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Polonia / Norvegia / Irlanda / Ungaria, 2010, 83’
thriller

Regia [i scenariul: Jerzy Skolimowski
Imaginea: Adam Sikora
Montajul: Réka Lemhényi
Muzica: Pawel Mykietyn
Cu: Vincent Gallo, Emmanuelle Seigner, 
Stig Frode Henriksen, Nicolai Cleve Broch, David
L. Price, Torgrim Ødegård 
Distribuit de: HanWay Films

Un om este plasat în circumstan]e care sondeaz` limitele rezisten]ei umane,
ajungånd în situa]ii în care expresia „a supravie]ui cu orice pre]“ are sens propriu.
„Essential killing” este, în primul rånd, o poveste despre Om [i Natur`, dar mai
ales despre confruntarea dintre Om [i Natur`. Mai mult decåt atåt, povestea ne
testeaz` empatia pentru o fiin]` uman` versus du[manul colectiv. 

Capturat de solda]ii americani în Afganistan, Mohammed este transferat într-un
centru de deten]ie secret din Europa. Cånd vehiculul cu care era transportat este
implicat într-un accident, se treze[te dintr-odat`, liber, fugar prin z`pada pån` la
genunchi, în p`durea înghe]at` din apropiere, într-un mediu cu totul diferit de
de[ertul care-i era familiar. Urm`rit permanent de o armat` care oficial nici m`car
nu exist`, Mohammed este for]at s` ucid` pentru a supravie]ui.

Jerzy Skolimowski s-a n`scut la Lódz în1938, a studiat
etnologie, literatur`, istorie [i regie. Este regizor, scenarist,
actor [i pictor. S-a format al`turi de Andrzej  Wajda [i
Roman Polanski, cu care a [i colaborat: cu Wajda la
scenariul filmului Innocent Sorcerers (1960) [i cu Polanski
la scenariul pentru Cu]itul în ap` (1962), un film manifest
pentru noul val polonez. Cu peste dou`zeci de filme la
activ, din filmografia sa fac parte Le départ (1964, Ursul de
Aur la Berlin), The Shout (1978, Marele Premiu la Cannes),

drama politic` Moonlighting (1982, Cel mai bun scenariu la Cannes), The
Lightship (1985, Cel mai bun regizor la Vene]ia) etc. Ca actor a ap`rut în Eastern
Promises (2007, r: David Cronenberg) [i Before Night Falls (2000, r: Julian
Schnabel). Înainte de Essential killing a regizat thrillerul Four Nights With Anna
(2008), care a inaugurat Director’s Fortnight în acela[i an la Festivalul de la
Cannes [i care a cå[tigat Marele Premiu al Juriului la Festivalul de Film de la
Tokio. Four Nights with Anna reprezint` primul film dup` o pauz` de 17 ani,
perioad` în care regizorul s-a retras în Malibu [i a renuntat în mod oficial la
cinema în favoarea picturii [i a poeziei. 

Essential Killing
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Polonia - Spectacol de Gal`



Vincent Gallo, american de origine italian`, este actor, regizor, produc`tor,
scenarist, compozitor, muzician [i pictor. A avut mici roluri în filme mainstream
precum Goodfellas (r: Martin Scorsese, 1990) dar imaginea lui este asociat` mai
degrab` cu filmul independent: Buffalo ‘66 (1998, film semi-autobiografic, pentru
care a scris, regizat, a compus muzica [i a jucat), The Brown Bunny (2003, pentru
care a scris, regizat, filmat, produs, montat [i a jucat rolul principal), Trouble
Every Day (r: Claire Dennis, 2001), Arizona Dream (r: Emir Kusturica, 1996), The
Funeral (r: Abel Ferrara, 1998) and Palookaville (r: Alan Taylor, 1995). Pentru
rolul din Essential killing a fost recompensat cu Premiul Copppa Volpi la Vene]ia,
propriul lui lungmetraj – Promises Written In Water pe care l-a regizat, scris [i
produs, fiind în
competi]ie în Festival.
În 2009, a fost
protagonistul principal
în Tetro (2009), cel
mai recent film al lui
Francis Ford Coppola,
prezentat la Quinzane
de Réalisateurs la
Cannes, în acela[i an.

Emmanuelle Seigner
este actri]` de origine francez`, fost model, cånt`rea]`, cunoscut` mai ales din
filmele Le scaphandre et le papillon (r: Julian Schnabel, 2007), La môme (r:
Olivier Dahan, 2007) sau Frantic (1988, regizat de so]ul s`u Roman Polanski, în
care joac` al`turi de Harrison Ford). 

Premii: Coppa Volpi pentru cel mai bun actor, Premiul special al juriului, Premiul
CinemAvvenire pentru cel mai bun film din competi]ie – Festivalul de Film de la
Vene]ia, 2010; Cel mai bun film, cel mai bun regizor, cea mai bun` muzic`, cel
mai bun montaj – Premiile Academiei de Film din Polonia, 2010; Golden Astor [i
Premiul pentru cel mai bun actor – Festivalul Interna]ional de Film de la Mar del
Plata, 2010.

Website: http://www.essentialkilling.com
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The Crush / Duelul
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Irlanda, 2010, 15’
dram`

Regia [i scenariul: Michael Creagh
Imaginea: Jim Creagh
Montajul: Ciara Brophy
Muzica: Barney Smyth
Cu: Charlie Bonner, Neilí Conroy, 
Oran Creagh, Rory Keenan
Produc`tor: Damon Quinn

Dragostea nu este niciodat` o joac` de copii!

„The Crush“ nu este doar povestea unui b`ie]el îndr`gostit, ci [i o poveste despre
cum ne pierdem în]elepciunea copil`riei atunci cånd devenim adul]i. {i, uneori,
este suficient` doar perspectiva sincer` a unui copil pentru a realiza gre[elile pe
care le facem. Este o poveste de dragoste cu un final nea[teptat, plin de
speran]` [i compasiune.

Ardal Travis este îndr`gostit. Îns` are numai 8 ani, iar obiectul afec]iunii sale este
profesoara sa, Miss Purdy. Cånd iubitul acesteia intr` în scen`, Ardal îl provoac`
la duel. Pe via]` [i pe moarte.

Michael Creagh s-a n`scut în Belfast. A studiat design dup` care a urmat o
carier` în publicitate, ca art director. The Crush este debutul lui în cinematografie.
Scurtmetrajul a avut premiera la Festivalul de Film Kerry [i a fost selectat în
numeroase festivaluri: Galway Film Fleadh, Seattle, Chicago, Belfast etc.
Film`rile au avut loc în Skerries, în nordul Dublinului, rolul lui Ardal este jucat de
propriul s`u fiu, iar costurile de produc]ie au fost acoperite din economiile
personale [i un împrumut de la banc`. 

Premii [i nominaliz`ri: Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj irlandez –
Festivalul de Film Foyle, în Derry, Irlanda, 2010; Premiul Publicului – Festivalul
Cine Gael Montreal, 2010; Premiul Special al Juriului – Festivalul de Film
Tribeca, New York, 2010.

Nominalizat la Oscar, categoria „cel mai bun scurtmetraj“ (Live Action), 2011.

Irlanda - Spectacol de Gal`



Der Raüber / Jefuitorul / The Robber

Austria

Austria / Germania, 2009, 98’
dram`

Regia [i scenariul: Benjamin Heisenberg 
(inspirat de povestea real` a lui 
Pump-gun” Ronnie)
Imaginea: Reinhold Vorschneider
Montajul: Benjamin Heisenberg, 
Andrea Wagner
Muzica: Lorenz Dangel
Cu: Andreas Lust, Franziska Weisz [i Florian Wotruba
Distribuit de: Films Distribution SAS

Filmul Jefuitorul, bazat pe fapte
reale, spune povestea
alerg`torului de curs` lung`
Pump-gun Ronnie, care ar fi putut
avea o via]` decent`, al`turi de o
prieten` iubitoare. S-ar fi bucurat
de traiul tihnit pe care i-l permite
talentul de alerg`tor, îns` se
specializeaz` [i exceleaz` în
spargerea de b`nci. Devine
dependent de aceast` activitate
neobi[nuit`, f`r` un motiv anume,
doar pentru „frumuse]ea actului criminal“ [i surplusul de adrenalin`. 

Regizorul [i scenaristul Benjamin Heisenberg s-a n`scut în 1974 [i a studiat
sculptura la Academia de Arte din München. A realizat cåteva videoclipuri
artistice înainte de a scrie, regiza [i filma primul s`u scurtmetraj, Terremoto, în
1996. Succesul primelor experien]e vizuale l-a convins s` se dedice
cinematografiei. Lungmetrajul s`u de debut, Sleeper (2005), a fost prezentat în
sec]iunea Un Certain Regard a Festivalului de Film de la Cannes din 2005 [i
recompensat cu numeroase premii.

Premii [i nominaliz`ri: Cel mai bun debut – Premiile Filmului Bavarez, 2010;
Nominalizat la Ursul de Aur – Festivalul de Film de la Berlin, 2010.

Website: http://www.derraeuber.de
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Belgia, 2008, 110’
dram`

Regia: Erik Van Looy 
Scenariul: Bart De Pauw
Imaginea: Danny Elsen
Montajul: Philippe Ravoet
Muzica: Lorenz Dangel
Cu: Koen De Bouw, Filip Peeters, 
Bruno Vanden Broecke, Koen De Graeve, 
Matthias Schoenaerts, Gene Bervoets
Distribuit de: The Works International

Cinci b`rba]i însura]i de]in un secret: un studio spa]ios unde se pot întålni în
lini[te cu amantele sau cu cele mai noi cuceriri. Totul func]ioneaz` de minune
pån` cånd, într-o diminea]` de iarn`, descoper` cadavrul unei tinere. Nimeni nu
[tie cine este sau cum a ajuns acolo. Inevitabil, apar suspiciunile [i foarte curånd
cei cinci realizeaz` c` nu se cunosc atåt de bine pe cåt credeau. 

Regizorul Erik Van Looy s-a n`scut în 1962 [i este cunoscut [i ca prezentator
de televiziune, emisiunile sale avånd foarte mare succes de public. A debutat în
lungmetraj cu Ad Fundum (1993), urmat de Shades (1999) pentru care scrie [i
scenariul. Succesul a venit în 2003, cu thrillerul palpitant The Alzheimer Case, o
adaptare a romanului omonim al lui Jef Geeraerts, care a devenit rapid un
blockbuster, adunånd peste 700.000 de spectatori. În 2008 revine cu un nou
thriller – Mansarda, acesta fiind considerat cel mai de success film belgian din
toate timpurile, cu peste un milion de intr`ri în box office.

Premii: Cea mai bun` imagine – Festivalul de Film Gotham Screen, 2009; Cel
mai bun film – Humo’s Pop Poll de Luxe, 2009;

Website: http://www.loftdefilm.be

Loft / Mansarda

Belgia – Comunitatea flamand`
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Belgia / Luxemburg / Fran]a, 2009, 91’
dram`

Regia: Bernard Bellefroid
Scenariul: Bernard Bellefroid, David Lambert 
Imaginea: Alain Marcoen
Montajul: Yannick Leroy 
Muzica: Claudine Muno&The Luna Boots
Cu: Joffrey Verbruggen, Thierry Hancisse, Sergi López, Pénélope Levêque
Distribuit de: Pyramide 

Alex are cincisprezece
ani [i locuie[te cu tat`l
s`u, îndurånd perma -
nent tratamentul destul
de dur aplicat de
acesta. Pentru a sc`pa
de acest trai de zi cu zi,
Alex face canotaj pe
råul Meuse [i are o
singur` obsesie: s`
cå[tige cu orice pre]
Campionatul Individual

de Canotaj din Belgia. Antrenorul lui, Sergi, [i Muriel, fata pe care o iube[te, îl
vor ajuta pe Alex s` redescopere valorile umane pe care le-a pierdut. Un proces
de înv`]are lung [i dificil...

Bernard Bellefroid s-a n`scut la Liège în 1978. {i-a început cariera de regizor
[i scenarist cu scurtmetrajele Fiona (2001) [i Quand on est mort, on ne respire
plus (2002). A realizat [i o serie de mediumetraje [i documentare, printre care
Rwanda, les collines parlent (2006), despre supravie]uitorii genocidului din
Rwanda [i Pourquoi on ne peut pas se voir dehors quand il fait beau? (2007).
Regata reprezint` debutul lui în lungmetraj.

Premii: Premiul Publicului [i Premiul Juriului de Tineret – Festivalul de la Namur,
2008; Premiul Publicului – Festivalul de la Virton, 2009; Premiul Publicului –
Festivalul Premiers plans de la Angers, 2009; Premiul pentru debut – European
Time for Peace, 2009.

La Régate / Regata / The Boat Race

Belgia – Comunitatea francez`
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Bulgaria / Suedia, 2009, 83’, dram`

Regia [i scenariul: Kamen Kalev
Imaginea: Julian Atanassov
Montajul: Kamen Kalev, Stefan Piryov
Muzica: Jean-Paul Wall
Cu: Christo Christov, Ovanes Torosian, Saadet Aksoy
Distribuit de: Memento Films International

Nu avem exerci]iul toleran]ei. Dimpotriv`, oamenii
risipesc cantit`]i enorme de energie pentru a-[i construi
ziduri. M` fascineaz` momentul în care grani]ele dispar
[i culturi diferite se întålnesc. Acest lucru aduce
întotdeauna bucurie, deschide [i îmbog`]este
con[tiin]a uman`. Kamen Kalev

Doi fra]i care pierduser` orice leg`tur` se reîntålnesc cu ocazia unei confrunt`ri rasiale care
îi plaseaz` de p`r]i diferite ale baricadei: Georgi este un participant activ la violen]e ca
proasp`t membru al unei grup`ri neo-naziste, Itso este martor ocular [i intervine pentru a
salva familia turc`. Georgi, c`ruia i se cere acum implicare în evenimente mai de amploare,
începe s`-[i pun` întreb`ri asupra apartenen]ei la mi[care, iar Itso se întreab` dac` frumoasa
turcoaic` pe care o salvase nu l-ar putea face fericit. Doar reg`sindu-se unul pe cel`lalt, cei
doi fra]i î[i vor putea da seama ce-[i doresc de la via]`.

Kamen Kalev s-a n`scut în Burgas, în 1985. A absolvit {coala de Film La Fémis din Paris,
în 2002. Primele sale scurtmetraje, Orpheus [i Maltonius Olbren, au fost prezente [i premiate
în multe festivaluri – Berlin, Clermont-Ferrand, New York, Locarno, Stockholm etc. Cu
scurtmetrajul Get the Rabbit Back intr` în competi]ie la Festivalul de Film de la Cannes, în
2005. Doi ani mai tårziu, cu scurtmetrajul Rabbit Troubles este din nou selectat la Cannes în
La Semaine de la Critique. În paralel a realizat numeroase reclame [i videoclipuri. Jocuri din
Est reprezint` debutul în lungmetraj. Acesta a avut premiera interna]ional` tot la Cannes, în
2009, în cadrul sec]iunii Quinzaine des Réalisateurs, fiind nominalizat la premiul Caméra d’Or.
Povestea este inspirat` din via]a lui Christo Christov, un vechi prieten de-al regizorului (pe
care de altfel l-a [i distribuit în rolul lui Itso), care a decedat într-un accident chiar cu cåteva
zile înainte de încheierea film`rilor. 

Premii: Premiul Juriului de Tineret – Festivalul de Film Golden Orange, Antalya, 2009; Cel mai
bun film de debut – Festivalul de Film de la Var[ovia, 2009; Cel mai bun regizor, cel mai bun
actor – Festivalul Interna]ional de Film de la Tokio, 2009; Premiul Special al Juriului – Festivalul
de Film de la Estoril, 2009; Premiul CEI pentru contribu]ii extraordinare în cinematografie în
Europa Central` [i de Est – Festivalul de Film de la Trieste, 2009; Marele Premiu al Juriului –
Festivalul de Film din Angers, 2010; Cel mai bun film european – Festivalul de Film din Mons,
Belgia, 2010; Cel mai bun regizor, cel mai bun actor, Premiul Juriului Ecumenic – Festivalul de
Film de la Bratislava, 2010; Marele Premiu, Premiul CICAE – Festivalul Interna]ional de Film din
Vilnius, 2010; Cel mai bun regizor – Festivalul Interna]ional de Film din Las Palmas de Gran
Canaria, 2010; Men]iune Special` a Juriului, Premiul Kodak – Festivalul Interna]ional de Film
de la Sofia, 2010; Marele Premiu al Juriului – Festivalul Interna]ional de Film Cinemanila, 2010.

Website: http://www.easternplays.com

Bulgaria
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Iztochni piesi / Jocuri din Est / Eastern plays



Cehia, 2009, 97’
comedie dramatic`

Regia [i scenariul: Jitka Rudolfová
Imaginea: Michael Kaboš
Montajul: Otakar Šenovsky’
Muzica: Nuž
Cu: Simona Babcáková, Jakub Žácek,
Zuzana Onufráková, Václav Neužil, 
Pavlína Štorková
Distribuit de: Aerofilms

Temele [i tr`irile din acest film sunt chiar ale prietenilor mei. Este vorba despre
ceea ce am v`zut în jurul meu, despre prietenii mei apropia]i. S-a spus c` ar fi
un film despre genera]ia celor de 30 [i ceva de ani, dar nu cred c` pot eu s`
vorbesc pentru o genera]ie întreag`. Am vrut doar s` transmit anumite tr`iri,
care-mi sunt foarte apropiate, pentru c` le reg`sesc la mine [i la prietenii mei. 

Jitka Rudolfová

Linda, Radim, Tonda, Otakar, Dagmara [i Silvie sunt prieteni înc` din
adolescen]`. Au în jur de 30 de ani [i locuiesc acum în Praga. Aspira]iile lor
m`re]e nu s-au materializat [i cu to]ii încep s` resimt` acest e[ec. În timpul unei
petreceri din ora[ul natal î[i amintesc unul dintre visele lor timpurii: s` cumpere
o ferm`, s` locuiasc` împreun` [i, cel mai important, s` aib` parte de distrac]ie.
Pot s` transforme în realitate acest vis? {i chiar î[i doresc s` reu[easc`?

Jitka Rudolfová s-a n`scut în 1979 [i a absolvit {coala de Film [i Televiziune
din Praga (FAMU). Vis`torii a fost proiectul ei de licen]` [i a fost selectat de
Televiziunea Ceh` pentru a fi produs. Filmele sale de [coal`, scurtmetraje Meat
on a Plate (2004), The Holiest, Lucie Is Already in Bed (2005), Marta and Berta
26 (2006) [i Nejlepsí playbacková zpevacka na svete (2008), au circulat în multe
festivaluri [i au primit numeroase premii. Vis`torii a avut premiera interna]ional`
la Festivalul Interna]ional de Film de la Karlovy Vary, fiind în competi]ia East of
the West.

