard / Carte poștală imaginară  
Turcia / Turkey, 2016, 16 min 
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Libanul în criză 
Lebanon in Turmoil

La câteva luni de la incidentul din 13 aprilie 
1975, în timpul căruia civili palestinieni au fost 
împușcați de miliția falangistă, cifrele sunt și 
mai înfiorătoare: 6.000 de morți, 20.000 de 
răniți, răpiri zilnice și o capitală pe jumătate 
distrusă. Acest film, un document unic despre 
războiul civil libanez, se întoarce la originile 
conflictului, așa cum este văzut de o societate 
care a mers la război cântând și cu avânt.

Months after the incident on April 13th 1975, 
during which Palestinian civilians were 
gunned down by the Phalangist militia, the 
numbers are even more horrifying: 6,000 
dead, 20,000 injured, daily kidnappings and a 
capital city half destroyed. This film, a unique 
documentation of the Lebanese Civil War, 
goes back to the origins of the conflict as seen 
by a society that went to war singing and with 
their heads held high.

Original: Le Liban dans la Tourmente
Liban /  Lebanon, 1975, 75 min

Jocelyne Saab 1

Beirut niciodată
Beirut, Never Again

Anul 1976 marchează începutul calvarului 
din Beirut. Prin privirea copiilor, cineastul 
urmărește timp de șase luni distrugerea zilnică 
a zidurilor orașului. În fiecare dimineață, între 
orele 6 și 10, ea se plimbă prin Beirut, în timp 
ce milițiile din ambele tabere se odihnesc după 
noaptea de luptă.

1976 marks the beginning of Beirut’s calvary. 
With a child’s eyes the filmmaker follows for six 
months the daily destruction of the city’s walls. 
Every morning, between 6 and 10am she roams 
around Beirut while the militia from both sides 
rest from their night of fighting.

Original: Beyrouth jamais plus
Liban /  Lebanon, 1976, 35 min

Jocelyne Saab 2
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Scrisoare din Beirut
Letter from Beirut

Three years after the beginning of the Civil War 
the filmmaker returns to her city for several 
months. Living between this country at war 
and a country in peace, she tries to readapt to 
daily life in Beirut. Public transport in the city 
no longer exists, but the filmmaker gets an old 
bus up-and-running, provoking a disconcerting 
return to normality in this city at war: people 
climb onto the bus, which they see as a place of 
security.

La trei ani de la începutul războiului civil, 
Jocelyne Saab se întoarce în orașul ei pentru 
câteva luni. Trăind între această țară devastată 
de război și o țară în pace, ea încearcă să 
se readapteze la viața de zi cu zi din Beirut. 
Transportul public în oraș nu mai există, dar 
regizoarea pune în funcțiune un autobuz 
vechi, provocând o revenire deconcertantă la 
normalitate în acest oraș aflat în război: Oamenii 
se urcă în autobuzul pe care îl văd ca pe un loc 
sigur.

Original: Lettre de Beyrouth
Liban /  Lebanon, 1978, 52 min 

Jocelyne Saab 2

Beirut, orașul meu
Beirut, My City

In July 1982 the Israeli army laid siege to 
Beirut. Four years earlier Jocelyne Saab saw 
her 150-year-old childhood home go up in 
flames. She asked herself: when did all this 
begin? Every place becomes a historical site 
and every name a memory.

În iulie 1982, armata israeliană a asediat 
Beirutul. Cu patru ani mai devreme, Jocelyne 
Saab a văzut cum casa copilăriei sale, veche 
de 150 de ani, a fost cuprinsă de flăcări. Ea 
s-a întrebat: când a început totul? Fiecare 
loc devine un sit istoric și fiecare nume o 
amintire.

Original: Beyrouth, ma ville
Liban /  Lebanon, 1982, 37 min

Jocelyne Saab 2
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Copții, Crucea 
faraonilor
The Pharaohs’ Cross

A portrait of the Copts, the oldest Christian 
community in Egypt, their links to ancient 
Egypt and, in the face of rising Islamic 
fundamentalism, their traditions and ways 
of confronting this growing threat to their 
existence.

Un portret al copților, cea mai veche 
comunitate creștină din Egipt, al 
legăturilor sale cu Egiptul antic și, în fața 
fundamentalismului islamic în creștere, 
al tradițiilor sale și al modului în care se 
confruntă cu această amenințare tot mai 
mare la adresa existenței sale.

Original: Les Coptes, La Croix des 
Pharaons
Franța  / France, 1986, 16 min 

Jocelyne Saab 3

Iubirea lui Allah 
The Love of Allah 

Humiliated by the 1967 defeat, the Egyptian 
people look for ways to rebuild their sense of 
identity. Religion seems to point the way for 
them: Jocelyne Saab portrays the success of 
the Muslim Brotherhood and the increasingly 
rigid cultural values taking over Cairo at the 
end of the 1980s.

Umilit de înfrângerea din 1967, poporul 
egiptean caută modalități de a-și reconstrui 
sentimentul de identitate. Religia pare să le 
arate calea: Jocelyne Saab prezintă succesul 
Frăției Musulmane și valorile culturale din 
ce în ce mai rigide care au pus stăpânire pe 
Cairo la sfârșitul anilor 1980.

Original: L’Amour d’Allah (ou La Montée de 
l’Intégrisme)
Franța  / France, 1986, 17 min

Jocelyne Saab 3
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Iran: Utopia în mișcare
Iran, Utopia in the 
Making

Revoluția iraniană duce la căderea șahului 
și la instaurarea Republicii Islamice. Evitând 
elementele mai senzaționale ale știrilor, 
acest film chestionează societatea iraniană 
în ansamblul ei pentru a încerca să înțeleagă 
ce înseamnă acest val de schimbări pentru 
lumea musulmană.

The Iranian revolution leads to the Shah’s 
downfall and the installation of the Islamic 
Republic. Avoiding the more sensational 
elements of the news, this film questions 
Iranian society as a whole in an attempt to 
understand what this wave of change means 
for the Muslim world.

Original: L’Iran l’utopie en marche
Liban /  Lebanon, 1980, 52 min 

Jocelyne Saab 3

Femeile palestiniene
Palestinian Women

Palestinian women, the often-forgotten 
victims of the Israeli-Palestinian war, are here 
given the space to express themselves.

Femeile palestiniene, victimele adesea uitate 
ale războiului israeliano-palestinian, primesc 
aici o voce din partea lui Jocelyne Saab.

Original: Les Femmes Palestiniennes
Franța  / France, 1974, 15 min 

Jocelyne Saab 4
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Ucigașa
The Woman Killer

Portretul unei femei, Jocelyne Khoueiry, care, 
în 1976, în timpul războiului civil libanez, a fost 
muza miliției falangiste din Beirut. Împreună cu 
grupul său de comando format din femei, ea a 
fost, de asemenea, responsabilă de mai multe 
operațiuni sângeroase. Cincisprezece ani mai 
târziu, lovită de remușcări, a devenit călugăriță 
și a fondat un ordin religios.

Portrait of a woman, Jocelyne Khoueiry, who 
in 1976, during the Lebanese Civil War, was 
the muse of the Phalangist militia in Beirut. 
With her commando group of women she 
was responsible for several bloody operations. 
Fifteen years later, stricken with remorse, she 
becomes a nun and founds a religious order.

Original: La Tueuse
Franța  / France, 1988, 10 min  

Jocelyne Saab 4

Doamna din Saigon
The Lady of Saigon

Portrait of Dr Hoa, an extraordinary woman 
who was a minister in the South Vietnamese 
revolutionary government. Her life is a battle, 
and that battle is a pleasure. During the war she 
was at times imprisoned and at times a member 
of the resistance. She tells Jocelyne Saab about 
her experiences.

Portretul Dr. Hoa, o femeie extraordinară 
care a fost ministru în guvernul revoluționar 
din Vietnamul de Sud. Viața ei este o bătălie, 
iar această bătălie este o plăcere. În timpul 
războiului a fost uneori întemnițată, alteori 
membră a rezistenței. Ea îi povestește lui 
Jocelyne Saab despre experiențele sale.

Original: La Dame de Saigon
Franța  / France, 1998, 60 min

Jocelyne Saab 4
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Carte poștală 
imaginară
Imaginary Postcard

An imaginary post card written to the Turkish 
writer Orhan Pamuk. Jocelyne Saab writes 
about her illness, about the fragility of her 
body, and the situation in the Middle East that 
is ravaged by war.

O carte poștală imaginară scrisă scriitorului 
turc Orhan Pamuk. Jocelyne Saab scrie 
despre boala sa, despre fragilitatea corpului 
său și despre situația din Orientul Mijlociu 
devastat de război.

Original:  Imaginary Postcard
Turcia / Turkey, 2016, 6 min 

Jocelyne Saab 4
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Jocelyne Saab a fost o cineastă și artistă 
franco-libaneză. S-a născut în Beirut, în anul 
nakba - catastrofa - pentru palestinieni: 
destinul ei părea în întregime legat de istoria 
dramatică a regiunii în care s-a născut. A 
crescut într-un palat frumos, un exemplu tipic 
de arhitectură clasică libaneză, situat în partea 
de vest a orașului, într-un cartier amestecat 
etnic, dar a studiat la școala de călugărițe de 
la Notre-Dame de Nazareth, în cealaltă parte 
a orașului.

Saab a plecat la Paris pentru a studia 
economia, dar obișnuia să tragă chiulul de la 
școală pentru a se duce la cinema. Tatăl ei nu 
o lăsase să studieze cinematografia. În 1973, 
a fost trimisă de postul francez France 3 să 
realizeze un documentar despre situația din 
Libia după eșecul atacului lansat de Gaddafi 
asupra Egiptului pentru a unifica cele două 
țări într-o singură republică, după modelul 
Republicii Arabe Unite a lui Nasser. Faptul că 
era vorbitoare de arabă, engleză și franceză 
se transforma rapid într-un impor- 
tant atu necesar pentru a documenta situația 
explozivă din Orientul Mijlociu. Câteva luni 
mai târziu, a fost trimisă pe frontul Războiului 
din Octombrie (Yom Kippur) în Egipt și Siria, 
la granița cu Israelul, apoi în Irak pentru a 
filma războiul lui Saddam Hussein împotriva 

Jocelyne Saab was a French-Lebanese 
filmmaker and artist. She was born in Beirut, 
the year of the nakba - the catastrophe - 
for the Palestinians: her destiny seemed 
entirely linked to the dramatic history of the 
region in which she was born. She grew up 
in a beautiful palace, a typical example of 
classical Lebanese architecture, located in 
the western part of the city, in a very mixed 
neighborhood from the community point 
of view, but studied at the Sisters of Notre-
Dame de Nazareth, on the other side of the 
city.

She went to Paris to study economics, but 
quickly decided to skip school to go to the 
movies. Her father had not let her study 
cinema. In 1973, she was sent by the French 
channel France 3 to make a documentary 
on the situation in Libya after the failure of 
the march launched by Gaddafi on Egypt 
to unify the two countries into a single 
republic based on the model of the United 
Arab Republic of Nasser. Arab speaker, 
English speaker, French speaker, she quickly 
became an asset to cover the situation 
in the Middle East, fully explosive. A few 
months later, she was sent to the front lines 
of the October War in Egypt and Syria, on 
the border with Israel, then to Iraq to cover 

CINEMAUL LUI 
JOCELYNE SAAB: 
PUNEREA ISTORIEI 
ÎN IMAGINI 
PENTRU A SE 
OPUNE UNEI STĂRI 
A LUMII
Mathilde Rouxel

THE CINEMA 
OF JOCELYNE 
SAAB: PUTTING 
HISTORY INTO 
IMAGES TO 
RESIST A STATE 
OF THE WORLD
Mathilde Rouxel
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kurzilor. De asemenea, a mers să filmeze 
în taberele de refugiați palestinieni din 
Beirut și a realizat reportaje despre situația 
acestora. Din propria inițiativă, în 1974, 
a filmat Femeile Palestiniene, în care a 
prezentat rezistența femeilor palestiniene din 
Liban, atât prin educație cât și cu arme de 
foc. Când conducerea postului France 3 a 
descoperit acest material, a interzis imediat 
difuzarea lui. Filmul era prea politic pentru 
televiziunea franceză de la acea vreme. 
Acest prim act de cenzură a fost decisiv 
pentru Jocelyne Saab: părăsind serviciul 
France 3, Saab s-a decis să realizeze 
documentare independente. 

Cu această nouă motivație, cineasta era 
pe punctul de a pleca să filmeze eliberarea 
Vietnamului împreună cu doi prieteni 
jurnaliști, când un autobuz care transporta 
palestinieni a fost mitraliat în Beirut de 
miliția creștină de extremă dreaptă. Acest 
eveniment, care a avut loc la 13 aprilie 
1975, este considerat în prezent începutul 
războiului civil libanez, care a durat 15 ani. 
Jocelyne Saab nu a plecat în Vietnam: ea 
a ales să meargă la Beirut pentru a relata 
începuturile unui război pe care nimeni, la 
acea vreme, nu îl definea ca atare. Pe frontul 
vietnamez, cei doi prieteni jurnaliști ai ei care 
plecaseră să acopere sfârșitul conflictului au 
fost uciși.

Libanul în criză (1975) este un documentar 
de lung metraj considerat a fi primul film 
realizat despre războiul civil libanez. În 
acest film, excepțional prin actualitatea 
și caracterul său vizionar, Jocelyne Saab 
aduce în discuție toate facțiunile diferitelor 
comunități care alcătuiesc Libanul. Ea pune 
în evidență proliferarea milițiilor, ura tot mai 
mare dintre comunități și cinismul liderilor 
politici, într-un stil cinematografic din care 
nu lipsesc ironia și angajamentul politic. 
Filmul a fost lansat la Paris, primind recenzii 
foarte bune.

Saddam Hussein’s war against the Kurds. She 
also went to film in the Palestinian refugee 
camps in Beirut and produced reports on 
their situation. On her own initiative, in 1974, 
she filmed Palestinian Women, in which she 
depicted the resistance of Palestinian women 
from Lebanon, both with the weapons of 
education and with firearms. When they 
discovered this document, the management 
of France 3 prevented its broadcast. The 
film was too political for French television 
at the time. This first act of censorship was 
decisive for Jocelyne Saab: she left the 
France 3 service and decided to shoot her 
documentaries independently.

With this new motivation, she was about to 
leave to cover the liberation of Vietnam with 
two journalist friends when a bus carrying 
Palestinians was machine-gunned in Beirut 
by a far-right Christian militia. This event, 
which occurred on April 13, 1975, is now 
considered the beginning of the Lebanese 
civil war, which lasted 15 years. Jocelyne 
Saab did not go to Vietnam: she chose to go 
to Beirut to report on the beginnings of a war 
that no one, at that time, defined as such. 
On the Vietnamese front, her two journalist 
friends who had gone to cover the end of the 
conflict were killed.

Lebanon in Turmoil (1975) is a feature length 
documentary. It is considered to be the first 
film made about the Lebanese civil war. In 
this film, exceptional for its topicality and its 
visionary nature, Jocelyne Saab questions 
all the factions of the different communities 
that make up Lebanon. She highlights the 
proliferation of militias, the growing hatred 
between communities, and the cynicism 
of political leaders, in a cinematographic 
style that does not lack irony and political 
commitment. The film was released in Paris 
and received rave reviews.

The war is getting bogged down. Beirut is 
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Războiul se adâncește. Beirutul este rapid 
împărțit în două, comunitățile creștine în 
estul orașului și comunitățile musulmane, 
cărora li se alătură militanții și milițiile 
forțelor progresiste de stânga, în partea 
de vest. Imediat, Jocelyne Saab face un 
reportaj despre starea de degradare a 
orașului în care a crescut. Ea a realizat mai 
multe documentare pe care le-a vândut la 
televiziuni din întreaga lume și care au fost 
prezentate la festivaluri. Saab nu a ezitat 
să meargă acolo unde niciun alt jurnalist 
nu a mers pentru a documenta realitatea 
războiului: în sudul Libanului, în taberele 
de refugiați, pe drumurile străbătute de 
populațiile strămutate. 

Trei filme sunt emblematice pentru acești 
ani de război. Grupate sub titlul „Trilogia 
Beirutului”, aceste trei filme cu o scriitură 
documentară care se distanțează de 
reportajul clasic, marchează trei momente 
semnificative din punct de vedere istoric ale 
războiului civil: primele luni ale războiului; 
continuarea războiului prin alte mijloace 
și invadarea Libanului de Sud de către 
armata israeliană; apoi asediul Beirutului de 
Vest de către armata israeliană și plecarea 
palestinienilor din Liban.

Beirut niciodată, realizat în 1976, este 
primul cântec de dragoste al lui Jocelyne 
Saab pentru orașul ei. Străbate orașul cu 
camera sa de filmat, documentând fostele 
sale locuințe, ceea ce a rămas în urma 
distrugerilor. Ea caută poezia în geamuri 
sparte și în manechinele dezmembrate 
care zac împrăștiate pe străzi. Filmează 
marea, neschimbată în ciuda luptelor. Nu 
intervievează aproape pe nimeni; filmul este 
ghidat în principal de o voce din off, care 
însoțește aceste imagini invocând, din nou, 
poezia pentru a eluda violența războiului. 
Pentru acest film, ca și pentru cel de-al 
doilea din trilogie, Jocelyne Saab a apelat la 
ajutorul poetei și artistei libanezo-americane 
Etel Adnan, care publicase recent o colecție 

quickly cut in two, the Christian communities 
in the east of the city and the Muslim 
communities, joined by the militants and 
militiamen of the left-wing progressive 
forces, in the west. Immediately, Jocelyne 
Saab gives an account of the decay of the 
city in which she grew up. She made several 
documentaries that she sold to television 
stations all over the world and that were 
shown at festivals. She did not hesitate to 
go where no other journalist had gone to 
document the reality of the war: in the south 
of Lebanon, in the refugee camps, on the 
roads taken by the displaced populations, 
deprived of everything.

Three films are emblematic of these years 
of war. Gathered under the name of “Beirut 
trilogy,” these three films with documentary 
writing that breaks with the classic 
reportage mark three historically significant 
times of the civil war: the first months of the 
war; the continuation of the war by other 
means and the invasion of South Lebanon 
by the Israeli army; then the siege of West 
Beirut by the Israeli army and the departure 
of the Palestinians from Lebanon.

Beirut Never Again, made in 1976, is 
Jocelyne Saab’s first love song to the city 
that is hers. She travels around the city with 
her camera, filming its former living spaces, 
what remains behind the destruction. She 
looks for poetry in the broken glass and 
the disarticulated mannequins that litter 
the streets. She films the sea, unchanging 
despite the fighting. She interviews almost 
no one; the film is mainly guided by a voice-
over, which accompanies these images by 
summoning, again, poetry to get out of 
the violence of war. For this film, as for the 
second in the trilogy, Jocelyne Saab enlisted 
the help of the Lebanese-American poet 
and artist Etel Adnan, who had recently 
published a collection of incisive poems 
denouncing the war: Sitt Marie-Rose, 
which had fascinated Jocelyne Saab by 
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de poezii incisive denunțând războiul: Sitt 
Marie-Rose, care o fascinase pe Jocelyne 
Saab prin forța angajamentului său și 
prin asumarea de riscuri în fața idealurilor 
propriei comunități. 

Saab o cunoștea pe Etel Adnan din perioada 
studenției: interesată de jurnalism, a lucrat 
la radio și în presa scrisă înainte de a intra 
in televiziune. În birourile ziarului Al Safa 
a întâlnit-o pentru prima dată pe poetă, 
care era amuzată de lipsa de rigoare a lui 
Jocelyne Saab în redactarea articolelor 
sale, pe care le găsea totuși vii și originale 
în abordarea lor. Saab nu a fost niciodată 
o femeie a literaturii. Colaborarea lor, cu 
ocazia filmelor Beirut niciodată și Scrisoare 
din Beirut (1978), a fost una foarte fericită, 
deoarece textul lui Adnan conferă imaginilor 
lui Saab o forță politică ce depășește 
discursul militant pentru a invoca cu 
nostalgie și umanism necesitatea de a trăi 
împreună.

Pentru Beirut niciodată, ca și pentru 
Scrisoare din Beirut, Etel Adnan a declarat 
că a văzut imaginile montate de Jocelyne 
Saab și că a scris textul comentariului peste 
ele, dintr-o singură încercare. Acest mod de 
lucru arată că montajul din Beirut niciodată 
marchează începutul unui nou mod de a 
documenta războiul din Liban, nu doar în 
cariera lui Saab, ci și, în general, în panorama 
mediatică a vremii. Această sensibilitate este 
motivul pentru care aceste filme sunt încă 
foarte relevante astăzi.

