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Cinematografele TIFF

→ Cinema Florin PiersiC
P-ţa Mihai Viteazul, nr. 11 
→ Cinema ViCToria
Bd-ul Eroilor, nr. 51
→ Casa de CulTură a sTudenţilor
P-ţa Lucian Blaga, nr. 1-3 
→ Piaţa unirii oPen air
(Piaţa Unirii)
→ CerCul miliTar
Piaţa Avram Iancu, nr. 1-3
→ Cinema CiTY iulius 
(în incinta Iulius Mall)
Str. Alexandu Vaida Voevod, nr. 53B 
→ insTiTuTul FranCeZ CluJ
Str. I.C. Brătianu, nr. 22
→ Cinema daCia mănăȘTur 
Str. Bucegi
→ someȘ oPen air
Plaja Grigorescu
→ Cinema mărăȘTi
Str. Aurel Vlaicu, nr. 3
→ uniVersiTaTea saPienTia
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Str. Horea, nr. 4
→ inFiniTiFF 
(Casa de Modă) Str. Bariţiu, nr. 6
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→ Puncte de vânzare:
On-line pe.www.biletmaster.ro și prin aplicaţia mobilă oficială a festivalului. 
Cinema Florin Piersic, Cinema Victoria, Cinema City Iulius, Piaţa 
Unirii, Cercul Militar, Casa de Cultură a Studenţilor și Casa TIFF 
(pentru invitaţi și persoanele acreditate)
→ Program: 09:00 - 23:00.
→ Preţuri:
● BILETE CUMPĂRATE CU ANTICIPAŢIE 
(cu minim o zi înaintea proiecţiei)
Bilet de intrare obişnuit: 10 lei
Bilet pentru elevi, studenţi şi pensionari: 8 lei  
(biletul se cumpără în baza prezentării carnetului/legitimaţiei de 
elev/student sau a talonului de pensie)

● BILETE CUMPĂRATE ÎN ZIUA PROIECŢIEI FILMULUI
Bilet de intrare unic (valabil pentru o singură proiecţie) pentru 
toate categoriile de spectatori: 12 lei.

● BILETE CU REGIM SPECIAL
Pentru copii şi elevi: 8 lei  
(valabil doar pentru proiecţiile de film din programul EDUCATIFF)
Proiecţiile din Piaţa Unirii Open Air: 8 lei
Proiecţiile de la Cinema Mărăşti și Dacia - Mănăștur: 8 lei
Concertele organizate la Casa TIFF: 15 lei
Bilet pentru evenimentele și proiecţiile de la Castelul Banffy, 
Bonţida; Concert Charlie Cunningham; Cine-concert Lotte, mon 
amour: Povești și legende; Cine-concert: The General, Trio Diallèle; 
Cine-concert: Moartea obosită; proiecţia Regii Manelelor: 15 lei
Bilet Concert Jozef Van Wissem, Concert Public Service Broad-
casting, Proiecţia specială în onoarea lui Alain Delon, Concert 
Loredana: 30 lei 
InfiniTIFF. Bilet pentru Doom Room: 15 lei, Bilet pentru VR Cinema: 10 lei
Proiecţia Povestea Iubirii (satul Dâncu, miercuri 7 iunie, 21:30)
intrarea liberă. Cei care doresc transport din Cluj Napoca spre satul 
Dâncu şi retur vor achita în avans la casierii, cu minimum o zi 
înainte, un bilet in valoare de 5 lei. Locurile sunt limitate.
Bilet pentru Ceremonia de închidere: 50 lei
Accesul este gratuit la proiecţiile Someș Open Air.
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13:00
Cinema Florin Piersic

CăPITANuL 
ROșu

17:00
Sapientia

HOuSTON, AvEM 
O PROBLEMă

17:30
Cinema Victoria

CâNd AMANŢII 
N-Au CHEF

Când cei de la Esquire spun „You’ll never need 
another band ever” (Nu vei mai avea nevoie de 
vreo altă trupă vreodată, n. red), curiozitatea ţi 
se activează și începi să cauţi care-i trupa mi-
nune care a convins o persoană să-și taie de pe 
listă orice alt grup muzical. Și nu doar să taie, 
ci să închidă lista și să nu mai adauge altceva 
prea curând.