Website: http://www.zoufalcifilm.cz

Cehia
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Zoufalci / Vis`torii / Dreamers



Cehia, 2009, 85’, comedie muzical`

Regia: Miloš Forman
Scenariul: Jirí Suchy’, Jirí Šlitr
Imaginea: Jan Malír 
Montajul: Tonicka Janková
Muzica: Jirí Slitr
Cu: Jirí Suchy’, Dáša Zázvurková, 
Petr Stach, Petr Píša, Tereza Hálová
Distribuit de: Falcon

O plimbare bine pl`tit` este un spectacol muzical celebru, scris de legendarul duet Jirí Suchy’
- Jirí Šlitr, pus în scen` la teatrul Semafor, pentru prima dat` în 1965. Piesa a reprezentat
unul din succesele mari ale teatrului, rejucat` de nenum`rate ori [i a cunoscut chiar o
adaptare pentru film de televiziune, regizat de Miloš Forman împreun` cu Ján Rohác în 1966.
În 2007, spectacolul a fost din nou pus în scen`, de data aceasta la Teatrul Na]ional din
Praga, de c`tre Miloš Forman împreun` cu fiii s`i, Petr – scenograf [i Matej – responsabil cu
decorurile. Aceast` nou` aventur` a dat na[tere unei versiuni pentru marele ecran.

C`s`tori]i de tineri, Uli [i Vanilla sunt pe punctul de a semna actele de divor], cånd o
telegram` misterioas` de la Liverpool le încurc` planurile. Scrisoarea îi informa despre
decesul unei m`tu[i bogate [i despre mo[tenirea de un million de lire, pe care aceasta a
l`sat-o copilului lor nen`scut înc`. {ansa de a deveni putred de boga]i le suråde foarte
tare, astfel încåt cuplul încearc` s` g`seasc` o solu]ie rapid` ca s` pun` måna pe bani. 

Miloš Forman s-a n`scut în 1932 în Cehoslovacia [i este cunoscut ca regizor, scenarist, actor [i
profesor. Dup` studii la [coala de Film din Praga (FAMU), realizeaz` cåteva scurtmetraje, dup`
care se lanseaz` în punerea în scen` a unor comedii. Primul s`u lungmetraj, Popa Prostu’ (1963),
cu care cå[tig` Leopardul de Aur la Locarno, îl face cunoscut [i în afara grani]elor. Urm`toarele
filme din ]ara natal` – Dragostea unei blonde (1965) [i Balul pompierilor (1967) c`rora le d` o
coloratur` de satir` social`, se opun conformismului [i scolasticii produc]iilor comuniste ale acelei
epoci. În 1968, dup` invadarea Cehoslovaciei, a plecat la Paris [i apoi la New York, unde mai
tårziu a devenit profesor de film la Universitatea Columbia. În 1977 a primit cet`]enia american`.
În S.U.A., primul film pe care îl realizeaz` este o comedie social` despre clasa de mijloc
american` – Taking Off (1971, Premiul Special al Juriului la Festivalul de Film de la Cannes), dup`
care schimb` registrul total cu Zbor deasupra unui cuib de cuci (1975, cu Jack Nicholson în rolul
principal), recompensat cu cinci premii Oscar dintre cele nou` nominalizari, dar [i cu [ase premii
Globul de Aur [i tot atatea premii BAFTA. Nou` ani mai tårziu, în 1985 cåstig` un nou Oscar, cu
Amadeus, adaptare a scenariului lui Peter Shaffer despre via]a lui Mozart. Tot pentru Amadeus
primeste [i un César [i un Glob de Aur. Între timp, semneaz` [i varianta cinematografic` a
comediei muzicale cult pe Broadway – Hair (1979) [i realizeaz`, în Ragtime (1981), o fresc` a
Americii la început de secol XX. Valmont (1989), propria sa viziune asupra romanului lui Laclos –
Leg`turi periculoase, pentru adaptarea c`ruia colaboreaz` cu Jean-Claude Carrière, dezam`ge[te
publicul [i criticii de film. Se dedic` biografiilor regizånd Larry Flynt (1996, Ursul de Aur la Berlin,
Globul de Aur), urmat de Man on the Moon (1999, Ursul de Argint la Berlin, inspirat din via]a
comicului american Andy Kaufman) [i de Goya’s Ghosts în 2007, pentru al c`rui scenariu
colaboreaz` din nou cu Jean-Claude Carrière.

Website: http://www.awalkworthwhile.com

Cehia
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Dobre placená procházka / O plimbare bine
pl`tit` / A Walk Worthwhile



Cehoslovacia, 1964, 85’, dram`

Scenariul: Miloš Forman, Jaroslav Papoušek; Imaginea: Jan Nemecek; Montajul:
Miroslav Hájek; Muzica: Jirí Šlitr; Cu: Ladislav Jakim, Pavla Martínková, Jan Vostrcil

Petr are doar 17 ani [i lucreaz` ca supraveghetor într-un magazin cu autoservire, f`r` s`
exceleze în prinderea celor care sustrag produse din rafturi. În restul timpului, b`iatul
tr`ie[te cu stång`cie prima sa poveste de dragoste, iar seara, acas`, e nevoit s` suporte
predicile tat`lui s`u, ve[nic nemul]umit. Popa Prostu’ (cunoscut [i ca Asul de pic`) este
primul lungmetraj de fic]iune al lui Miloš Forman [i i-a adus acestuia Premiul Leopardul de
Aur la Festivalul de Film de la Locarno în 1964.

Lásky jedné plavovlásk / Dragostea unei
blonde / Loves of a Blonde
Cehoslovacia, 1965, 75’, comedie

Scenariul: Miloš Forman, Jaroslav Papoušek, Ivan Passer, Václav Šašek; Imaginea:
Miroslav Ondrícek; Montajul: Miroslav Hájek; Muzica: Evžen Illín; Cu: Hana Brejchová,
Vladimír Pucholt, Vladimír Menšík, Ivan Kheil, Jirí Hruby

Tån`ra Andula, lucr`toare într-o fabric` de înc`l]`minte dintr-un ora[ cehoslovac de
provincie, viseaz` la marea dragoste. Dezamagit` de b`rba]ii din partea locului, fata se
îndr`goste[te de fermec`torul pianist al unei trupe muzicale venite în turneu [i pleac`
dup` el la Praga, spre disperarea p`rin]ilor.

Filmul a fost \n competi]ie pentru cel mai bun film str`in la Premiile Oscar, Globurile de
Aur, [i Leul de aur – Festivalul de Film de la Vene]ia, 1967.

Horí, má panenko / Balul pompierilor /
The Firemen’s Ball 
Cehoslovacia, 1967, 73’, dram`

Scenariul: Miloš Forman, Jaroslav Papoušek, Ivan Passer, Václav Šašek; Imaginea:
Miroslav Ondrícek; Montajul: Miroslav Hájek; Muzica: Karel Mares; Cu: Jan Vostrcil,
Josef Šebánek, Josef Valnoha, František Debelka 

Membrii deta[amentului de pompieri dintr-un or`[el de provincie organizeaz` o petrecere
grandioas`, cu prilejul anivers`rii fostului lor [ef. Din p`cate, nimic nu se desf`[oar`
conform planului ini]ial, fie din pricina furtului premiilor de tombol`, fie pentru c`
participantele la concursul de frumuse]e nu sunt tocmai frumoase.

Balul pompierilor este ultimul film pe care Forman îl realizeaz` în Cehoslovacia natal`. Este
[i primul film color [i o piatr` de hotar în Noul val cehoslovac. Filmul a intrat în competi]ie
pentru cel mai bun film str`in – Premiile Oscar, 1967. A fost selectat [i în competi]ia
Festivalului de Film de la Cannes, în 1968, dar festivalul a fost anulat din cauza
evenimentelor din mai, din acel an.

Cerny Petr / Popa Prostu’ / Black Peter

Arhiva Na]ional` de Filme

11

^ ^

^ ^

^ ^

^

^

^ ^ ^



Croa]ia, 2009, 78’, dram`

Regia [i scenariul: Goran Devic &
Zvonimir Juric
Imaginea: Branko Linta
Montajul: Vanja Sirucek
Muzica: Jura Ferina & Pavao Miholjevic
Cu: Ivo Gregurevic, Krešimir Mikic, 
Franjo Dijak, Rakan Rushaidat
Distribuit de: Soulfood Distribution

Pot fi în]elese suferin]ele, gåndurile [i tr`irile celor care nu sunt victime, ci c`l`i?

Iarna anului 1991: recentul r`zboi din Croa]ia. Membrii „Negrilor“ (unitate paramilitar`
despre care se zvonea c` proteja ora[ul eliminånd civilii din „coloana a cincea“) se
preg`tesc s` arunce în aer barajul din amonte pentru a paraliza inamicul [i a-[i recupera
camarazii mor]i. Afla]i într-un ora[ înc` asediat, primesc de la cartierul general din Zagreb
vestea conform c`reia, datorit` armisti]iului recent semnat, trupa lor urmeaz` s` fie
desconcentrat`. Chinui]i de temeri [i remu[c`ri, membrii echipei î[i întålnesc destinul, unul
cåte unul. 

Acesta este un film despre vina celor ce au supravie]uit într-o zon` de r`zboi. Nu este
povestea confrunt`rii p`r]ilor combatante, ci a r`zboiului care are loc în fiecare dintre
personaje; unii se simt vinova]i pentru ce au f`cut, iar al]ii pentru ceea ce nu au reu[it s`
fac` – Goran Devic, Zvonimir Juric

Goran Devic s-a n`scut în 1971. A studiat drept, arheologie [i film la Universitatea din
Zagreb. A realizat mai multe documentare [i scurtmetraje pån` la Deta[amentul „Negrii“
– debutul s`u în film artistic. 

Zvonimir Juric s-a n`scut în 1971. A studiat regia de film [i a realizat numeroase
documentare [i dou` lungmetraje, pentru care a scris [i scenariul. Anul trecut,
scurtmetrajul Yellow Moon a primit premiul Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin.

Premii: Marele Premiu – Festivalul de Film Auteur, Belgrad, 2009; Premiul Bauer pentru
Filmul Anului – Festivalul de Film de la Motovun, 2010; Cea mai bun` imagine – Festivalul
Interna]ional de Film din Alexandria, 2010; Marele Premiu – Festivalul de Film Crossing
Europe Linz, 2009; Marele Premiu – Festivalul de Film de la Ljubljana, 2009; Premiul
FIPRESCI, Premiul pentru cea mai bun` regie – Festivalul de Film de la Cottbus, 2009;
Premiul Duna TV – Festivalul Interna]ional de Film CinePécs Pecs, 2009; Cea mai bun`
regie, cel mai bun actor în rol secundar, cel mai bun design de sunet – Festivalul de Film
de la Pula, Croa]ia, 2009.

Website: http://www.crnci-theblacks.com

Croa]ia
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Croa]ia, 2009, 90’
dram`

Regia [i scenariul: Antonio Nuic
Imaginea: Mirko Pivcevic
Montajul: Marin Juranic
Muzica: Srdan Gulic
Cu: Nebojša Glogovac, Nataša Janjic,
Ljubomir Kiki Kapor, Tonko Lonza
Produs de: Propeler Film

„M`garul“ este o poveste despre paternitate. Ceea ce m` intereseaz` cel mai mult la
rela]ia tat`-fiu este faptul c` adesea ne imit`m ta]ii [i înv`]`m foarte pu]in de la ei. Le
repet`m gre[elile în loc s` înv`]`m din ele. Antonio Nuic

Este anul 1995. Vara în care se va desf`[ura opera]iunea militar` Storm. Boro, care se
apropie de 40 de ani, se întoarce împreun` cu so]ia Jasna [i fiul Luka în satul s`u natal
din Her]egovina, dup` o absen]` de 7 ani. E ner`bd`tor s`-[i vad` fratele care a reu[it
s` plece din Sarajevo împreun` cu familia. Boro se ceart` tot timpul cu Jasna [i nu
vorbe[te deloc cu tat`l lui, Paško, pe care-l învinuie[te de moartea mamei sale. În dou`
s`pt`måni ale lunii august 1995, Boro î[i va rezolva disputa de ani de zile cu tat`l s`u,
va înv`]a s` fie un so] [i un tat` mai bun [i un rol însemnat în toate acestea îl va avea
un m`g`ru[.

Antonio Nuic s-a n`scut în 1977 la Sarajevo [i a studiat arta teatral` la Zagreb. Primele
lui scurtmetraje – Na mjestu dogadaja (1998) [i Vratite im Dinamo (1999) au fost urmate
de Sex, drink and bloodsheed (2004), un film în 3 segmente. A debutat în lungmetraj cu
All for Free (2006). M`garul a fost propunerea Croa]iei pentru Premiile Oscar, categoria
cel mai bun film str`in, 2010 [i a fost nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film,
2010.

Premii: Premiul Bronze Rosa Camuna – Bergamo Film Meeting, 2010; Golden Arena
pentru cea mai bun` imagine, cea mai bun` muzic`, cel mai bun scenariu – Festivalul de
Film de la Pula, Croa]ia, 2009.

Website: http://www.kenjac.com

Croa]ia
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Germania / Elve]ia, 2009, 88’
dram`

Regia: Wolfgang Panzer
Scenariul: Claus Hant, 
Dietmar Güntsche 
Imaginea: Edwin Horak
Montajul: Jean-Claude Piroué,
Uli Schön 
Muzica: Patrick Kirst
Cu: Bruno Ganz, Ulrich Tukur [i Christiane Paul
Distribuit de: Aktis Film International GmbH

Inspirat de evenimente reale din via]a autorului elve]ian Thomas Hürlimann –
filmul este o poveste fascinant` despre dragoste [i putere politic`. Avem acces
la o imagine personal` [i neobi[nuit` a vie]ii unui om de stat, înf`]i[ånd ultimele
dou` zile la conducere ale Pre[edintelui Confedera]iei Elve]iene. În timpul
preg`tirilor pentru o recep]ie în onoarea Regelui Spaniei, este pus` la cale o
intrig` menit` s` îi aduc` dec`derea. Interesele personale [i lupta pentru putere
se amestec` într-un cocktail de for]e exploziv. 

Wolfgang Panzer s-a n`scut în 1947 în München [i a crescut la Torino [i
Lausanne. A studiat limbile [i literaturile romanice, sociologie [i jurnalism în
Lausanne [i Fribourg. În timpul studiilor, a lucrat ca reporter [i editor pentru
Televiziunea Elve]ian`. La 23 de ani, s-a întors la München pentru studii la
Universitatea de Televiziune [i Film (HFF). 

Premii: Cea mai bun` produc]ie – Premiile Filmului Bavarez, 2010

Website: http://www.dergrossekater.ch

Elve]ia
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Der Grosse Kater / Ziua Motanului / 
The Day of the Cat



Fran]a / Elve]ia, 2009, 93’
crim` (thriller), N - 15

Regia: Frédéric Mermoud
Scenariul: Frédéric Mermoud, 
Pascal Arnold, Yann Le Nivet 
Imaginea: Thomas Hardmeier
Montajul: Sarah Anderson 
Muzica: Grégoire Hetzel 
Cu: Emmanuelle Devos, Gilbert Melki, Nina Meurisse, Cyril Descours
Distribuit de: Pyramide

Vincent [i Rebecca se îndr`gostesc la prima vedere, într-un internet café. Sunt
tineri [i f`r` griji. Cu toate acestea, dup` dou` luni, trupul lui Vincent este g`sit
plutind pe Ron iar Rebecca a disp`rut. Investiga]iile sunt conduse de poli]istul
Hervé Cagan, care încearc`, împreun` cu partenera sa, Karine Mangin, s` refac`
firul ac]iunilor haotice ale celor doi tineri. Pe m`sur` ce reu[e[te s` reconstituie
ultimele ore din via]a adolescentului [i se apropie de rezolvarea cazului, Hervé
descoper` lucuri care îl zdruncin` profund [i îl pun în situa]ia de a face o alegere
fundamental`. 

Frédéric Mermoud s-a n`scut în 1969 în Elve]ia, a studiat literatur` [i filosofia
limbajului, urmate de regie la Ecole cantonale d’art din Lausanne. A realizat o
serie de scurtmetraje, foarte bine primite de public [i de critici: Son jour à elle
(1998), Les Electrons libres (2000), L’escalier (2003), Rachel (2006, în competi]ie
la Clermont-Ferrand [i nominalizat la Premiile César), Le créneau (2007), din a
c`rui distribu]ie face parte Emmanuelle Devos, prezentat în Semaine de la
Critique la Cannes etc. A mai regizat un film TV produs de TSR, Bonhomme de
chemin (2004), care a fost premiat la Festivalul Cinéma Tout Ecran de la Geneva
[i la Premile Cinematografiei elve]iene. Cu Complici debuteaz` în lungmetraj.

Premii: Premiul Quartz pentru cel mai bun scenariu – Premiile Cinematografiei
elve]iene, Locarno, 2010; Gold Plaque – Festivalul Interna]ional de Film de la
Chicago, 2009. 

Website: http://www.lescomplices.ch

Elve]ia
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Fran]a / Belgia, 2010, 107’
comedie

Regia [i scenariul: Marc Fitoussi
Imaginea: Hélène Louvart
Montajul: Martine Giordano
Muzica: Tim Gane, Seán O’Hagan
Cu: Isabelle Huppert, Aure Atika, Lolita Chammah, 
Jurgen Delnaet, Chantal Banlier
Distribuit de: Mars Distribution

Oricare ar fi subiectul, eu îl transform în comedie. Fac asta pentru c` sunt convins
c` este nevoie de curaj ca s` încerci s` fii mereu fericit [i vreau, mai mult decåt
orice, s` nu pic în capcana realismului sordid.  Marc Fitoussi

Babou este nonconformist` [i plin` de via]`. Nu i-a p`sat niciodat` de conven]iile
sociale, îns`, dintr-odat`, î[i d` seama c` fiicei sale, Esmeralda, îi este ru[ine cu
ea [i nu vrea s` o invite la nunt`. R`nit` în orgoliul propriu, Babou încearc` s`
recå[tige respectul fetei repornind de la zero. Într-o încercare disperat` de a-[i
ar`ta adev`ratele calit`]i [i dragostea pentru fiica ei, Babou accept` provocarea
de a intra în afaceri imobiliare la Ostende, pe litoralul belgian, în afara sezonului.

Marc Fitoussi a absolvit Conservatoire européen d’écriture audiovisuelle,
formåndu-se astfel ca scenarist. Î[i începe, în paralel, cariera de regizor,
realizånd o serie de scurtmetraje: Ma vie active (1999), Sachez chasser (2002),
Illustre inconnue (2004) [i Bonbon au poivre (2007), acesta din urm` fiind
nominalizat, în 2007, la premiul César pentru cel mai bun scurtmetraj. În acela[i
an, realizeaz` lungmetrajul La vie d’artiste, cu Sandrine Kiberlain, Denis
Podalydès [i Émilie Duquenne în rolurile principale. Acesta ob]ine Premiul
Michel-d’Ornano atribuit celui mai bun debut în lungmetraj artistic din Fran]a.
Copacabana le are în distribu]ie pe renumita actri]` Isabelle Huppert
(cå[tig`toare a dou` premii la Festivalul Interna]ional de Film de la Cannes, a
unui premiu César [i unui premiu pentru întreaga cariera din partea Academiei
Europene de Film) [i pe fiica sa, Lolita Chammah.