Sfârșitul anului 1976 a marcat încheierea 
primei perioade a războiului civil, pe care 
istoricii îl numesc „războiul de doi ani”. La 
acea vreme, populația libaneză credea că 
războiul s-a încheiat; progresiștii, pe care 
Jocelyne Saab îi susținea împotriva extremei 
drepte creștine și a interferenței altor armate 
în Liban, pierduseră. Așa a explicat cineasta 
această perioadă. Descurajată, a decis să 
filmeze alte confruntări: a filmat Egiptul 

the strength of its commitment and its risk-
taking in the face of the ideals of her own 
community. Saab knew Etel Adnan from her 
student days: interested in journalism, she 
had worked in radio and print media before 
joining television. It was in the offices of the 
newspaper Al Safa that she first met the 
poet, who was amused by Jocelyne Saab’s 
lack of rigor in writing her articles, which 
she nevertheless found lively and original in 
their approach. Saab was never a woman of 
writing. Their collaboration, on the occasion 
of Beirut Never Again and Letter from Beirut 
(1978), was a very happy one, since Adnan’s 
text gives Saab’s images a political force that 
goes beyond militant discourse to summon 
with nostalgia and humanism the necessity of 
living together.

For Beirut Never Again, as for Letter from 
Beirut, Etel Adnan said that she had seen the 
images edited by Jocelyne Saab and that she 
had written the text of the commentary over 
them, in one go. This way of working shows 
that the editing work chosen by Jocelyne 
Saab from Beirut Never Again marks the 
beginning of a new way of documenting the 
war in Lebanon, not only in Saab’s career but 
more generally in the media panorama of the 
time. This sensitivity is the reason why these 
films are still very relevant today.

The end of the year 1976 marked the end 
of the first period of the civil war, which 
historians refer to as the “two-year war.” At 
that time, the Lebanese population thought 
that the war was over; the progressives, 
whom Jocelyne Saab supported against the 
extreme Christian right and the interference 
of other armies in Lebanon, had lost. This 
is what the filmmaker explained about this 
period. Discouraged, she decided to film 
other struggles: she filmed Egypt in the 
aftermath of the bread revolt of January 1977, 
she left to film the struggle of the Polisario 
Front in the Western Sahara the same 
year. Then she began to dream of fiction. 
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în urma revoltei din ianuarie 1977 și lupta 
Frontului Polisario din Sahara Occidentală 
în același an. Apoi a început să viseze 
la ficțiune. Cu toate acestea, războiul a 
reizbucnit în Liban: armata israeliană a 
pătruns în sudul țării și a instituit o zonă 
tampon pe teritoriul libanez, obligând 
populația să își părăsească locuințele și să 
migreze spre nord - cei mai mulți dintre 
ei stabilindu-se în Beirut. După ce familia 
ei s-a refugiat pe proprietatea lor din 
munți, regizoarea a decis să deschidă casa 
familiei din Beirut pentru refugiații din sudul 
Libanului.

Războiul face din nou ravagii, iar presiunea 
de a documenta evenimentele pune din 
nou stăpânire pe regizoare. Cu toate 
acestea, dorința de ficțiune a lui Jocelyne 
Saab survine în filmul pe care îl realizează 
pentru a denunța partiția orașului Beirut și a 
țării sale în general: în Scrisoare din Beirut 
apare ea însăși, într-o fustă roz, investigând 
situația din țară. Regizează situații pentru a 
depune mărturie despre realitatea cotidiană 
a oamenilor. Comentariul este din nou un 
text de Etel Adnan, într-o ecuație diferită: de 
data aceasta, textul este o scrisoare care ar 
fi fost trimisă de Jocelyne unui prieten din 
străinătate. În acest film, jocul cu ficțiunea 
permite să aline dramatismul vieții de zi cu 
zi a libanezilor și palestinienilor, constant 
respinși și expropriați. 

Odată cu Beirut, orașul meu (1982), această 
lejeritate dispare complet. Filmul începe cu 
Jocelyne Saab, dar ea nu mai joacă teatru: 
de data aceasta depune mărturie în fața 
casei sale incendiate. Ne aflăm în plin asediu 
al Beirutului de către armata israeliană, 
al cărei obiectiv este uciderea liderului 
Organizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, și care a ținut asediul timp 
de două luni, începând din iunie 1982, 
cu bombardamente neîncetate în vestul 
Beirutului. Jocelyne Saab rămâne și filmează. 

However, the war resumed in Lebanon: the 
Israeli army broke through in the south of 
the country and set up a buffer zone on 
Lebanese territory, forcing the population 
to leave their homes and migrate to the 
north. Most of them settled in Beirut. 
Jocelyne Saab’s family having left to take 
refuge on their land in the mountains, the 
filmmaker decided to open the family home 
to refugees from the South of Lebanon. The 
war is raging again. The urgency to testify 
is again imposed on her. However, Jocelyne 
Saab’s desire for fiction arises in the film 
she makes to denounce the partition of the 
city of Beirut and of her country in general: 
in Letter from Beirut, she appears herself, 
in a pink skirt, investigating the situation 
in the country. She stages situations to 
testify to the daily reality of the people. 
The commentary is again a text by Etel 
Adnan, on a different game: this time the 
text is a letter supposedly sent by Jocelyne 
to a friend abroad. In this film, the play 
with fiction allows to lighten the drama 
of the daily life of the Lebanese and the 
Palestinians, constantly pushed back and 
expropriated.

With Beirut My City (1982), this lightness 
disappears completely. The film opens 
with Jocelyne Saab, but she is no longer 
acting: this time she is testifying in front of 
her burned house. We are in the middle 
of the siege of Beirut by the Israeli army, 
whose objective is to kill the leader of the 
Palestine Liberation Organization, Yasser 
Arafat, and which has been holding sieges 
for two months from June 1982, with 
incessant bombing in the west of Beirut. 
Jocelyne Saab stays and films. She films 
until the departure of the Palestinians, who 
must finally leave Lebanon and withdraw 
their resistance to Tunis - far from Palestine. 
Beirut My City is violent because of what 
it shows of the cruelty of the Israeli army, 
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Ea filmează până la plecarea palestinienilor, 
care trebuie să părăsească în cele din urmă 
Libanul și să-și retragă rezistența la Tunis - 
departe de Palestina. Beirut, orașul meu este 
violent prin ceea ce arată despre cruzimea 
armatei israeliene, care atacă civilii și îi lasă 
abandonați. Comentariul acestui film, care 
nu dă glas nimănui altcuiva în afară de un 
bătrân hotărât să continue să-și ude plantele 
în ciuda bombardamentelor israeliene, este 
emoționant: scris de dramaturgul libanez 
Roger Assaf, el pune în discuție atât războiul, 
cât și posibilitatea de a vorbi despre el, de 
a face imagini din el. În fața unei asemenea 
dureri, nimic altceva nu este pe măsura ei.

După plecarea palestinienilor, Jocelyne Saab 
nu a mai vrut să filmeze Beirutul cu arma 
documentarului. S-a mutat înapoi la Paris și a 
lucrat din nou pentru un canal de televiziune 
francez. Cu toate acestea, a obținut 
recunoaștere internațională: în 1981, canalul 
de televiziune japonez NHK i-a comandat un 
documentar despre situația politică din Iran, 
la doi ani după revoluția islamică. Acest film, 
intitulat Iran: Utopia în mișcare (1981), descrie 
puterea unui popor manipulat în masă și 
influența din ce în ce mai puternică a religiei 
asupra acestei țări, unde kurzii, în special, 
încearcă încă să reziste uniformizării culturale 
impuse de revoluție. Teama lui Jocelyne 
Saab față de religie ca putere politică 
provine, în mod evident, din experiența sa 
din Liban, unde războiul civil este adesea 
citit ca un război al comunităților; chiar dacă 
Saab, care l-a văzut ca pe o luptă de clasă, 
s-a opus întotdeauna acestei idei, ea a asistat 
totuși la o ascensiune fanatică a religiei. Ea 
a dus această preocupare în Egipt, a treia sa 
țară de suflet, unde a mers să filmeze pentru 
televiziunea franceză atât comunitățile copte 
în Copții, Crucea faraonilor (1986), cât și 
ascensiunea islamismului în Iubirea lui Allah 
(1986). 

Ipocrizia religioșilor este, de asemenea, 

which attacks civilians and leaves them 
abandoned. The commentary of this film, 
which gives voice to no one other than an 
old man determined to continue watering 
his plants despite the Israeli bombardments, 
is poignant: written by the Lebanese 
playwright Roger Assaf, it questions both the 
war and the possibility of talking about it, of 
making images of it. In the face of such pain, 
nothing is equal to it.

After the departure of the Palestinians, 
Jocelyne Saab no longer wanted to film 
Beirut with the weapon of documentary. 
She moved back to Paris and worked again 
for a French television channel. However, 
she gained international recognition: in 
1981, the Japanese television channel NHK 
commissioned her to make a documentary 
on the political situation in Iran, two years 
after the Islamic revolution. This film, entitled 
Iran, Utopia in Motion (1981) depicts the 
power of a massively manipulated people, 
and gives an account of the increasingly 
strong hold of religion on this country, 
where the Kurds in particular still try to resist 
the cultural standardization imposed by the 
Revolution. Jocelyne Saab’s fear of religion 
as a political power obviously stems from 
her experience in Lebanon, where the civil 
war is often read as a war of communities; 
even if Saab, who saw it as a class struggle, 
has always opposed this idea, she has 
nevertheless witnessed a fanatical rise of 
religion. She took this concern to Egypt, her 
third country of heart, where she went to 
film for French television both the Coptic 
communities in The Cross of the Pharaohs 
(1986) and the rise of Islamism in The Love 
of Allah (1986).

The hypocrisy of the religious is also 
denounced in a portrait she makes at the 
end of the Lebanese civil war of a former 
extreme right-wing Christian militia member, 
Jocelyne Khoueiry, whom she films in her 
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denunțată într-un portret realizat la sfârșitul 
războiului civil libanez, al unei foste membre a 
miliției creștine de extremă dreapta, Jocelyne 
Khoueiry, pe care o filmează în refugiul ei 
religios din munții creștini libanezi într-un 
scurtmetraj intitulat Ucigașa (1989).

Portretul unei alte femei demonstrează 
excepționala capacitate a lui Saab de a se 
distanța de orice ideologie. În Doamna din 
Saigon (1997), atunci când a filmat-o pe 
Dr. Hoa, membră a unei grupări Maquis din 
Vietnam (trupe de gherilă) și ulterior, după 
eliberare, ministră comunistă, ea a refăcut 
drumul curajos al unei femei doctor care 
luptă împotriva inegalităților, dar nu a căzut în 
capcanele hagiografiei. Revoluțiile altora au la 
rândul lor propriile lor părți mai întunecate, pe 
care trebuie să le privim cu un ochi critic. 

La sfârșitul vieții sale, Jocelyne Saab s-a 
orientat spre arta contemporană. După cel 
de-al treilea film de ficțiune, Dunia, filmat 
în 2005 la Cairo, a realizat mai multe serii 
fotografice și scurte videoclipuri artistice. 
Carte poștală imaginară (2016), filmat în 
timpul unei rezidențe artistice în Turcia, este 
una dintre cele mai recente lucrări ale sale. 
La confluența dintre Est și Vest, obsedată de 
hipnotizantul pod care traversează Bosforul 
de la malul asiatic la cel european al orașului 
Istanbul, Jocelyne Saab își spune propria 
poveste. Ea este asemenea podului care 
a legat întotdeauna Estul de Vest, Parisul 
de Beirut sau Cairo, vorbind franceza la 
Beirut, dar militând cu ardoare pentru a le 
reaminti libanezilor că Libanul este o țară 
din Asia: identitatea acestei regiuni a lumii 
este complexă și torturată de poziția sa 
geopolitică. În acest film scurt și emoționant, 
Saab povestește despre boala sa, despre 
fragilitatea ei și a lumii pe care o va lăsa în 
urmă după moartea sa. Jocelyne Saab s-a 
stins din viață pe 7 ianuarie 2019 din cauza 
unui cancer, lăsând în urmă o operă prolifică 
și esențială pentru istoria regiunii, precum și 
pentru istoria cinematografiei.

religious haven in the Lebanese Christian 
mountains in a short film entitled The 
Woman Killer (1989).

Another woman’s portrait shows Jocelyne 
Saab’s exceptional ability to distance herself 
from all forms of ideology. When, for The 
Lady of Saigon (1997), she set out to film 
Dr. Hoa, a former Vietnamese maquis and 
then a communist minister after liberation, 
she retraced the courageous journey of a 
doctor fighting against inequality, but did 
not fall into the pitfalls of a hagiographic 
portrait. Other people’s revolutions also 
have darker sides that we must criticize.

At the end of her life, Jocelyne Saab 
turned to contemporary art. After her third 
fictional film Dunia, shot in 2005 in Cairo, 
she made several photographic series and 
short art videos. Imaginary Postcard (2016), 
shot during an artistic residency she led 
in Turkey, is one of her latest works. At the 
confluence of East and West, obsessed with 
the mesmerizing bridge that crosses the 
Bosphorus from the Asian to the European 
shore of the city of Istanbul, Jocelyne 
Saab tells her own story. She is like the 
bridge that has always linked the East to 
the West, Paris to Beirut or Cairo, speaking 
French in Beirut but militating ardently to 
remind the Lebanese that Lebanon is a 
country of Asia: the identity of this region 
of the world is complex and tortured by its 
geopolitical position. In this very short and 
moving film, Saab recounts her illness, her 
fragility and the fragility of the world she 
will leave behind after her death. Jocelyne 
Saab passed away on January 7, 2019 from 
cancer and leaves behind a prolific and 
essential work for the history of the region 
as well as for the history of cinema.
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Mathilde Rouxel holds a PhD in film 
history, specialising in Arab cinema. She 
is currently the co-artistic director of 
the Aflam festival in Marseilles and an 
independent researcher and curator. She 
worked with Jocelyne Saab from 2013, 
both as a researcher and a collaborator, 
and started with her a process of 
archiving her work, which she continues 
since Saab’s death within the Jocelyne 
Saab Association that she co-founded 
in 2019. Since 2015, she has published 
three books on Jocelyne Saab’s cinema, 
two of which she co-edited, and is now 
leading the collaborative project to 
restore her films and publish them.

Mathilde Rouxel deține un doctorat 
în Istoria Filmului, cu specializare în 
cinemaul arab. În prezent este co-
directoare artistică a festivalului Aflam 
din Marsilia, precum și cercetătoare 
și curator independent. A lucrat cu 
Jocelyne Saab începând din 2013, în 
calitate de cercetătoare și colaboratoare 
și a început procesul arhivării operei 
sale, continuat, după moartea lui Saab, 
în cadrul Asociației Jocelyne Saab, pe 
care a co-fondat-o în 2019. Din 2015 
până acum a publicat trei cărți despre 
cinemaul lui Jocelyne Saab, dintre care 
două în coeditare, iar acum conduce 
proiectul colaborativ de restaurare și 
publicare a filmelor sale. 
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Dacă există un album de imagini în mișcare 
ale primului deceniu de tranziție, atunci 
el trebuie căutat la Fundația Arte Vizuale 
(www.fav.ro). Patricio Guzmán, regizorul 
chilian care și-a legat numele de imaginile 
țării lui de origine, spunea că „o țară 
fără documentare este ca o familie fără 
un album de fotografii”. Anii ’90 au fost 
perioada cea mai tulbure și mai frământată 
din istoria noastră recentă, o perioadă în 
care mai nimeni nu se preocupa – sau 
nu știa cum - să reflecte și să reflecteze 
asupra transformărilor uluitoare, dureroase 
și contradictorii prin care trecea societatea 
românească.

Ca să ne dăm seama ce a însemnat 
Fundația Arte Vizuale în contextul anilor 
’90 ar trebui să descriem mai întâi peisajul. 
Sistemul de producție cinematografică se 
baza pe formele centralizate rămase din 
vechiul regim, monopolizate de o garnitură 
de regizori/producători. Studioul Sahia 
își pierdea treptat, odată cu finanțarea, și 
menirea - și personalul creativ, nereușind 
să se desprindă de rolul lui propagandistic. 
Televiziunea publică, singurul post existent 
până la apariția primelor canale comerciale, 
funcționa ca instrument politic al puterii. Iar 
distribuția de documentar dispărea rapid 
din săli, fie și ca scurt-metraj prezentat în 
completarea „filmelor artistice”. 

În toamna anului 1992, operatorul Vivi 
Drăgan Vasile (co-realizator al filmului 

If an album of moving images from the first 
post-communist decade exists, one should 
search for it at the Visual Arts Foundation 
(www.fav.ro). Patricio Guzmán, the Chilean 
director who linked his name to the images 
of his birthplace, said that “a country without 
documentaries is like a family without a photo 
album.” The 1990s represented the most 
confusing and troubled period in our recent 
history, a period when nobody cared – or 
knew how - to reflect and to meditate upon 
the astonishing, painful, and contradictory 
transformations the Romanian society was 
going through.

In order to understand what the Visual Arts 
Foundation meant in the context of the 1990s, 
we should first provide an overview of the 
situation. Cinema’s production system was still 
based on the centralized forms of the former 
regime, monopolized by a small group of 
directors/producers. Sahia, the documentary 
studio, was gradually losing its funding and 
purpose, as well as its creative staff, failing 
to break away from its propagandistic role. 
Public television, the only TV network that 
existed until the emergence of the first 
commercial channel, worked as a political 
instrument of power. Moreover, documentary 
film distribution was quickly disappearing from 
movie theatres, even in the form of short films 
presented as a supplement to ”artistic films.”

In the autumn of 1992, Vivi Drăgan Vasile 
(director of photography, co-author of the 

RETROSPECTIVĂ 
FUNDAȚIA ARTE 
VIZUALE, 
ANII 90
Alexandru Solomon

RETROSPECTIVE - 
THE VISUAL ARTS 
FOUNDATION, 
THE 1990s.
Alexandru Solomon
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„Piața Universității” și colaborator al 
studioului video al Grupului pentru Dialog 
Social) a reușit să obțină susținere privată 
pentru un proiect pe care l-a definit cam 
așa: „S-a născut ideea ca economia de 
piață să lucreze cumva și în favoarea 
artiștilor. Adică… un pic de haiducie.” Din 
grant-ul Fundației Soros s-au cumpărat 
echipamente video de filmare și de montaj 
și s-a amenajat un apartament la ultimul 
etaj al unui bloc de pe strada Câmpineanu. 
Fundația Arte Vizuale s-a deschis către 
tineri regizori și artiști care aveau proiecte 
de film, oferindu-le acces la echipamente 
profesionale – extrem de rare în România 
acelor ani - și acoperind minime cheltuieli 
de producție. Când descrii FAV-ul anilor 
’90 nu te poți abține să nu folosești 
sintagme idealiste care, astăzi, pot stârni 
zâmbete. Oază de libertate creativă, 
laborator de experimente, comunitate 
artistică ingenuă... 

Și totuși, fără să intervină nicicum în 
procesul creativ al celorlalți, Vivi a știut 
să imprime un program. Prima producție 
FAV a fost „S-a votat Codul Penal”, un 
film muzical-politic realizat chiar de 
Vivi, împreună cu Vali Sterian, în jurul 
temelor social-politice majore ale vremii: 
anti-comunismul și traumele represiunii, 
restaurația autoritară reprezentată de 
regimul Iliescu, penuria economică și 
mizeria socială a tranziției. Aceste teme 
au fost explorate apoi și de ceilalți autori, 
laolaltă cu preocuparea antropologică 
pentru mediile defavorizate, recuperarea 
memoriei culturale și istorice cenzurate 
în anii sovietizării sau ai lui Ceaușescu, 
etnografia vizuală a lumii rurale. FAV a 
reușit să deschidă ușile Arhivei de Filme și a 
oferit cineaștilor acces la imagini care până 
atunci nu fuseseră revizitate. O întreagă 
lume ignorată de producțiile audiovizuale 
mainstream, comerciale sau publice, și-a 
găsit o reprezentare în anii 90 la FAV. 
Deseori cu sarcasm, alteori cu melancolie, 
întotdeauna cu onestitate și empatie.

film “University Square,” and collaborator of 
the video studio run by the Group for Social 
Dialogue) managed to obtain private funding 
for a project that he defined as follows: “An 
idea was born, namely that market economy 
should somehow also work in favour of the 
artists. Some outlawry, in other words.” From 
the grant offered by the Soros Foundation, the 
group bought vide and editing equipment and 
secured a top-floor apartment in the center of 
Bucharest. The Visual Arts Foundation opened 
itself up to young film directors and artists who 
had film projects, by providing them access to 
professional equipment – which was extremely 
rare in Romania back then – and covering 
minimal production costs. When one describes 
the FAV of the 1990s, they cannot help 
resorting to idealist phrases which could raise 
smiles nowadays. An oasis of creative freedom, 
an experimental lab, an ingenuous artistic 
community… 

And yet, without interfering in any way with the 
creative process of the others, Vivi knew how to 
set a direction for the Foundation. The first FAV 
production was “The Penal Code Was Ratified”, 
a political music video made by Vivi himself 
along with Vali Sterian, around the major social-
political themes of the era: anti-communism 
and the traumas of repression, the authoritarian 
restoration represented by the Iliescu regime, 
the economic shortage and the social misery 
of the transition. These themes were later 
explored by other authors as well, together with 
the anthropological concern for disadvantaged 
communities, the recovery of the cultural and 
historical memory that had been censored 
during the Sovietization or under Ceaușescu, 
the visual ethnography of the rural world. FAV 
managed to open the doors of the National 
Film Archive and offered access to images that 
hadn’t been revisited up until then. An entire 
world ignored by audiovisual productions – 
whether mainstream, commercial, or public 
– found its representation in the 1990s at 
FAV. Oftentimes with sarcasm, sometimes 
with melancholy, but always with honesty and 
empathy.
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În jurul Fundației Arte Vizuale s-a coagulat 
rapid o comunitate foarte diversă, formată 
nu numai din cineaști aflați la început de 
drum (Radu Muntean, Radu Ionescu, Vali 
Hotea, Sorin Botoșeneanu, Cornel Mihalache, 
Anca Damian, subsemnatul și alții) sau din 
artiști vizuali interesați de noile media (Geta 
Brătescu, Radu Igazsag, Marilena Preda 
Sânc, Călin Dan, mai apoi Gaspar Csongor 
și Neil Coltofeanu). De-a lungul anilor, FAV 
a susținut inițiative ale unor trupe de dans 
contemporan (Contemp, Marginalii), a produs 
filme muzicale, a înregistrat spectacole 
de teatru independent și a produs o serie 
de making-of ale unor filme românești și 
maghiare.