Ei bine, e vorba de noua senzaţie audio - 
Public Service Broadcasting, un duo britanic, 
multi-instrumental, a căror muzică e un mix 
extrem de atractiv între indie, electro și infuzii 
de pop cu bucăţele audio din arhivele publice și 
materiale de propagandă. Trupa place atât de 
mult încât, anul trecut, cei de la Institutul Bri-
tanic de Film (the British Film Institute – BFI) 
le-au pus la dispoziţie celor de la PSB propria 
arhivă, considerată cea mai valoroasă din lume.   

Și pentru că un show nu e complet fără un 

însoţitor vizual, pe fundalul concertului vor 
rula imagini din arhivele SUA și ale URSS din 
perioada 1957 – 1972, din timpul cursei pentru 
cucerirea spaţiului, așadar deliciu ce rotunjeș-
te perfect conceptul Public Service Broadcas-
ting. E clar că întregul spectacol este un răsfăţ, 
un spectacol total, o incursiune în muzică și în 
istoria recentă, atât auditiv cât și vizual.

Sâmbătă la Casa de Cultură a Studenţilor 
începând cu ora 19:00. Asiguraţi-vă și că mai 
găsiţi bilete!

Bogdan Beșliu

idei ce pot părea deplasate sau prea îndrăzne-
ţe pentru un învăţământ învechit. Directoarea 
școlii, cu toată deschiderea pe care încearcă să 
o arate, e tributară mentalităţii religioase în 
care s-a format.

Tabuurile nu pot fi depășite atât de ușor, cel 

L
a ora de biologie de la un liceu rusesc oa-
recare, profesoara Elena aduce o plasă cu 
morcovi și prezervative. Liceenii trebuie 
învăţaţi cumva despre diversele metode 

contraceptive, despre riscurile contactului 
sexual neprotejat. Tânără și entuziastă, ea are 

puţin nu în discursul public. Și nu pentru că ci-
neva ar mai crede în ele, ci de dragul aparenţe-
lor. Numai Veniamin, elevul-problemă al clasei, 
e direct, conflictual și categoric. El combate cu 
citate biblice. Pe undeva îi e scârbă de lumea în 
care trăiește, cu toate că în cartea sfântă pe care 
o poartă peste tot scrie că trebuie să îţi iubești 
aproapele, să îl ajuţi, și să îl judeci mai puţin.

Veniamin nu are pe cine iubi și are senzaţia că 
nimeni nu îl înţelege cu adevărat. Cu profesorul 
de religie, un preot cu sutană și barbă lungă, se ia 
la harţă, acuzându-l că, prin Biserică, nu a făcut 
altceva decât să își găsească un loc călduţ în so-
cietate. Pe Elena o urăște pentru că simte că l-ar 
combate, întărâta, persifla mereu. Are impresia 
că ea vrea să îl pună cu botul pe labe cu orice preţ. 
Mai mult, ia orice situaţie extrem de personal, ca 
și cum întreaga lume s-ar învârti numai în jurul 
său. Totul e despre el, iar argumentele biblice pe 
care le recită mecanic dau sens universului său. 
Argumentează, tot mai răstit, împotriva orică-
ror dovezi știinţifice care contestă creaţia divi-
nă. Vrea ca toată lumea să-l urmeze.

Subiectul filmului − preluat din piesa de tea-
tru Martir, a lui Marius von Mayenburg − a cre-
at multă vâlvă. (M)ucenicul nu amendează tot 
ce ţine de religie, ci pune o oglindă în faţa celor 
care găsesc în religie argumentul propriilor 
frustrări și obtuzităţi. Ajungem să ne întrebăm 
unde vor duce toate astea...

Ion Indolean

Muzica, serviciu 
public

(M)ucenicul

Găsiţi în fiecare zi loca-
ţiile principale ale fes-
tivalului și o selecţie de 
recomandări ale filmelor 
și evenimentelor impor-
tante ale zile.