Copacabana

Fran]a
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Fran]a, 2009, 83’
dram`

Regia, scenariul, imaginea
[i sunetul: Alain Cavalier
Cu: Alain Cavalier, Catherine
Deneuve (arhiva foto), Vanessa Widhoff
Distribuit de: Pyramide International

Absen]a Irènei este una palpabil`. E peste tot [i nic`ieri. Las` impresia c`
plute[te, c` båntuie. „Irène“ este o poezie de dragoste dedicat` amintirii sale. 

hollywoodreporter.com

Un jurnal video înregistrat de cineast, pe baza amintirilor legate de so]ia sa, Irène,
care [i-a pierdut via]a într-un accident de ma[in`. Fotografii, scrisori, obiecte,
locuri etc. Totul aminte[te de Irène.

Alain Cavalier a studiat istoria, iar dup` ce a absolvit Institutul de Înalte Studii
Cinematografice din Paris (actuala La Fémis), a lucrat ca asistent al regizorului
Louis Malle pentru filmele Ascenseur pour l’échafaud (1958) [i Les Amants
(1958). Debuteaz` ca regizor cu scurtmetrajul Un Américain (1958), urmat de
dou` lungmetraje pe teme politice Le Combat dans l’île (1961) [i L’Insoumis
(1964). Dup` Mise à sac (1967) [i La Chamade (1968), ia o pauz` din activitate.
Revine cu Le Plein de super (1976), al c`rui scenariu este scris împreun` cu
actorii, pornind de la experien]ele acestora, [i Martin et Léa (1978), unde cuplul
de pe ecran este un cuplu [i în via]a de zi cu zi. Astfel, Cavalier trece la un nou
mod de a face filme, cu echipe tehnice mici, renun]ånd progresiv la orice ac]iune
dramatic` tradi]ional` [i apropiindu-se de documentar. Dup` Ce répondeur ne
prend pas de messages (1979) [i Un étrange voyage (1980), are un succes
r`sun`tor cu filmul Thérèse (1986), distins cu Premiul Juriului la Festivalul de la
Cannes din 1986 [i cu 6 premii César în anul urm`tor, între care cel pentru cel
mai bun film, cea mai bun` regie [i cel mai bun scenariu. Libera me (1993) un
film f`r` dialoguri, pe tema opresiunii [i torturii, este urmat de Vies (2000). Filmul
René (2002) este un amestec de fic]iune [i realitate, iar Le Filmeur (2004) este
un fel de jurnal intim, filmat pe o perioad` de peste 10 ani. Irène a avut premiera
interna]ional` la Festivalul de Film de la Cannes, în 2009, fiind selectat în
competi]ia Un Certain Regard.

Premii: Lady Harimaguada de Plata – Festivalul de Film de la Las Palmas, 2010.

Irène
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Germania / Fran]a, 2010, 105’
dram`

Regia: Christoph Hochhäusler
Scenariul: Ulrich Peltzer, 
Christoph Hochhäusler
Imaginea: Bernhard Keller
Montajul: Stephan Stabenow
Muzica: Benedikt Schiefer
Cu: Robert Hunger-Bühler, Nicolette Krebitz, Mark Waschke, Wolfgang Böck,
Corinna Kirchhoff
Distribuit de: The Match Factory

Filmul este inspirat din povestea biblic` a lui David [i a Bat[ebei. Mi s-a p`rut
interesant de studiat modul în care puterea poate influen]a o atrac]ie foarte
puternic` sau ceea ce noi numim iubire. Puterea transcende (sau corupe)
ideologii, credin]e, leg`turi. Puterea înseamn` ac]iune. Christoph Hochhäusler

Roland [i Svenja se întålnesc pentru prima dat` la o expozi]ie de art`
contemporan`. Cu toate c` se simt puternic atra[i unul de cel`lalt, nu se întåmpl`
nimic, pån` la o a doua întålnire întåmpl`toare. Svenja este c`s`torit`. La fel [i
Roland. Acesta este director de banc`, iar so]ul Svenjei se afl` în subordinea lui.
Cum Roland e obi[nuit s` ob]in` ceea ce-[i dore[te, profit` de faptul c` directorul
b`ncii din Indonezia tocmai a fost asasinat [i aranjeaz` transferul so]ului Svenjei
pe acest post. Svenja nu [tie nimic despre planurile lui Roland... 

Christoph Hochhäusler s-a n`scut la München, în 1972, [i a studiat arhitectura
la Berlin [i regia de film la München. Din filmografia sa fac parte: scurtmetrajul
Fever (1999), lungmetrajele This very moment (2003), Low Profile (2005) [i
segmentul Séance din Deutschland 09 (2009). Este [i fondatorul [i co-editorul
revistei de cinema Revolver. Ora[ul la picioarele tale a fost selec]ionat în
competi]ia Un Certain Regard, la Festivalul de Film de la Cannes, 2010. 

Premii: Cel mai bun scenariu – Festivalul de Film de la München, 2010.

Website: http://www.unter-dir-die-stadt.de

Germania
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Unter dir die Stadt / Ora[ul la picioarele
tale / The City Below



Germania / Austria / Estonia, 2010, 129’
dram`

Regia [i scenariul: Chris Kraus, inspirat de memoriile Odei Schaefer
Imaginea: Daniela Knapp
Montajul: Uta Schmidt
Muzica: Annette Focks
Cu: Paula Beer, Edgar Selge, Tambet Tuisk, Jeanette Hain, Richy Müller
Distribuit de: Bavaria Film International

În munca mea încerc s`
descop`r cum se mai poate
reg`si cineva, în ciuda
opozi]iilor din partea
mediului social.  Chris Kraus 

Iunie 1914. Tån`ra Oda von
Siering, în vårst` de 14 ani,
se întoarce la Poll, re[edin]a familiei, pe coasta M`rii Baltice, regiune împ`r]it`
între germani, ru[i [i estonieni. Mama Odei murise la Berlin, iar Oda îi aduce
r`m`[i]ele acas`. Aici o a[teapt` tat`l ei, Ebbon, un om de [tiin]` frustrat, m`tu[a
Milla [i al]i membri ai familiei sale de aristocra]i germani, care se aga]` de
privilegii într-o lume aflat` la limita dezastrului. Oda g`se[te pe mo[ie un anarhist
estonian r`nit. Îl ajut` s` se ascund` [i, îngrijindu-l, se îndr`goste[te de el,
con[tient` fiind îns` de posibilele consecin]e ale faptelor ei. 

Înainte s` studieze regia de film, Chris Kraus a lucrat ca jurnalist. A devenit
cunoscut mai întåi ca scenarist pentru filme precum Prélude (1992, r: Fillipos
Tsitos), Der Einstein des Sex (1999, r: Rosa von Praunheim), Bundle of Joy
(2000, r: Detlev Buck), Basta – Rotwein oder Totsein/C(R)ook (2004, r: Pepe
Danquart). În 2002 public` romanul Scherbentanz (Shattered Glass), dup` care
realizaz` [i o ecranizare, în acela[i an, distins` cu premiul pentru cea mai bun`
regie, respectiv cea mai bun` actri]`, la Premiile Filmului Bavarez. În 2006,
regizeaz` filmul Vier Minuten (Four Minutes), unul dintre cele mai de succes [i
premiate filme germane ale ultimilor ani.

Premii: Premiul Special al juriului [i Premiul pentru cea mai bun` muzic` –
Festivalul Interna]ional de Film de la Roma, 2010; Cel mai bun regizor –
Festivalul de Film Black Nights de la Tallinn, 2010; Cel mai bun actor, cea mai
buna actri]` debutant`, cea mai bun` scenografie – Premiile Filmului Bavarez,
2010.

Website: http://www.poll-derfilm.de

Poll / The Poll Diaries

Germania
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Grecia, 2007, 87’
dram`

Regia: Thanos Anastopoulos
Scenariul: Thanos Anastopoulos,
Vasilis Raisis
Imaginea: Elias Adamis
Montajul: Napoleon Stratogiannakis
Sunetul: Kenan Akkawi, Stefanos
Efthymiou, Kostas Varybopiotis
Cu: Giorgos Symeonidis, Ornela
Kapetani, Savina Alimani, 
Nikos Georgakis, Buyar Alimani
Distribuit de: Fantasia Ltd.

O puternic` dram` care abordeaz` tensiunile dintre greci [i imigran]ii albanezi
care tr`iesc [i muncesc în Grecia.

Cånd iese din închisoare, Giorgos are pu]in peste 30 de ani. Nu are unde s` se
duc`. Încearc` s` se apropie de o tån`r`, care lucreaz` într-un restaurant [i are
o fiic`. Amåndou` par c` îl cunosc, iar el se angajeaz` în restaurantul unde
lucreaz` femeia, condus de un albanez. În acela[i timp îns`, Giorgos este urm`rit
de membrii unei grup`ri na]ionaliste cu care a avut leg`turi în trecut.

Thanos Anastopoulos s-a n`scut la Atena, în 1965. A studiat filosofia la
Universitatea din Ioannina [i [i-a continuat studiile la Universitatea Paris I
(Panthéon Sorbonne) [i la [coala de Înalte Studii în [tiin]e Sociale din Paris.
Dup` scurtmetrajele Nocturne (1984), Onlooker (1989), The City Under the City
(1998) [i documentarul What’s Your Name? (1999), realizeaz` primul lungmetraj
All the Weight of the World (2003). Corec]ie este al doilea film artistic al s`u. 

Premii: Cel mai bun actor [i Premiul Titra Film – Cinéma Tout Ecran Geneva,
2008; Cel mai bun scenariu [i cel mai bun actor – Festivalul de Film de la Salonic,
2007.

Grecia
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Irlanda, 2009, 90’
documentar

Regia, scenariul [i montajul:
Ken Wardrop
Imaginea: Kate McCullough, 
Michael Lavelle
Distribuit de: The Film Sales
Company

A man loves his girlfriend the most, his wife the best, but his mother the longest. 
Proverb irlandez

Un documentar încånt`tor [i dezarmant, cu 70 de femei irlandeze, care ne
vorbesc despre cur`]atul cartofilor, alegerea unui nume pentru copii [i disputele
legate de telecomand`. Este îns` [i o reflec]ie profund` asupra copil`riei,
adolescen]ei, infirmit`]ii, mortalit`]ii [i rela]iei dintre sexe…  variety.com

Din buc`t`rii, sufragerii [i holuri de case irlandeze, filmul spune o poveste de
dragoste prin vocile femeilor, exploråndu-le rela]ia cu b`rba]ii din via]a lor: ta]i,
iubi]i, so]i, fii. 

Ken Wardrop a absolvit {coala Na]ional` de Film ADT din Irlanda,
specializåndu-se în regia filmelor documentare. Din filmografia sa mai fac parte
scurtmetrajele Love Is Like a Butterfly (2004), Ouch! (2004), The Herd (2008) [i
scurtmetrajele documentare Useless Dog [i Undressing My Mother (2004).
Acesta din urm` a cå[tigat numeroase premii interna]ionale, printre care premiul
pentru cel mai bun scurtmetraj, la Premiile Academiei Europene de Film în 2005.

Premii: Premiul pentru cea mai bun` imagine, categoria World Cinema –
Documentary – Festivalul de Film Sundance, S.U.A., 2010; Premiul Directors
Finders – Directors Finders Series, Irlanda, 2010; Premiul pentru cel mai bun
documentar [i Premiul Publicului – Festivalul Interna]ional de Film de la Dublin,
2010; Premiul pentru cel mai bun film artistic irlandez – Galway Film Fleadh,
2009; Premiul IFTA pentru cel mai bun documentar artistic – Premiile Filmului [i
Televiziunii Irlandeze, 2010. 

Website: http://www.hisandhers.ie

Irlanda
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Irlanda, 2010, 90’
dram`

Regia: Paul Fraser
Scenariul: William Collins
Imaginea: P.J. Dillon
Montajul: Emer Reynolds
Muzica: Snow Patrol
Cu: Timmy Creed, Paul Courtney, T.J. Griffin, Kate Ashfield, Sarah Greene
Produs de: Rubicon Films

Decorul [i tonul pove[tii sunt irlandeze, îns` temele sunt universale. Pierderea unui p`rinte
ne afecteaz` pe to]i într-un anumit moment al vie]ii iar acceptarea cere un efort de un tip
special. O situa]ie în care publicul se poate lesne reg`si este nevoia fra]ilor de a fi
percepu]i ca fiind diferi]i, în ciuda elementelor identitare comune [i a leg`turii profunde
care îi leag`. Filmul abordeaz` aceste teme fundamentale cu umor [i c`ldur`.

Paul Fraser

Trei fra]i; Noel, un tån`r de 17 ani, cople[it de responsabilit`]i, Paudie, un b`iat de 11 ani
care viseaz` s` joace pentru Liverpool, [i Scwally, un b`ie]el de 7 ani, naiv [i obsedat de
Star Wars, de[i n-a v`zut înc` filmele. Tat`l lor e pe moarte, iar cånd Noel îi stric`, din
gre[eal`, ceasul preferat, cei trei fra]i pleac` în c`utarea unuia cu care s`-l înlocuiasc`.
Totul se petrece în week-end-ul de Halloween din 1987, iar c`l`toria se dovede[te plin`
de peripe]ii. 

Paul Fraser [i-a început activitatea în cinematografie ca scenarist. A scris scenariile
pentru 24/7: Twenty Four Seven (1997), A Room for Romeo Brass (1999), Once Upon a
Time in the Midlands (2002), Somers Town (2008), toate în regia lui Shane Meadows, [i
Heartlands (2002), în regia lui Damien O’Donnell. Pentru scenariile filmelor Somers Town
[i A Room for Romeo Brass, a fost nominalizat la categoria Cel mai bun scenariu la
Premiile Filmului Britanic Independent. Scurtmetrajul Scummy Man (2006) a fost
nominalizat la Ursul de Aur, la Festivalul Interna]ional de Film de la Berlin. Pentru Twenty
Four Seven a cå[tigat un premiu la Festivalul de Film de la Salonic. Fra]ii mei este primul
lungmetraj pe care îl regizeaz`.

Selec]ii în festivaluri: Festivalul de Film Tribeca – New York, 2010; Festivalul
Interna]ional de Film de la Roma, 2010; Galway Film Fleadh, Irlanda, 2010.

Website: http://www.pjdillondp.com/my%20brothers.html

My Brothers / Fra]ii mei



Israel / Germania / Fran]a, 2009, 91’
dram`

Regia: Haim Tabakman
Scenariul: Merav Doster
Imaginea: Axel Schneppat
Montajul: Dov Stoyer
Muzica: Nathaniel Méchaly
Cu: Zohar Shtrauss, Ran Danker,
Tinkerbell, Tzahi Grad, Isaac Sharry
Distribuit de: Films Distribution

O persoan` religioas` se confrunt` tot timpul cu p`catele. Ca urmare, trebuie tot timpul
s` se redefineasc`. Astfel, cu cåt e[ti mai aproape s` comi]i un p`cat, cu atåt e[ti mai
con[tient de ceea ce e[ti. Eu v`d „Cu ochii larg deschi[i“ ca pe o ma[in` care vine cu
vitez` spre tine [i, cu toate acestea, continui s` mergi în aceea[i direc]ie. Nu te aba]i din
drum. În]elegi totul, dar nu te po]i opri. Haim Tabakman

Aaron este m`celar [i face parte din comunitatea evreilor ultraortodoc[i din Ierusalim. Este
c`s`torit cu Rivka [i au împreun` patru copii. Într-o zi, întålne[te un student de 22 de ani,
Ezri, fa]` de care se simte foarte atras. Dragostea [i pasiunea pentru Ezri îl fac pe Aaron
s`-[i neglijeze familia [i via]a în comunitate. Începe îns` s`-l chinuie sentimentul de
vinov`]ie, la care se adaug` [i presiunile din partea comunit`]ii. Aaron ajunge astfel la o
decizie radical`. 

N`scut în 1975, Haim Tabakman a absolvit sec]ia Cinema [i televiziune a Universit`]ii din
Tel Aviv. Primul s`u scurtmetraj, Free Loaders, a fost selectat în 2003 la Festivalul de Film
de la Cannes (Cinéfondation) [i la festivalurile de la Karlovi Vary [i de la Montpellier. În
2004, un alt scurtmetraj al s`u, The Poet’s Home, a f`cut parte din selec]ia Cinéfondation,
la Festivalul de Film de la Cannes. De asemenea, a lucrat la montajul mai multor filme,
între care My Father, My Lord (2007), în regia lui David Volach. Cu ochii larg deschi[i este
primul s`u film artistic de lungmetraj. 

Premii: Marele Premiu pentru cel mai bun film – Festivalul Interna]ional de Film de la
Ghent, Belgia, 2009; Cel mai bun actor – Festivalul de Film de la Ierusalim, 2009; Premiul
John Schlesinger – Festivalul Interna]ional de Film de la Palm Springs, 2010; 

Website: http://www.eyeswideopenfilm.com
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Einayim Petukhoth / Cu ochii larg deschi[i /
Eyes Wide Open 



Germania / Israel, 2009, 120’
dram` 

Regia, scenariul [i montajul:
Scandar Copti, Yaron Shani
Imaginea: 
Boaz Yehonatan Yaacov
Muzica: Rabiah Buchari
Cu: Fouad Habash, Nisrine
Rihan, Elias Saba, 
Youssef Sahwani, Abu George Shibli, Scandar Copti
Distribuit de: The Match Factory

O dram` contemporan`, garnisit` cu elemente din tragedia greac`, care ne
prezint` cele dou` perspective ale conflictului arabo-israelian [i care reflect`
fragilitatea existen]ei umane.

Ajami este o zon` din Tel Aviv-Jaffa, unde tr`iesc musulmani, evrei [i cre[tini. Pe
fondul tensiunilor culturale [i religioase [i al actelor violente, filmul urm`re[te cinci
pove[ti de via]`, prin intersectarea c`rora spectatorii devin martori la coliziunea
dramatic` a unor lumi diferite [i la consecin]ele tragice a unei convie]uiri
imposibile.

Omar, un arab israelian, se str`duie[te din r`sputeri s` î[i apere familia de o
band` interlop`. Omar este îndr`gostit de Hadir, îns`, cum fata este cre[tin`, nu
se pune problema c`s`toriei. Malek este palestinian. Lucreaz` ilegal la
restaurantul lui Abu-Lias, tat`l lui Hadir, încercånd s` strång` bani pentru opera]ia
mamei sale. Dando, un
poli]ist israelian, î[i caut`
cu disperare fratele, iar
Binj, un palestinian bogat,
ar vrea s` se c`s`toreasc`
cu fata israelian` cu care
are o rela]ie, îns`
comunitatea din care face
parte nu este de acord. 

Ajami

Israel
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Yaron Shani este evreu israelian, n`scut în 1973. A absolvit Departamentul de
Film [i Televiziune al Universit`]ii din Tel Aviv. Lucrarea sa de licen]`, filmul
Disphoria (2004), a ob]inut Premiul Publicului la Festivalul Interna]ional de Film
Studen]esc de la Babelsberg [i o men]iune special` a juriului la Karlovy Vary.
Yaron Shani a regizat [i montat documentare [i filme 3D difuzate în muzee [i
cinematografe din întreaga lume. În 2002, în calitatea sa de director al
Festivalului Interna]ional de Film Studen]esc de la Tel Aviv, îl întålne[te pe
Scandar Copti. Imediat încep colaborarea pentru primul lor lungmetraj – Ajami.