Beta SP era un format video de vis pentru 
majoritatea independenților, chiar dacă azi ne 
șochează lipsa lui de claritate și finețe. Look-
ul „albumului video” realizat la FAV în anii 
’90 e determinat de limitele acestei ultime 
generații analogice, dinainte de trecerea la 
digital.

După înființarea CNC în 1999 și pe măsură 
ce regizorii și artiștii s-au orientat către 
publicitate sau alte circuite de finanțare, 
iar accesul la echipamente video s-a 
democratizat, FAV a devenit un producător 
ca toți ceilalți și aura lui s-a estompat, fără să 
dispară.

Retrospectiva Fundației Arte Vizuale 
propusă de One World Romania vine în 
continuarea preocupărilor noastre de 
revizitare a memoriei cinematografice (prin, 
dar nu numai, programul Sahia Vintage). Vă 
propunem aici două programe: unul de filme 
documentare și altul de filme experimentale 
sau – cu un termen azi depășit – de video 
art. O mică selecție de filme muzicale vine 
să le completeze. Să redescoperim împreună 
acest album de familie, creat în vremuri 
confuze, într-un spațiu de joc și de joacă unic.

A very diverse community soon coagulated 
around the Visual Arts Foundation, one that 
included both filmmakers at the beginning 
of their journey (Radu Muntean, Radu 
Ionescu, Vali Hotea, Sorin Botoșeneanu, 
Cornel Mihalache, Anca Damian, myself, and 
others) and visual artists with an interest for 
new media (Geta Brătescu, Radu Igazsag, 
Marilena Preda Sânc, Călin Dan, and later on 
Gaspar Csongor and Neil Coltofeanu.) Over 
the years, FAV supported various initiatives of 
contemporary dance groups (Contemp, The 
Marginals), produced musical films, recorded 
independent theatre shows, and created a 
series of making-ofs for several Romanian and 
Hungarian films. 

Betacam SP was a video format most 
freelancers could only dream of, even if today 
we are shocked by its lack of definition and 
color space. For the most part, the “video 
album” look developed at FAV in the 1990s is 
determined by the limits of this last generation 
of analogue equipment, prior to the transition 
to digital formats.

Following the inauguration of the National Film 
Centre (CNC) in 1999, as film directors and 
artists turned to advertising or other funding 
sources and the access to video equipment 
was democratized, FAV became a producer 
like any other and its aura began to fade, 
without ever disappearing.

The Visual Arts Foundation retrospective 
initiated by One World Romania is a 
continuation of our efforts to revisit cinematic 
memory (through the Sahia Vintage project, 
among others.) We thus propose two 
programmes: one comprising documentary 
films and another one made of experimental 
films (or ‘video art,’ as they used to be called 
- a term that is now obsolete.)  The two will 
be completed by a small selection of musical 
films. Let us rediscover together this family 
album, created in turbulent times, in a unique 
playspace.
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P.S. Nu putem vorbi despre FAV fără 
să-i menționăm pe oamenii care au 
format nucleul echipei: Velvet Moraru 
- producătoare, Gheorghe Oprea - 
cameraman, monteurii Dobrică Lospă și 
Mihai Mitici, Mariana Dincă – contabilă și, 
începând din anii 2000, Dana Bunescu – 
suport tehnic și creativ.

P.S. We cannot talk about FAV without 
mentioning the people who made up the 
core of the team: Velvet Moraru - producer, 
Gheorghe Oprea – camera operator, 
film editors Dobrică Lospă and Mihai 
Mitici, Mariana Dincă – accountant, and, 
beginning with the 2000s, Dana Bunescu - 
technical and creative support. 

FAV 1 – DOCUMENTARY / 
DOCUMENTAR
Marius Șopterean – Jurnalul unui păpușar 
de provincie / Diary of a Provincial 
Puppeteer
România / Romania, 1993, 24 min
Radu Muntean – Lindenfeld 1994
România / Romania, 1994, 8 min 30”
Radu Muntean – Viata e în altă parte / Life 
is Elsewhere
România / Romania, 1995, 12 min
Vali Hotea – Maya
România / Romania, 1995, 25 min
Mugur Vasiliu – Tonel și Vieru / Tonel and 
Vieru or About the Meaning of the Ballad
România / Romania, 1996, 19 min 30”
Valentin Suciu – Curtea interioară / Inner 
Courtyard 
România / Romania, 1996, 23 min

FAV 2 - EXPERIMENTAL
FAV – la a doua aniversare / FAV - the 2nd 
Anniversary
România / Romania, 1994,  4 min
Marilena Preda Sânc – Mindscape 
Dreaming Mind
România / Romania, 1997, 6 min
Marilena Preda Sânc – Despre bătrânețe / 
About Oldness
România / Romania, 1995, 11 min
Gaspar Csongor – Pot să intru cu 
tamponul în apă? / Can I Swim When I Am 
Wearing a Tampon?
România / Romania, 1996, 9 min

Geta Brătescu, Alexandru Solomon - 2 x 5
România / Romania, 1993, 4 min
Nir Weiss, Marcel Scutaru – Scultura da 
Passegio 
România / Romania, 1995, 10 min
Neil Coltofeanu, Gaspar Csongor – 
Primăvara / Spring
România / Romania, 1997, 3 min
Radu Igazsag, Alexandru Solomon – 
Strigăt în timpan / Shriek into the Eardrum
România / Romania, 1993, 27 min

FAV 3– MUSICAL / MUZICAL 
FAV – la a doua aniversare / FAV - the 2nd 
Anniversary
România / Romania, 1994, 4 min
Vivi Drăgan Vasile – S-a votat Codul Penal 
[fragmente] / The Penal Code Was Ratified 
[fragments]
România / Romania, 1992, 16 min (from a 
total of / dintr-un total de 42 m
Alexandru Andrieș – Cronica unei vizite 
anunțate / Chronicle of a Visit Foretold
România / Romania, 1994, 3 min

RETROSPECTIVĂ FAV, ANII 90
RETROSPECTIVE - FAV 1990s.
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Proiecție urmată de o discuție cu realizatorii 
FAV, moderată de criticul de film Călin 
Boto.

Screening followed by a discussion with the 
FAV filmmakers, moderated by film critic 
Călin Boto.
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Jurnalul unui 
păpușar de provincie
Diary of a Provincial 
Puppeteer

Un portret al actorului Călin Nemeș, care a 
înfruntat cu curaj soldații trimiși să reprime 
manifestațiile în timpul Revoluției, la Cluj. 
Deziluzionat și singur, Nemeș s-a sinucis în 
1993.

A portrait of the actor Călin Nemeș, who 
bravely faced the soldiers sent to suppress the 
demonstrations during the 1989 Revolution, 
in Cluj. Disillusioned and alone, Nemeș 
committed suicide in 1993. 

Marius Șopterean
România / Romania  , 1993, 24 min

FAV 1 – DOCUMENTARY / 
DOCUMENTAR 

Lindenfeld 1994

Satul Lindenfeld, înființat de un grup de 
etnici germani, a fost cândva o așezare 
prosperă. În 1994 satul mai are doar trei 
locuitori în vârstă, care trăiesc izolați. Nu le-a 
mai rămas decât ura unuia față de celălalt 
și speranța în Dumnezeul de tablă din fața 
bisericii părăsite a satului.

The village of Lindenfeld, founded by a 
group of ethnic Germans, was once a 
prosperous settlement.  In 1994 there are 
only three people in the village, who live in 
isolation. All they have left is their hatred for 
each other and their hope in the tin God at 
the front of the village’s abandoned church.  

Radu Muntean
România / Romania, 1994, 8 min 30”

FAV 1 – DOCUMENTARY / 
DOCUMENTAR 
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Maya

Maya în sanscrită înseamnă iluzie. Un 
documentar - cu un acces extraordinar - 
despre Gregorian Bivolaru și școala sa de 
Yoga, aflată pe atunci la apogeul succesului.

In Sanskrit “maya” means illusion. A 
documentary – offering extraordinary access 
– about Gregorian Bivolaru and his yoga 
school, then at the height of its success. 

Vali Hotea
România / Romania, 1995, 25 min

Viața e în altă parte
Life is Elsewhere

Timpul curge lent într-o mânăstire, în care se 
regăsesc mai multe generații de maici. Deși sunt 
izolate, ecourile și tentațiile lumii dezlănțuite din 
afara zidurilor ajung până la ele.

Time passes slowly in a monastery where several 
generations of nuns live together. Although 
isolated, the echoes and the temptations of 
the madding crowd outside the convent’s walls 
nevertheless reach them. 

Radu Muntean
România / Romania, 1995, 12 min

FAV 1 – DOCUMENTARY / 
DOCUMENTAR 

FAV 1  – DOCUMENTARY / 
DOCUMENTAR 
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Tonel și Vieru
Tonel and Vieru or 
About the Meaning of 
the Ballad

Amintirea unei tragedii pasionale - o dublă 
crimă petrecută într-un sat de ciobani acum 50 
de ani - se păstrează sub forma unei balade. 
Sătenii rememorează evenimentele, iar lăutarii 
vorbesc despre nașterea acestei piese din care 
lipsește punctul de vedere al victimei, întrucât 
asasinul este cel care le-a comandat balada.

The memory of a tragedy of passion – a 
double murder that took place in a shepherd’s 
village 50 years ago – is preserved in the form 
of a ballad. The villagers recall the events and 
the musicians talk about the birth of this song 
that lacks the victim’s point of view, because 
the assassin is the one who commissioned 
them to compose this ballad.

Mugur Vasiliu
România / Romania, 1996, 19 min 30”

Curtea interioară
Inner Courtyard

Într-un bloc din centrul Bucureștiului 
conviețuiesc istorii personale care mai de 
care mai diferite. Vecinii știu totul unii despre 
ceilalți. Fiecare în felul lui e captiv între pereții 
ce dau în curtea interioară.

In an apartment building in the centre of 
Bucharest various personal histories coexist. 
The neighbours know everything about each 
other. In his or her own way, each of them is 
captive within the walls that face the inner 
courtyard. 

Valentin Suciu
România / Romania, 1996, 23 min

FAV 1 – DOCUMENTARY / 
DOCUMENTAR 

FAV 1  – DOCUMENTARY / 
DOCUMENTAR 
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FAV – la a doua 
aniversare
FAV - the 2nd 
Anniversary

Mindscape Dreaming 
Mind 

La doi ani de la înființare, Vivi Drăgan Vasile 
face un bilanț al Fundației: „S-a născut ideea 
ca economia de piață să lucreze cumva și în 
favoarea artiștilor. Adică un pic de haiducie.” 
Include imagini ale vizitei lui George Soros la 
FAV și o ședință de board a Fundației.

Two years after its founding, Vivi Drăgan Vasile 
makes an assessment of the Foundation: “An 
idea was born, namely that market economy 
should somehow also work in favour of the 
artists. Some outlawry, in other words.” It 
includes images from George Soros’ visit at 
FAV and a board meeting of the Foundation. 

Într-un amestec de performance și body art, 
artista își folosește corpul și chipul ca ecran de 
proiecție și fundal pictat.

In a mixture of performance and body art, 
the artist uses her own face and body as a 
projector screen and painted background. 

 
România / Romania, 1994,  4 min 

Marilena Preda Sânc
România / Romania, 1997, 6 min

FAV 2 - EXPERIMENTAL

FAV 2 - EXPERIMENTALFAV 3 – MUSICAL / MUZICAL 
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Despre bătrânețe
About Oldness

Pot să intru cu 
tamponul în apă?
Can I Swim When 
I Am Wearing a 
Tampon?

Pe de o parte, chipurile îmbătrânite ale femeilor, 
filmate în ambianța obiectelor adunate de-o 
viață; de cealaltă parte, puterea imaginilor 
metaforice: vulcani, cimitire, șantiere. O reflecție 
despre trecere.

On the one hand, the women’s aged faces, 
filmed among objects collected over a lifetime; 
on the other, the power of metaphorical images: 
volcanoes, cemeteries, construction sites. A 
meditation on the act of passing. 

Jurnalul hipnotic, semi-fictiv al unei tinere care 
se maturizează într-o lume care nu-i lasă nici un 
pic de intimitate.

The hypnotic, semi-fictional diary of a young 
woman’s coming of age in a world which gives 
her no privacy. 

Marilena Preda Sânc
România / Romania, 1995, 11 min

Gaspar Csongor
România / Romania, 1996, 9 min

FAV 2 - EXPERIMENTAL FAV 2 - EXPERIMENTAL
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2 x 5 Scultura da Passegio

Mâinile artistei au viața lor proprie, ele 
amenință, mângâie sau se transformă în 
peisaje. Al treilea film realizat de Geta Brătescu 
și Alexandru Solomon.

The artist’s hands have their own life, they 
threaten, caress or turn into a landscape 
of wrinkles and shadows. This is the third 
film made by Geta Brătescu and Alexandru 
Solomon.

Un happening realizat de studenți ai Academiei 
de Artă, inspirat de o sculptură-obiect a lui 
Michelangelo Pistoletto. Sculptura traversează 
Bucureștiul și intră în dialog cu locuitorii 
orașului, pe fundalul anilor 90.

A happening made by students from the Art 
Academy, inspired by one of Michelangelo 
Pistoletto’s sculpture-objects. The sculpture 
crosses the city of Bucharest and enters into 
dialogue with its inhabitants, against the 
backdrop of the 1990s. 

Nir Weiss, Marcel Scutaru
România / Romania, 1995, 10 min

Geta Brătescu, Alexandru Solomon
România / Romania, 1993, 4 min

FAV 2 - EXPERIMENTAL FAV 2 - EXPERIMENTAL
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Primăvara
Spring

Strigăt în timpan
Shriek into the 
Eardrum

Două variante – una optimistă, alta pesimistă 
– ale unui sonet de Ion Luca Caragiale se 
transformă în peisaje video. Pe care-l preferați?

Two versions – an optimistic and a pessimistic 
one – of a sonnet by Ion Luca Caragiale turn 
into video landscapes. Which one do you 
prefer? 

O cronică neconvențională a Avangardei 
literare și artistice românești. Filmul reconstituie 
atmosfera acelor ani de nebunie (1916-1947) în 
spiritul avangardiștilor, printr-un colaj amețitor 
de texte și imagini fundamentale. 

An unconventional chronicle of the literary 
and artistic Romanian avant-garde. The film 
recreates the atmosphere of those frenzied 
years (1916-1947) in the spirit of the avant-garde, 
through a bewildering collage of fundamental 
texts and images. 

Neil Coltofeanu, Gaspar Csongor
România / Romania, 1997, 3 min

Radu Igazsag, Alexandru Solomon
România / Romania, 1993, 27 min

FAV 2 - EXPERIMENTAL FAV 2 - EXPERIMENTAL
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S-a votat Codul Penal 
[fragmente]
The Penal Code Was 
Ratified [fragments]

Primul film produs de FAV este un muzical 
social-politic cu Valeriu Sterian și Compania 
de Sunet, din care am extras patru din cele 
zece piese ale „albumului” (Escu, Viitorii 
deținuți politici vor să știe, Vom fi ce-am fost și 
Rugăminte fără zăbală).

The first film produced by FAV is a sociopolitical 
musical featuring Valeriu Sterian and the Sound 
Company, from which we extracted four of 
the ten songs of the “album” (Escu, The future 
political prisoners want to know, We will be 
what we have been, and A plea without a 
bridle.) 

Vivi Drăgan Vasile
România / Romania, 1992, 16 min
(from a total of / dintr-un total de 42 min)

FAV 3 – MUSICAL / MUZICAL 

Cronica unei vizite 
anunțate
Chronicle of a Visit 
Foretold

„Cronica unei vizite anunțate” face parte 
dintr-o serie de trei clipuri muzicale realizate 
de Andrieș la FAV și vorbește cu sarcasm 
despre vizita Regelui Mihai în România, care a 
fost blocată de președintele Iliescu.

Chronicle of a Visit Foretold is part of a series 
of three music videos made by Andrieș at FAV 
and talks sarcastically about the visit of King 
Michael I, which was blocked by president 
Iliescu. 

Alexandru Andrieș
România / Romania, 1994, 3 min

FAV 3 – MUSICAL / MUZICAL 
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Želimir Žilnik este fără îndoială unul dintre 
cei mai importanți și provocatori regizori ai 
cinemaului socio-politic, „rebelul” filmului 
iugoslav și post-iugoslav. Un deconstructor 
și demistificator pe întreg parcursul carierei 
sale, de la pozițiile sale politice la stil(urile) 
cinematografic(e), cu o activitate care 
însumează peste 50 de ani și peste 50 de 
filme,  Žilnik nu e un autor sau o personalitate 
ușor de descris într-o introducere succintă 
și nu i se poate face dreptate printr-o 
retrospectivă de mici dimensiuni. 

Toate filmele sale se învârt în jurul corelației 
dintre ideologie și societate, concentrându-
se asupra persoanelor marginalizate, dând 
o voce oamenilor defavorizați, invizibili 
din punct de vedere social, îngerilor 
căzuți ai circumstanțelor politice și ai 
ingineriei sociale. Žilnik a folosit din plin 
potențialul poziției sale ca intelectual public, 
chestionând cu vehemență autoritatea și 
refuzând compromisurile oportune. 

Din punct de vedere vizual, filmele sale sunt 
tulburătoare și ironice, crude și reale, camera 
este murdară și ostentativă iar montajul – 
neconvențional. Stilul său sfidător e mai 
curând un „anti-stil”, abordarea narativă din 
filmele sale este una fragmentată, recurgând 
deseori la actori neprofesioniști care se 
joacă pe ei înșiși, explorând în mod îndrăzneț 
granița dintre documentar și ficțiune, un 
aspect care a devenit una din mărcile sale 
auctoriale. Cinematografia lui Žilnik e un 
vast teren de joacă și experimentare unde el 
refuză cu încăpățânare să se supună formei, 
folosind limbajul filmic ca unealtă pusă în 
slujba ideilor și întrebărilor sale politice, pe 

Želimir Žilnik is undoubtedly one of the 
most prominent and provocative directors 
of socio-political film, the “rebel” of the 
Yugoslav and post Yugoslav cinema. A 
deconstructor and a demystifier throughout 
all his career, from his political stances to 
the film style(s), with a career spanning over 
50 years and over 50 films, Žilnik is not an 
author and a person that is easy to describe 
in a short introduction or to do justice 
through a small retrospective.

All his works circle around the correlation 
between ideology and society, infallibly 
focusing on the marginalized people, 
giving voice to the socially invisible and 
underprivileged, the fallen angels of 
the political circumstances and social 
engineering. Žilnik has been using his 
position as a public intellectual to the fullest, 
fiercely questioning authorities and making 
no opportune compromises.

Visually, his films are disturbing and ironic, 
raw and real, the camera is dirty and ‘in 
your face,’ the editing unconventional. 
His defiant style is rather ‘anti-style,’ the 
narrative approach of his films is disrupted, 
often using non-professional actors playing 
themselves, boldly exploring the border 
between documentary and fiction, which 
also became one of his recognizable 
trademarks. The cinematography of Žilnik is 
a huge playground where he is stubbornly 
refusing to submit to the form and using 
film language as a tool to serve his ideas 
and political questions, to which he 
remained loyal and consistent throughout 
his career.