SâMBăTă, 3 IuNIE

11:00 - 19:00 
Ateliere creative, jocuri și spectacole 
pentru copii “Weekend la Castel” 
Castelul Banffy, Bonţida

17:00 - 20:00 
DOOM ROOM - experienţă Virtual 
Reality, 20 min. 
InfiniTIFF - Casa de Modă, str. Bariţiu 
nr. 6

19:00 
Public Service Broadcasting (UK) 
concert, Casa de Cultură a Studenţilor

21:45 
Sub asediul fiarelor/Roar (1981), regia 
Noel Marshall, Castelul Banffy, Bonţida

Ce să nu ratezi
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VR se desemnează la o serie de 
tehnologii care permit imersiunea la 
360° a utilizatorului într-un câmp vizual 
proiectat și experimentarea la nivel 
multisenzorial a unui mediu artificial, 
cu ajutorul unor dispozitive electronice 
(căști speciale și alte accesorii atașate 
de corp). Aplicaţiile VR sunt multiple, 
pe lângă industriile de divertisment, 
medicina si sportul sunt sectoarele 
care recurg tot mai mult la soluţii VR.

Platforma InfiniTIFF este prezentată 
de Banca Transilvania și sponsorizată 
de Nespresso, Conceptual Lab, Spider 
Group.

virtual Reality (vR)

De astăzi și până în 10 iunie, în premieră, în 
cadrul festivalului descoperiţi InfiniTIFF, o 
platformă dedicată noilor forme de naraţi-
une audiovizuală, în special cinematografie 
interactivă și realitate virtuală (Virtual Rea-
lity-VR). TIFF se înscrie astfel în rândul ma-
rilor festivaluri precum Cannes sau Tribeca 
(New York), care oferă anul acesta evenimen-
te extinse dedicate VR-ului.  

Testează limitele lumii virtuale
Platforma InfiniTIFF, powered by Samsung 
GR VR, va alinia o serie de programe care 
deschid noi orizonturi senzoriale. În Doom 
Room, instalaţie destinată unei călătorii ini-
ţiatice prin realităţi fabricate, protagoniștii 
legaţi la ochi vor descoperi noi spectre emoţi-
onale proprii. Selecţia din VR Cinema adună 
peste trei ore de filme multi-premiate, filme 
de ficţiune, non-ficţiune și animaţie centrate 
în realitatea virtuală. InfiniTIFF-ul enumeră 
prin Workshop Zone și o serie de prezentări și 
ateliere de dezvoltare a proiectelor în VR. 

Pentru prima dată la TIFF un spaţiu real, fosta Casă de 
Modă din Cluj, va fi destinat exclusiv realităţii virtuale – 
platforma InfiniTIFF, powered by Samsung GR VR.

What if… la InfiniTIFF

Participanţii selecţionaţi de producăto-
rul Mads Damsbo, tehnologul creativ Balder 
Brüsch (VR Studio Mkropol, Copenhaga) și 
Fred Baus (Studio Realab, Luxemburg) vor 
produce conţinut bogat în experienţe, ce va fi 
editat într-o versiune interactivă și inclus în 
programul oficial. 

Marius Holdea și Dumitru Tănase (CINE-
Tic) vor selecţiona 6 artiști în cadrul secţiunii 
The VR Canvas: Tilt Brush. Una din zile este 
destinată realizării de ilustraţii VR cu ajutorul 
tehnologiei de „pictură” tridimensională con-
cepute de Google. Înregistrările rezultate vor 
fi proiectate în cadrul atelierelor. 

Cu Millo Simulov, regizorul primului film 
românesc în 360° - Escape, dificultăţile poveș-
tilor în 360° vor fi depășite, iar Florin Grozea va 
deconspira pedagogic secretele industriei cre-
ative și promovarea online prin conţinut video. 

Pe de altă parte, Loop Cinema va însuma cele 
mai apreciate scurtmetraje românești din ultimii 
ani și o selecţie de clipuri de pe Youtube alese de 
unii dintre cei mai populari vloggeri din România. 