Scandar Copti este cet`]ean palestinian al statului Israel, n`scut [i crescut în
Jaffa. Dup` absolvirea Institutului Politehnic, a studiat actoria [i scenaristica.
Primul s`u scurtmetraj (mocumentar) – The Truth, a fost aclamat pentru mesajul
politic îndr`zne] la Festivalul Interna]ional de Film Studen]esc de la Tel Aviv.
Ulterior a fost difuzat la Artists Against Occupation, la Montréal, în 2003, dup`
care a fost cenzurat. În paralel cu colaborarea pentru Ajami, a semnat scenariul,
regia [i montajul pentru numeroase scurtmetraje de fic]iune, documentare [i filme
experimentale. 

Premii [i nominaliz`ri: Cel mai bun film, cea mai bun` regie, cel mai bun
scenariu, cea mai bun` muzic` [i cel mai bun montaj – Premiile Academiei
Israeliene de Film, 2009; Marele premiu – Festivalul Interna]ional de Film de la
Boulder, 2010; Caméra d’Or – Men]iune special` – Festivalul de Film de la
Cannes, 2009; Premiul Juriului de Tineret – Festivalul Interna]ional de Film de la
Ghent, Belgia, 2009; Premiul FACE – Festivalul Interna]ional de Film de la
Istanbul, 2010; Premiul Wolgin pentru cel mai bun film artistic de lungmetraj –
Festivalul de Film de la Ierusalim, 2009; Marele Premiu pentru cel mai bun film –
Festivalul de Film Black Nights de la Tallinn, 2009; Premiul Publicului în
competi]ia interna]ional`, cel mai bun scenariu [i Premiul Golden Alexander –
Festivalul de Film de la Salonic, 2009.

Nominalizat la Premiul Oscar pentru cel mai bun film str`in – Premiile Academiei
Americane de Film, 2010; Nominalizat la categoria Descoperirea European` a
Anului – Premiile Academiei Europene de Film, 2009.

Website: http://www.kino.com/ajami
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Italia, 2009, 102’
comedie, muzical 

Regia [i scenariul: Davide Ferrario
Imaginea: Dante Cecchin
Montajul: Claudio Cormio
Muzica: Fabio Barovero, 
Marlene Kuntz, Gianni Maroccolo
Cu: Kasia Smutniak, Fabio Troiano,
Gianluca Gobbi, Cristiano Godano,
Luciana Littizzetto
Distribuit de:Warner Bros

Cei dou`zeci de de]inu]i cu care am lucrat nu ar fi fost credibili dac` nu s-ar fi interpretat
pe ei în[i[i. Dac` acest film ar fi avut un scenariu bine definit, nu ar mai fi avut acea
imponderabilitate care rezult` din crearea spa]iului în care lucrurile pur [i simplu se
întåmpl` [i sunt preluate pe pelicul`. O experien]` quasidocumentar`. Cred c` ceea ce
face acest film s` fie foarte antrenant este schimbarea continu` între cele dou` planuri,
documentar [i fic]iune. Davide Ferrario

Irena este o tån`r` regizoare care accept` propunerea p`rintelui Iridio, capelanul unei
închisori, de a pune în scen`, cu de]inu]i, un muzical pe tema patimilor lui Christos.
De]inu]ii accept` s` participe la proiect, dar cånd se ajunge la repartizarea rolurilor, nimeni
nu vrea s`-l interpreteze pe Iuda. În mintea Irenei începe s` încol]easc` o întrebare: ce
se întåmpl` cu Iisus dac` nu exist` Iuda? 

Davide Ferrario este regizor, scenarist, produc`tor [i critic de film. {i-a început activitatea
de regizor cu un scurtmetraj, Non date da mangiare agli animali (1987). A debutat în
lungmetraj cu La fine della notte (1989) [i a continuat cu Anime fiammeggianti (1994), o
comedie cu aspecte suprarealiste, Tutti giù per terra (1997), dup` romanul omonim de
Giuseppe Culicchia, Se devo essere sincera (2004), o comedie savuroas` etc. Din
filmografia sa mai fac parte cåteva episoade ale miniseriei American Supermarket, precum
[i documentarele Lontano da Roma (1991), Sul 45° parallelo (1997), La rabbia (2000) [i
Le strade di Genova (2002).

Nominaliz`ri: Silver Ribbon pentru cel mai bun montaj, cea mai bun` muzic`, cel mai bun
subiect, cel mai bun sunet – Sindicatul Na]ional al Jurnali[tilor Italieni de Film, 2009.

Website: http://www.mymovies.it/tuttacolpadigiuda

Tutta colpa di Giuda / Din vina lui Iuda /
Freedom 

Italia

26



Italia, 2010, 96’
dram`

Regia: Isotta Toso
Scenariul: Maura Vespini, Isotta
Toso, Andrea Cotti, dup` un roman
de Amara Lakhous
Imaginea: Fabio Zamarion
Montajul: Patrizio Marone
Muzica: Gabriele Coen, Mario Rivera
Cu: Kasia Smutniak, Daniele Liotti, Serra Yilmaz, Ahmed Hafiene, Marco Rossetti
Distribuit de: Intramovies

Cånd am citit romanul scris de Amara Lakhous, am sim]it c` am g`sit matricea de la care
s` pornesc în construirea unei pove[ti cinematografice care s` investigheze unul dintre
aspectele cele mai sensibile ale vremurilor noastre: mult temuta, discutata, negata sau
invocata ciocnire dintre civiliza]ii care d` na[tere la dezbateri politice, sociale, culturale [i
religioase. Isotta Toso

Într-un imobil din Piazza Vittorio din centrul Romei tr`ie[te o comunitate multietnic`.
Intrarea este p`zit` de Benedetta, o port`reas` intolerant` [i indiscret`. Doamna Fabiani
î[i ador` cåinele [i o dispre]uie[te pe Maria Cristina, o locatar` ecuadorian`, care are o
feti]` dar [i un amant bengalez. De Maria Cristina [i de feti]a ei are grij` profesorul Marini,
c`ruia Dandini îi aminte[te, de cåte ori are ocazia, de originea milanez`. Dandini are un
bar în apropiere, unde lucreaz` Nurit, o iranianc`, locatar` [i ea în cl`dire. La ultimul etaj
stau fra]ii Manfredi: Marco, un avocat care nu mai profeseaz`, [i Lorenzo, care tr`ie[te
din afaceri necurate. În centrul pove[tii este liftul, în care se consum` drame existen]iale,
neîn]elegeri cotidiene [i tot felul de alte întåmpl`ri din via]a locatarilor. Tot în lift are loc o
moarte misterioas`.

Acesta este primul film regizat de Isotta Toso, îns` nu [i prima sa activitate cinemato -
grafic`, ea fiind asistent de regie pentru Notturno bus (2007), în regia lui Davide Marengo.

Premii: Premiul LungoLazio – Festivalul CineMadeInLazio, 2011; Premiul Nuovi Sguardi
– Roma, 2010.

Website: http://www.scontrodiciviltailfilm.it
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Scontro di civiltà per un ascensore a
Piazza Vittorio / Ciocniri în Piazza Vittorio
din cauza unui ascensor / Clash of 
civilization over an elevator in Piazza
Vittorio



Macedonia / Elve]ia, 2010, 87’
dram`

Regia [i scenariul: Mitko Panov
Imaginea: Piotr Jaxa
Montajul: Robin Erard, 
Dimitar Grbevski
Muzica: Duke Bojadziev
Cu: Enver Petrovci, 
Sheqerie Buqaj, Muzafer Etemi, 
Ljupcho Todorovski, Blerta Syla
Distribuit de:
Pirejfilm & Kamera300

Traiul în exil este cea mai traumatizant` experien]`. Gåndi]i-v` la cei care s-au
îmbarcat pe un vapor [i nu s-au mai întors niciodat`. Cu greu îmi pot imagina
sacrificiul lor. Mitko Panov 

Filmul urm`re[te povestea unui profesor sårb albanez ajuns în Elve]ia în timpul
crizei din Kosovo, un om care, în momentul în care este separat de r`d`cinile lui
culturale, începe s` se sting` încet.

Mitko Panov a p`r`sit Macedonia la 19 ani, pentru a studia regia în Polonia. A
urmat studii de film în S.U.A., unde devine membru fondator al Academiei de Film
din New York dup` care, din 2004, se stabile[te în Elve]ia. Scurtmetrajul s`u With
Raised Hands (1989) a fost distins cu Palme d’Or, la Festivalul de Film de la
Cannes, în 1991 [i Premiul Special al Juriului la Clermond-Ferrand. Au urmat
scurtmetrajul Livada (1998), o poveste despre prietenia dintre un ]`ran musulman
[i un medic ortodox, [i documentarul Comrades (2002). 

Premii: Premiul Media pentru cel mai bun film – Festivalul de Film de la Pri[tina,
2010. 

Website: 
http://www.facebook.com/pages/The-War-is-over/119155394807394?v=info

Macedonia
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The War Is Over / R`zboiul s-a sfår[it 



Magic Hill / Dealul fermecat

Macedonia
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Macedonia, 2010, 22’, documentar

Regia, scenariul [i montajul: Petar Dzurovski; Imaginea: Brand Ferro; Muzica: Dejan
Spasovic; Produc]ia: Labirint

Dealul de deasupra lacului Ohrid a avut o semnifica]ie aparte înc` din timpuri istorice. Este
cunoscut [i ca Dealul Magic, fiind venerat de toate civiliza]iile care au trecut pe aici. Filmul
acord` o aten]ie special` preocup`rilor de dasc`l ale Sfåntului Clement, întemeietorul
primei Universit`]i slave, unde era încurajat` [tiin]a de carte, era propov`duit cre[tinismul,
[i care a func]ionat pån` la invazia otomanilor.

Macedonians in Istanbul / Macedoneni 
la Istanbul
Macedonia, 2010, 35’

Regia [i scenariul: Elizabeta Koneska; Imaginea: Robert Jankuloski; Montajul: Blaze Dulev;
Produc]ia: Macedonian Center for Photography

Documentarul prezint` traiul în Istanbul al unei mici comunit`]i cre[tine, format` în special din
locuitori de pe coasta M`rii Egee a Macedoniei [i din regiunile Prespa, Kicevo, Gostivar [i
Skopie.

Elizabeta Koneska este etnolog, curator la Muzeul Macedonia din Skopie. Macedoneni la
Istanbul este al treisprezecelea documentar al s`u [i a fost foarte bine primit la Festivalurile
de film etnografic din Belgrad [i Istanbul. Documentarul s`u Peace for all, despre toleran]a
între diverse grupuri etnice [i religioase, a fost prezentat în competi]ia festivalului de film
documentar Astra, de la Sibiu, în 2009.

Shivackite / Cus`toresele / The Seamstresses
Macedonia / Germania 2010, 30’

Regia [i scenariul: Biljana Garvanlieva; Imaginea: Dimo Popov,
Manuel Zimmer; Montajul: André Nier; Muzica: Robert Rabenalt;
Produc]ia: gebrueder beetz filmproduktion, Dream Factory

Femei talentate, scriitoare sau artiste, dac` au r`mas în
or`[elul Stip, au o singur` op]iune – s` fie cus`torese. În aceast` situa]ie se afl` Eriela,
Beti [i Vesna. Dac` prin absurd ar cump`ra una din bluzele cusute de ele, le-ar costa o
mic` avere, salariul pe mai multe luni. În timp ce toate femeile au de lucru, cei mai mul]i
dintre b`rba]i au r`mas [omeri dup` c`derea comunismului. Aceast` situa]ie d` na[tere
multor conflicte în cupluri, b`rba]ii acceptånd cu greu deprenden]a financiar` de femeile
din familie. 

Documentarul a primit Premiul The Heart of Sarajevo pentru cel mai bun film documentar
[i Premiul „Drepturile Omului“ la Festivalul de Film de la Sarajevo, anul trecut.



Regia: Silvia Mîrzenco; Scenariul: Silvia Mîrzenco, Mihai Poiat`; Imaginea: Nicu
Bor[; Muzica: Victor Botnaru, Nicolae Gribincea; Cu: Victor Drumi, Alexandra Drumi

Într-o zi, Maria [i Teodor Vasilache primesc o în[tiin]are. Au de luat un colet. Ei cred
c` e de la fiul plecat în str`in`tate, [i Teodor ia bicicleta stricat` de la vecin [i zboar`
în satul vecin. Acolo îns`, se dovede[te c` a fost o confuzie [i Teodor trebuie s` se
întoarc` cu måna goal`. [tiind cåt` triste]e i-ar provoca Mariei, hot`r`[te totu[i s`-i
aduc` un colet.

Silvia Mîrzenco a absolvit în 2010 cursurile Academia de Arte, sec]ia Regie Film &
TV. În prezent lucreaz` ca produc`tor TV. 

Cool Life (16’) 

Regia [i scenariul: Valentina Maior; Imaginea: Ion Bor[; Cu: Mihai Curag`u; Produs
de: Academia de Muzic`, Teatru [i Arte Plastice, Moldova

Un b`trån de 70 de ani, care î[i a[teapt` fiul plecat la munc`  peste hotare, se
angajeaz` ca paznic pe un [antier din dorin]a de a fugi de singur`tate. Într-una din
zile, Ion v`zånd la televizor emisiunea despre para[utism „Cool Life” [i impresionat
peste m`sur`, este curios s` afle ce înseamn` expresia „Cool Life”. Cånd fiul s`u îi
ofer` traducerea, b`trånul cade pe gånduri – cum arat` via]a perfect`? Seam`n` oare
cu cea de pe ecran? 

Silvia Maior s-a n`scut în 1981 [i a absovit Facultatea de Jurnalism [i Academia de
Arte, sec]ia Regie Film & TV. Din filmografia sa fac parte scurtmetrajul documentar
Katia (2007) [i clipul muzical Una furtiva lacrima (2008). Scurtmetrajul Cool life este
parte a proiectului Migra]ia, al Academiei de Art` din Moldova.

Balonul / The Ball (19’)
Regia: Sergiu Ciorescu; Scenariul: [tefan Babara; Imaginea: Sergiu Ciorescu, Marin
Iliu]; Muzica: Ion Suruceanu; Cu: Irina Verde[, Traian Babara, Vlad Druc

Dup` plecarea p`rin]ilor la munc` peste hotare, o tån`r` ramåne acas` s`-[i îngrijeasc`
bunicul bolnav. De[i nu-i lipsesc [ansele de a pleca [i ea, tån`ra refuz` categoric toate
propunerile [i r`måne acas`, mul]umindu-se cu micile bucurii pe care le mai are.

Sergiu Ciorescu, regizor si operator, a absolvit Academia de Arte, sec]ia Regie,
Imagine Film & TV din Chi[in`u, în 2010. Filmele sale O vizit` tårzie, Fantezie
feminin`, Jocul, Cånd se aprinde lumina, Aparent, FAT, Balonul etc., au fost proiectate
[i premiate în mai multe festivaluri de film din Romånia [i Moldova. A participat la
diferite cursuri [i stagii în domeniul cinematografiei [i televiziunii. Director de imagine
la peste 50 de clipuri muzicale [i spoturi publicitare. 
Selec]ii în festivaluri: Festivalul de Film Na Poti, Slovenia; Festivalul Interna]ional de
Film TofiFest, Polonia.

Website: http://www.ciofilm.com

Coletul (16’) 

Moldova - Filme studen]e[ti
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Captivi de Cr`ciun / Stuck on Christmas

Filme studen]e[ti UNATC Romånia

Romånia, 2010, 39’

Regia: Iulia Rugin`
Scenariul: Ana Agopian, Oana R`suceanu, Iulia Rugin`
Imaginea: Ana Dr`ghici
Montajul: Maria Zaharia
Muzica: Mihai Dobre, Alex Pop
Cu: M`d`lina Ghi]escu, Cristian Popa, Ozana Oancea, 
Bogdan Dumitrache, Emilia Dobrin, Cristian Cojocaru
Produs de: UNATC „I. L. Caragiale“ Bucure[ti

O gar` mic` în ajunul Cr`ciunului. Patru str`ini a[teapt` un tren care nu mai vine. Pe m`sur`
ce orele trec, împart unul cu cel`lalt absurdul, speran]a, furia, dezn`dejdea. Pentru c`,
întåmpl`tor, sunt captivi. Pentru c` nu se [tie cånd se va termina. {i pentru c` e Cr`ciunul.

Iulia Rugin` a absolvit cursurile UNATC „I.L. Caragiale“ în 2006. Filmele sale studen]e[ti Bun`
Cristina! Pa Cristina! [i Vineri in jur de 11 au fost proiectate [i premiate la mai multe festivaluri
interna]ionale, printre care cele de la Oberhausen, Clermont-Ferrand, Cottbus, München,
Ludwigsburg, Bruxelles. În 2009, a realizat, cu sprijinul Festivalului de Film de la Sarajevo,
scurtmetrajul Muzeul rela]iilor destr`mate. Scenariile sale au fost dezvoltate în programe
europene precum Sources 2, Nipkow Programm, Nisi Masa European Short Pitch, ScriptEast.
A fost implicat` în proiecte de teatru, dans (sound design), în organizarea de festivaluri de film
[i în proiecte educa]ionale, care au inclus workshopuri de film [i cursuri pentru amatori (Let’s
go digital!). A semnat adaptarea pentru teatru radiofonic dup` B`rbierul din Sevillia,
nominalizat` cea mai buna pies` de teatru radiofonic la Prix Europa 2008. În prezent, Iulia
Rugin` este preparator universitar la catedra de scenaristic` a UNATC „I.L. Caragiale“ [i î[i
preg`te[te debutul în lungmetraj cu Breaking News.

Selec]ii în festivaluri: Festivalul Interna]ional de Scurt [i Mediu Metraj Next (sec]iunea Festival
Friends), TIFF (competi]ie - Romanian Days).

Website: http://captivi-de-craciun.blogspot.com

Strung Love
Romånia, 2010, 21’

Regia [i scenariul: Victor Dragomir
Imaginea: Radu Tanc`u
Coloana sonor`: Ioan Filip
Montajul: Roxana Maraloiu
Cu: Bogdan Marhodin, Olivia Ni]`, Alexandru Potocean, Gabriel Costin, 
{tefan Huluba, Alice Nicolae, Andrei Mateiu
Produs de: UNATC „I. L. Caragiale“ Bucure[ti
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O comedie disco cu liceeni. Ca reprezentare cinematografic` a trecutului comunist,
„Strung Love“ reprezint` ceva nou, în sensul c`, pentru prima dat` ([i în mod evident),
raportarea artistului la epoc` (anii ’80) se face exclusiv prin feti[izarea artifactelor acesteia
(cåntece, haine, lozinci etc.), în lipsa oric`rei experien]e directe [i a oric`rui parti-pris
politic sau moral – feti[urile respective constituie aici recuzita insolit` a unei comedii cu
liceeni realizate dup` conven]ii hollywoodiene! Dincolo de noutatea asta, e un film plin de
farmec [i idei. Andrei Gorzo

Mai 1984. Viorel – un „tocilar“ de la clasa de l`c`tu[erie a unui liceu industrial de provincie
– se înscrie într-un concurs de produc]ie de nituri ca s` cå[tige aten]ia [i inima Ilenei – o
coleg` de la clasa de croitorie.