RETROSPECTIVĂ 
ŽELIMIR ŽILNIK

ŽELIMIR ŽILNIK 
RETROSPECTIVE
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care le-a urmărit cu consecvență de-a lungul 
întregii sale cariere. 

Viața nu l-a răsfățat. Născut în lagărul de 
concentrare nazist din Niš în 1942, părinții 
săi, partizani antifasciști, au fost uciși înainte 
ca el să împlinească doi ani, iar Žilnik a fost 
crescut de bunicii săi și de mătușa sa din 
Novi Sad, unde continuă să trăiască și să 
lucreze până în ziua de azi. 

În timp ce studia Dreptul în Novi Sad, s-a 
alăturat clubului de cinema, unde a luat 
contact cu scena de film underground și a 
făcut primele sale  încercări cinematografice. 
Ulterior a devenit asistentul lui Dušan 
Makavejev și, foarte curând, în cadrul casei 
de producție Neoplanta Film, a realizat 
primele sale documentare de scurt metraj. 

Polemice și antitradiționale, aceste 
remarcabile filme angajate socio-politic 
au reprezentat o contribuție esențială la 
așa-numitul Nou Val iugoslav (1963-1972), 
care a adus un suflu proaspăt în limbajul 
cinematografic obosit al vremii, alături de 
alți cineaști semnificativi precum Dušan 
Makavejev, Živojin Pavlović, Aleksandar 
Petrović, Karpo Godina, pentru a-i numi doar 
pe câțiva dintre ei. 

Marcați de o relativă libertate creativă și 
ideologică a scenei artistice, anii 1960 au 
fost descriși de Žilnik drept „aproape normali 
[…] ani liniștiti – în care puteai trăi, învăța 
și munci în voie fără să simți dogmatismul 
ucigător de-a lungul șirei spinării; Fără un 
sentiment de neliniște și de rușine din pricina 
prostiei, valorilor kitsch și tendințele de 
autodistrugere ale modelului oficial.”

Primele sale documentare de scurt metraj, 
„Jurnal despre tinerii satului, iarna” („Žurnal 
o omladini na selu, zimi”, 1967), „Șomerii” 
(„Nezaposleni ljudi”, 1968), „Micii pionieri” 
(”Pioniri maleni mi smo vojska prava, 

Life didn’t pamper him. Born in the Nazi 
concentration camp in the City of Niš (then 
German-occupied Serbia) in 1942, his anti-
fascist partisan parents were killed by the 
time he reached the age of two and he was 
raised by his grandparents and his aunt in 
Novi Sad where he still lives and works to 
this day.

While studying law in Novi Sad he joined 
the Cinema club where he got in touch 
with the local underground film scene 
and made his first attempts at cinema. He 
then became Dušan Makavejev’s assistant 
and very soon under the framework of 
production company ‘Neoplanta Film’ he 
made his first short documentaries.

Polemical and nontraditional, these 
outstanding socio – politically committed 
films made an essential contribution to the 
so called Yugoslav ‘New Wave’ (1963 – 
1972), that brought novelty to the apathetic 
cinema language of the time along with 
notable filmmakers like Dušan Makavejev, 
Živojin Pavlović, Aleksandar Petrović, Karpo 
Godina.

Marked by a relative creative and 
ideological freedom of the artistic scene, 
the early 60’s were described by Žilnik as 
“near to normal […]  years of peace – you 
could live, learn, work full abreast without 
any killing dogmatism running down your 
spine; Without a sentiment of uneasiness 
and shame because of the stupidity, kitsch 
values and self-destruction of the ruling 
model.”

His first short documentaries  ‘Newsreel 
on Village Youth, in Winter’ (‘Žurnal 
o omladini na selu, zimi,’ 1967), ‘The 
Unemployed’ (‘Nezaposleni ljudi,’ 1968), 
‘Little Pioneers’ (‘Pioniri maleni,’ 1968) and 
‘June Turmoil’ (‘Lipanjska gibanja,’ 1968) 
dealing with poverty, unemployment, 
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svakog dana ničemo ko zelena trava”, 1968) 
și „Tulburările din iunie” („Lipanjska gibanja”, 
1968), care abordează subiecte precum 
sărăcia, șomajul, migrația și lipsa adăpostului, 
au fost realizate într-o perioadă sensibilă din 
punct de vedere politic, când Europa a fost 
lovită de evenimente importante, - mai precis 
protestele din 1968 și ocuparea Cehoslovaciei 
de către URSS, când Iugoslavia și-a arătat  
atitudinea sa clară de lider al mișcării de 
nealiniere. 

În ciuda iritării unor critici de film și chiar a 
criticii aduse de Tito „acestor filme moderniste 
care nu au nimic de-a face cu arta ca atare, 
și cu atât mai puțin cu realitatea noastră”, 
aparatul de stat iugoslav a tolerat pentru o 
vreme Noul Val rebel și disident , încercând să 
se diferențieze de standardele sovietice dure 
și să mențină imaginea „noii societăți”. Dar 
lucrurile aveau să se schimbe. 

„Șomerii” („Nezaposleni ljudi”, 1968) a primit 
Marele Premiu în Oberhausen, fiind urmat, 
un an mai târziu, de Premiul Special pentru 
„Tulburările din iunie” („Lipanjska gibanja”, 
1969), despre protestele studențești din 1968 
de la Belgrad, în timp ce criticii din Iugoslavia 
îl acuzau pe Žilnik că ar fi deformat realitatea 
și că ar fi „criticat societatea noastră prin 
mijloace non-filmice.” Primul său lungmetraj, 
„Opere timpurii”  („Rani radovi”, 1969) i-a adus 
Ursul de Aur de la Berlin, atenție sporită în 
media, dar și prima sa cenzură și primul său 
proces. Odată cu „Opere timpurii” , mișcarea 
Noului Val a ajuns să fie numită peiorativ 
Valul Negru pentru că „se concentra numai 
asupra aspectelor întunecate ale societății”, 
iar aparatul de stat iugoslav a decis să îl 
monitorizeze mai strict, confiscând, drept 
consecință, toate copiile negative ale noului 
lungmetraj al a lui Žilnik, „Libertate sau benzi 
desenate” („Sloboda ili strip”, 1972), aflat încă 
în faza de montaj. 

„Film negru” („Crni film” 1971) este una dintre 
cele mai usturătoare critici aduse de Žilnik 

migration and homelessness were done in 
a political sensitive period when Europe 
was hit by important events - namely the 
68’ protests and the Soviet occupation of 
Czechoslovakia, when Yugoslavia fought 
strongly to show its clear attitude as the 
non-alignment movement leader to the 
world.

Despite some film critics’ irritation and 
even president Tito’s criticism of these 
“modernist works, which have nothing to 
do with art as such, and even less with our 
reality,” the Yugoslav apparatus tolerated 
for some time the rebellious, dissident ‘New 
Wave,’ attempting to differentiate itself from 
the harsh Soviet standards and to maintain 
the image of the ‘new society’. But things 
were about to change.

‘The Unemployed’ (‘Nezaposleni ljudi,’ 
1968) was awarded the Grand Prix in 
Oberhausen, followed by the Special Award  
for ‘June Turmoil’ (‘Lipanjska gibanja,’ 1969) 
on the 68’ students protest in Belgrade, 
while  critics  back home accused Žilnik  of 
deforming the reality and “criticizing our 
society through non-filmic means. His first 
feature film ‘Early Works’ (‘Rani radovi,’ 
1969) brought him the Berlin Golden Bear, 
a lot of media attention, but also his first 
serious censorship and first court case.  
After ‘Early Works,’ the media pejoratively 
named the ‘New Wave’ movement the 
‘Black Wave’ for ‘pointing only to the dark 
sides of society’ and the Yugoslav apparatus 
decided to monitor it more closely, 
confiscating as a result all negatives of 
Žilnik’s new feature ‘Freedom or Cartoons’ 
(‘Sloboda ili strip,’ 1972) while still in the 
editing phase.

‘Black Film’ (‘Crni film,’ 1971) is one of 
Žilnik’s most biting critiques on the social 
inequalities ignored by the official data 
of the socialist propaganda, as well as a 
self-critical questioning of the exploitative 
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inegalităților sociale ignorate de datele 
oficiale ale propagandei socialiste, precum 
și o chestionare autocritică a dimensiunii 
exploatatoare a cinemaului și a puterii sale 
de a aduce o schimbare reală. În seara 
premierei, Žilnik a citit pe scenă manifestul 
său intitulat „Acest festival este un cimitir”, în 
care denunța „lipsa de valoare a umanismului 
abstract, a exploatării sărăciei”, „presupusul 
curaj si cinemaul angajat social care, în 
fond, nu e altceva decat modul în care își 
exercită puterea cinemaul burghez.””(„Film 
negru” va fi proiectat în cadrul retrospectivei 
OWR împreună cu cea mai mare parte a 
scurtmetrajelor din perioada timpurie a lui 
Žilnik.) 

În timp ce Partidul Comunist eticheta cineaștii 
Valului Negru drept „inamici” și reprima tot 
mai mult mișcarea, Žilnik se confrunta nu 
doar cu cenzura „filmelor sale inacceptabile”, 
ci și cu ostracizarea totală. Rămas fără 
asigurare socială, dat afară din sindicatul 
cineaștilor și abandonat de producătorii de 
film cărora le era prea frică să fie asociați cu 
el,  Žilnik pleacă la mijlocul anilor 1970 în exil 
în Germania de Vest.

Nici perspectiva unei poziții confortabile 
ca artist disident refugiat în Occident, nici 
parfumul libertății nu au îmblânzit simțul 
critic al lui Žilnik, care nu a cruțat inegalitățile, 
tabuurile sociale și mentalitatea noii sale țări-
gazdă. 

Tema recurentă a muncii și a migrației este 
prezentă în majoritatea filmelor realizate 
de autor în Germania. Începând cu 
„Solicitare” („Antrag”, 1974) și continuând cu 
scurtmetraje ca „Inventar - Strada Metz nr. 11” 
(„Inventur - Metzstrasse 11”, 1975), „Protecția 
patrimoniului” („Unter Denkmalschultz”, 1975) 
și „Regulile casei” („Hausordnung”, 1975), 
camera sa se focusează asupra așa-numiților 
Gastarbeiters (muncitori imigranți) și a 
precarelor condiții de trai și de muncă cu care 
se confruntă aceștia. 

dimension of filmmaking and of its power 
to bring about real change. On the opening 
night Žilnik read from the stage his manifesto 
entitled ‘This Festival Is a Cemetery,’ where 
he pointed at the “worthlessness of abstract 
humanism, the exploitation of poverty” and 
the “alleged bravery and socially conscious 
filmmaking which just represents the ruling 
fashion of bourgeois cinema.” (‘Black film’ 
will be screened in the OWR retrospective 
together with most of the shorts of Žilnik’s 
early period.)

While the communist party labeled the 
‘Black Wave’ filmmakers as enemies and 
increasingly suppressed the movement, 
Žilnik was facing not only the censorship 
of his ‘unacceptable works’,  but also 
complete ostracization. Stripped of his social 
insurance, thrown out of the filmmakers’ 
union and cast off by film producers too 
afraid to be associated with him, Žilnik left in 
the mid 1970s in exile to West Germany.

Neither the prospect of a cozy position 
as a dissident, refuged artist in the west, 
nor the scent of freedom tamed Žilnik’s 
critical sense, which didn’t spare the social 
inequalities, the social taboos and the 
mentality of his new host country. 

The recurrent theme of work and migration 
is present in most of his German films. 
Starting with ‘Request’ (‘Antrag’, 1974) 
and continuing with shorts like Inventory 
(‘Inventur - Metzstrasse 11,’ 1975), ‘Under 
the Protection of the State’ (‘Unter 
Denkmalschultz,’ 1975), ‘House Orders’ 
(‘Hausordnung,’ 1975) his camera is turned 
towards the Gastarbeiters (immigrant 
workers) and their precarious living and 
working conditions.

His critical look didn’t go easy on the 
German state either. Problematizing the 
excessive use of force by police and media 
manipulation around a bank robbery 
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Privirea sa critică nu a fost blândă nici cu 
statul german. Problematizând excesul de 
forță al poliției și manipularea mediatică în 
contextul unei spargeri de bancă în care 
erau implicați membri ai Facțiunii Armatei 
Roșii (RAF), documentarul-eseu „Execuție 
publică” („Öffentliche Hinrichtung”, 1974) a 
devenit singurul documentar german interzis 
imediat. „Au scris pur și simplu o motivație, 
a cărui esență era <<filmul nu înțelege 
circumstanțele Germaniei și nu ar trebui 
să fie prezentat public pentru că descrie 
dezbaterile noastre politice în mod eronat. 
>> Prin urmare, filmul nu a fost niciodată 
prezentat public.” (Žilnik, 2007) Žilnik a fost 
aspru criticat pentru „înțelegerea sa ignorantă 
a contextului german” și chiar cercetat și 
suspectat că ar fi un simpatizant al grupului 
terorist de extremă stânga. 

Următorul său film de ficțiune, „Paradis. 
O tragicomedie imperialistă” („Paradies. 
Eine imperialistische Tragikomödie”, 1976), 
bazat pe cazul real al unei răpiri înscenate a 
unui politician de dreapta de către un grup 
terorist, era un gest provocator evident, ce 
făcea referire la filmul său cenzurat, „Execuție 
publică”, reprezentând, în consecință, 
picătura care a umplut paharul și care a dus 
la deportarea sa înapoi în Serbia. 

Perioada sa iugoslavă timpurie, urmată de 
cea germană, constituie un corpus fascinant 
de lucrări ale unui cineast care a refuzat să 
se plece atât în fața așa-numitului “socialism 
moderat” iugoslav, cât și în fața “democrației 
liberale” germane și e, de asemenea, o 
mărturie ironică a faptului că nici unul dintre 
aceste sisteme n-a tolerat „prea bine” critica 
fără compromisuri. (Spectatorii noștri vor avea 
privilegiul de a viziona o selecție consistentă 
din ambele perioade, inclusiv filme din 
perioada  germană, care au dispărut în mod 
curious pentru mai multe decenii și au fost 
redescoperite cu doar un an în urmă.) 

Realizat la scurt timp după întoarcerea sa în 

involving the Red Army Faction (RAF) his 
documentary essay ‘Public State Execution’ 
(‘Öffentliche Hinrichtung,’ 1974) became 
the only German documentary to be 
immediately banned. “They simply wrote 
a judgement, to the effect of: ‘the film 
doesn’t understand the circumstances in 
Germany and should not be shown publicly 
because it’s presenting our political debate 
falsely’. So, it was never shown publicly” 
(Žilnik, 2007). Žilnik was blatantly criticized 
for his ‘ignorant understanding of the 
German context’ and even scrutinized 
and suspected to be a sympathizer of the 
radical left terrorist group.

His next fiction film ‘Paradise. An 
Imperialist Tragicomedy’ (‘Paradies. Eine 
imperialistische Tragikomödie,’ 1976), 
based on the case of the fake kidnapping 
of a right-wing politician by a terrorist 
group was an obvious provocative hint to 
his banned ‘Public State Execution,’ and 
subsequently the last drop that spilled over 
the glass, leading to his deportation back 
to Serbia.

His early Yugoslav phase, followed by 
the German one constitute an utterly 
captivating body of work of a filmmaker 
who refused to bow down both to the so 
called Yugoslav ‘soft-socialism’ and to the 
German ‘liberal democracy’ and also an 
ironic testimony that none of these systems 
could handle ‘too well’ uncompromised 
criticism. (Our public will have the privilege 
to watch a consistent selection of both 
work phases including the German films, 
which curiously disappeared for many 
decades and were rediscovered just one 
year ago.)

Shot shortly after his return to Yugoslavia, 
‘Market People’ (‘Placmajstori,’ 1977) 
is a less known, but fascinating short 
documentary capturing the muddy chaos 
of the biggest Yugoslav fair between 
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Iugoslavia, „Oameni la târg” („Placmajstori”, 
1977) este un documentar de scurt metraj 
mai puțin cunoscut, dar fascinant, ce 
surprinde haosul noroios al celui mai mare 
târg din Iugoslavia, populat de clienți și 
vânzători, lei de circ și fanfare. Filmul a fost 
produs de TV Novi Sad și filmat de unul din 
principalii colaboratori ai lui Žilnik din timpul 
fazei TV, directorul de fotografie Ljubomir 
Bečejski, care s-a mutat ulterior în România, 
unde trăiește până în prezent. („Oameni 
la târg” va concluziona slot-ul alocat fazei 
germane din retrospectiva noastră.)

În perioada de apus a experimentului socialist 
iugoslav, Žilnik și-a găsit o nișă de libertate 
creativă în televiziunea din Novi Sad și cea 
din Belgrad, realizând zeci de filme. A rămas 
fidel preocupării sale sociale, dând voce 
unor personaje incredibile din sate uitate 
de lume sau din cartiere mărginașe. În cea 
mai prolifică perioadă a sa, din 1977 până 
în 1990, Žilnik și-a dezvoltat în continuare 
stilul său hibrid ce îmbină documentarul și 
ficțiunea, în care protagoniștii se joacă pe ei 
înșiși, deschizând calea noului gen al „docu-
dramei”. 

La începutul anilor 1990, naționalismul 
etnic începea sa ia proporții devastatoare, 
iar motto-ul oficial al Iugloslaviei socialiste 
„Fraternitate și Unitate”, a fost înecat în sânge 
în timpul Războiului din Balcani. În timp ce 
conflictul încă făcea ravagii, Žilnik a filmat 
docu-drama performativă de mediu metraj 
„Tito pentru a doua oară printre sârbi” („Tito 
drugi put među Srbima”, 1994), în care a pus 
un actor îmbrăcat în uniforma de mareșal 
a lui Tito să meargă pe străzile Belgradului 
și să vadă ce s-a întâmplat cu țara sa și cu 
oamenii acesteia după moartea sa. Întâlnirea 
suprarealistă dintre trecut și prezent a atras 
instantaneu o mare de oameni și de reacții, 
creând o radiografie complexă, tragicomică 
a confuziei ideologice a unei țări răvășite 
de consecințele naționalismului, ale crizei 
economice și ale războiului. 

customers and sellers, circus lions and 
brass bands. This film was produced by 
TV Novi Sad and shot by Žilnik’s regular 
cinematographer from the TV phase 
Ljubomir Bečejski, who later moved to 
Romania, where he still lives. (‘Market 
People’ will conclude the German phase 
slot of the retrospective.)

During the sunset of the Yugoslav socialist 
experiment, Žilnik found himself a niche of 
creative freedom on TV in Novi Sad and 
in Belgrade, authoring dozens of films. He 
remained faithful to his social focus, giving 
a voice to incredible characters in forgotten 
villages or unpopular city boroughs. In his 
most consistent period from 1977 to 1990, 
Žilnik further developed his hybrid style in 
which he blends documentary with fiction 
and has protagonists playing themselves, 
paving the way for the new genre of ‘docu-
drama.’

In the early 1990s, ethnic nationalism 
started to take devastating proportions 
and ‘Brotherhood and Unity’, the official 
motto of socialist Yugoslavia was drowned 
in blood during the Balkan war. While the 
conflict was still raging, Žilnik shot the mid-
length performative documentary-drama, 
‘Tito Among the Serbs for the Second 
Time’ (‘Tito drugi put među Srbima,’ 1994), 
in which he engaged an actor dressed in 
Tito’s marshal uniform to descend on the 
streets of Belgrade and see what happened 
to his people and country after his death. 
This surreal encounter of past with present 
immediately attracted rivers of the people 
and reactions, creating a complex, tragic-
comic radiography of the ideological 
confusion of a country ravished by the 
consequences of nationalism, economic 
crisis and war.

In the 2000’s Žilnik turned again the focus 
on immigrants in his ‘Kennedy’ trilogy 
about Roma people, who fled the Balkan 
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În anii 2000 Žilnik și-a îndreptat din nou 
atenția către imigranți în trilogia „Kennedy”, 
despre romii de origine sârbă, care au fugit 
din calea Războiului din Balcani în anii 1990 
ducându-se în Germania, iar 10 ani mai 
târziu sunt forțați să se întoarcă în Serbia. 
Retrospectiva noastră include prima parte 
a trilogiei: docu-drama „Kenedi se întoarce 
acasă” („Kenedi se vraća kući”, 2003), care 
pune în evidență politicile europene adesea 
rasiste, precum și vulnerabilitatea și puterea 
anumitor oameni de a o lua de la capăt iar și 
iar. 