Filme parfumate
Odată cu sfârșitul epocii de aur a cinematogra-
fiei, prin anii ‘50-’60, marile studiouri hollywo-
odiene trec printr-o mare criză, atât de natură 
economică (între cauze este și concurenţa cres-
cândă din zona tv), cât și de natură creativă. Pen-
tru a redeștepta interesul marelui public pentru 
cinema, studiourile încep să aplice la filme noile 
tehnologii ale vremii. Așa apar o serie de filme în 
3D (primele producţii cinema tridimensionale 
sunt mult mai vechi decât ne putem închipui), 
artificii precum cinema-ul olfactiv, adică mirosi-
tor. Sistemul Smell-O-Vision american integra 
difuzoare de parfumuri în sălile de cinema, iar 
prin Odorama, un sistem italian, li se distribuiau 
spectatorilor cartoane de răzuit și de mirosit în 
diferite momente ale filmului. Sensorama va fi 
o altă metodă complexă de stimulare senzorială 
(multimodală), aflată în fază rudimentară și tot-
odată avangardistă. Cu toate că aceste tentative 
nu au dat roadele așteptate, experimentele din 
acei ani au consolidat interesul pentru VR care 
s-a dezvoltat cel mai mult datorită jocurilor 
video, sectorul cel mai fertil în testarea VR și a 
realităţii augmentate (Augmented Reality - AR). 

Industria cinema, mereu în transformare, 
se află și în prezent la răscruce. Cu siguranţă 
adoptarea VR vor semna o nouă etapă în mo-
dul de-a trăi un film, cea care va face mereu 
diferenţa însă rămâne o poveste bună.  

Letiţia Câmpan și Cosmin Popa

Foto: Marius Mariș

Foto: Marius Mariș Foto: Marius Mariș

Foto: Marius Mariș

Afiș publicitar al unei proiecţii VR din anii ’60

În cele din urmă, Cinemaul Interactiv, va 
transforma scaunul spectatorului într-un sca-
un de regizor. Cursul naraţiunilor va fi schim-
bat în funcţie de alegerile audienţei, iar cele 
trei filme  proiectate vor arăta diferit cu fieca-
re proiecţie. 

Cinema și realitate virtuală
Cinematografia a fost percepută de la bun în-
ceput drept o posibilitate extraordinară de-a 
experimenta realitatea după noi coordonate, 
ba chiar de a imagina sau proiecta noi realităţi. 
Asemenea Alisei în Ţara Minunilor, cinefilul 
are ocazia de a accesa o dimensiune fabuloasă 
ori exotică prin mijlocirea poveștii audiovizu-
ale, dimensiune altminteri imposibil de trăit 
în prima persoană. 

De altfel, în primii ani ai cinematografiei, 
vizionarea unei pelicule ce arăta un tren preci-
pitându-se în direcţia spectatorului stârnea ţi-
pete de groază în rândul publicului. Nimic nu 
părea mai real și mai emoţionant decât o acţi-
une bine filmată și apoi reprodusă pe marele 
ecran. În întunericul sălii de cinema, specta-
torul se detașa de mediul înconjurător și se 
cufunda cu totul în lumea proiectată în film, 
devenind și el parte din poveste. Fiecare etapă 
în evoluţia tehnologiilor audiovizuale, de pil-
dă introducerea sonorului, ulterior a sistemu-
lui sonor surround, a filmului color, îi dădeau 
cinematografiei noi valenţe și îi confirmau 
supremaţia pe piaţa “paradisurilor artificiale”.  



Sâmbătă | 03 iunie | 20174  APERITIFF

Interviu

Focus Slovenia

Artistul Cornel Brad, (n. 1974) vine la TIFF 
cu vernisajul celei mai noi colecţii de 
fotografii - Cosmopolitan Anxieties, un 
proiect cu componenente muzicale care 
îmbină portretele unor oameni obișnuiţi 
din 55 de teritorii de pe toate continentele 
lumii. Fotografiile surprind stranietatea și 
vulnerabilitatea vieţii de zi-cu-zi.