Victor Dragomir s-a n`scut în 1984 [i a studiat psihologia, apoi regia de film la UNATC
„I. L. Caragiale“. În 2007 a publicat romanul Chipul din cenu[`. Din filmografia sa mai fac
parte scurtmetrajele: Nostalgia (2008), Furtuna (2008), Cump`r`turi de ultim moment
(2009), Close Encounters of the Third Reich (2009) [i Fotografia (2010) - care a ob]inut o
men]iune special` la Festivalul Interna]ional de la Gijon, Spania.

Premii: Marele Premiu, Premiul de sunet Andrei (Otto) Toncu, Premiul de Montaj, Premiul
Criticii, Premiul de interpretare masculin`, Premiul de scenografie în film romånesc –
CineMAiubit, 2010.

15 Iulie / 15 July
Romånia, 2011, 12’

Regia: Cristian Iftime
Scenariul: Anca Buja, Cristian Iftime
Imaginea: George Chiper-Lillemark
Montajul: Dragos Dulea
Cu: Lorena Z`br`u]anu, Adrian Titieni, Coca Bloos, Lucian Iftime
Produs de: UNATC „I. L. Caragiale“ Bucure[ti

O dup`-amiaz` în familie: tat`l repar` baia, bunica se uit` la TV, ginerele vrea s` plece,
iar fiica este prins` la mijloc. „15 iulie“ trateaz` lipsa de comunicare dintre genera]ii [i
faptul c` azi ne acord`m din ce în ce mai pu]in timp s` o remediem. „Te iubesc atåta timp
cåt asta nu-mi stric` planurile“, cam asta par s`-[i spun` cele patru personaje în iure[ul
de vorbe f`r` sens pe care [i le rostesc unii altora. Cristi Iftime.

Bianca e în trecere prin ora[ul natal împreun` cu prietenul ei. În drum spre mama, care-i
a[teapt` la mas`, ea încearc` s` îndeplineasc` obliga]ia de a-[i vedea tat`l.

Cristi Iftime, regizor [i scenarist, este absolvent al Facult`]ii de Filosofie din cadrul
Universit`]ii Babe[-Bolyai [i al Facult`]ii de Film, din cadrul UNATC „I. L. Caragiale“
Bucure[ti. Din filmografia sa fac parte scurtmetrajele Tu plus eu (2007), Patru instrumente
(documentar, 2008), Timi (2009). A fost asistent de regie la Poli]ist, adjectiv al lui Corneliu
Porumboiu. Cel mai recent scurtmetraj al s`u – 15 iulie a fost selec]ionat în competi]ia de
scurtmetraje a Festivalului de Film de la Berlin, anul trecut.
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Polonia, 2009, 105’, dram`, thriller

Regia: Wojciech Smarzowski
Scenariul: Wojciech Smarzowski, Łukasz Kosmicki
Imaginea: Krzysztof Ptak
Montajul: Pawel Laskowski
Muzica: Mikołaj Trzaska
Cu: Bartłomiej Topa, Marian Dziedziel, Kinga Preis, 
Robert Wieckiewicz, Arkadiusz Jakubik
Distribuit de: SPI International Poland

Filmul lui Wojciech Smarzowski nu este nici despre
crimele petrecute într-o regiune îndep`rtat` a Poloniei, nici despre regl`rile de
conturi între mili]ieni, procuratur` [i politicieni, ci despre falimentul total al
regimului comunist ca regim totalitar în anii care au urmat organiz`rii sindicatului
Solidaritatea [i instaur`rii legii mar]iale în 1981. Angelo Mitchievici

Casa rea suprapune dou` planuri narative paralele, octombrie 1978 [i februarie
1982. Momentele coincid cu alegerea lui Karol Wojtyla ca Pap` [i iarna ce a urmat
declara]iei legii mar]iale de c`tre Generalul Jaruzelski, care încerca astfel s`
izoleze complet Polonia de Occident [i s` blocheze ini]iativele sindicatului
Solidaritatea.

Primul fir epic urm`re[te evenimentele unei nop]i de toamn` din 1978. Edward
Srodon, zootehnist, apare pe nea[teptate la ferma familiei Dziabas din zona
îndep`rtat` a mun]ilor Bieszczady. R`måne s` înnopteze acolo. Suspiciunea
ini]ial` dintre oaspete [i gazdele sale este repede risipit` cu alcool [i se
transform` în camaraderie, intimitate [i chiar prietenie. Ia na[tere [i un plan de
afaceri comun, dar [i pasiune [i dorin]`, care vor conduce la consecin]e
surprinz`toare [i tragice… 

A doua poveste se desf`[oar` în timpul unei zile de iarn`, în perioada Legii
Mar]iale din Polonia. O echip` de investiga]ii a Mili]iei Poporului încearc` s`
rezolve cazul crimei multiple din urm` cu patru ani. Instrumentul pe care îl are la
dispozi]ie este reconstituirea evenimentelor cu ajutorul suspectului principal,
Srodon.

Regizor, scenarist, operator, Wojciech Smarzowski s-a n`scut în 1963 în
Korczyna [i a studiat cinematografia Filmul s`u de debut The Wedding (2004) a
cå[tigat Men]iunea Special` a juriului în cadrul Festivalului International de Film
de la Karlovy Vary din 2005. 

Premii [i nominaliz`ri: Cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu, cel mai bun
montaj – Festivalul Filmului Polonez, 2009; Premiul Publicului – Festivalul
Interna]ional de Film din Var[ovia, 2009; Cel mai bun regizor, cea mai bun`
imagine, cel mai bun montaj – Premiile Academiei Poloneze de Film, 2010.

Website: http://domzly.pl

Polonia
Dom zły / Casa rea / The Dark House
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Portugalia / Spania / Brazilia, 2010, 83’
comedie 

Regia: António Ferreira
Scenariul: Tiago Sousa, inspirat de
povestirea omonim` a scriitorului 
José Saramago
Imaginea: Paulo Castilho
Montajul: António Ferreira, Tiago Sousa
Muzica: Luís Pedro Madeira
Cu: Filipe Costa, Cláudia Carvalho, 
Pedro Diogo, Fernando Taborda, 
José Raposo, Eloy Monteiro
Distribuit de: Persona Non Grata Pictures

Embargoul spune povestea lui Nuno, un
vånz`tor ambulant de sandvi[uri,
inventatorul unei ma[in`rii care promite s` revolu]ioneze industria înc`l]`mintei.
Ac]iunea se petrece pe fondul unui embargou petrolier, astfel c` situa]ia
economic` a lui Nuno este dezastruoas`. Orbit de obsesia pentru succes [i de
a-[i atinge ]elurile în via]`, încearc` cu disperare s` vånd` ma[in`ria. Cånd apare
îns` [ansa unic` s`-[i prezinte inven]ia, Nuno este blocat în mod misterios în
ma[in`. Î[i rateaz` astfel ocazia vie]ii, iar destinul lui intr` sub embargou.

António Ferreira s-a n`scut în Coimbra în 1970. A lucrat la început ca
programator de calculatoare, ocupåndu-se în timpul liber de fotografie. Studiaz`
apoi cinematografia la Lisabona [i Berlin. În 2000, particip` la Festivalul de Film
de la Cannes cu scurtmetrajul Breathing under water [i cå[tig` numeroase premii
în festivaluri interna]ionale. Un an mai tårziu regizeaz` primul lungmetraj, Forget
Everything That I’ve Told You, care a devenit unul din cele mai vizionate filme în
Portugalia în acel an. Pån` la Embargoul a mai realizat scurtmetrajul It wasn’t
God’s will (2007) [i documentarul Humans – variations of life (2006).

Premii: Men]iune Special` a Juriului Interna]ional – Fantasporto, Portugalia 2010;
Cea mai bun` adaptare a unui scenariu – Caminhos do Cinema Português, 2010.

Website: http://www.embargo-movie.com

Embargo / Embargoul

Portugalia
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Romånia, 2010, 90’
documentar

Regia [i scenariul: Ana Vlad, Adi Voicu
Imaginea: Adi Voicu
Montajul: Roxana Szel, Ioachim Stroe
Muzica: Partizan
Distribuit de: Mandragora

Dac` „vesticii“ erau obi[nui]i s` aleag` dintre sute de branduri, în Romånia
oamenii tr`iau o cu totul alt` experien]`: o singur` marc` pentru fiecare produs.
De aici [i importan]a pe care aceste monobranduri a avut-o în vie]ile celor care
le realizau, dar [i a celor care le foloseau.

Metrobranding spune povestea destinului spectaculos al celor [ase branduri,
alt`dat` vedete ale epocii de aur: salteaua Relaxa, teni[ii de Dr`g`[ani, bicicleta
Pegas, motocicleta Mobra, becul de Fieni [i ma[ina de cusut Ileana.
Au ap`rut aproximativ în acela[i timp, odat` cu industrializarea socialist` [i în
timp ce, în jurul fabricilor care le produceau, r`s`reau ora[e peste noapte,
brandurile respective deveneau obiecte de cult în visele [i în via]a de zi cu zi a
fiec`rui romån. Ce s-a ales de destinul lor, de oamenii din jurul lor [i de micile
ora[e industriale pe care le sus]ineau? Exist` via]` dup` moarte pentru m`rcile
socialiste? 

Film`rile au avut loc în ora[ele care le produceau, [i care au împrumutat pån` [i
numele lor. Alt`data måndria Romåniei socialiste, acestea [i-au pierdut complet
identitatea, odat` cu dispari]ia produselor.

Un final trist pentru o poveste de dragoste ai c`rei protagoni[ti erau brandurile
celebre de odinioar` [i oamenii din ora[ele mici, care ast`zi tr`iesc în umbra
acestor produse.

Metrobranding – O poveste de dragoste
între oameni [i obiecte / Metrobranding – 
A love story between men and objects

Romånia
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Adi Voicu [i Ana Vlad au absolvit Universitatea de Art` Teatral` [i
Cinematografic` „I.L. Caragiale“ din Bucure[ti în 2005, respectiv 2006. În 2009,
au scris [i regizat împreun` documentarul Victoria, produs de Mandragora pentru
HBO CE Original Programming. Victoria a fost cå[tig`torul primei edi]ii a sec]iunii
de documentar a Concursului Na]ional de Scenarii din 2009, ini]iat de HBO [i
realizat în parteneriat cu TIFF. Documentarul prezint` existen]a paradoxal` a
ora[ului Victoria, care a fost inventat de autorit`]ile comuniste în 1949 (sub
numele de Ucea Ro[ie), pentru a sus]ine un mare combinat chimic (ini]ial destinat
produc]iei de praf de pu[c`, apoi reprofilat pe îngr`[`minte [i metanol). Acesta
trebua s` fie ferit de ochii indiscre]i ai c`l`torilor [i, în acela[i timp, o surs` de
poluare u[or de izolat.

Tot împreun` au lucrat la scurtmetrajul documentar Faces (2006), produs de
Asocia]ia Salva]i Dun`rea [i Delta [i Academia Ca]avencu, selec]ionat în
numeroase festivaluri – Astra Sibiu (Premiul pentru imagine), Leipzig DOKmarket,
TIFF 2006, DOCUSUR, Jihlava, Berlin – Talent Campus, Euroshorts Var[ovia,
Cinemapobre Cuba etc.

Adi Voicu a mai lucrat ca director de imagine pentru scurtmetrajele de [coal`
4th Sunday (2004), Down till dusk (2003, Premiul special pentru imagine –
Festivalul CineMAiubit), Good ideas come from above (2003), Schlak (2002),
Ringspiel (2001). Tot în timpul [colii a fost asistent de imagine pentru Minorities
in Romania, produs de CBS.

În timpul studiilor, Ana Vlad a regizat scurtmetrajele – Lucky Trip (2006), Taste
Casablanca! (2005), Chocolate (2003, Premiul Publicului – Festivalul
CineMAiubit), Free your mind (2002), May-cherries (2001) [i documentarul Babes
(2002, Cel mai bun documentar – Festivalul CineMAiubit).

Selec]ii în festivaluri: Metrobranding a fost nominalizat de IDFF Jihlava din
Cehia la prestigiosul concurs Doc Selection [i ulterior selectat în Doc Alliance
2010 (parteneriat ce reune[te efortul comun al celor mai importante cinci
festivaluri europene de film documentar – CPH:DOX Copenhaga, DOK Leipzig,
IDFF Jihlava, Planete Doc Review Var[ovia [i Visions du Réel Nyon).
Documentarul a fost prezent în numeroase alte festivaluri: DMZ Coreea, Zagreb
DOX etc [i s-a bucurat de aprecierile criticilor. Selec]ia DOC ALLIANCE grupeaz`
5 filme de excep]ie, cåte un film selectat de fiecare partener din Doc Alliance în
parte. Ulterior toate cele cinci filme sunt prezentate în fiecare festival.

Website: http://www.mandragora.ro/metrobranding
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Romånia / Fran]a / Elve]ia / Germania, 2009,
183’, dram`

Regia [i scenariul: Cristi Puiu
Imaginea: Viorel Sergovici
Montajul: Ioachim Stroe
Sunetul: André Rigaut, François Musy
Cu: Cristi Puiu, Clara Vod`, Valeria Seciu,
Lumini]a Gheorghiu, Catrinel Dumitrescu, 
Gelu Colceag, Valentin Popescu
Distribuit de: Coproduction Office

Apartamentul de bloc în a c`rui buc`t`rie un b`rbat [i o femeie discut` despre bunica
Scufi]ei Ro[ii, avånd grij` s` n-o trezeasc` pe feti]a care doarme în camera al`turat`.

Remorcile abandonate pe terenul viran – aflat între casele de la marginea ora[ului – din
spatele c`rora b`rbatul pånde[te ceea ce pare a fi o familie.

Ora[ul pe care îl traverseaz` acela[i b`rbat, dup` ce a recuperat cele doua percutoare
artizanale necesare armei de vån`toare pe care o are acas`.

B`rbatul are 42 de ani, se nume[te Viorel [i, st`pånit de gånduri incerte, traverseaz`
ora[ul de la un capat la altul, c`tre un obiectiv numai de el [tiut.

Cristi Puiu s-a n`scut în 1967, la Bucure[ti. Dup` revolu]ie, a ob]inut o burs` de studii pentru
pictur` la Ecole Supérieure d`Arts Visuels din Geneva, dar a renun]at la cursurile de pictur`
pentru a se înscrie la cursurile de film ale aceleea[i [coli. A realizat numeroase documentare
video, iar în 2001, odat` cu lansarea filmului Marfa [i banii, a început seria lungmetrajelor de
succes, filmul fiind selec]ionat în multe festivaluri, inclusiv la Quinzaine des Réalisateurs la
Festivalul de Film de la Cannes. Scurtmetrajul Un cartu[ de Kent [i un pachet de cafea a
cå[tigat, în 2003, Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin. Cu cel de-al doilea lungmetraj,
Moartea domnului L`z`rescu, a cucerit, în 2005, Marele Premiu Un Certain Regard la Cannes
[i peste 50 de premii la festivaluri interna]ionale, marcånd o adev`rat` revolu]ie în percep]ia
mondial` asupra cinematografului romånesc. Cristi Puiu este co-scenarist la ambele sale filme
de lungmetraj, al`turi de R`zvan R`dulescu. În colaborare cu acesta a mai scris scenariul la
Niki Ardelean, colonel în rezerv` (2003), regizat de Lucian Pintilie, [i la Offset (2006), realizat
de regizorul german Didi Danquart. Cu Aurora, Cristi Puiu continu` seria celor [ase Pove[ti de
la marginea Bucure[tiului. Filmul a avut premiera mondial` la Festivalul de Film de la Cannes,
în mai 2010, fiind selectat în competi]ia Un Certain Regard, iar in Romånia a avut premiera în
martie, anul acesta, ocazie cu care Cristi Puiu a fost decorat de c`tre ambasadorul Fran]ei la
Bucure[ti, Henri Paul, cu Ordinul Artelor [i Literelor în grad de Cavaler.

Premii: East of the West – Festivalul Interna]ional de Film de la Karlovy Vary, Cehia, 2010;
Premiul Gil Parrondo pentru cea mai bun` scenografie – Festivalul Interna]ional de Film de la
Gijón, Spania, 2010; Men]iunea Juriului - Festivalul goEast de la Wiesbaden, 2011.

Website: http://facebook.com/AuroraByCristiPuiu

AURORA

Romånia
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Romånia, 2011, 60’
dram`

Regia [i scenariul: Radu Jude
Imaginea: Andrei Butic`
Montajul: C`t`lin F. Cristu]iu
Sunetul: Vlad Voinescu, Filip Mure[an
Cu: Gabriel Spahiu, [erban Pavlu, Lucia Maier,
Marian Bratu, Silviu Geam`nu, Aurelia Achim,
Ovidiu Stancu
Produs de: Radu Jude

Filmul este, în esen]`, un studiu al unei mari iubiri de sine. Radu Jude

Un b`rbat înregistreaz` un mesaj video pentru cei apropia]i. 

Radu Jude s-a n`scut în Bucure[ti, în 1977 [i a absolvit în 2003 sec]iunea
Regie a UNATC. A lucrat ca asistent de regie pentru filme precum Moartea
domnului L`z`rescu (regia – Cristi Puiu), Amen (regia – Costa Gavras) sau
Vacuums (regia – Luke Creswell & Steve McNicholas). Radu Jude a regizat
cåteva scurt-metraje, printre care se num`ra Wrestling (selectat în peste 20 de
festivaluri interna]ionale), The Black Sea (2004), Diminea]a (2007), Alexandra
(2007), Lampa cu c`ciul` (2006) – cel mai premiat scurtmetraj romånesc din toate
timpurile. Cu Cea mai fericit` fat` din lume (2009) a debutat în lungmetraj. Filmul
a primit Premiul C.I.C.A.E. la Festivalul Interna]ional de film de la Berlin [i Premiul
FIPRESCI - Festivalul de film de la Sofia [i a fost selec]ionat în ACID Programme
la Festivalul de la Cannes, 2009. În prezent preg`te[te produc]ia filmului Toat`
lumea din familia noastr`.

Romånia
Film pentru prieteni / A film for friends
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Serbia, 2009, 90’
dram` romantic`

Regia [i scenariul: Miroslav Momcilovic
Imaginea: Dusan Joksimovic
Montajul: Predrag Bogojevic
Muzica: Vladimir Divljan
Cu: Milos Samolov, Mirjana Karanovic, 
Gordan Kicic, Milica Mihajlovic, 
Branislav Trifunovic
Distribuit de: Brigada Film

Alek e atåt de distrus de faptul c` Teodora l-a p`r`sit, încåt vrea s` se spånzure. Îl
opre[te, la timp, Bane, un bun prieten, c`ruia tocmai i-a murit tat`l. Alek nu poate s`-i fie
al`turi lui Bane, pentru c` se gånde[te tot timpul la Teodora. Teodora îns` s-a îndr`gostit
de Nemanja, un fanatic suporter al echipei Steaua Ro[ie din Belgrad, care o iube[te pe
Marina. Iar Marina este îndr`gostit` de Alek. Cu to]ii sufer`, inclusiv Bane, care afl` c`
p`rin]ii lui nu se iubiser` atåt de mult pe cåt era toat` lumea convins`. La un moment dat,
ceva se schimb` îns`.

Miroslav Momcilovic s-a n`scut în 1969 [i a absolvit cursurile Facult`]ii de Art`
Dramatic` din Belgrad. Este autorul pieselor de teatru Belgrade on its knees (1997) [i Life
from the beginning (2000) [i a scenariului pentru filmul When I grow up I’ll be a kangaroo
(2004) în regia lui Radivoje Andric. 