„Capitalismul de școală veche” („Stara 
škola kapitalizma”, 2009), ce va fi proiectat 
în deschiderea retrospectivei Žilnik, 
problematizează destinele unor muncitori 
concediați dintr-un mic oraș din Serbia și 
răpirea șefului lor abuziv. Acest film semi-
ficțional se concentrează asupra luptei 
muncitorilor împotriva privatizării uzinelor 
BEK din Zrenjanin, îmbinând filmări de 
documentar ale protestelor cu narațiunea 
ficțională. Acesta este unul dintre cele mai 
emblematice filme ale lui Žilnik despre 
tranziția sălbatică către capitalism și poate 
fi privit ca o alegorie mai vastă a acestei 
perioade, cu care putem în mod cert să găsim 
asemănări și la care ne putem raporta. 

Žilnik a fost și continuă să fie un cronicar 
lucid al vremurilor sale, care nu se ferește să 
privească orice sistem cu o nemiloasă ironie și 
cu o atitudine critică. A face dreptate printr-o 
retrospectivă unei filmografii atât de bogate, 
precum și unui intelectual de o asemenea 
talie nu e un lucru ușor, dar dorim să ne 
înclinăm în fața acestui cineast și să oferim 
spectatorilor OWR o selecție consistentă 
a filmelor lui. Ne-am propus să acoperim 
majoritatea perioadelor sale de creație prin 
filme emblematice sau mai puțin cunoscute și 
totodată să dăm publicului nostru șansa de a 
interacționa cu regizorul în timpul discuțiilor 
tip Q&A și a unei sesiuni de masterclass. 

war in the 1990s to Germany and after 10 
years they were forcefully returned back 
to Serbia. Our retrospective includes the 
first part of the trilogy: the docu-drama 
‘Kennedy goes back home’ (‘Kenedi 
se vraća kući,’ 2003), highlighting the 
often racist European policies and the 
vulnerability and strength of certain people 
to start over again and again.

‘Old School of Capitalism’ (‘Stara škola 
kapitalizma,’ 2009) which will be shown 
in the opening of Žilnik’s retrospective, 
problematizes the destinies of fired 
workers in a small Serbian city and the 
kidnapping of their abusive boss. This 
semi-fictional work focuses on the worker’s 
struggles against the privatization of the 
BEK factories in Zrenjanin, combining 
documentary footage of the protests 
with fictionalized narrative. This is one of 
Žilnik’s emblematic films about the wild 
transition to capitalism and can stand as a 
broader allegory of this period, to which we 
certainly can also draw parallels and relate 
to.

Žilnik was and still is a lucid chronicler of 
his times, never shying away from looking 
with merciless irony and criticism at any 
system. To make justice in a retrospective 
to such rich filmography and such an 
intellectual is not easy, but we want to 
take a bow to such a filmmaker and bring 
to our OWR public a consistent selection 
of films. We aimed to cover most of his 
creative periods with emblematic or less 
known films, as well as to give our public 
the opportunity to engage with him during 
Q&As and a masterclass session.

 

(Anca Păunescu)

(Anca Păunescu)



MASTERCLASS ŽELIMIR ŽILNIK 163

RETROSPECTIVA ŽELIMIR ŽILNIK | ŽELIMIR ŽILNIK RETROSPECTIVE

163

ŽELIMIR ŽILNIK 1 
 
Micii pionieri / Little Pioneers
Iugoslavia  / Yugoslavia, 1968 , 18 min
Șomerii / The Unemployed 
Iugoslavia  / Yugoslavia, 1968, 13 min
Tulburările din iunie / June Turmoil
Iugoslavia  / Yugoslavia, 1969, 10 min
Film negru / Black Film
Iugoslavia  / Yugoslavia, 1971, 14 min
Tito pentru a doua oară printre sârbi / 
Tito Among the Serbs for the Second Time 
RF Iugoslavia  / FR Yugoslavia, 1994, 43 min

ŽELIMIR ŽILNIK 2 
 
Inventar - Strada Metz nr. 11 /  Inventory
Germania / Germany, 1975, 9 min
Solicitare /  Request 
Germania / Germany, 1974, 10 min
Protecția patrimoniului /
Under the Protection of the State 
Germania / Germany, 1975, 11 min
Regulile casei / House Orders 
Germania / Germany, 1975, 12 min
Rămas bun / Farewell  
Germania / Germany, 1975, 9 min
Execuție publică / Public Execution 
Germania / Germany, 1974, 9 min
Oameni la târg / Market People 
Iugoslavia / Yugoslavia, 1977, 30 min

RETROSPECTIVĂ ŽELIMIR ŽILNIK
ŽELIMIR ŽILNIK RETROSPECTIVE

ŽELIMIR ŽILNIK 3
 
Kenedi se întoarce acasă /
Kenedi Goes Back Home
Serbia și Muntenegru / Serbia and 
Montenegro, 2003, 75 min

ŽELIMIR ŽILNIK 4
  
Capitalismul de școală veche / 
The Old School of Capitalism
Serbia, 2009, 122 min 
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Micii pionieri
Little Pioneers

Copii neglijați social, care își poartă singuri de 
grijă, îndrăznesc să fure și să încalce legea. 
Se ceartă cu părinții lor, care nici nu îi înțeleg 
și nici nu îi iubesc.  În contrapunct cu această 
poveste vedem un show tv, unde actorul-
entertainer-ul Gula se adresează unor copii 
fericiți și lipsiți de griji. 

Socially neglected children, taking care of 
themselves, they dare go stealing and break 
the law. They argue with parents who neither 
understand them nor do they have feelings for 
them. As a counterpoint to this story we see 
a TV show where a popular actor-entertainer 
Gula addresses happy and care-free children.

Original: Pioniri maleni mi smo vojska 
prava, svakog dana ničemo ko zelena trava
Iugoslavia  / Yugoslavia, 1968 , 18 min

Șomerii
The Unemployed

Filmul prezintă o serie de portrete și de situații 
ale unor oameni disponibilizați ca urmare a 
reformelor economice ce vizau crearea unei 
economii de piață în Iugoslavia. În interviuri, 
oamenii vorbesc despre  îndoielile și confuzia 
lor, întrucât se așteptau ca socialismul să le 
ofere mai multă securitate socială. 

The film presents a series of portraits and 
situations people found themselves in after 
being made redundant during the time of 
economic reforms, which were supposed to 
establish a market economy in Yugoslavia. 
In the interviews, people speak about their 
doubts and confusion, because they had been 
expecting socialism to give them more social 
security. 

Original:  Nezaposleni ljudi
Iugoslavia  / Yugoslavia, 1968, 13 min

ŽELIMIR ŽILNIK 1 ŽELIMIR ŽILNIK 1 
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Film negru
Black Film

Într-o noapte Žilnik adună un grup de 
bărbați fără adăpost de pe străzile orașului 
Novi Sad și îi ia la el acasă. În timp ce aceștia 
se simt bine, cineastul încearcă să „rezolve 
problemele celor fără adăpost”, purtând cu 
el o cameră de filmat pe post de martor. 
Regizorul vorbește cu asistenți sociali, cu 
oameni simpli. Se adresează inclusiv unor 
polițiști. Toți închid ochii în fața acestei 
„probleme”. 

One night, Žilnik picks up a group of 
homeless men from the streets of Novi Sad 
and takes them home. While they enjoy 
themselves, the film maker tries to ‘solve the 
problem of the homeless,’ carrying along a 
film camera as a witness. He speaks to social 
workers, ordinary people. He even addresses 
policemen. They all close their eyes in front 
of the ‘problem.’

Original:  Crni film
Iugoslavia  / Yugoslavia, 1971, 14 min 

ŽELIMIR ŽILNIK 1 

Tulburările din iunie
June Turmoil

Filmul documentează demonstrațiile studențești 
din Belgrad din iunie 1968. A fost filmat în cea 
mai mare parte în curtea clădirii Facultății de 
Filosofie, unde s-au adunat studenții și unde au 
participat artiști celebri, manifestându-și astfel 
solidaritatea cu studenții.

The film is documenting student 
demonstrations in Belgrade in June 1968. It 
was shot for the most part in the court of the 
Faculty of Philosophy, where students gathered 
up and where famous artists participated, thus 
showing solidarity with the students.

Original: Lipanjska gibanja
Iugoslavia  / Yugoslavia, 1969, 10 min  

ŽELIMIR ŽILNIK 1 



RETROSPECTIVĂ ŽELIMIR ŽILNIK | ŽELIMIR ŽILNIK RETROSPECTIVE166

Tito pentru a doua 
oară printre sârbi
Tito Among the Serbs 
for the Second Time

Belgrad 1994, un bărbat în uniforma 
mareșalului Tito apare în diferite părți ale 
orașului. Instantaneu, grupuri de oameni 
se adună în jurul lui și se implică în discuții 
pasionale. Aproape toți acceptă să intre în 
acest joc, deplâng  vremurile de odinioară din 
Iugoslavia sau îl acuză pe Tito pentru tot.

Belgrade 1994, a man in Marshal Tito’s original 
uniform appears in different parts of the city. 
Instantly, groups of people flock around him 
and get involved in passionate discussions. 
Almost all of them accept to play the game, 
complain about the old times in Yugoslavia or 
blame Tito for everything.

Original: Tito po drugi put među Srbima
Iugoslavia  / Yugoslavia, 1994, 43 min

Inventar - Strada Metz 
nr. 11
Inventory

Chiriașii unei clădiri din centrul vechi al 
orașului München sunt protagoniștii acestui 
film: majoritatea sunt străini care lucrează în 
Germania ca „Gastarbeiteri” (Iugoslavi, Italieni, 
Turci, Greci etc.). Fiecare se prezintă în limba 
sa maternă  și vorbește despre principalele sale 
griji, speranțe și planuri de viitor.  

Tenants of one old building in the centre of 
Munich are featured in this film: most of them 
are foreigners who work in Germany as “guest 
workers” (Yugoslavs, Italians, Turks, Greeks 
etc.). In their mother tongue, each of them tells 
who he or she is, and briefly talks about their 
major worries, new hopes and plans for the 
future.

Original:  Inventur - Metzstrasse 11
Germania  / Germany, 1975, 9 min 

ŽELIMIR ŽILNIK 1 ŽELIMIR ŽILNIK 2
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Protecția 
patrimoniului
Under the Protection 
of the State

O clădire veche și decrepită din München, 
unde trăiesc zeci de familii ale „muncitorilor  
invitați”. Proprietarul a evitat să plătească 
pentru mentenanța clădirii în conformitate 
cu standardele legale și a declarat clădirea 
patrimoniu național. Cu toate acestea, a 
continuat să  perceapă chiria ca și cum ar fi 
oferit confortul standard.  Singurul locatar 
german vorbește despre lupta lui contra 
încercărilor de manipulare ale proprietarului.

The film was shot in an old, decrepit Munich 
building where dozens of guest-workers’ 
families lived. The owner has avoided paying 
for the maintenance of the building under the 
legal standards and proclaimed the building 
a national cultural heritage. However, the rent 
he has been charging was as if the building 
were an object that offered standard comfort. 
The only German tenant speaks of his battle 
against the landlord’s manipulation.

Original:  Unter Denkmalschultz
Germania  / Germany, 1975, 11 min  

ŽELIMIR ŽILNIK 2 

Solicitare
Request

Un șantier de construcții cu forță de muncă 
străină – pauza de prânz. Un bărbat grec scrie 
o solicitare către autoritățile germane, cerându-
le să le ofere părinților lui permisiunea de a sta 
în Germania, din cauza conflictelor greco-turce 
din Cipru. Mai mulți zidari i se alătură și are loc 
o ceartă. Scrisoarea e ruptă, pauza de prânz se 
sfârșește și zidarii se întorc la muncă

A construction site with foreign workforce – 
lunch break. A Greek man writes a request 
letter to the German authorities to allow his 
parents to stay in Germany, because of the 
Greek-Turkish clashes on Cyprus. Other 
bricklayers join in and a row takes place. 
The letter is torn, lunch break is over and the 
bricklayers go on laying bricks.

Original: Antrag
Germania  / Germany, 1974, 10 min 

ŽELIMIR ŽILNIK 2
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Regulile casei
House Orders

În clădirile în care trăiau muncitorii străini din 
Germania existau reguli stricte de conduită, 
stabilite de Regulile Casei și supravegheate 
de administratorii clădirii. Numeroase drepturi 
privind libertatea de mișcare, de comunicare 
și de comportament erau încălcate. Diverse 
interviuri cu locatarii și cu responsabilii cu 
ordinea pun în lumină absurditatea situațiilor 
și conflictele cauzate de aceste restricții. 

In buildings where foreign workers lived in 
Germany, there were strict rules of conduct, 
defined by the House Rules and supervised 
by the building superintendents. Many 
rights regarding the freedom of movement, 
communication and behaviour were abused. 
Interviews with the tenants and with the 
‘orderlies’ point out absurd situations and 
clashes caused by these restrictions.

Original: Hausordnung
Germania  / Germany, 1975, 12 min

Rămas bun
Farewell

După cinci ani petrecuți lucrând într-o uzină 
BMW, un muncitor din Iugoslavia se urcă
într-un tren in gara din München și se 
pregătește să călătorească înapoi în sud. 
Protagonistul rememorează impresiile 
sale despre orașul și țara în care a lucrat și 
vorbește despre noile lucruri și obiceiuri pe 
care le-a dobândit. 

After five years spent working in a BMW 
factory, a worker from Yugoslavia gets 
on a train at a Munich railway station and 
gets ready for his journey south. The main 
character recollects his impressions about the 
city and the country where he worked and 
speaks about the new things and habits he 
has acquired.

Original:  Abschied
Germania  / Germany, 1975, 9 min

ŽELIMIR ŽILNIK 2 ŽELIMIR ŽILNIK 2 
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Market People
Oameni la târg

Târgul Šabac este un festival care durează trei 
zile și trei nopți. Oamenii cumpără și vând vaci, 
mașini, haine, vin și rachiu în atmosfera haotică 
creată de fanfare, cântăreți și trompetiști. Poți 
vedea un circ cu lei și elefanți, iluzioniști și 
escroci. Angajații repartizează loturi pentru 
comercianți și proprietarii de magazine din târg 
și supraveghează respectarea ordinii. 

Šabac Fair is a festival which lasts for three 
days and three nights. One buys and sells 
cattle, cars, clothes, wine and rakia in the 
chaotic atmosphere created by music bands, 
singers and trumpet players. You can see a 
circus with lions and elephants, illusionists 
and conmen. The employees mark lots to 
tradesmen and funfair shop owners, and 
observe order.

Original:  Placmajstori
 Iugoslavia  / Yugoslavia, 1977, 30 min   

ŽELIMIR ŽILNIK 2 

Execuție publică
Public Execution

Acest documentar-eseu analizează procedurile 
polițienești controversate din Germania, în 
toamna lui 1974, când, în cursul unei serii de 
intervenții ale poliției, mai mulți suspecți au 
fost omorâți înainte de a fi arestați sau judecați. 
„Execuție publică” este bazat pe materiale 
video de arhivă ce înfățișează acțiuni reale ale 
poliției și pe relatările martorilor. 

This documentary film essay analyses 
controversial police procedures in Germany 
in the autumn of 1974, when in a number of 
police interventions suspects were killed before 
being arrested or tried. It is based on the 
documented film archive records on real police 
actions and on recorded reports by witnesses.

Original: Öffentliche Hinrichtung
Germania  / Germany, 1974, 9 min

ŽELIMIR ŽILNIK 2
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Kenedi se întoarce 
acasă
Kenedi Goes Back 
Home

Acesta este un film despre oamenii care au 
emigrat în diverse țări europene în timpul 
războiului din anii 1990. Au locuit aici trei 
ani, pentru ca în 2002 să se afle în „proces 
de readmisie” - au fost adunați de la muncă, 
de la școală și din casele lor și trimiși înapoi 
în Serbia. Focusul acestui film este situația 
romilor ca elementele cele mai sacrificate ale 
populației obligate să se întoarcă în țara natală. 

This film is about people who emigrated to 
European countries during the war years 
of the 1990s. They have lived there for 
years. In 2002, they were in the ‘process 
of readmission’ – they were collected from 
work, schools and their homes and returned to 
Serbia. The focus of the film is on the situation 
of the Roma people as the most sacrificed 
elements of the returned population.

Original: Kenedi se vraća kući
Serbia și Muntenegru /  Serbia and 
Montenegro, 2003, 75 min 

Capitalismul de școală 
veche
The Old School of 
Capitalism

Având ca punct de plecare primul val de 
revolte muncitorești ce au lovit Serbia 
odată cu instaurarea capitalismului, filmul 
gravitează între muncitorii care constată că 
locul lor de muncă a fost prădat de șefii lor, 
și tinerii libertarieni înflăcărați, care ațâță 
și mai tare lupta și discută cu protestatarii 
despre probleme iscate de bestia 
capitalismului.

Rooted in the first wave of workers revolts to 
hit Serbia since the advent of capitalism, the 
film divides itself between factory workers, 
playing their own role, who find that their 
working place was looted by their bosses, 
and young incendiary libertarians (actors), 
inflaming the struggle and discussing with 
demonstrators issues around that beast: 
capitalism.

Original:  Stara škola kapitalizma
Serbia, 2009, 122 min

ŽELIMIR ŽILNIK 3 ŽELIMIR ŽILNIK 4 
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În cadrul acestui masterclass, Želimir Žilnik își 
va prezenta metodologia de filmare aplicată 
în aproape toate lucrările sale care abordează 
angajamentul social, umorul, grotescul, comedia 
și critica politică explicită.

De-a lungul carierei sale, el observă laturile 
paradoxale și iraționale atât ale destinelor umane, 
cât și ale structurilor statale: de la socialismul 
timpuriu și lichidarea acestuia, orchestrarea și 
desfășurarea războaielor iugoslave, urmate de 
dezintegrarea statului, instaurarea așa-numitei 
„democrații” și înfrângerea acesteia, până la cele 
mai recente tendințe de „jurământ de credință” 
față de UE.

Pentru a demonstra vigoarea protagoniștilor 
filmelor și abordarea sa stilistică pentru a marca 
epoca în care au fost create aceste filme, Zilnik va 
prezenta fragmente din filmele sale.

O ocazie de neratat pentru publicul nostru de a 
afla viziunea personală a unui maestru al filmului 
asupra operei și abordării sale artistice, precum 
și de a interacționa cu el în cadrul sesiunii de 
întrebări și răspunsuri din finalul masterclass-ului.

In this master-class, Želimir Žilnik will present his 
film-making methodology applied in almost all 
of his works that deal with social engagement, 
humor, grotesque, comedy and explicit political 
criticism.

Throughout his career, he observes paradoxical 
and irrational sides of both human destinies 
and state structures: from early socialism and 
its liquidation, orchestration and execution of 
Yugoslav wars, followed by disintegration of the 
state, establishment of so called “democracy” 
and its defeat, to the most recent trends of 
“pledge of allegiance” to the EU.

To demonstrate the vigour of film protagonists 
and his stylistic approach to mark the epoch 
when those films were created, Žilnik will present 
excerpts from his films.

An unmissable occasion for our public to get the 
personal insights of a film master on his work and 
artistic approach as well as to ask questions in 
the Q&A session following the masterclass.

CETĂȚENII DIN 
UMBRĂ 
un masterclass de 
Želimir Žilnik la
ONE WORLD 
ROMANIA 16

SHADOW CITIZENS 
masterclass by 
Želimir Žilnik at
ONE WORLD 
ROMANIA 16

8 aprilie / April 8
Cinema Elvire Popesco
13:30 
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În timpul pregătirii notelor pentru întâlnirea 
cu colegii cineaști și cu publicul festivalului 
One World Romania în doar câteva 
săptămâni de astăzi, nu pot scăpa de 
gândul sumbru că s-a împlinit aproape un 
an de când a început oribilul război purtat 
împotriva Ucrainei și a poporului ei curajos. 
Nu există un răspuns corect la sarcina 
autoimpusă de a defini traiectoria conexiunii 
dintre filmele mele și războiul civil care în 
urmă cu 30 de ani a izbucnit în Balcani, 
afectând puternic viețile compatrioților mei 
din fosta Iugoslavie. În mintea majorității 
oamenilor, războiul este un eveniment 
care izbucnește ca un fenomen natural 
– o avalanșă, un uragan sau o inundație. 
Puternic și de nestăvilit, acesta distruge, 
ucide, rănește și dislocă oameni. Cei care, 
tehnic vorbind, conduceau războiul în 
Iugoslavia – militarii și paramilitarii, pozau în 
simpli funcționari ai acelui război, asemenea 
unor supuși servili care primesc ordinele 
sângeroase și nemiloase ale unor stăpâni 
furioși. 