Cornel Brad: Îmi place să fac 
fotografii irepetabile, în felul 
acesta timpul capătă valoare

Houston,  
avem o problemă

Am discutat cu artistul despre fotografiile cu-
prinse în Cosmopolitan Anxieties, care pot fi 
văzute la Casa de Modă, în cadrul InfiniTIFF. 

Aţi călătorit în 55 de teritorii ca să reali-
zaţi acest proiect.
Cornel Brad: Cele patru continente m-au 
adus, de fapt, în faţa unor oameni diferiţi, cul-
turi și moduri de viaţă diferite, istorii, fiziono-
mii… de fiecare dată cînd m-am întors acasă 
am realizat că există un nucleu de dorinţe, de 
nevoi, sensibilităţi și vulnerabilităţi care este 
valabil indiferent unde ai fi. Că vrem să iubim. 
Că vrem să mergem sau nu la război. Că ne 
rugăm sau nu. Că atunci când ne rugăm ne ui-
tăm înspre cer sau înspre pământ. Sacrificăm 
lucruri, sau oameni, animale, din jurul nostru, 
sacrificăm timp; toate lucrurile acestea sunt 
cumva comune.

Un documentar prea artistic? Nicio problemă, 
de la Palme d’Or-ul lui Michael Moore (Fa-
hrenheit 9/11, adică) încoace, documentarele au 
deraiat de la adevăruri scorţoase și fapte atent 
studiate și neutru prezentate, înspre tărâmu-
rile imaginaţiei. Ceva fapte, măcar ca punct de 
pornire, se cer însă păstrate în continuare. 

Pentru documentarul despre programul 
spaţiul iugoslav, regizorul Žiga Virc. consem-
nează câteva fapte istorice (programul spaţial 
al Iugoslaviei, vizita lui Tito la JFK) și adaugă, 
cu un fler de-a dreptul demonic, basculante 

delicioase de melancolii și conspiraţii, nos-
talgii și furii. Toate genial asamblate într-un 
documentar de ficţiune care, la modul riguros 
știinţific, a sărit pârleazul în zona mockumen-
tarului, cu un salt de-a dreptul olimpic. 

Care-i miza? Entertainment, melancolii-
le care storcesc cinematografiile din spaţiul 
ex-iugoslav, dar și ceva mult mai isteţ de atât. 
O sondare a modului în care adevărul se fal-
sifică, iar rezultatul, deși aparent suficient de 
extraterestru încât să fie imediat amplasat 
în zona conspiraţiilor, poate fi sancţionat de 
spectator drept adevăr adevărat. Ca la Expe-
rimentul București, și tot ca în cazul filmului 
lui Tom Wilson, oricât de SF ar fi manipularea 
abil inserată, mizele sunt prea oneste emoţio- 
nal și intelectual cât să primească vreun fel de 
reproș. 

Cristi Mărculescu

Aţi dorit să urmăriţi calităţile universale ale 
omului?
Cred că n-am urmărit nimic în mod speci-
al. Evident că vezi un fel de energie, un fel de 
stare în ceilalţi, așa cum ești tu. De aici titlul 
de Cosmopolitan Anxieties. Este întins pe o 
suprafaţă mare, comopolitană, dar pe de altă 
parte recunosc că am fotografiat anxios. Au 
fost zece ani în care am descoperit aceste an-
xietăţi, este o perioadă de-a mea în calitate de 
artist, iar acum că am ars-o, sunt la alt nivel. 
Iubesc altcumva, fotografiez altcuma. De aici 
vine un fel de maturitate a modului meu de ex-
primare ca artist.

Care erau acele anxietăţi?
Bună întrebare. E vorba de un mix între a fi cu 
cineva și a fi singur. Sunt destul de mulţi oameni 
singuri, vorbind de fotografiile mele. E una cu o 

TIFF, la un festival de film, sunt automat foar-
te vizuali. Prima trăsătură este să trăiască cu 
ochii larg deschiși. Pe urmă, cred că e foarte 
important să fie deschiși - fiecare om vede cu 
totul altceva în alte idei. Mai ales să fie des-
chiși către sine, nu neapărat către fotografiile 
mele, care ar fi mai degrabă un fel de impuls 
către altă cale. A treia, ca să fac un triunghi de 
forţă, un spectator ideal ar fi cel care chiar vine 
să vadă expoziţia.