A[teapt`-m`, eu n-o s` vin a avut premiera la Festivalul Interna]ional de Film de la Cairo
[i este al doilea lungmetraj, dup` Seven and a half (2006), selec]ionat în numeroase
festivaluri: Saraievo, Tetouan, Salonic, Istanbul, Göteborg, Praga, GoEast, Skopie, Roma
etc.

Premii: Cea mai bun` regie – Festivalul Interna]ional de Film de la Sofia, 2010; Cel mai
bun scenariu, Premiul IBIS [i Premiul FIPRESCI – Festivalul EXIT, Novi Sad, 2010; Cel
mai bun scenariu, cel mai bun actor, Premiul FIPRESCI [i Premiul Publicului – Festivalul
SOFEST, Serbia, 2010; Premiul Special al juriului pentru scenariu [i Premiul Golden
Mimosa pentru cea mai bun` actri]` – Festivalul de Film din Herceg Novi, 2010; Marele
Premiu [i Premiul FIPRESCI – Festivalul de Film Screenplay din Vrnjacka Banja, 2010;
Cea mai bun` actri]`, cel mai bun actor, Premiul FIPRESCI – Film Meetings în Nis, 2010.

Website: http://momcilovic.filmbrigada.com

Cekaj me, ja sigurno necu doci / 
A[teapt`-m`, eu n-o s` vin / Wait for Me
and I Will Not Come

Serbia

^
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Serbia / Bosnia [i Her]egovina , 2010, 92’
dram` 

Regia: Predrag Velinovic
Scenariul: Ranko Bozic
Imaginea: Milorad Glusica
Montajul: Vladimir Radovanovic
Muzica: Nevena Glusica
Cu: Nikolina Jelisavac, 
Dragan Micanovic, 
Mladen Nelevic, Dragana Nenadic,
Nikola Pejakovic
Distribuit de: Sirius production

Ivan pred` istorie la un liceu din Belgrad. Este pasionat de Sparta. Dup` ce
comite o gre[eal`, este suspendat de consiliul profesoral. Pe perioada
suspend`rii, pleac` s` lucreze ca înv`]`tor într-o [coal` dintr-un sat multietnic în
Bosnia. Din întåmplare, c`l`tore[te al`turi de Yasmina, o frumoas` musulman`,
care se întoarce acas`, dup` r`zboi, în aceea[i localitate unde Ivan va fi
înv`]`tor. Pe Yasmina o a[teapt` Hazim, prietenul r`posatului ei tat`, care are un
motel. Motel Nana. 

Predrag Velinovic a absolvit în 1991 regia de film la Facultatea de Art`
Dramatic` din Belgrad, unde [i pred` din 1998. Din filmografia sa mai fac parte:
lungmetrajele Shadows of memories (2001) [i What I love the most in the world
(2003), segmentul Amsterdam în omnibusul What are you doing tonight (1998),
filmele de televiziune Joint travel (2002) Easy death (1993), Duel in the three
(1995) [i documentarele The heat of hell - Bukowski in Belgrade [i Secret
cekuloida. În prezent lucreaz` la al patrulea lungmetraj, Nowhere.

Selec]ii în festivaluri: Roma, Montreal (Focus on World Cinema), Mannheim-
Heidelberg, Montpellier, Love is folly – Varna, Bulgaria, CinePecs – Ungaria,
Waterford – Irlanda, Songes d’une nuit DV – Paris, Petaluma – USA, Steps –
Kiev, Chennai – India, Toronto, Cinema City – International Film and New Media
Festival, Novi Sad Serbia, Jahorinafest – Bosnia [i Her]egovina etc.

Premii: Cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu, cel mai bun
actor, cea mai bun` actri]`, Premiul Publicului, Premiul FIPRESCI – SOFEST,
Serbia, 2010.

Motel Nana

Serbia
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Slovacia / Cehia, 2009, 97’
dram`

Regia [i scenariul: 
Miloslav Luther
Imaginea: Igor Luther
Montajul: Alois Fišárek
Muzica: Jozef Vlk
Cu: Roman Luknár, 
Ady Hajdu, Tereza Nvotová, Tereza Brodská
Distribuit de: Luther & Partner

Tangoul din numele filmului reprezint` expresia senzual` a variet`]ii rela]iilor
umane. Tangoul este armonie, tensiune, conflict, provocare [i durere. ]ån]arii –
parazi]i, care agaseaz`, ciupesc, dar nu ne omoar`. Într-un fel, a[a ne purt`m [i
noi unii cu al]ii. Miloslav Luther

Doi emigran]i – Rudo [i Karol – revin pentru o scurt` vizit` în Slovacia, dup` ani
buni petrecu]i în str`in`tate. Karol s-a întors pentru c` vrea s` ob]in` divor]ul,
fiind pe cale s` se rec`s`toreasc`. Lucia, logodnica actual` a lui Karol, se teme
c` acesta ar putea s` nu reu[easc`, de aceea îl angajeaz` pe Rudo s` stea cu
ochii pe el. Imediat ce ajung în Bratislava, evenimente imprevizibile încep s` le
complice planurile. 

Regizor, scenarist [i produc`tor, Miloslav Luther s-a n`scut în 1945. A absolvit
regia de film la FAMU în Praga. A predat regia la Academia de muzic` [i art`
dramatic` din Bratislava, a fost membru al Consiliului Televiziunii Slovace [i vice-
pre[edinte al Academiei Slovace de Televiziune [i Film. În prezent este membru
al Consilului Fondului Audiovizual [i membru al boardului Institutului de Film.

Ca regizor, a cå[tigat numeroase premii printre care Premiul Europa Berlin,
Premiul Criticilor la Shanghai, Silver Nymph [i Premiul Cino del Duca la Monte
Carlo [i Premiul Juriului la Karlovy Vary. 

A regizat numeroase lungmetraje, dar [i numeroase seriale de televiziune [i
scurtmetraje. Cele mai recente filme ale sale sunt Escape to Buda (2002), Angel
of Mercy (1993) [i Try to embrace me (1991).

Website: http://www.tangoskomarmi.sk

Slovacia
Tango s komármi / Tangoul ]ån]arilor /
Mosquitoes’ Tango
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Spania / Fran]a, 2009, 113’
ac]iune, I.M. - 18

Regia: Daniel Monzón
Scenariul: Jorge Guerricaechevarría, Daniel Monzón, 
dup` un roman de Francisco Pérez Gandul
Imaginea: Carles Gusi
Montajul: Cristina Pastor
Muzica: Roque Baños
Cu: Luis Tosar, Alberto Ammann, 
Antonio Resines, Manuel Morón, Carlos Bardem
Distribuit de: Films Distribution SAS

Regizorul [i scenaristul Daniel Monzón porne[te de la o situa]ie îngrozitoare [i zugr`ve[te
inteligent povestea poten]ialei cruzimi a fiec`ruia dintre noi.  filmcritic.com

Juan este angajat pe postul de gardian de închisoare [i încearc` s` fac` impresie bun`
prezentåndu-se la lucru cu o zi mai devreme. În timpul turului închisorii, are loc un
accident, în urma c`ruia î[i pierde cuno[tin]a [i este dus în celula 211 pentru a-[i reveni.
Între timp, izbucne[te o revolt`, iar Juan se treze[te singur printre ceilal]i prizonieri. Pentru
a supravie]ui, trebuie s` pretind` ca este unul dintre ei.

Daniel Monzón a debutat ca regizor de lungmetraje cu filmul El corazón del guerrero
(2000), pentru care a scris [i scenariul. Filmul s-a bucurat de succes intarna]ional [i a fost
distins cu o serie de premii, la festivalurile de film fantastic de la Amsterdam, Montréal [i
Porto. Au urmat El robo más grande jamás contado (2002), o combina]ie de ac]iune
spectaculoas` cu umor satiric, [i The Kovak Box (2006), care a cå[tigat premiul publicului
la Festivalul de Film Fantastic din Suedia. 

Premii [i nominaliz`ri: Cel mai bun film, cel mai bun actor, cea mai bun` regie, cel mai
bun montaj, cea mai bun` coloan` sonor` – Premiile Cinema Writers Circle, Madrid, 2010;
Cel mai bun film [i cel mai bun actor  – Fotogramas de Plata, Madrid, 2010; Cel mai bun
film, cel mai bun actor), cea mai bun` actri]` într-un rol secundar, cea mai bun` regie, cel
mai bun montaj, cel mai bun actor debutant, cel mai bun scenariu adaptat, cel mai bun
sunet – Premiile Goya, 2010; Cel mai bun film – Premiile Sant Jordi, Barcelona, 2010;
Premiul Golden Space Needle pentru cel mai bun actor – Festivalul Interna]ional de Film
de la Seattle, 2010. Nominalizat pentru cel mai bun actor [i cel mai bun scenariu –
Premiile Academiei Europene de Film, 2010.

Website: http://www.celda211.com

Spania
Celda 211 / Celula 211 / Cell 211
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Spania, 2009, 88’
documentar biografic

Regia: Edmon Roch
Scenariul: Maria Hervera, 
Isaki Lacuesta, Edmon Roch
Imaginea: Joachim Bergamin,
Gabriel Guerra, Bet Rourich
Montajul: Alexander Adams
Muzica: Fernando Velázquez
Cu: Joan Pujol, Stan Vranckx, Rupert Allason, 
José Antonio Escoriza, Aline Griffith
Distribuit de: The Film Sales Company

Spionul Garbo este un thriller documentar despre amintiri uitate [i amintiri înc`
vii, despre eroi [i spioni, despre secrete [i minciuni, cu fragmente din filme
hollywoodiene, materiale de arhiv`, interviuri [i efecte speciale – ca o invita]ie
pentru fiecare de a-[i alege propria viziune asupra adev`rului. Edmon Roch

Filmul prezint` povestea lui Juan Pujol, un spaniol, agent dublu din timpul celui
de-al Doilea R`zboi Mondial, care a influen]at cursul evenimentelor, oferindu-[i
serviciile atåt nem]ilor cåt [i britanicilor. Numele s`u de cod era, pentru britanici,
Garbo. Pentru nem]i – Alaric. 

Edmon Roch este jurnalist [i doctor în istoria artei. Înainte de Spionul Garbo, cu
care debuteaz` în lungmetraj, a scris, regizat [i produs mai multe scurtmetraje,
printre care mult premiatul Blood (1994). Ca scenarist, a lucrat pentru Away from
the Flock (1994) – un film despre artistul britanic Damien Hirst, pentru Tic, Tac
(1996) [i Mia Sarah (2006). A lucrat, de asemenea, la produc]ia unor pelicule
precum The Butterfly Effect (1995), Seven Years in Tibet (1997), trilogia lui Peter
Greenaway – The Tulse Luper Suitcases (2002/4), Parfumul lui Tom Tykwer (2006).

Premii [i nominaliz`ri: Cel mai bun documentar [i cel mai bun scenariu –
Premiile Gaudí, Barcelona, 2010; Cel mai bun documentar – Premiile Goya,
Madrid, 2010; Cel mai bun documentar – Festivalul Filmului European de la
Sevilla, 2009.

Nominalizat pentru cel mai bun documentar în cadrul sec]iunii First Appearance
– la Festivalul Interna]ional de Film Documentar de la Amsterdam – IDFA, 2009.

Website: http://www.garbothemovie.com

Garbo: El espía / Spionul Garbo / 
Garbo: The Spy

Spania



Spania, 2009, 107’
dram`

Regia [i scenariul: David Planell
Imaginea: Charly Planell
Montajul: David Pinillos
Muzica: Christopher Slaski
Cu: Natalia Mateo, Alberto San Juan, Marta Aledo, 
Norma Martínez, Esther Ortega, Brandon Lastra Cobos
Distribuit de: Radio Television Española

„O dram` despre ceea ce ne
jeneaz`, despre ceea ce nu
spunem sau despre ceea ce
spunem [i facem la locul
nepotrivit, la momentul
nepotrivit; despre efectul
devastator al unei con[tiin]e
înc`rcate.” David Planell

Lucía [i Pepe se decid s`-i
spun` asistentului social c`
nu se descurc` prea bine cu
Manu, b`ie]elul peruan de opt ani pe care inten]ionau s`-l adopte, [i c` s-au
hot`råt s` îl trimit` înapoi. Îns` decizia nu-i atåt de simpl`, apar întreb`rile despre
responsabilitate [i foarte curånd sentimentul de vin`. Cei doi î[i dau seama de
pre]ul pe care vor trebui s`-l pl`teasc` dac` vor s` mearg` mai departe. 

David Planell a lucrat ca scenarist la unele dintre cele mai de succes seriale
spaniole: Hospital Central, Lobos, El comisario, MIR. În perioada 2003-2007, a
semnat regia [i scenariul pentru mai multe scurtmetraje: Carisma (2003), Ponys
(2005), Banal (2006) [i Subir y bajar (2007) selec]ionate [i premiate în
numeroase festivaluri. Este, de asemenea, coautor al scenariului pentru filmul 7
mese de biliard / Siete mesas de billar francés (2007), inclus în programul edi]iei
din 2009 a Festivalului Filmului European. 

Premii: Cel mai bun scenariu original – Premiile Cinema Writers Circle, Madrid,
2010; Premiul Golden Biznaga pentru cel mai bun film [i Premiul Silver Biznaga
pentru cel mai bun scenariu – Festivalul de Film Spaniol de la Málaga, 2009.

Website: http://www.laverguenza.com

La vergüenza / Ru[inea / The Shame

Spania
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Suedia / Danemarca, 2008, 125 min
dram`

Regia: Jan Troell
Scenariul: Niklas Rådström, 
Agneta Ulfsäter Troell, Jan Troell
Imaginea: Jan Troell, Mischa Gavrjusjov
Montajul: Niels Pagh Andersen
Muzica: Olle Tannergård
Cu: Maria Heiskanen, Mikael Persbrandt, Jesper Christensen
Distribuit de: Trust World

În Suedia anului 1900, într-o perioad` marcat` de instabilitate social`, r`zboi [i
s`r`cie, Maria, o tån`r` reprezentant` a clasei munictoare, cå[tig` la loterie un
aparat de fotografiat, pe care decide s`-l p`streze, decizie care-i va transforma
via]a. Camera îi permite Mariei s` vad` lumea cu ochi noi, dar devine o
amenin]are pentru so]ul s`u, alcoolic [i fustangiu, atunci cånd îl aduce în via]a lor
pe [armantul fotograf Pedersen.

Jan Troell este unul din cei mai importan]i cinea[ti scandinavi. Este scenarist,
regizor, monteur [i director de imagine. A fost operator pentru Bo Widerberg,
perioad` în care a realizat cåteva scurtmetraje. Debuteaz` în lungmetraj cu
Here’s your Life (1966). Urmeaz` Who Saw him Die? (1968), The Imigrants
(1971, nominalizat la Oscar pentru cea mai bun` imagine [i cel mai bun scenariu)
[i continuarea, The New Land (1972), despre emigran]ii suedezi în America
anului 1840. Dup` cåteva produc]ii americane, se întoarce în Suedia [i realizeaz`
The Flight of the Eagle (1982) [i A Frozen Dream, o poveste despre e[ecul
expedi]iei lui S. A. Andree la Polul Nord. Ulterior a realizat Sagolandet (1986), Il
Capitano (1991, Ursul de Argint la Berlin în 1992), As White as in Snow (2001)
[i Hamsun (1996), un adev`rat succes de cas`, despre via]a scriitorului
norvegian Knut Hamsun. 

Premii [i nominaliz`ri: Premiul Guldbagge pentru cel mai bun film, cea mai
bun` muzic`, cel mai bun actor, cea mai bun` actri]` – Premiile Guldbagge,
Suedia, 2009; Premiul Robert pentru cel mai bun film str`in – Festivalul Robert,
Danemarca, 2009; Cea mai bun` actri]`, cea mai bun` imagine – Festivalul de
Film de la Valladolid, 2008.

Nominalizat la Globul de Aur [i la Indepent Spirit Award pentru cel mai bun film
str`in.

Website: http://v1.trustnordisk.com/#/399783/?movieId=T124

Suedia
Maria Larssons eviga ögonblick /
Instantanee / Everlasting Moment
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Turcia / Fran]a / Germania, 2009, 110’
dram`

Regia [i scenariul: Pelin Esmer
Imaginea: Özgür Eken
Montajul: Ayhan Ergürsel, Cem
YildirimMuzica: Michael Kaczmarek
Cu: Nejat I[ler, Mithat Esmer, 
Tayanç Ayaydın, Laçin Ceylan, 
Sava[ Akova, Sinan Dügmeci
Distribuit de: Sinefilm

În via]`, singur`tatea poate lua foarte multe forme….

Este povestea lui Mithat, un colec]ionar pasionat, [i a lui Ali, portarul cl`dirii de
apartamente unde locuie[te acesta. Pentru Mithat, Istanbulul este la fel de vast ca [i
colec]ia sa, în timp ce pentru Ali, care vine dintr-un sat, ora[ul se rezum` doar la cl`direa
de apartamente [i împrejurimile ei. Cånd ceilal]i locatari, temåndu-se de cutremure, decid
demolarea blocului, Mithat începe un adev`rat r`zboi pentru a-[i salva colec]ia. Cl`direa
devine destinul comun al acestor doi oameni care tr`iesc singuri [i care î[i vor schimba
unul celuilalt soarta.

Pelin Esmer s-a n`scut în 1972, a studiat sociologie [i film, iar din 1995 a lucrat ca
asistent de regie. Primul ei documentar – The Collector (2002) a fost selectat în
numeroase festivaluri. În 2005 înfiin]eaz` propria companie de produc]ie – Sinefilm. În
acela[i an realizeaz` primul lungmetraj documentar – The Play (2005), pe care l-a filmat,
montat [i produs [i care a avut premiera la Festivalul de Film de la San Sebastian, fiind
ulterior selec]ionat în peste 50 de festivaluri [i primind numeroase premii. 10 – 11, debutul
în lungmetraj, a fost unul dintre cele [ase proiecte alese în cadrul Résidence du
Cinéfondation a Festivalului de Film de la Cannes, 2007. 

Premii: Premiul Special al Juriului – Festivalul Interna]ional de Film de la Istanbul, 2009; Cel
mai bun film, cel mai bun scenariu – Festivalul de Film Golden Boll, Adana, 2009; Cel mai bun
regizor – Festivalul Interna]ional de Film din Orientul Mijlociu, E.A.U., 2009; Premiul FIPRESCI
– Festivalul Interna]ional de Film de la Tromso, Norvegia, 2010; Cel mai bun film, Premiul criticii
– Festivalul de film de la Nürnberg, 2010; Men]iune Special` a Juriului – Festivalul de Film
Cinema Novo, Belgia, 2010; Cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu, cea mai bun`
scenografie – Festivalul de Film de la Ankara, 2010; Premiul Special al Juriului – Festivalul de
Film Tetouan, Maroc, 2010; Premiul Special al Juriului – Festivalul de Film IndieLisboa,
Portugalia, 2010; Cel mai bun film – Festivalul Interna]ional de Film Tofifest, Polonia, 2010; Cel
mai bun regizor – Festivalul de Film Eurasia, Kazakhstan, 2010.