La doar cinci sute de metri de clădirea în 

While preparing my notes for upcoming 
meeting with filmmaker colleagues and 
audiences during my second visit to the 
OWR festival in Bucharest, in just a few 
weeks from today, I can’t escape the gloomy 
notion of the approaching one year mark 
of the beginning of the horrific war being 
waged on Ukraine and its courageous 
people. No right answer to the self-imposed 
task to define the trajectory of connection 
between my filmmaking and the civil war 
that 30 years ago raged in the Balkans, 
heavily affecting the lives of my fellow 
countrymen from former Yugoslavia. In the 
minds of most people war is an occurrence 
that erupts like natural phenomena – 
an avalanche, a hurricane or a flood. 
Powerfully and out of control it breaks, 
kills, wounds and displaces people. Those 
who were technically running the war in 
YU – the military and the paramilitary, were 
presenting themselves as mere clerks of that 
war, almost as servants who are listening to 
the bloody and ruthless tasks of their angry 
warlords. 

NOTE 
PREGĂTITOARE 
PENTRU CETĂȚENII 
DIN UMBRĂ ÎN 
TIMP DE RĂZBOI
_MASTERCLASS LA 
OWR
Želimir Žilnik

PREPARATORY 
NOTES FOR 
SHADOW 
CITIZENS IN THE 
TIMES OF WAR
_MASTERCLASS AT 
OWR 
Želimir Žilnik
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care locuiesc, în fața clădirii administrației 
din Novi Sad, cu treizeci și ceva de ani în 
urmă, în vara anului 1988, unul dintre cele 
mai importante spectacole delirante a 
fost orchestrat de regimul Milošević și de 
serviciul secret al statului iugoslav, care la 
acea vreme era subminat și pus sub semnul 
întrebării de către liderii convertiți ai tuturor 
republicilor iugoslave. Aceiași lideri care au 
fost - cu doar câteva luni sau un an înainte 
- propagatorii internaționalismului proletar, 
ai egalității multinaționale, ai autogestionării 
și ai politicii pașnice a Iugoslaviei. Pentru 
a se menține la putere, în zorii căderii 
zidului Berlinului, de frică și fugind de 
democratizare – aceștia au organizat 
schisma post-feudală a statului și tribalizarea 
populației în anumite părți ale țării/ republici 
în care obișnuiseră să fie la conducere.

Așa că, într-o zi, în vara lui 1988, un grup de 
câteva mii de „demonstranți” s-au prezentat 
în jurul clădirii de marmură albă explicând 
că pornesc „revoluția antibirocratică”. La 
câteva minute după ce am urmărit oamenii 
și sloganurile lor și după câteva discuții cu 
ei, mi-a fost destul de clar că nu a fost o 
adunare spontană, ci o acțiune coordonată 
de autoritățile de stat din Belgrad și poliția 
secretă, cu ajutorul sutelor de polițiști 
a căror sarcină era să distrugă sistemul 
juridic și setul de valori pe care se baza 
fostul stat. Sloganurile scrise și scandate 
răspândeau ura față de alte națiuni, cereau 
dezmembrarea și recompunerea statului, 
negând republica și consensul național pe 
care se bazase fostul stat. Poliția a urmărit 
cu calm încălcarea legii și a cooperat cu 
demonstranții. Despre acel eveniment și 
multe altele similare care au urmat în acea 
vară, pentru publicul meu bucureștean aș 
dori să arăt un fragment din docu-drama 
„Old timer”, pe care am regizat-o în 1988.

La trei ani după ce aparatul propagandei 
de stat a început să funcționeze - partidele 
politice au pus stăpânire pe ziare și 

Merely five hundred meters from the 
building I live in, in front of the building of 
province administration in Novi Sad, thirty 
something years ago, in the summer of 
1988, one of the key delusional shows was 
organized and orchestrated by the Milošević 
regime and secret service of Yugoslav 
state, that was at that time undermined 
and questioned by the converted leaders 
of all Yugoslav republics. The same leaders 
who were - just a few months or a year 
before - the propagators of proletarian 
internationalism, multinational equality, 
self-management and peaceful politics of 
Yugoslavia. All for the sake of their own 
survival in power, at the dawn of the fall of 
Berlin wall, in fear and running away from 
democratization – they organized post 
feudal schism of the state, along with the 
tribalization of population in parts of the 
country/republics, they reigned.

So, one day, in the summer of 1988, a 
group of a few thousands “demonstrators” 
showed up  around the white marble 
building explaining that they are starting 
an “anti-bureaucratic revolution”. Minutes 
after watching the people and their slogans 
and after few conversations with them, 
it was quite clear to me that it wasn’t a 
spontaneous gathering, but it was an action 
coordinated by the state authorities from 
Belgrade and the secret police, with the 
help of hundreds of police snoops whose 
task was to break the legal system and set 
of values that the former state was based 
on. Written and shouted slogans were 
directly spreading hatred towards other 
nations, demanding dismembering and 
recomposing the state, denying republic 
and national consensus that the former state 
had been based on. Police calmly watched 
the breaking of the law and cooperated with 
the demonstrators. About that event, and 
many similar ones that followed during that 
summer, for my Bucharest audience I would 
like to show a documentary footage from 
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televiziune, structura comunistă monopartit 
a lucrat zi și noapte pentru planificarea și 
crearea unui „sistem multipartit” în întreaga 
ex-Iugoslavie – condițiile erau pregătite 
pentru ca sângele să înceapă să curgă și 
să încorporeze cadavrele în fundația unor 
noi state, acum inamice, apărute din fostele 
republici „frățești”.

Războiul a fost realizarea tehnică a luptei 
pentru putere între republici. În cazul 
Iugoslaviei a fost de fapt continuarea – 
prin mijloace de artilerie – a ultimei și 
întreruptei Convenții a Uniunii Comuniste 
din Iugoslavia.

Următorul exemplu video - din iarna anului 
1993/94, în timp ce războiul continua - este 
o ilustrare a tezei conform căreia populația, 
speriată și înnebunită de evenimentele cu 
care se confrunta, abia își mai amintea de 
vremea de dinaintea războiului. Sistemul de 
valori nou stabilit, în care jaful, înșelăciunea 
și conversia deveniseră atât de comune – 
era acceptat ca alternativă mai bună decât 
acea de a fi ucis. Este un clip din filmul „Tito 
pentru a doua oară printre sârbi”.

Pentru mulți oameni corupți, războiul are o 
calitate magnetică. Nu numai că linia subțire 
dintre viață și moarte devine mai subțire, 
dar este, de asemenea, o ruletă la care te 
poți îmbogăți sau poți pierde totul – cu o 
viteză cosmică. Nu există o astfel de ramură 
a economiei, nici o mină de diamante sau 
aur, care ar putea, în câteva zile sau luni, să 
creeze un profit comparabil cu cel realizat 
în război prin contrabandă, șantaj și jaf. Și 
capacitatea tehnică este atât de economică: 
un glonț în țeavă și un deget pe trăgaci. Nu 
aveți nevoie de o mină, platformă petrolieră, 
sau  bandă transportoare – cantitatea de 
comori pe care o veți obține este aceeași 
cu cea care i-a luat lui Rothschild șapte 
generații să o adune. Cu toate acestea, apar 
daune colaterale: populație, adică oameni 
cărora li s-a promis și li s-a spus că toată 

the docu-drama “Old timer,” which I have 
directed, back in 1988.

Three years after the state propaganda 
machinery had begun working - newspaper 
and television controlled by the political 
parties, along with the one-party communist 
structure working night and day throughout 
the entire ex-Yugoslavia on planning and 
creating “multi-party system” – conditions 
were ripe for the blood to start streaming, 
to embed the corpses into the foundation of 
new, now enemy states, emerged from the 
previous “brotherhood“ republics.

War was the technical realization of inter-
republic power struggle. In the case of 
Yugoslavia it was actually the continuation – 
through the means of artillery – of the last, 
interrupted Convention of the Communist 
Union of Yugoslavia.

Next video example - from the winter of 
1993/94, while the war raved on - is an 
illustration of the thesis that the population, 
scared and crazed by the events that landed 
on their heads, barely can recall the time 
when the war wasn’t a part of the everyday. 
Newly established system of values, where 
robbery, deception and conversion are so 
common – is being accepted as better 
alternative to being killed. It is a clip from the 
film “Tito Among the Serbs for the Second 
Time.”

For many vicious people, war has a 
magnetic quality. Not only that the thin 
line between life and death becomes even 
thinner, but it is also a roulette where 
you get rich or lose everything you own 
– at a cosmic speed. There is no such 
economy branch, no diamond or gold 
mine, that could, in a few days or months, 
create a profit that can be made in war by 
smuggling, blackmail and robbery. And the 
technical capacity is so economic: bullet in 
a barrel and a finger on a trigger. You don’t 
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suferința prin care trebuie să treacă este, de 
fapt, spre binele lor.

Oamenilor li s-a promis că vor fi apărați de 
inamic, că își vor recăpăta demnitatea și 
că măreția și importanța medievală a unui 
„stat și culturi străvechi” vor fi restabilite. 
Dar foarte curând, oamenii aceia au rămas 
fără loc de muncă, cu datorii, cu fabricile 
demolate și copiii fără viitor. Și noile state 
s-au dovedit a fi și mai sărace și mai mici 
decât cel distrus în numele vechii măreții. 
Oamenii își reveneau încet, încet, încercând 
să-și dea seama ce s-a întâmplat cu ei. Încă 
îmi este frică să întreb: CINE A PROFITAT 
DIN TOATE ACESTEA? Următorul clip pe 
care îl voi prezenta, din filmul „Europe Next 
Door” realizat în 2005, este exact despre 
acel moment din trecutul sârbesc recent.

Pe măsură ce anii au trecut, s-a stabilit 
o nouă distribuție a bogăției sociale. Pe 
deasupra oricărui tip de profit și succes 
economic este PROFITUL DE RĂZBOI, 
părintele tuturor profiturilor balcanice. 
Împreună cu ajutoarele – de la stat, poliție și 
structuri militare. În acest mod este stabilită 
și noua distribuție de clasă.

Noile „elite” ale puterii știau foarte bine 
că aceste mari realizări ar trebui apărate 
acum. „Perdanții” flămânzi, degradați 
și furioși – cetățenii din umbră, marea 
majoritate a populației, nu sunt complet 
naivi și inofensivi. Ce poveste să le mai 
vinzi acum? Clasa politică din Serbia, sub 
presiunea problemelor emergente, aproape 
în unanimitate, se gândește la o idee 
„salvatoare de vieți”. Rusia va ajuta. Cea 
mai mare țară din lume. Una dintre cele mai 
bogate. Am împărtășit comunismul cu ei  
pentru o scurtă perioadă de timp, însă religia 
ortodoxă am împărtășit-o dintotdeauna. 
Rusia a găsit o altă formulă grozavă: 
protejați-vă oamenii bogați. Ei sunt, pur și 
simplu, o parte a guvernului.Rusia a permis 
chiar companiilor sale puternice să creeze 

need a mine, oil platform, a conveyor belt – 
the amount of treasure that you’ll get is the 
same as the one that took Rothschild seven 
generations to gather. Collateral damage 
however, occurs: population, i.e. people 
that were promised and told that all the 
suffering they have to go through is for their 
own good in fact.

People were promised to be defended 
from the enemy, that they will regain their 
dignity and that the medieval greatness 
and importance of “our ancient state and 
culture” will be restored. But very soon, 
those people were out of job, in debts, 
factories were demolished, children had 
no future. And the new states were even 
poorer and smaller than the one that 
was being torn apart in the name of old 
greatness. People were slowly coming 
around, trying to figure out what happened 
to them. Still afraid to ask: WHO PROFITED 
FROM ALL THIS? The next clip I’ll show, 
from the film “Europe Next Door” made 
in 2005, is exactly about that moment in 
recent Serbian past.

As years passed by, a new distribution of 
social wealth was established. On top of 
every type of profit and economic success 
is WAR PROFIT, father of all Balkan profits. 
Together with the helpers – from state, 
police, and military structures. New class 
distribution is established as well.

New power “elites” knew very well that 
these great achievements should be now 
defended. Hungry, degraded and angry 
“losers” – shadow citizens, a vast majority 
of the population, aren’t completely naive 
and harmless. What story to sell to them 
now? The political class in Serbia, under 
the pressure of the emerging problems, 
almost unanimously, thinks of a “lifesaving” 
idea. Russia will help. The biggest country 
in the world. One of the richest. We shared 
communism with them in a short period 
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unități militare. Ei bine, aceasta este o soluție 
grozavă, s-au gândit „elitele” noastre! Uitați 
de revoltele muncitorilor, uitați de sindicate, 
uitați de Consiliul împotriva corupției, 
prostii! Unul dintre candidații la președinția 
Serbiei în urmă cu aproximativ 20 de 
ani chiar a venit cu soluția suplimentară 
„imaginativă”...   sugerând ca întreaga țară 
să se alăture în mod oficial Rusiei. Asta a 
fost, în situația „noastră”, „foarte rațional”. 
Iar asta ar răspunde complet chemării 
tradiției și trecutului, bazat pe credința că 
oamenii slavi de sud provin oricum din acele 
părți. Se pare că Europa, unde trăim încă 
din secolul al VI-lea, nu a funcționat bine 
pentru noi. Dar ceea ce mi s-a părut un 
cadru mai realist pentru astfel de concepte 
devastatoare a fost teama elitei de un pericol 
constant și anume că cetățenii înfometați și 
revoltati vor lua bâta si toporul. Ultimul meu 
exemplu video (un clip din „Capitalismul de 
școală veche” – un film care reexaminează 
acel tabu, realizat în 2009) este despre asta.

În urmă cu un an, un nou război devastator 
a explodat în inima Europei, între cele 
mai mari două state din punct de vedere 
teritorial. Asistăm la reportaje din presă și 
documentare cu aproximativ 200 până 
la 300 de mii de morți, cu aproximativ 
milioane de răniți și zeci de orașe distruse în 
Ucraina.

Din zilele mele de liceu, îmi amintesc o carte 
a unui scriitor rus: “Imperialismul. Stadiul cel 
mai înalt al capitalismului.”

of time, but orthodox religion we shared 
forever. Russia found another great formula: 
protect your own richest people. They are 
simply a part of the government. It even 
allowed its powerful companies to create 
military units. Well, that’s a great solution, 
our “elites” thought! Forget mutiny among 
the workers, forget the unions, forget 
Council against corruption, nonsense! One 
of the candidates for the president of Serbia 
about 20 years ago, even came up with 
the additional “imaginative” solution… He 
suggested that the whole country should 
formally join to Russia. That was, in “our” 
situation, “very rational.” Because, it would 
completely answer the call of tradition and 
the past, based on the belief that South 
Slavic people anyway originate from those 
parts. It seems that Europe, where we live 
since the 6th century, did not work well for 
us.  But what to me seemed a more realistic 
background for such devastating concepts, 
was the elite’s fear of a constant danger 
that the hungry and resistant citizens will 
at some point reach for the bat and axe. 
My last video example (a clip from “The 
Old School of Capitalism” – a film which 
re-examines that taboo, made in 2009) is 
about that. 

A year ago, a new devastating war exploded 
in the heart of Europe, between two 
territorially biggest European states. We 
witness media reports and documentaries 
about 200 to 300 thousand dead, with 
around a million wounded people and 
dozens of cities destroyed in Ukraine. 

From my high-school days, I remember a 
book by a Russian writer: “Imperialism, the 
Highest Stage of Capitalism.”



MASTERCLASS ŽELIMIR ŽILNIK 177

Želimir Žilnik (b.1942, Yugoslavia) is an 
artist-filmmaker from Novi Sad, Serbia. In 
his highly prolific career, Žilnik has made 
over 50 feature and short films, which have 
been exhibited internationally at film festivals 
including Berlin, Toronto, Rotterdam, 
Moscow and Oberhausen. From the late 
60s, his socially engaged films in former 
Yugoslavia earned him accolades, but also 
censorship in the 70s and the 90s for his 
unflinching criticism of the government 
apparatus. His power to observe and 
unleash compelling narratives out of the 
lives of ordinary people is the common 
thread throughout his work.

Recently, Žilnik has been the subject of 
major career retrospectives at Kunsthalle 
Wien, 2020/21; Centre Pompidou, Paris, 
2019; Cinemateca Argentina, 2018; Mar del 
Plata Int. Film Festival, 2017; Anthology Film 
Archive, New York & Harvard Film Archive, 
2017 etc.

His work has been featured in programs 
of art galleries, museums and art institutes 
around the world (Documenta, Kassel, 
Germany; Venice Biennale, Italy; ICA 
London, UK; National Gallery of  Art, 
Washington DC, USA; MUMOK, Vienna, 
Austria; MACBA, Spain; Museo Universitario 
Arte Contemporaneo, Mexico City, Mexico, 
etc.)

Želimir Žilnik (n.1942, Iugoslavia) este 
un artist și regizor de film din Novi Sad, 
Serbia. În cariera sa extrem de prolifică, 
Žilnik a realizat peste 50 de lungmetraje și 
scurtmetraje, care au fost prezentate la nivel 
internațional în cadrul unor festivaluri de film 
precum Berlin, Toronto, Rotterdam, Moscova 
și Oberhausen. De la sfârșitul anilor ‘60, 
filmele sale angajate social în fosta Iugoslavie 
i-au adus aprecieri, dar și cenzură în anii ‘70 
și ‘90 pentru criticile sale neclintite la adresa 
aparatului guvernamental. Puterea sa de a 
observa și de a crea narațiuni convingătoare 
din viețile oamenilor obișnuiți reprezintă firul 
comun al operei sale.
 
Recent, Žilnik a fost subiectul unor 
retrospective majore ale carierei sale la 
Kunsthalle Wien, 2020/21; Centre Pompidou, 
Paris, 2019; Cinemateca Argentina, 2018; 
Mar del Plata Int. Film Festival, 2017; 
Anthology Film Archive, New York & Harvard 
Film Archive, 2017 etc.
 
Lucrările sale au fost prezentate în 
programele unor galerii de artă, muzee 
și institute de artă din întreaga lume 
(Documenta, Kassel, Germania; Bienala de 
la Veneția, Italia; ICA Londra, Marea Britanie; 
National Gallery of Art, Washington DC, SUA; 
MUMOK, Viena, Austria; MACBA, Spania; 
Museo Universitario Arte Contemporaneo, 
Mexico City, Mexic etc.).

ŽELIMIR ŽILNIK ŽELIMIR ŽILNIK
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Expoziția Cercetare pentru mâine. 
Videodiorame este o prezentare time-sensitive 
a unor lucrări video și instalații ce angajează 
metodologii documentariste pentru a chestiona 
și răspunde la o serie de probleme ridicate de 
moștenirea lăsată de generații trecute generațiilor 
noi (în plan politic, economic, colonial, ecologic, 
etc.). De la corpurile transformate în invizibil pe 
care se sprijină economia capitalistă la formatele 
ESG (Environment, Social, Governance) ce 
amenință stabilitatea economică mondială, de 
la intimitatea prin proxy afișată în televiziunea 
iraniană la peisajul al unui râu confruntat cu 
versiunea sa contemporană secată, de la 
existența prin simboză necesara unei rețele de 
filmanete miceliale în ruine la animații educative 
de pregătire în cazul unui război nuclear, de la 
colectivul de femei din spatele celei mai faimoase 
lucrări de artă monumentală românească la 
multiplele forme prin care o inimă frântă pune 
stăpânire pe corp și traseul vindecării unei 

“Dioramele sunt mașini de înțeles […] felii 
de timp din organismele sociale care le-au 
creat.”

Donna Haraway, Teddy Bear Patriarchy, 1984

“Dioramas are understanding machines 
[...] slices of time from the social organisms 
that created them.” 

Donna Haraway, Teddy Bear Patriarchy, 1984

Cercetare pentru 
mâine. 
Videodiorame

Research for 
tomorrow. 
Video-dioramas

Cu Anca Benera & Arnold Estefan, Vanessa 
Gravenor, Gabriella Hirst, Sonja Hornung & 
Danielle Tognozzi, Nicoleta Moise, Sebastian 
Moldovan, Ania Nowak, Maryam Tafakory, 
Meghna Singh & Simon Wood.
Curatoriat de Larisa Crunțeanu.

With Anca Benera & Arnold Estefan, Vanessa 
Gravenor, Gabriella Hirst, Sonja Hornung & Danielle 
Tognozzi, Nicoleta Moise, Sebastian Moldovan, 
Ania Nowak, Maryam Tafakory, Meghna Singh & 
Simon Wood. 
Curated by Larisa Crunțeanu.

The exhibition Research for Tomorrow. 
Video-dioramas is a time-sensitive presentation of 
works and installations that employ documentary 
methodologies in order to question and respond 
to a series of issues raised by the legacy left by 
past generations to new generations (politically, 
economically, colonially, ecologically, etc.). 
From the bodies rendered invisible on which the 
capitalist economy rests to the ESG (Environment, 
Social, Governance) formats that threaten global 
economic stability, from the privacy by proxy 
displayed on Iranian television to the landscape 
of a river confronted with its contemporary 
droughty version, from the symbiotic existence 
of a network of mycelial networks surviving in 
ruins to educational duck and cover cartoons 
for nuclear war preparations, from the group 
of women behind the most famous Romanian 
monumental work of art to the multiple forms 
through which a broken heart can take control 
of the body and the path of healing a wounded 
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Rezidența 9
Vila Rodizio, Strada Ion Luca Caragiale 32, București 030167

Martie 28 - Aprilie 20, 2023
 
Marți - Vineri  16:00 - 20:00
Sâmbătă - Duminică  13:00 - 20:00

Proiect sprijinit de Institutul Cultural Român.
Proiect derulat de SC White Wave SRL, co-finanțat de 
Administrația Fondului Cultural Național.
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia 
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.

Project realised with the support of the Romanian Cultural 
Institute (ICR).
Project implemented by SC White Wave SRL, co-financed 
by the National Cultural Fund Administration (AFCN).
The project does not necessarily represent the position 
of the National Cultural Fund Administration. AFCN is 
not responsible for the content of the project or how the 
results of the project may be used. These are entirely the 
responsibility of the beneficiary of the financing.

,

aripi rănite …. În spațiul labirintic al Rezidenței 
9, fiecare lucrare taie o felie din tortul timpului 
pentru a pune în balanță precaritatea imaginării 
unui mâine colectiv, în contextul supraproducției 
și maximizării unui azi profund individualist.

wing …. In the labyrinthic space of Rezidența 9, 
each work cuts a slice of the cake through time 
to balance the precarity of imagining a collective 
tomorrow, in the context of the overproduction 
and maximisation of a profoundly individualistic 
today.



WORK-IN-PROGRESS 182

La cea de-a 16-a ediție, prin dedicarea sa față de 
expunerea locală a cinemaului documentar, One 
World Romania continuă să-și dezvolte secțiunea 
Work-in-Progress, dedicată industriei filmului, 
printr-un nou format: „doc-workshop” (ateliere 
de film documentar). Deschis proiectelor de 
scurt și lung metraj ale unor cineaști consacrați 
și debutanți deopotrivă, WiP e conceput ca 
un program de sesiuni unu-la-unu pentru 
documentare românești aflate într-o fază 
avansată a producției sau în post-producție. 
Pe parcursul a trei zile, proiectele selectate vor 
beneficia de ghidaj valoros din partea unor tutori 
renumiți: Dana Bunescu și Tue Steen Müller.

Upon its 16th edition, One World Romania’s 
dedication to the local exposure of documentary 
cinema, further expands its Work-in-Progress 
industry section into a new, ‘doc-workshop’ 
format. Open to short and feature-length projects 
from seasoned and first-time filmmakers alike, 
the OWR WiP is conceived as a program of one-
on-one sessions for Romanian documentaries 
in late production or post-production phase. 
Over the course of three days, the selected 
projects will benefit from the valuable guidance 
of internationally renowned tutors Dana Bunescu 
and Tue Steen Müller.

Dana Bunescu este monteuză și sound designer. 
A studiat Fizica la Universitatea din București 
și Montaj, Sunet și Animație la Departamentul 
Multimedia a Universității Naționale de Teatru 
și Film, București. Ca monteuză și/sau sound 
designer a colaborat cu numeroși regizori 
relevanți pentru Noul Val românesc cum ar 
fi Cristi Puiu „Moartea domnului Lăzărescu”, 
Cristian Mungiu „4 luni, 3 săptămâni, 2 zile,” 
„Amintiri din Epoca de Aur”, Călin. Peter Netzer 
„Poziția copilului,” „Ana, mon amour„, Andrei 

Dana Bunescu is a Romanian editor and a sound-
designer. She studied Physics at the University 
of Bucharest and Editing, Sound and Animation 
in the Multimedia Department of the National 
University of Theatre and Film, Bucharest. As 
editor and /or sound-designer she collaborated 
with numerous directors, relevant for the New 
Romanian Wave as Cristi Puiu ‘The Death of Mr. 
Lazarescu’, Cristian Mungiu ‘4 Months, 3 Weeks, 
2 Days,’ ‘Tales from the Golden Age’, Calin Peter 
Netzer ‘Child’s Pose,’ ‘Ana, mon amour’, Andrei 

Secțiunea 
Work-in-Progress 
din cadrul
One World Romania 
revine într-un nou 
format: „doc-workshop” 
(atelier de film 
documentar). 

The Work-in-Progress 
section
of One World Romania 
returns in a new 
“doc-workshop” format.
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Ujică „Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu”, 
Radu Jude „Toată lumea din familia noastră,” 
„Aferim!,” „Inimi cicatrizate,” „Îmi este indiferent 
dacă în istorie vom intra ca barbari,” „Babardeala 
cu bucluc sau porno balamuc”. Este co-autoare 
pentru două filme documentare: Distanța dintre 
mine si mine, împreună cu Mona Nicoara și 
Pocalul. Despre fii și fiice, împreună cu Cătălina 
Tesăr. Ea a primit Ursul de Argint pentru 
contribuție artistică remarcabilă la Berlinale 2017.

Consultant și critic de documentare, Tue Steen 
Müller a lucrat cu filme documentare timp de 
peste 20 de ani la Danish Film Board, ca ofițer 
de presă, reprezentant de festival și consultant/
comisar de film. Cofondator al Festivalului de 
film și televiziune Balticum, Filmkontakt Nord, 
Documentary of the EU și EDN (European 
Documentary Network). Din 1996 până în 
2005 a fost primul director al EDN (European 
Documentary Network). Din 2006 este 
consultant independent și profesor în cadrul 
unor ateliere precum Ex Oriente, DocsBarcelona, 
Archidoc, Documentary Campus, Storydoc, Baltic 
Sea Forum, Black Sea DocStories, Caucadoc, 
CinéDOC Tbilisi, Docudays Kiev, Dealing With 
the Past Sarajevo FF, precum și consultant de 
programe pentru festivalurile Magnificent7 din 
Belgrad, DOCSBarcelona, Message2Man din 
Sankt Petersburg și DOKLeipzig. Predă la Zelig 
Documentary School din Bolzano, Italia. Scrie, de 
asemenea, recenzii la www.filmkommentaren.dk

Ujica ‘The Autobiography of Nicolae Ceausescu’, 
Radu Jude ‘Everybody in our Family,’ ‘Aferim!, 
‘Scarred Hearts,’ ‘I Do Not Care If We Go Down 
in History as Barbarians,’ ‘Bad Luck Banging 
or Loony Porn’. She is the co-author of two 
documentary movies: The Distance between Me 
and Me, together with Mona Nicoara and The 
Chalice. On Sons and Daughters, together with 
Catalina Tesăr. She was awarded with the Silver 
Bear for Outstanding Artistic Contribution at the 
Berlinale 2017.

Documentary Consultant and Critic, Tue Steen 
Müller worked with documentary films for 
more than 20 years at the Danish Film Board, 
as press officer, festival representative and 
film consultant/commissioner. Co-founder of 
Balticum Film and TV Festival, Filmkontakt Nord, 
Documentary of the EU and EDN (European 
Documentary Network). From 1996 until 2005 
he was the first director of EDN (European 
Documentary Network). From 2006 a freelance 
consultant and teacher in workshops like Ex 
Oriente, DocsBarcelona, Archidoc, Documentary 
Campus, Storydoc, Baltic Sea Forum, Black 
Sea DocStories, Caucadoc, CinéDOC Tbilisi, 
Docudays Kiev, Dealing With the Past Sarajevo FF 
as well as programme consultant for the festivals 
Magnificent7 in Belgrade, DOCSBarcelona, 
Message2Man in St. Petersburg and DOKLeipzig. 
Teaches at the Zelig Documentary School in 
Bolzano Italy. He also writes reviews at www.
filmkommentaren.dk



EVENIMENTE CONEXE | SIDE EVENTS184

La exact un an de când Rusia a invadat Ucraina 
și a aruncat în aer stabilitatea din regiune, am 
proiectat documentarul „Sindromul Hamlet”, 
care spune povestea a cinci tineri care participă 
la o punere în scenă unică, ce își propune să 
traseze paralele între experiențele lor de război și 
„Hamlet”, piesa lui Shakespeare.

După film am discutat despre efectele pe care un 
an de conflict le are asupra mentalului individual 
și colectiv (atât în ceea ce îi privește pe cetățenii 
ucraineni, cât și pe noi, populația vecină și gazdă) 
și am analizat în ce măsură arta poate fi un 
instrument terapeutic, indiferent dacă o practici 
în mod profesionist sau nu.

Au participat: Olena Illienko, actriță de teatru și 
cinema, Ksenia Kozlovskaya, instructor de dans 
și coregraf, și Valentin Arsene, psihoterapeut, 
Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei.

Exactly one year since Russia invaded Ukraine 
and blew up stability of the region, we screened 
the documentary “The Hamlet Syndrome,” which 
tells the story of five young women and men 
who participate in a unique stage production, 
that aims to draw parallels between their war 
experiences and Shakespeare’s play, “Hamlet.“

After the screening we discussed the effects of 
a year of conflict on the individual and collective 
psyche (in the case of Ukrainian citizens, as well 
as ours, the neighbouring and host country) 
and we analyzed to what extent art can be 
a therapeutic tool, whether you practice it 
professionally or not.

Participants: Olena Illienko, theatre and film 
actress, Ksenia Kozlovskaya, dance instructor 
and choreographer, and Valentin Arsene, 
psychotherapist, Institute for the Study and the 
Treatment of Trauma.

OWR #16 warm-up: 
poate exista vindecare 
prin artă?
Focus Ucraina

OWR #16 warm-up: 
Can we heal through 
art?
Focus Ukraine

24 februarie / February 24
Cinema Elvire Popesco
20:00 
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După proiecția documentarului „Acoperișul 
galben”, despre scandalul de la teatrul de 
tineret din Lleida, Spania, când mai multe foste 
studente au denunțat hărțuirea la care le-a 
supus directorul instituției, un actor carismatic și 
pedagog respectat, a urmat o dezbatere pe tema 
egalității de gen și a formelor tot mai perverse 
pe care le ia exercitarea puterii asupra femeilor 
în România lui 2023, de la hărțuirea la locul de 
muncă, la limitarea accesului la avort în spitalele 
publice.

Au participat: Ionela Băluță, profesoară la 
Facultatea de Științe Politice a Universității 
din București, specializată în studii de gen și 
reprezentarea politică a femeilor, Loredana 
Urzică-Mirea, directoare executivă eLiberare și 
Andreea Rusu, directoare executivă a Centrului 
FILIA.

After the screening of the documentary “The 
Yellow Ceiling ,” which addressed the scandal 
that arose at the Lleida Youth Theatre in Spain, 
when several former students denounced the 
harassment endured from the manager of 
institution, a charismatic actor and respected 
pedagogue, took place a debate on gender 
equality and the increasingly perverse forms 
taken by the exercise of power on Romanian 
women in 2023, from workplace harassment 
to the limitation of abortion access in public 
hospitals.

Participants: Ionela Băluță, professor at the 
Faculty of Political Science (University of 
Bucharest), specialized in gender studies and 
the political representation of women, Loredana 
Urzică-Mirea, executive director of eLiberare, and 
Andreea Rusu, executive director of the FILIA 
Centre.

OWR #16 warm-up: 
Hărțuirea e abuz de 
putere

OWR #16 warm-up: 
Harassment constitutes 
abuse of power

8 martie / March 8
Institutul Cervantes / Instituto Cervantes
19:00 
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Demarăm seria filmelor din acest an cu o 
dezbatere despre întrebările și dilemele etice pe 
care (și) le ridică un festival de film documentar 
și drepturile omului. Cum poate el interveni într-
un mod relevant în dialogul social? Care sunt 
valorile etice ale societății românești de azi, în 
care el operează? În ce mod poate să coaguleze 
comunități și să devină o platformă pentru 
gândire critică, respectiv cum poate încuraja 
acțiunea civică și duce la o viață colectivă mai 
bună? Și, nu în ultimul rând, care sunt pericolele 
morale când faci un film documentar?

Discuția îi are ca invitați pe Flavia Dima, critic 
și curator de film, pe cineastul și președintele 
Asociației One World Romania, Alexandru 
Solomon, și pe filosoful Cristian Iftode și pleacă 
de la cartea cu același nume („Viața bună. O 
introducere în etică”), care îi aparține celui din 
urmă. 

Moderator: Sorana Stănescu, jurnalist și membru 
al echipei de selecție One World Romania.

** discuția va avea loc în română

We kick off this year’s film series with a debate 
on the ethical questions and dilemmas that a 
documentary and human rights film festival raise. 
How can it intervene in a relevant way in the 
social dialogue? What are the ethical values of 
today’s Romanian society, in which it operates? 
How can it coagulate communities and become 
a platform for critical thinking, i.e. how can it 
encourage civic action and lead to a better 
collective life? And last but not least, what are the 
moral hazards when making a documentary film?

Our guests are Flavia Dima, film critic and 
curator, filmmaker and One World Romania 
Association president Alexandru Solomon, and 
the philosopher Cristian Iftode. The basis for the 
discussion is Iftode’s book, bearing the same 
name “The good life. An introduction to ethics.”

Moderator: Sorana Stănescu, jurnalist și membru 
al echipei de selecție One World Romania.

** discuția va avea loc în română

OWR #16 warm-up:
Viață bună –  o 
conversație despre 
etică, rolul filmului 
documentar și al 
festivalurilor de film

OWR #16 warm-up: 
The Good Life – a 
conversation about 
ethics, the role of 
documentary films and 
film festivals

30 martie / March 30
Cărturești Modul
19:00
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În era dezinformării și a ChatGPT, după pandemie 
și cu un război la graniță, riscăm să pierdem 
din vedere miza următoarelor 18-20 de luni în 
România. 2024 va fi un an cu nu mai puțin de 
patru runde de alegeri: europarlamentare, locale, 
parlamentare și prezidențiale. Rezultatele lor vor 
decide traiectoria următorilor ani. În asemenea 
momente, o presă independentă și puternică 
este crucială pentru sănătatea democrației, dar 
opțiunile sunt tot mai puține, mai ales pentru 
membrii generației Z, dintre care unii vor vota 
prima dată.

Împreună cu jurnaliștii Emilia Șercan, Cristian 
Delcea (Recorder) și Florin Râșteiu (Gen, știri) ne 
vom uita la ce mai oferă presa de la noi, azi, și la 
cât de alfabetizați media sunt tinerii. Înțeleg cum 
se finanțează media și care sunt vulnerabilitățile 
ei? Știu să se uite critic la o dezbatere TV? Știu 
câți bani ia presa de la partide și cum?

Moderator: Sorana Stănescu, jurnalist și membru 
al echipei de selecție One World Romania.

** discuția va avea loc în română

In the era of disinformation and ChatGPT, 
following the pandemic and with a war near our 
borders, we face the risk of losing sight of the 
stakes of the next 18-20 months in Romania. 
2024 will be a year with no less than four 
rounds of elections: euro-parliamentary, local, 
parliamentary, and presidential. The results 
will set the trajectory of the following years. In 
such moments, an independent, strong press is 
crucial for a healthy democracy, but options are 
dwindling, especially for the members of the Z 
generation, some of whom will be voting for the 
first time.

Together with journalists Emilia Șercan, Cristian 
Delcea (Recorder), and Florin Râșteiu (Gen, 
știri) we will look at what the media has to offer 
nowadays in our society and the media literacy 
levels of young people. Do they understand how 
the media is financed and what are its vulnerable 
points? Do they know how to watch a TV debate 
critically? Do they know how much money the 
press receives from political parties and how?

Moderator: Sorana Stănescu, journalist and 
member of One World Romania’s selection team.

** the discussion will take place in Romanian

Mai avem nevoie
de presă?

Do we still need the 
press?

4 aprilie / 4 April
Centrul Ceh / Czech Centre
17:00
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Pentru mulți dintre noi, o viață bună e definită 
prin drepturile, libertățile și standardul de viață pe 
care le avem. Dacă primele sunt într-un oarecare 
echilibru, cel din urmă e tot mai fragil. Românii 
încă au nevoie să muncească în afara țării ca 
să-și întrețină copiii la facultate, în timp ce mii 
de lucrători din afara UE umplu golurile lăsate 
de ei în piața muncii, perpetuând un climat de 
precaritate.

Vom discuta cu Victoria Stoiciu, cercetătoare și 
coordonatoare de programe la Fundaţia Friedrich 
Ebert, și cu Oana Țoiu, deputată USR, despre cât 
câștigă românii vs. nevoile coșului de consum, 
despre ajutoare de la stat vs. sustenabilitate 
financiară individuală și despre condițiile de 
muncă și drepturile pe care le acordăm, într-un 
final, muncitorilor non-UE, după perioade de 
procesare a dosarelor care durează și șase luni.

Moderator: Sorana Stănescu, jurnalist și membru 
al echipei de selecție One World Romania.

** discuția va avea loc în română

For many of us, a good life is defined by the 
rights, the freedoms, and the standard of 
living that we have. If the former are relatively 
balanced, the latter is more and more fragile. 
Romanians still need to work abroad to put their 
children through college, while thousands of 
workers from outside the EU fill their vacancies in 
the labour market, thus perpetuating a climate of 
precarity.

We will talk with Victoria Stoiciu, researcher and 
programme coordinator at the Friedrich Ebert 
Foundation and with Oana Țoiu, USR deputy, 
about how much money Romanians earn vs. the 
costs of the market basket, about state aid vs. 
individual financial sustainability, as well as about 
working conditions and the rights we eventually 
grant to non-EU labourers following application 
processing periods that can last up to six months.

Moderator: Sorana Stănescu, journalist and 
member of One World Romania’s selection team.

** the discussion will take place in Romanian

Muncă, migrație și 
gig economy 

Labour, migration, and 
the gig economy 

5 aprilie / 5 April
Centrul Ceh / Czech Centre
17:00
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În România, interacțiunea cu sistemul medical a 
ajuns să sperie la fel de mult ca afecțiunea în sine. 
De cele mai mult ori, asta se întâmplă pentru că 
nu știm ce trebuie să facem, de ce trimiteri avem 
nevoie și de unde le luăm, ce trebuie să plătim 
și ce acoperă asigurarea. Dacă ne-am cunoaște 
mai bine drepturile, am fi surprinși câte poți să 
faci „la stat”. Dacă am înțelege cum funcționează 
sistemul, poate n-am mai evita să plătim 
contribuțiile la sănătate.

Despre drepturile și responsabilitățile noastre, 
ca pacienți în România, vom vorbi cu dr. Sandra 
Alexiu, președinte Asociația Medicilor de Familie 
București-Ilfov, Nicoleta Oprea, manager 
administrativ clinica Atelier Psy și Cristina Vlădău, 
fost vicepreședinte Asociația Pacienților cu 
Afecțiuni Neurodegenerative din România. 

Moderator: Sorana Stănescu, jurnalist și membru 
al echipei de selecție One World Romania.

** discuția va avea loc în română

In Romania, the interaction with the medical 
system has come to frighten people as much 
as the illness itself. Most of the times the reason 
for this is that we don’t know what to do, what 
referrals we need and where to get them, what 
we have to pay and what costs are covered by 
the insurance. If we had a better knowledge of 
our rights, we would be surprised to realize how 
many things we can do within the state system. 
If we understood how the system works, perhaps 
we wouldn’t avoid paying our health taxes. 

We will talk about our rights and responsibilities 
as Romanian patients with dr. Sandra Alexiu, 
president of the Family Doctors Association of 
Bucharest-Ilfov, Nicoleta Oprea, administrative 
manager of the Atelier Psy clinic, and Cristina 
Vlădău, former vice president of the Romanian 
Association of Patients with Neurodegenerative 
Disorders.

Moderator: Sorana Stănescu, journalist and 
member of One World Romania’s selection team.

** the discussion will take place in Romanian

Sunt pacient în 
România

I’m a patient in 
Romania

6 aprilie / 6 April
Centrul Ceh / Czech Centre
17:00
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Auzim prea des că Bucureștiul este una dintre 
cele mai aglomerate și poluate capitale din lume. 
Că noxele ne iau ani din viață. Că gunoiul o să 
ne îngroape. Și dacă vrei să schimbi ceva, nu știi 
de unde să începi și nici nu poți măsura impactul 
acțiunilor tale, așa că fiecare abandon contribuie 
la împlinirea profeției. 

Sunt totuși lucruri mici pe care le putem face și 
le putem și cuantifica – de la colectat și reciclat 
corect ambalajele, la reparat și recuperat și mers 
pe jos. Într-o sesiune aplicată vom învăța de la 
specialiști care sunt cele mai frecvente greșeli 
pe care le facem când selectăm gunoiul (tu speli 
sticlele și PET-urile, de exemplu?), dar și cum 
putem identifica și sancționa nivelurile de zgomot 
și poluare care ne afectează calitatea vieții.    