Website: http://www.10to11.com

Turcia

^

11’e 10 kala / 10 – 11 / 10 to 11
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Turcia, 2008, 112’, dram`

Regia: Ye[im Ustaoglu
Scenariul: Ye[im Ustaoglu, Sema Kaygusuz
Imaginea: Jacques Besse
Montajul: Franck Nakache
Muzica: Jean-Pierre Mas
Cu: Tsilla Chelton, Derya Alabora, 
Övül Avkıran, Onur Ünsal
Distribuit de: The Match Factory

Povestea unei ]`ri în tranzi]ie, în care oamenii sunt for]a]i s` tr`iasc` vie]i care nu le mai apar]in
[i care nu-i mai împlinesc. Atitudine dispre]uitoare, prejudec`]i, ipocrizie, depresii, evadare,
nihilism. Diferen]e de clas` [i conflicte de clas`. False leg`turi. Lipsa de comunicare.
Sentimente de vinov`]ie. Fric` [i singur`tate... Pe scurt, tot ce ]ine de omul modern, este
ascuns în aceast` cutie a Pandorei.

Dou` surori [i un frate locuiesc în centrul Istanbulului. Fac parte din clasa mijlocie, au între 30
[i 40 de ani [i duc vie]i diferite. Într-o zi, un apel telefonic îi aduce din nou împreun`, într-o
c`l`torie prin suburbiile [i satele Turciei, c`tre un mic or`[el la Marea Neagr`, locul na[terii.
Mama lor, foarte în vårst`, a disp`rut. Treptat, tensiunile dintre ei ies la iveal`, ca dintr-o cutie
a Pandorei [i vechi r`ni sunt redeschise. Cånd în cele din urm` o g`sesc pe mama lor, [i afl`
c` sufer` de boala Alzheimer, realizeaz` [i cåt de s`race sunt vie]ile lor. 

Ye[im Ustaoglu [i-a început cariera în cinematografie cu cåteva scurtmetraje – To Catch a
Moment (1984), Magnafantagna (1987), Duet (1990), Hotel (1992) etc. Debuteaz` în lungmetraj
în 1994 cu The Trace. Prime[te recunoa[terea interna]ional` cu Journey to the Sun (1999), care
a primit Premiul Blue Angel pentru cel mai bun film european si Premiul P`cii la Festivalul
Interna]ional de Film de la Berlin. Urm`torul lungmetraj – Waiting for the Clouds (2004) –
povestea unei femei for]ate s`-[i ascund` identitatea 50 de ani – este premiat la Sundance [i
prime[te o burs` a Serviciului German de Schimburi Academice (DAAD).

Premii: Premiul Silver Shell pentru cea mai bun` actri]`, Premiul Golden Shell pentru cel mai
bun film – Festivalul Interna]ional de Film de la San Sebastian, 2008; Cea mai bun` actri]` în
rol secundar – Festivalul de Film Golden Orange, Antalya, 2008; Premiul pentru Excelen]` în
cinematografie – Festivalul de Film Turcesc din Boston, 2010; Premiul Eurimages – Festivalul
MedFilm, Italia, 2009; Premiul Vic Silayan pentru cea mai bun` actri]` – Festivalul Interna]ional
de Film Cinemanila, 2009; Premiul Special al Juriului, cele mai bune preforman]e actoricesti –
Festivalul Interna]ional de Film din Fajr, Iran, 2009; Cea mai bun` actri]` – Festivalul
Interna]ional de Film de la Amiens, 2008; Cea mai bun` actri]` – Festivalul Interna]ional de Film
din Valenciennes, Fran]a, 2009; Premiul 3rd Castles – Festivalul Interna]ional de Film
Castellinaria, Elve]ia, 2009; Cea mai bun` actri]` – Festivalul Interna]ional de Film din Istanbul,
2009; Premiul Crossroad pentru cel mai bun proiect european – Festivalul Interna]ional de Film
de la Salonic, 2009.

Website: http://www.ustaoglufilm.com/eng/pandoras%5Fbox

Turcia

^

^

^

Pandora’nin Kutusu / Cutia Pandorei /
Pandora’s Box
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Ungaria, 2009, 70’
film experimental

Regia: Ferenc Török
Scenariul: György Spiró, 
cu dialoguri de Betti Berényi
Imaginea: Dániel Garas
Montajul: Béla Barsi
Muzica: Zoltán “Spenót” Tóth
Cu: Zsolt Anger, Ildikó Bánsági,
János Derzsi, 
Ferenc Elek, Sándor Gáspár, Tamás Keresztes, Vilmos Kun
Distribuit de: Unio Film

O intersec]ie pustie, undeva în Ungaria, Europa de Est, sau oriunde în lume.
Deodat`, în mijlocul traficului obi[nuit de diminea]`, un mare t`r`boi paralizeaz`
circula]ia. Toat` lumea, de la vagabond la milionar, de la antreprenor la manager,
de la func]ionar la poli]ist, de la cuplu de pensionari la tineri aman]i se adun` la
fa]a locului. 

Regizor [i scenarist, Ferenc Török este o figur` important` a tinerei genera]ii de
cinea[ti din Ungaria. S-a n`scut la Budapesta în 1971. Dup` absolvirea (în 2000)
Academiei de Teatru [i Film, sec]ia regie, a realizat o serie de scurtmetraje [i
documentare de succes, iar în 2001 primul s`u lungmetraj, Moscow Square. Al
doilea lui film, Eastern Sugar (2004), a avut premiera interna]ional` la a 57-a
edi]ie a Festivalului Interna]ional de Film de la Locarno. Înainte de Ambuteiaj a
realizat Overnight (2007) – a treia parte dintr-o trilogie despre cå[tig`torii [i
perdan]ii schimb`rii regimului – primul s`u film realizat în co-produc]ie european`,
Ungaria-Germania. A avut premiera la Festivalul Interna]ional de Film Mannheim
– Heidelberg, în acela[i an. În 2008, Ferenc Török a primit premiul Béla Balázs
pentru realiz`ri excep]ionale în cinematografie. Este membru al Academiei
Europene de Film.

Premii: Premiul de regie Éva Zsurzs – S`pt`måna Filmului Maghiar, 2009;
Marele Premiu – Festivalul de Film de la Rouen, 2010; Premiul Veteranului –
Festivalul Interna]ional de Film din Cipru, 2010.

Ungaria
Koccanás / Ambuteiaj / Pile-UP
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Germania / Ungaria / Marea Britanie / Romånia, 2010, 105’
dram`

Regia [i scenariul: Szabolcs Hajdu
Imaginea: András Nagy
Montajul: Péter Politzer
Sunetul: Gábor Balázs
Cu: Orsolya Török-Illyés, Andi
Vasluianu, Shamgar Amram, 
R`zvan Vasilescu, Oana Pellea 
Distribuit de: Camino Filmverleih

Mona î[i cre[te singur` fiica de trei ani. Convins` de armeanul Vacariu, Mona
decide s` plece în str`in`tate pentru a cå[tiga mai mul]i bani [i o las` pe feti]`
în grija unei m`tu[i. Cu ajutorul unor acte false, Mona reu[e[te s` ajung` în
Anglia [i s` lucreze o vreme într-un club de noapte, pån` e arestat`. Dup` patru
luni de închisoare, patronul clubului o elibereaz`. Libertatea ei are îns` un pre]:
ajunge prizonier` într-un bordel „literar“ – Bibliothèque Pascal, unde, împreun` cu
Lolite, Antigone [i Desdemone, trebuie s` satisfac` fanteziile literare [i sexuale
ale celor dispu[i s` pl`teasc` pentru asta.

Szabolcs Hajdu s-a n`scut în Ungaria, în 1972. A studiat la Institutul Ungar de
Film [i a cunoscut aprecierea criticilor chiar cu primul scurtmetraj – Necropolis
(1997). Debuteaz` în lungmetraj în 2001 cu filmul Macerás ügyek (Sticky
Matters). Urmeaz` Tamara (2004) [i apoi, în 2006, filmul autobiografic Fehér
tenyér (White Palms) prezentat la Cannes, în cadrul sec]iunii Quinzaine des
Realisateurs. Bibliothèque Pascal a fost prezentat în cadrul sec]iunii Forum a
Festivalului de Film de la Berlin [i a participat în numeroase alte festivaluri
importante. Totodat` a fost propunerea Ungariei în cursa pentru nominaliz`rile la
Oscarul pentru cel mai bun film str`in. Din distribu]ie mai fac parte Dorel Vi[an,
Florin Piersic Jr., Alexandru Bindea, Mihai C`lin, Mihai Constantin, Marius
Bodochi, Marius Manole, iar film`rile au avut loc [i în Romånia.

Premii: Premiul Cineuropa [i Premiul CICAE – Festivalul de Film de la Sarajevo,
2010; Cel mai bun film, cea mai bun` imagine, Premiul Gene Moskowitz oferit de
criticii str`ini, Premiul Juriului studen]esc – S`pt`måna Filmului Maghiar,
Budapesta, 2010.

Website: http://www.bpascalfilm.com

Bibliothèque Pascal 

Ungaria
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Bosnia [i Her]egovina / Austria / Germania / Croa]ia, 2010, 100 min
dram`

Regia [i scenariul: Jasmila Žbanic
Imaginea: Christine A. Maier
Montajul: Niki Mossböck
Muzica: Brano Jakubovic
Cu: Zrinka Cvitešic, Leon Lucev, 
Ermin Bravo, Mirjana Karanovic
DistribuiDistribuit de: Clorofilm

Luna [i Amar formeaz` un cuplu. Rela]ia lor e pus` la încercare atunci cånd Amar
î[i pierde locul de munc` pentru c` b`use în timpul programului. Îngrijorarea
Lunei privind viitorul lor împreun` cre[te atunci cånd Amar accept` oferta unui loc
de munc` bine pl`tit, într-o comunitate musulman`, la cåteva ore bune de mers
distan]`.

Cånd în cele din urm` prime[te permisiunea de a-l vizita, Luna descoper` o
comunitate foarte conservatoare, care tr`ie[te izolat [i sub supraveghere. Îi
propune lui Amar s` renun]e, dar acesta afirm` c` via]a printre credincio[i îi
aduce pace [i îl împiedic` s` bea. Cånd Luna remarc` schimb`ri în atitudinea lui
Amar fa]` de religie, acesta pretinde c` nu vrea decåt s` devin` un om mai bun,
îns` Luna se întreab` dac` iubirea este de ajuns pentru a-i men]ine împreun`.

Jasmila Žbanic s-a n`scut în 1974 [i a studiat arta spectacolului la Sarajevo. În
1997 înfiin]eaz` asocia]ia arti[tilor [i apoi casa de produc]ie Deblokada cu care
a produs scurtmetraje (Autobiography, Love is, On the Occasion of Mrs. Vildana’s
Return, To and Fro, Images from the Corner, Participation etc.), documentare
(After After, We Light the Night Red Rubber Boots, Do You Remember Sarajevo,
Builder’s Diary) [i instala]ii video, prezentate cu succes în festivaluri [i expozi]ii.
Grbavica, lungmetrajul ei de debut (prezentat în FFE edi]ia 2007, cånd s-a clasat
pe locul 2 în preferin]ele publicului) a cå[tigat Ursul de Aur, Premiul Juriului
Ecumenic [i Premiul P`cii la Berlin în 2007. Cu Drumul, a fost din nou în
competi]ie la Berlin, anul trecut.

Premii: Premiul Juriului de Tineret – Festivalul de Film Golden Apricot, Erevan, 2010;
Golden Arena pentru cea mai bun` regie [i cea mai bun` actri]` – Festivalul de Film de
la Pula, Croa]ia, 2010; Golden Mimosa pentru cea mai bun` actri]` – Festivalul de Film
Herceg Novi, 2010; Premiul Special al Juriului – Festivalul de Film de la Valladolid, 2010;
Premiul Bernhard Wicki – Premiul Filmului German pentru Pace, 2010.

Website: http://www.naputu.at

Na Putu / Drumul / On the Path

^
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Danemarca, 2010, 100’
documentar

Regia: Janus Metz
Imaginea: Lars Skree
Montajul: Per K. Kirkegaard
Muzica: Uno Helmersson
Distribuit de: Clorofilm 

Armadillo este o c`l`torie în mintea
solda]ilor, un film unic despre povestea
etern` a b`rbatului [i a r`zboiului, în
versiunea contemporan`, în Afganistan. 

Un documentar despre cinismul exacerbat [i dependen]a de adrenalin` a
solda]ilor tineri în r`zboi. Mads [i Daniel au plecat în prima lor misiune în
provincia Helmand, Afganistan. Sunt cantona]i în tab`ra de la Armadillo, chiar pe
linia frontului Helmand, [i duc lupte violente împotriva talibanilor. Misiunea
solda]ilor este de a asigura securitatea afganilor [i de a împiedica ofensiva
talibanilor. Îns`, pe m`sur` ce luptele se intensific` [i opera]iunile devin tot mai
periculoase, tinerii solda]i danezi devin tot mai cinici, iar pr`pastia dintre ei [i
localnici se adånce[te. Treptat se instaleaz` teama, [i de aici… alienare si
deziluzii.

Janus Metz s-a n`scut în 1974 si a studiat comunicare [i dezvoltare
interna]ional`. A lucrat ca documentarist pentru numeroase proiecte de film
documentar. Debuteaz` cu Township Boys (2006). Tot în 2006 produce
Clandestine, un film de televizune care urm`re[te un grup de emigran]i africani
prin Sahara, în drumul lor spre Europa. Cunoa[te succesul cu Love on Delivery
(2008, cå[tig`tor a dou` premii GuldDok la CPH:DOX), despre femei tailandeze
în c`utarea unor so]i danezi. Urmeaz` Ticket to Paradise (2008, Men]iune
special` la CPH:DOX) în care abordeaz` din nou tema prostitu]iei [i a globaliz`rii. 

Premii: Marele Premiu – Semaine de la Critique, Festivalul de Film la Cannes,
2010; Cel mai bun film documentar – Festivalul de Film de la Zürich, 2010; Cel
mai bun film documentar – Festivalul de Film de la Cagliari, 2010; Premiul
Griegerson pentru film documentar – Festivalul de Film de la Londra, 2010; Cea
mai bun` imagine, Cea mai bun` priz` de sunet – Festivalul Interna]ional de Film
de la Moscova, 2010.

Website: http://www.armadillothemovie.com

Armadillo
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Danemarca, 2010, 113’, dram`

Regia: Susanne Bier
Scenariul: Anders Thomas Jensen
Imaginea: Morten Søborg
Montajul: Morten Egholm
Muzica: Johan Söderqvist
Cu: Michael Persbrandt, Trine Dyrholm,
Ulrich Thomsen
Distribuit de: Clorofilm

Într-o lume mai bun` exploreaz` limitele de care ne lovim în încercarea de a de]ine
controlul asupra celorlal]i dar [i asupra propriilor vie]i. Este [i o reflec]ie asupra esen]ei
civiliza]iei noastre „avansate”. Este aceasta un model pentru o via]` mai bun`, sau în
spatele aparen]elor cultura modern` este dominat` de dezordine [i anarhie? Suntem imuni
la haos sau ne afl`m în permanen]` în echilibru pe marginea lui?

Între o tab`r` de refugia]i în Africa [i un idilic ora[ de provincie din Danemarca, vie]ile a
dou` familii se intersecteaz`. O prietenie între doi b`ie]i de zece ani, ale c`ror vie]i stau
sub semnul dramelor p`rin]ilor, este pus` la încercare de posibilele efecte tragice ale unui
act de r`zbunare pus la cale de unul dintre ei. Pån` la urm`, cu ajutorul p`rin]ilor, ajung
s` în]eleag` [i s` accepte complexitatea emo]iilor umane, în special singur`tatea,
fragilitatea, durerea [i empatia. 

Susanne Bier este unul dintre cei mai talenta]i regizori din genera]ia sa. A studiat arta [i
arhitectura, dup` care a urmat cursurile [colii Na]ionale de Film din Danemarca. Filmul ei
de debut – Freud Leaving Home (1990) a fost foarte bine primit de public si de critic`, la
fel [i urm`torul – Family Matters (1993). În 1995 realizeaz` Like it Never was Before, care
a cå[tigat Premiul Criticii la Montreal. Comedia romantic` produs` în Danemarca – The
One and Only (1999) – a devenit unul dintre filmele cele mai vizionate de c`tre public.
Înapoi în Suedia, realizeaz` Once in a Lifetime (2000), filmul Open Hearts, în stilul mi[c`rii
Dogma 95 (2002, selec]ionat în numeroase festivaluri – San Sebastian, Sundance, Toronto
etc), Brothers (2004, Premiul Publicului la Sundance [i Premiu pentru interpretare la San
Sebastian) [i After the Wedding (2006, nominalizat la Premiile Academiei Americane de
Film). În 2007 realizeaz` Things We Lost in the Fire, produc]ie american` avåndu-i în
distribu]ie pe Halle Berry [i Benicio Del Toro.

Premii: Premiul Oscar pentru cel mai bun film str`in – Premiile Academiei Americane de
Film, 2010; Premiul Globul de Aur pentru cel mai bun film str`in – Premiile Asocia]iei Presei
Str`ine de la Hollywood, 2010; Premiul Marc Aureliu pentru cel mai bun film, Premiul
Publicului – Festivalul de Film de la Roma, 2010; Premiul de Excelen]` – Festivalul de Film
de la Salonic, 2010; Cel mai bun actor – Festivalul de Film Black Nights de la Tallinn, 2010;
Cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu – Festivalul De Cine de la Sevilla, 2010; Cel mai
bun regizor – Festivalul Interna]ional de Film din India, 2010.

Website: http://www.sonyclassics.com/inabetterworld

Hævnen / Într-o lume mai bun` / 
In a Better World
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Finlanda, 2009, 102’
comedie dramatic` 

Regia: Mika Kaurismäki
Scenariul: Mika Kaurismäki,
Sami Keski-Vähälä, Petri Karra
Imaginea: Rauno Ronkainen
Montajul: Jukka Nykänen
Muzica: Jarmo Saari
Cu: Hannu-Pekka Björkman,
Elina Knihtilä, Antti Reini, 
Tommi Eronen, Kati Outinen, Kari Väänänen, Irina Björklund
Distribuit de: Clorofilm

Un divor]. În stil finlandez....

Juhani [i Paula au cam 35 de ani [i hot`r`sc s` divor]eze civilizat [i s` se mute
în case separate, dup` ce î[i vånd re[edin]a pe care au împ`r]it-o pån` atunci.
Dar cånd Paula îl invit` acas` pe Marco, un partener de sex ocazional, Juhani
se r`zbun` chemånd-o pe Nina, o prostituat`, s` joace rolul noii sale iubite.
Planul e s` o fac` pe Paula s` plece din cas`, dar cutia Pandorei este acum
deschis` [i elibereaz` molima iubirii [i a urii deopotriv`. Paula [i Juhani
descoper` c` libertatea este mai periculoas` decåt credeau.

Mika Kaurismäki a studiat regia la München. Debuteaz` în 1980 cu The Liar,
film realizat împreun` cu fratele s`u Aki, care a scris scenariul. În 1990 se mut`
la Rio de Janeiro realizånd numeroase coproduc]ii: Three Wise Men (2008),
Brasileirinho (2005), Bem-vindo à São Paulo (2004), Honey Baby (2003), Moro
No Brazil (2002), Los Angeles without a map (1998) etc. Iubiri încruci[ate a avut
premiera la Festivalul de film de la Toronto (2009) [i a fost selec]ionat în multe
festivaluri: India, Bruxelles, Cinefest, Jussi, Cleveland, Scandinav, Kerala, Barrie
etc.

Website: http://www.branchinglove.com

Haarautuvan rakkauden talo / Iubiri
încuci[ate / The House of Branching Love
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Olanda, 2010, 87’
dram`

Regia: David Verbeek
Scenariul: Rogier de Blok
Imaginea: Lennert Hillege
Montajul: Sander Vos
Muzica: Lim Giong
Cu: Stijn Koomen, Ke Huan-Ru,
Tom de Hoog, Phi Nguyen
Distribuit de: Films Boutique

Am vrut s` descriu prima genera]ie de oameni care au experimentat traiul virtual. Filmul
este cel mai bun mijloc pentru a explora diversele realit`]i [i sunt foarte încåntat de
felul în care realitatea, lumea jocurilor [i Second Life exist`, nu doar separat, ci [i
completåndu-se reciproc, într-un mix care emo]ioneaz` profund publicul. Asta mi-am
dorit, ca filmul meu s` reflecte acest peisaj contemporan al sentimentelor. 

David Verbeek

Jitze, un tån`r gamer profesionist olandez, c`l`tore[te prin întreaga lume pentru a
participa la turnee de jocuri video. În timpul [ederii în Taipei, resim]ind dureri de mån`,
este obligat s` fac` un repaus de cåteva zile. Într-o sear`, la hotel, Jitze întålne[te o
fat` [i con[tientizeaz` ce înseamn` s` fii real [i uman în epoca realit`]ilor virtuale. 

David Verbeek s-a n`scut în 1980, a studiat film, fotografie [i filozofie la New York.
{i-a continuat studiile la Academia de Film [i Televiziune din Amsterdam, în paralel
regizånd o serie de scurtmetraje. Colaboreaz` prima dat` cu scenaristul Rogier de
Blok la filmul November Always în 2004 [i imediat în acela[i an [i pentru lungmetrajul
Beat, selec]ionat în competi]ie la Festivalul de Film de la Rotterdam [i în numeroase
alte festivaluri. Pentru filmul de absolvire colaboreaz` din nou cu Rogier de Blok –
alt.suicideholiday.net (2005). Scurtmetrajul Melody Z, filmat în Shanghai, a fost un
studiu preliminar pentru Shanghai Trance (2007), selec]ionat în competi]ie la
Rotterdam în 2008, dar [i la Chicago, Hong Kong [i Angers. 
E[ti conectat? a avut premiera oficial` la Cannes, fiind selectat în competi]ia Un
Certain Regard, în 2010.
Cel mai recent film al s`u Full Contact a fost deja selectat pentru a fi prezentat în
cadrul Atelierului Cinéfondation al Festivalului de Film de la Cannes de anul acesta.

Premii: Golden Calf pentru cea mai bun` imagine [i cel mai bun sunet – Festivalul
Filmului Olandez, 2010

Website: http://www.rutherefilm.com

R U THERE / E[ti conectat?
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Suedia, 2010, 99’
dram`

Regia: Pernilla August
Scenariul: Lolita Ray, Pernilla
August, pe baza romanului
omonim al scriitoarei Susanna
Alakoski
Imaginea: Erik Molberg Hansen
Montajul: Åsa Mossberg
Cu: Noomi Rapace, Ola Rapace,
Outi Mäenpää
Distribuit de: Clorofilm

Trecutul ne prinde întotdeauna din urm`. „Dincolo“ este o poveste emo]ionant`
despre copil`ria tragic` a unei tinere, despre durerea [i efortul de a merge mai
departe. Pernilla August

Leena, 34 de ani, a încercat toat` via]a s` treac` peste copil`ria nefericit` [i
dureroas`. Într-o diminea]`, înaintea Cr`ciunului, Leena prime[te un telefon de la
un spital din ora[ul natal care o anun]` c` mama ei este pe moarte. Vestea o
poart` într-o c`l`torie la finalul c`reia î[i va confrunta mama, pentru prima dat`
ca adult. 

Pernilla August este o reputat` actri]` suedez` cu roluri în filme precum Fanny
and Alexander (r: Ingmar Bergman, 1982), The Best intentions (r: Bille August,
1992, pentru care prime[te un premiu la Cannes pentru cea mai bun` actri]`),
Darth Vader (Star Wars: Episoadele 1 [i 2) etc. A debutat ca regizoare cu filmul
Time-Bomb în 2005.

Premii: Premiul Presei str`ine – Festivalul de Film din Hamburg, 2010; Premiul
NDR pentru regie – Lübeck Zilele Filmului Nordic, 2010; Ce mai bun` actri]`, cel
mai bun film de fic]iune, Premiul Special al Juriului – Festivalul Interna]ional de
Film de la São Paulo, 2010; Premiul S`pt`månii Criticii, Premiul Funda]iei
Christopher D. Smithers – Festivalul Interna]ional de Film de la Vene]ia, 2010.
 
Website: www.heppfilm.se/beyond

Svinalängorna / Dincolo / Beyond
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Suedia, 2009, 119’
thriller

Regia: Daniél Espinoza
Scenariul: Maria Karlsson în
colaborare cu Daniél Espinosa, 
Fredrik Wikström [i Hassan Loo
Sattarvandi, o adaptare 
a best-sellerului omonim al lui
Jens Lapidus
Imaginea: Aril Wretblad
Montajul: Theis Schmidt
Muzica: Jean-Pierre Mas
Cu: Joel Kinnaman, Matias Padin Varela, Dragomir Mrsic
Distribuit de: Clorofilm

JW este un student ambi]ios, care, atunci cånd se înd`goste[te de o fat` din elita
Stockholmului, ajunge în mijlocul crimei organizate, unde Jorge, un de]inut
chilian, evadeaz` din închisoare [i se ascunde de poli]ie [i de mafia iugoslav`.
Planul acestuia este s` dea o ultim` lovitur`, s` importe o cantitate uria[` de
cocain` [i apoi s` dispar` pentru totdeauna. Mrado, un asasin pl`tit, este pe
urmele lui Jorge, dar trebuie s` aib` grij` de fiica lui de doar 8 ani. În c`utarea
unui cå[tig facil, JW încearc` s` se integreze în aceast` lume, în care va fi nevoit
s` tr`deze, s` omoare dar mai ales s` supravie]uaisc`… 

Daniél Espinosa s-a n`scut în 1977 în Suedia [i a absolvit cursurile de regie ale
[colii Na]ionale de Film din Danemarca, în 2003, cu filmul The Boxer. A debutat
în lungmetraj cu The Babylon Disease în 2004. Urm`torul film, produs în
Danemarca – Outside Love (2007) a fost foarte bine primit de critic` [i a fost
selec]ionat în numeroase festivaluri. 

Premii: Cel mai bun actor, cea mai bun` imagine, cea mai bun` coloan` sonor`
– Premiile Guldbagge, Stockholm, 2011.

Selec]ii în festivaluri: Toronto, Pusan, Philadelphia, Kiev, Dublin, Barcelona,
Ghent, Hong Kong, Pusan, Buenos Aires etc

Website: http://www.filmensnabbacash.se

Snabba Cash / Cå[tig facil / Easy Money



„Ma[ina timpului” Expozi]ia de fotografii realizate de Adrian Voicu

În urm` cu patru ani, intrånd  pentru prima dat` într-un ora[ mic industrial din Romånia
cu gåndul s` realizez un film, am avut un sentiment  surprinz`tor. Parc` m` întorceam
în timp. Dup` o zi petrecut` în Mizil timpul a c`p`tat alt` dimensiune, totul a devenit
static. Experien]a tr`irii unei zile în Mizil este identic` cu experien]a tr`irii zilei precedente.
Am avut senza]ia c` totul e înghe]at ca într-o carte po[tal` din anii '80. Am f`cut
fotografiile în timpul realiz`rii filmelor documentare Metrobranding [i Victoria, în ora[ele
Mizil, Dr`g`[ani, Z`rne[ti, Fieni, Cugir [i Victoria, iar expozi]ia ar trebui s` te duc`, exact
ca o ma[in` a timpului, în trecut.  Adrian Voicu

Concert The Amsterdams
Unplugged

Miercuri 4 mai, ora 20:00, Festivalul
Filmului European v` învit` la un
concert the Amsterdams - Unplugged,
la C`rture[ti, Gr`dina Verona. O
interpretare cald` cu instrumente reci,
care apropie muzica de public.
Evenimentul este oferit de
Reprezentan]a Comisiei Europene în
Romånia, iar intrarea este liber`.

Evenimente de tot felul 
la Festivalul Filmului European 
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3 – 16 mai, Institutul Cultural Romån
Expozi]ia de fotografie „Ma[ina timpului”. Expozi]ie reune[te fotografii de Adi Voicu \n
timpul film`rilor la documentarele Victoria [i Metrobranding. Premiera filmului
Metrobranding are loc \n cadrul Festivalului, vineri 6 mai, Cinema Studio.

4 mai, Bucure[ti, C`rture[ti
Concert The Amsterdams – Unplugged, în deschiderea Festivalului, la Gr`dina
Verona a libr`riei C`rture[ti, de la ora 20:00. Eveniment sus]inut de Reprezentan]a
Comisiei Europene.

5 mai, Bucure[ti, Cinema PRO
Gala inaugural` a edi]iei din Bucure[ti va cuprinde dou` filme:ungmetrajul Essential
Killing (Polonia, 2010), în regia lui Jerzy Skolimowski (distins cu Marele Premiu al
Juriului la Festivalul de Film de la Vene]ia, 2010) este precedat de o mic` bijuterie
irlandez`, The Crush, un scurtmetraj nominalizat la Oscar [i cu numeroase selec]ii în
festivaluri interna]ionale. Filmele au fost oferite cu generozitate de Institutul Polonez,
respectiv Ambasada Irlandei în Romånia. Evenimentul are loc la Cinema PRO pe 5
mai, la ora 19:30. 

6 mai, Bucure[ti, Cinema Studio
La Cinema Studio, la 20:30, va avea loc premiera filmului romånesc Metrobranding
(2010), documentar semnat de Ana Vlad [i Adrian Voicu, produs de Mandragora. La
premier` vor fi prezen]i regizorii [i cåteva personaje din film, care vor r`spunde
întreb`rilor publicului dup` proiec]ie. 

7 mai, Bucure[ti, Cinema Studio
Proiec]ia premiatului thriller polonez Casa rea (Dom zły), 2009, în regia lui Wojciech
Smarzowski, va avea loc la Cinema Studio, ora 20:00, în prezen]a regizorului [i a
produc`torului cu o introducere de Angelo Mitchievici. Seara se va încheia cu o
sesiune de   întreb`ri [i r`spunsuri. 

7 mai, Bucure[ti, Cinemateca Eforie
Ziua Filmului Studen]esc. Cinemateca Eforie g`zduie[te, începånd cu ora 15.30, un
eveniment în premier` pentru Festivalul Filmului European: o selec]ie de filme realizate
de studen]i la Academia de Arte din Chi[in`u (Coletul, r: Silvia Marzenco,  Balonul, r:
Sergiu Ciorescu [i Cool Life, r: Valentina Maior), care vor fi prezentate al`turi de cåteva
scurtmetraje ale studen]ilor de la UNATC „I. L. Caragiale“ Bucure[ti (Captivi de Cr`ciun,
r: Iulia Rugin`, 15 iulie, r: Cristian Iftimie [i Strung Love, r: Victor Dragomir). 
Radu Muntean, Ambasadorul onorific al acestei edi]ii a Festivalului [i Igor Cobileanski,
cunoscut publicului romånesc pentru scurtmetrajele sale care radiografiaz` cu umor
realitatea basarabean`, se vor al`tura tinerilor regizori cu documentarul Lindenfeld,
respectiv scurtmetrajul (Plictis) [i Inspira]ie. Proiec]iile filmelor vor fi urmate de o
discu]ie între regizorii romåni [i moldoveni, moderat` de Sorin Boto[eneanu, decanul
Facult`]ii de Film din Bucure[ti.

8 mai, Bucure[ti, Cinemateca Eforie
Medalion Milos Forman. Începånd cu ora 15:00, la Cinemateca Eforie vor fi
proiectate trei dintre filmele cele mai cunoscute ale lui Milos Forman, realizate în
Cehoslovacia, înainte de exilul în Statele Unite – Popa Prostu’ (1964), Dragostea unei
blonde (1965) [i Balul Pompierilor (1967). Mul]umim Arhivei Na]ionale de Film pentru
ocazia de a oferi publicului aceast` util` punere în context a celui mai recent film
semnat Milos Forman, Dobre placena prochazka (A walk worthwhile), 2010, care va
încheia seara de la Cinematec`.
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10 mai, Bucure[ti, Cinema Studio
Cinema Studio, ora 20:00 - dup` proiec]ia filmului Bibliothèque Pascal (Ungaria,
2010), regizorul Szabolcs Hajdu, actri]a Orsolya Török-Illyés, produc`torii [i cå]iva
dintre actorii romåni care au jucat în film se vor întålni cu cinefilii [i vor r`spunde
întreb`rilor acestora. 

12 mai, Bucure[ti, Cinemateca Eforie
La Cinemateca Eforie, la 19.30, va avea loc proiec]ia celui mai recent film al lui Radu
Jude – Film pentru prieteni (2010), în prezen]a regizorului. Dup` film, acesta va fi la
dispozi]ia publicului, pentru întreb`ri [i discu]ii.

12 mai, Bra[ov, Centrul Cultural Reduta
La Centrul Cultural Reduta, începånd cu ora 18:30, bra[ovenii sunt invita]i la o sear`
de gal` în prezen]a echipei filmului Metrobranding (Romånia, 2010), precum [i a
regizorului scurtmetrajului 15 iulie (Romånia, 2009), care va fi prezentat în deshidere.
Dup` proiec]ii, regizorii vor avea ocazia s` r`spund` întreb`rilor spectatorilor. 

15 mai, Bucure[ti, Cinema Studio
Premiul Publicului va fi decernat la gala de închidere a edi]iei din Bucure[ti, care va
avea loc la Cinema Studio, la ora 19:30. Premiul se acord` filmului care întrune[te
cele mai multe voturi ale publicului la proiec]iile din Bucure[ti. În cursul aceleea[i
festivit`]i, vor fi anun]a]i cei 5 spectatori desemna]i prin tragere la sor]i, cå[tig`tori ai
premiilor oferite de sponsorul Premiului, Dell prin System Plus. Spectatorii sunt invita]i
s`-[i exprime op]iunea prin vot la cinematograf, dup` vizionarea fiec`rui filmul, iar
premiile vor consta în trei notebook-uri Inspiron Mini 10 (1011) [i dou` monitoare de
19” Dell. Gala de închidere va oferi publicului bucure[tean filmul israelian Ajami
(2009), al regizorilor Scandar Copti [i Yaron Shani.

19 mai, Ia[i, Casa de Cultur` Mihai Ursachi
Regizorul Radu Jude va fi prezent la seara de gal` de la Casa de Cultur` Mihai
Ursachi, pentru a sta de vorb` cu spectatorii, dup` proiec]ia celui mai recent film al
s`u, Film pentru prieteni (2010). 

19 mai, Timi[oara, Cinema Studio
Edi]ia din Timi[oara se va desf`[ura la Cinema Studio, iar în gala de deschidere va
fi prezentat filmul O plimbare bine pl`tit` (Cehia, 2010), în regia lui lui Milos Forman. 

26 mai, Tîrgu Mure[, Casa de Cultur` Mihai Eminescu
La gala de lansare a edi]iei de la Tîrgu Mure[, de la Casa de Cultur` Mihai Eminescu,
va fi prezentat filmul Aurora (Romånia, 2009). Dup` proiec]ie, regizorul Cristi Puiu va
fi la dispozi]ia publicului pentru întreb`ri [i r`spunsuri. 

Sec]iunea „Filme de la distribuitori“
Începånd cu edi]ia trecut`, Festivalul invit` distribuitorii de film s` se al`ture eforturilor
ambasadelor [i centrelor culturale, partenerii tradi]ionali ai evenimentului, prin
completarea listei de produc]ii oferite publicului cu alte filme europene. În 2011,
Clorofilm a r`spuns invita]iei organizatorilor prin ad`ugarea a 7 titluri atractive:
cå[tig`torul premiului Oscar pentru film str`in In a Better World (Danemarca, 2010),
documentarul Armadillo (Danemarca, 2010), The House of Branching Love (Finlanda,
2009), R U THERE (Olanda, 2010), On the Path (Bosnia [i Her]egovina, 2010),
Beyond (Suedia, 2009) [i thrillerul Easy Money (Suedia, 2009).
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Program Cinema Studio
Vineri 6 mai
18:00 Tangoul ]ån]arilor – Miloslav Luther / Slovacia / 2009 / 97’
20:00 Metrobranding – O poveste de dragoste între oameni [i obiecte – 

Ana Vlad & Adi Voicu / Romånia / 2010 / 90’

Såmb`t` 7 mai
16:00 Cutia Pandorei – Ye[im Ustaoğlu / Turcia / 2008 / 112’
18:00 Embargoul – António Ferreira / Portugalia / 2010 /83’
20:00 Casa rea – Wojciech Smarzowski / Polonia / 2009 / 105’

Duminic`  8 mai
16:00 Într-o lume mai bun` – Susanne Bier / Danemarca / 2010 / 113’
18:00 Ora[ul la picioarele tale – Christoph Hochhäusler / Germania / 

2010 / 105’
20:00 Irène – Alain Cavalier / Fran]a / 2009 / 83’

Luni 9 mai
18:00 Ru[inea – David Planell / Spania / 2009 / 107’
20:00 Celula 211 – Daniel Monzón / Spania / 2009 / 113’

Mar]i 10 mai
18:00 M`garul  – Antonio Nuic / Croa]ia / 2009 / 90’
20:00 Bibliothèque Pascal – Szabolcs Hajdu / Ungaria / 2010 / 105’

Miercuri 11 mai
18:00 Poll – Chris Kraus / Germania / 2010 / 129’
20:30 Mansarda – Erik Van Looy / Belgia / 2008 / 110’

Joi 12 mai
18:00 Din vina lui Iuda – Davide Ferrario / Italia / 2009 / 102’
20:00 Complici – Frédéric Mermoud / Elve]ia / 2009 / 93’

Vineri 13 mai
18:00 Ai lui [i ai ei – Ken Wardop / Irlanda / 2009 / 90’
20:00 Vis`torii – Jitka Rudolfová / Cehia / 2009 / 97’

Såmb`t` 14 mai
16:00 Copacabana – Marc Fitoussi / Fran]a / 2010 / 107’
18:00 Regata – Bernard Bellefroid / Belgia / 2009 / 91’
20:00 Jefuitorul – Benjamin Heisenberg / Austria / 2009 / 98’

Duminic` 15 mai
15:00 R`zboiul s-a sfår[it – Mitko Panov / Macedonia / 2010 / 87’
17:00 Motel Nana – Predrag Velinovic / Serbia / 2010 / 92’
19:30 Ajami – Scandar Copti & Yaron Shani / Israel / 2009 / 120’

60