We hear way too often that Bucharest is one 
of the busiest and most polluted capitals in the 
world. That fumes take years out of our lives. 
That garbage will bury us. And even if you want 
to change something, you don’t know where 
to start, nor can you measure the impact of 
your actions, so every such abandonment only 
contributes to fulfilling the prophecy. 

There are still small things we can do, and 
quantify – from collecting and recycling 
packaging correctly, to repairing and recovering, 
and walking. In a hands-on session we will learn 
from specialists what are the most common 
mistakes we make when sorting out the rubbish 
(do you wash the bottles, for example?), but also 
how we can identify and sanction the levels of 
noise and pollution that affect our quality of life.

Reciclăm, pedalăm, 
respirăm

We recycle, we bike,
we breath

7 aprilie / 7 April
ARCUB
16:00
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Ca în fiecare an, am rugat o serie de organizații, 
publicații și ambasadori „să adopte” simbolic un 
documentar congruent cu misiunea lor, astfel 
încât împreună să ducem mesajul filmelor cât 
mai mult în afara sălii de cinema și să facem 
cunoscute încălcări ale drepturilor omului de care 
ar trebui să fim cu toții conștienți. Cei care ni s-au 
alăturat sunt:

Organizația umanitară CONCORDIA / CONCORDIA Humanitarian Organization - A House Made 
of Splinters
ISCOADA - Riotsville
Leaders for Justice - The New Greatness Gase
Leaders for Justice - Hafreiat
Asociația pentru Victimile Infracțiunilor Sexuale / The Association for Victims of Sexual Violence 
(VIS) - Too Close
Fundația UiPath / UiPath Foundation; Diana Meseșan, jurnalist / journalist - Love Is Not an Orange  
Patrick Brăila - The Fabulous Ones 
Centrul pentru Jurnalism Independent / The Independent Journalism Centre - The Etilaat Roz
CUTRA - Divine Factory
Ecoteca - Matter Out of Place
Romanian Angel Appeal - Mariupolis 2
Judith State, Ilinca Manolache, Silvana Mihai - The Hamlet Syndrome
Funky Citizens - Love, Deutschmarks and Death
Europuls – We, Students!
Geeks for Democracy – A Provincial Hospital
UNHCR – Republic of Silence
Victoria Stoiciu - Anyox

Proiect sprijinit de Institutul Cultural Român.

Like every year, we have asked several 
organizations, publications, and ambassadors 
to symbolically “adopt “ a documentary that is 
congruent with their mission, so that together 
we can spread the message of the films far 
beyond the movie theatre and make known 
various human rights violations we should all be 
aware of. Those who joined us are:

Adoptă un 
documentar

Adopt 
a Documentary



JURIUL LICEENILOR | HIGH SCHOOL JURY192

Participanţii la Juriul Liceenilor sunt adolescenţi 
de la mai multe licee din Bucureşti. Ei vor viziona 
în sala de cinema nouă documentare din selecţia 
One World Romania, iar la final vor alege unul 
singur pentru a primi trofeul festivalului, care va fi 
anunţat la gala de închidere din seara de 8 Aprilie 
și proiectat în cinema în ultima zi de festival, pe 9 
Aprilie.

Decizia se va lua însă în urma unui proces 
complex de învățare. În prima zi, tinerii vor 
participa la un curs de educație media interactiv 
cu trainerii Nicoleta Fotiade şi Ionuţ Mareş de 
la Mediawise Society. Împreună cu aceştia, 
vor discuta şi deprinde atât noţiuni care ţin de 
drepturile omului, participare civică şi educaţie 
media (reprezentare și limbaj vizual, context de 
vizionare, interpretarea mesajelor media etc.), cât 
şi concepte de bază ce îi vor ajuta să identifice 
şi să descifreze particularităţile documentarului 
de autor. Apoi, pe parcursul festivalului, filmele 
vor fi discutate în detaliu în cadrul a trei întâlniri, 
cu îndrumarea celor doi tutori. Pornind de la 
ideile și conceptele abordate la cursul preliminar, 
dezbaterile se vor concentra deopotrivă pe 
subiectele şi temele pe care le propun cele nouă 
filme şi pe elementele specifice ale limbajului 
cinematografic folosit în documentar. Filmul 
câştigător al Juriului Liceenilor va fi ales în urma 
unei deliberări finale, când participanţii vor trebui 
să redacteze şi o motivaţie pentru opţiunea lor. 

Nicoleta Fotiade este expertă în comunicare 
și formatoare în domeniul educației media 
și digitale. În ultimii 20 de ani, a coordonat 
programe de educație media pentru organizații 
neguvernamentale din România și Europa. 
A predat educație media studenților de la 
Pedagogie din Universitatea din București 
și formează profesori și bibliotecari pentru a 
include educația media în comunitățile lor. Este 

The members of the High School Jury are 
teenagers from several high schools in Bucharest. 
They will watch nine documentaries from the 
One World Romania selection in the cinema hall, 
and at the end they will choose one of them as 
a recipient of the festival trophy, which will be 
announced during the closing gala, on April 8, 
and screened on the last day of the festival, on 
April 9. 

The decision will be made following a complex 
learning process. On the first day, the teenagers 
will participate in an interactive media education 
course with trainers Nicoleta Fotiade and Ionuţ 
Mareş from Mediawise Society. Together with 
them, they will discuss and acquire notions 
regarding human rights, civic engagement, 
and media education (visual representation 
and visual language, viewing context, the 
interpretation of media messages etc.), in 
addition to fundamental concepts which will help 
them identify and decipher the particularities of 
author documentaries. Later on, over the course 
of the festival, the films will be discussed in detail 
in three meetings, under the guidance of the 
tutors. Starting from the ideas and the concepts 
approached at the preliminary course, the 
debates will focus on the subjects and the topics 
proposed by the nine films and, at the same time, 
on the specific elements of documentary film 
language. The winning film of the High School 
Jury will be chosen after a final deliberation, 
when the participants will have to write a 
motivation for their option.

Nicoleta Fotiade is a communication expert, as 
well as media and digital education trainer. Over 
the past 20 years, she has coordinated media 
education programs for non-governmental 
organizations from Romania and Europe. She has 
taught Media Education to Pedagogy students at 

Juriul Liceenilor High School Jury
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(co)autoare a mai multor studii de cercetare 
media și resurse educaționale de educație 
media, inclusiv a două manuale pentru liceu. 
Este președinta asociației Mediawise Society 
(mediawise.ro), co-fondatoare și președintă a 
International Association for Media Education 
(iame.education). 

Ionuț Mareș este jurnalist și critic de film și scrie 
pentru reviste online precum Films in Frame și 
Ziarul Metropolis. Colaborează de asemenea 
ca selecționer sau moderator de discuții cu mai 
multe festivaluri de film din România. A fost critic 
invitat în cadrul programelor de educaţie media 
Education à l’image şi CinEd.

Proiect realizat în parteneriat cu Media Wise 
Society cu sprijinul de Institutului Cultural Român.

the University of Bucharest and trains professors 
and librarians in order to include media education 
in their communities. Fotiade is the co-author 
of several studies on media research and media 
education resources, including two high school 
textbooks. Furthermore, she is the president of 
the Mediawise Society association (mediawise.
ro), as well as co-founder and president of the 
International Association for Media Education 
(iame.education). 
 
Ionuț Mareș is a journalist and film critic who 
writes for online publications such as Films in 
Frame and the Metropolis Newspaper. He also 
collaborates as a film selector and discussion 
moderator with several Romanian film festivals. 
In addition, Mareș participated as guest film critic 
in the media education programmes Education à 
l’image and CinEd.

The project is realized in partnership with Media 
Wise Society and is supported by the Romanian 
Cultural Institute.
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Civil Society Pitch este un program intensiv 
derulat de-a lungul unui an, menit să promoveze 
colaborarea dintre diverse organizații 
nonguvernamentale și cineaști din Bulgaria, 
Ungaria, Republica Moldova și România. Scopul 
programului nostru este să faciliteze dialogul 
dintre activiști și povestitori vizuali și să lanseze noi 
proiecte de film documentar ce abordează tematici 
legate de drepturile omului și probleme sociale. 
Pe parcursul programului, participanții vor avea 
ocazia de a lua parte la ateliere, seminarii și sesiuni 
de mentorat cu profesioniști și specialiști care 
au o vastă experiență în domeniu. Experții vor 
oferi ghidaj și sprijin participanților, ajutându-i 
să navigheze etapele dezvoltării unui film și ale 
procesului de producție. Civil Society Pitch va 
culmina cu o sesiune de public pitching, în cadrul 
căreia participanții își vor prezenta proiectele și 
trailerele documentarelor create. Celui mai bun 
proiect îi va fi acordat marele premiu, în valoare de 
4000 de euro. 

În timpul acestei ediții a programului Civil Society 
Pitch vom lansa un Forum pentru absolvenții 
acestuia. Platforma va ajuta la întărirea conexiunii 
dintre ONG-uri și povestitorii vizuali din toate țările 
participante; ea va servi totodată ca hub pentru 
membrii care doresc să interacționeze și să se 
sprijine unii pe ceilalți în proiectele derulate în 
prezent, precum și în cele viitoare. De asemenea, 
Forumul va găzdui întâlniri și seminarii menite 
să consolideze relațiile și colaborările pe teme 
legate de diverse probleme sociale, asigurându-se 
astfel că impactul programului Civil Society Pitch 
continuă inclusiv după încheierea sa propriu-zisă.
Civil Society Pitch e un program inițiat și coordonat 
de Asociația One World Romania în parteneriat cu: 
Balkan Documentary Center - Bulgaria | Festivalul 
Internațional de Film Documentar pentru Drepturile 
Omului VERZIO - Ungaria | MOLDOX LAB – 
Republica Moldova | UNArte | UNATC I.L. Caragiale 
| Masterul de Antropologie din cadrul  SNSPA | 
Masterul de Studii Vizuale și Societate din cadrul 
SNSPA - România.

Coordonat de: Raluca R. Gorgos | raluca.gorgos@
oneworld.ro

Forumul Civil Society Pitch este un proiect cultural 
multianual co-finanțat de Administrația Fondului 
Cultural Național. 

* Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului 
Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului 
sau de modul în care pot fi folosite rezultatele proiectului. Acestea sunt în 
întregime responsabilitatea beneficiarului finanțări

*The project does not necessarily reflect the position of the National 
Cultural Fund Administration. AFCN is not liable for the project’s content 
or for how the project results may be used. These are entirely the 
beneficiary’s responsibility.

The Civil Society Pitch is an intensive one-year 
program designed to foster collaboration between 
non-governmental organizations (NGOs) and 
filmmakers from Bulgaria, Hungary, the Republic of 
Moldova, and Romania. The goal of our program 
is to facilitate a dialogue between activists and 
visual storytellers and to launch new documentary 
film projects that address human rights and social 
issues. 
Throughout the program, participants will have the 
opportunity to engage in workshops, seminars, 
and mentoring sessions with experienced 
international professionals and specialists. The 
experts will provide guidance and support to the 
participants, helping them navigate the stages of 
film development and the production process. Civil 
Society Pitch will conclude with a public pitching 
session where the participants will present their 
projects and documentary trailers. The best project 
will receive a grand prize of 4000 euros.  
During this edition of Civil Society Pitch, we will 
launch a Forum for all its alumni. The platform will 
help to increase the connection between NGOs 
and visual storytellers from all four participating 
countries and will serve as a hub for members 
to interact and support each other in ongoing or 
future projects. The Forum will also host meetings 
and seminars aimed at strengthening relationships 
and collaboration on social issues projects, 
ensuring that the impact of the Civil Society Pitch 
program extends well beyond its completion.
Civil Society Pitch is a program initiated and 
coordinated by the One World Romania 
Association in partnership with: Balkan 
Documentary Center from Bulgaria | VERZIO 
International Human Rights Documentary Festival 
from Hungary | MOLDOX LAB from the Republic of 
Moldova | UNArte | UNATC I.L. Caragiale | Master 
of Anthropology SNSPA | Master of Visual Studies 
and Society SNSPA from Romania.
Program Coordinator: Raluca R. Gorgos | raluca.
gorgos@oneworld.ro

The Forum Civil Society Pitch program is a 
multi-annual cultural project co-financed by the 
Administration of the National Cultural Fund.

Civil Society Pitch Civil Society Pitch
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KineDok este un program internațional ce 
promovează filmul documentar în spații 
alternative prin proiecții, dezbateri și evenimente 
educaționale. Lansat în 2015 și construit ca o 
cooperare între 6 țări, KineDok este organizat în 
România de Asociația One World Romania, cu 
sprijinul partenerilor locali.

Fiecare țară contribuie anual cu unele dintre 
cele mai interesante documentare recente, care 
rulează apoi în sute de locații, diversificând lanțul 
de distribuție dincolo de sălile de cinema – în 
galerii, muzee, baruri, grădini, biblioteci sau școli. 
În cadrul KineDok orice perete poate deveni un 
film!
 
La OWR#16, KineDok propune conferința:
Rolul bibliotecilor în activarea comunității 
locale prin film documentar 
Marți, 4 aprilie, ora 16:00 
Biblioteca Metropolitană București – Filiala 
Dimitrie Cantemir (Str. Viitorului nr. 52)

Invitați: Vlăduț Andreescu (bibliotecar metodist, 
coordonator al bibliotecilor publice din județul 
Dâmbovița); Alex Axinte (arhitect, cercetător, 
educator, studioBASAR); Radu Ciorniciuc (regizor, 
scenarist, jurnalist). Moderatoare: Nicoleta 
Fotiade (expert - formator în educația media, 
președinta Mediawise Society).
 
Discuția continuă un demers început anul 
trecut de promovare a bibliotecilor ca hub-uri 
culturale. Vom analiza importanța bibliotecilor în 
coagularea comunităților și în integrarea culturii 
în viața de zi cu zi, explorând totodată beneficiile 
filmului documentar în acest context.
De asemenea, în cadrul festivalului are loc și 
întâlnirea anuală de lucru cu partenerii KineDok 
– organizatorii locali din țară. Împreună cu ei 
punem la cale noul sezon și stabilim programul 
de proiecții pe următorul an.

KineDok is an international programme that 
promotes documentary cinema in alternative 
spaces through screenings, debates, and 
educational events. Launched in 2015 and 
designed as a collaboration between 6 countries, 
in Romania KineDok is organized by One World 
Romania Association, with the support of local 
partners.

Every year each country contributes with some of 
the most interesting recent documentaries, which 
are then screened in hundreds of locations, thus 
diversifying the distribution channel beyond the 
movie theatre – in galleries, museums, bars, 
gardens, libraries, or schools. At KineDok any wall 
can become a film!
 
At OWR#16, KineDok presents the conference:
The role of libraries in local community 
activation through documentary films
Marți, 4 aprilie, ora 16:00 
Biblioteca Metropolitană București – Filiala 
Dimitrie Cantemir (Str. Viitorului nr. 52)

Guests: Vlăduț Andreescu (methodical librarian, 
coordinator of public libraries in Dâmbovița 
county); Alex Axinte (architect, researcher, 
educator, studioBASAR); Radu Ciorniciuc (film 
director, screenwriter, journalist). Moderator: 
Nicoleta Fotiade (media education expert and 
trainer, president of Mediawise Society).
 
The discussion continues an endeavour initiated 
last year with the aim of promoting libraries as 
cultural hubs. We will analyze the importance of 
libraries in the coagulation of communities, as 
well as in the integration of culture into everyday 
life, in addition to exploring the benefits of 
documentary films within this context.
Moreover, during the festival takes place the 
annual work meeting with the KineDok partners 
– the local organizers. Together with them 
we prepare the next edition and work out the 
screenings plan for the following year. 

KineDok KineDok
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www.sahiavintage.ro este o platformă de 
istorie digitală a filmului documentar produs 
la studioul Alexandru Sahia în perioada 1950-
1990, concepută ca o încercare de arheologie 
a culturii de producție a studioului pe parcursul 
celor patru decenii de coabitare cu regimul 
comunist. Platforma conține un studiu introductiv, 
prezentări critice și extrase video din peste 80 de 
filme produse la Sahia, organizate după criterii 
de an, locație și tematică. Filmele sunt plasate în 
contextul mai larg al istoriei sociale și politice a 
perioadei descrise.

SAHIA VINTAGE este parte a unui proiect mai 
larg al One World Romania de revizitare critică 
și deschidere către public a patrimoniului 
cinematografic de film documentar din România. 
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 așa-numita producție „efemeră” a studioului. 
Din 2016 ducem aceste filme în licee și cartiere 
din București, dar și din provincie.

La sfârșitul anului 2019, proiectul s-a reorganizat 
în jurul platformei online bilingve menită să facă 
disponibilă o parte din producția studioului în 
România și în străinătate, dincolo de limitele fizice 
ale formatului DVD. Ne dorim ca platforma să 
continue să fie îmbogățită.

Programul este curatoriat de Adina Brădeanu 
și 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

www.sahiavintage.ro is a digital history platform 
for documentary films produced at the Alexandru 
Sahia studio between 1950-1990, conceived 
as an archaeological endeavour built around 
the studio’s production culture during the four 
decades of cohabitation with the communist 
regime. The platform features an introductory 
study, critical essays, and video extracts from 
over 80 films produced at Sahia, organized by 
year of production, location, and theme. The 
films are set in the wider context of the social and 
political history of the period that is depicted.  
VINTAGE SAHIA is part of a wider project run by 
One World Romania, aimed at critically revisiting 
and making available to the public the Romanian 
documentary film heritage.  

Since 2013, the festival has included Sahia 
curated programmes. From 2014, we produced 
the VINTAGE SAHIA DVD series, which consists 
of five thematic DVDs focused on topics such as 
life, work, and childhood in socialist Romania, 
the political commissioning of documentaries, 
or the so-called “ephemeral cinema” produced 
by the studio. In 2016, we started taking some 
of these films into various high schools and 
neighbourhoods from Bucharest, as well in the 
provinces.

At the end of 2019, the VINTAGE SAHIA project 
was relocated to the 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. We 
look forward to the continuous development and 
improvement of the platform.

The programme is curated by Adina Brădeanu 
and co-funded by the Administration of the 
National Cultural Fund, the National Center of 
Cinematography, Romanian Filmmakers Union, 
DACIN-SARA and supported by the National Film 
Archive.

Sahia Vintage Sahia Vintage
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Lansat în 2022, „Educație media prin film 
documentar la bibliotecă” este cel mai nou 
proiect educațional organizat de Asociația One 
World Romania în parteneriat cu Mediawise 
Society. 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 de studiu și vehicul 
cultural. Proiectul are două dimensiuni: o serie de 
ateliere educaționale de media literacy prin film 
documentar adresate bibliotecarilor din centrele 
județene și acțiuni de sprijin pentru bibliotecarii 
care au participat la ateliere în organizarea de 
proiecții și evenimente pentru publicul local al 
bibliotecilor. 

În ultimul an, 65 de bibliotecari au participat la 
atelierele susținute de Nicoleta Fotiade (expertă 
– formatoare în domeniul educației media și 
digitale) și Ionuț Mareș (critic de film), iar apoi au 
organizat 85 de proiecții și dezbateri în 48 de 
biblioteci din Dâmbovița, Tulcea și Gorj.
Pornind de la programa atelierelor, tutorii au 
dezvoltat un suport de curs care își propune 
să le arate bibliotecarilor potențialul filmului 
documentar ca instrument media de dezbatere 
despre teme din sfera drepturilor omului. Acesta 
va fi disponibil în curând pe noul website al 
Asociației One World Romania și va putea fi 
accesat de bibliotecari la cerere.

Launched in 2022, “Media education through 
documentary films at the library” is the most 
recent educational project organized by the One 
World Romania Association in partnership with 
Mediawise Society. 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 didactic material and cultural 
vector. The project features two dimensions: a 
series of workshops on media literacy through 
documentary films, addressed to librarians from 
various county centres, and support actions for 
librarians who participated in workshops with the 
aim of organizing screenings and events for the 
libraries’ local public.

Over the past year, 65 libraries participated 
in workshops held by Nicoleta Fotiade (expert 
- media and digital education trainer) and 
Ionuț Mareș (film critic) and then organized 85 
screenings and debates in 48 libraries from 
Dâmbovița, Tulcea, and Gorj.
Starting from the workshops syllabus, the 
tutors developed course materials that seek 
to demonstrate to librarians the potential of 
documentary films as a media tool for debates 
on various human rights topics. The materials 
will soon be available on One World Romania 
Association’s new website and librarians will be 
able to access it on request.

Documentare la 
bibliotecă 

Documentary films 
at the library
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