Flavia Dima

Vernisajul va avea loc la Casa de Modă 
(strada Bariţiu, nr. 4-6), sâmbătă 3 
iunie, începând cu ora 18:00.

vernisaj. Cornel Brad -  
Cosmopolitan Anxieties. 

vrăjitoare, o ghicitoare din Argentina - am foto-
grafiat, într-un fel, dorinţa mea de a ști despre 
trecut și despre ce s-ar putea întâmpla în viitor. 
Un portret la care ţin mult, realizat relativ re-
cent, cu o domnișoară cu un tatuaj - „Oniric In-
somnia”. Sunt momente în viaţă în care ajungi 
cu greu la somn, iar atunci visele cu ochii des-
chiși sunt frumoase. Anxietăţi… de ce mă tulbui 
acum? (râde) Există mai multe anxietăţi prin 
care trecem. Cred că e important pentru oa-
meni să le descopere, să privească în spatele lor. 
Eu am făcut-o și m-am bucurat foarte mult - am 
devenit în același timp și mai sensibil, dar și mai 
puternic, mai nonșalant.

Cum anume îi fotografiai pe subiecţii foto-
grafiilor tale? Discutai cu ei înainte?
Aici expun cam 40 de fotografii, însă sunt mult 
mai multe care sper să ajungă cât de curând 
într-o carte. Dar în jur de 10% au fost făcute 
înainte să îi întreb, dar apoi am vorbit cu ei. 
În rest, au fost făcute în contact direct cu oa-
menii. Fotografia asta face, prinde un moment 
care este, de fapt, o interacţiune. Îmi place să 
fac fotografii irepetabile, în felul acesta cred că 
timpul capătă valoare. Energia din momentul 
fotografierii le face să fie irepetabile.

Care este spectatorul ideal al acestei expozi-
ţii? Există acesta?
În primul rând, sunt foarte onorat să fiu la 
TIFF pentru că este clar că cei care vin la 

Foto: Cosmin Bumbuţ
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d
acă startul a fost dat de filmul viet-
namez Flori galbene în câmpia verde 
(r. Victor Vu), zilele următoare îi vor 
purta pe cei mai mici pasionaţi de film 

în Olanda, Franţa, Suedia, Slovacia sau Cuba. 
Aventura continuă azi într-o școală olandeză, 
în care profesorul preferat are abilitatea de a 
se transforma, din când în când, în broască, iar 
copiii trebuie să-l apere de lumea din jur. Pro-
fesorul broască va fi proiectat la Cinema Dacia, 
de la ora 10.00. Luni, micuţul Esteban încear-
că să-și convingă mama să-l ajute să-și împli-
nească visul de a deveni pianist, în ciuda sără-
ciei cu care se confruntă familia. Acest „Billy 
Elliot cubanez”, cum a mai fost numit de presa 
străină, va rula în sala Universităţii Sapientia, 
de la ora 10.00.

Sâmbătă, 3 iunie, vor continua filmele din 
competiţia Tineri critici de film, cu comedia 

R
egele fără un ochi e o satiră socio-po-
litică reflexivă despre ideologie și na-
tura umană, ancorată foarte bine în 
contextul nemulţumirilor populare 

recente și polarizării opiniei publice. Mai mult 
decât încă o comedie neagră spaniolească, pe-
licula de debut a dramaturgului, scenaristului 
și regizorului Marc Crehuet adaptează piesa 
sa de succes din 2013. 

Vieţile a două cupluri cu concepţii foarte 
diferite se intersectează la o cină. Cele două 
femei sunt foste colege, cândva apropiate. 
Cei doi bărbaţi – David, un poliţist foarte ma-
cho, și Ignasi, un intelectual sensibil cu un 
ochi bandajat, au o revelaţie care le schimbă 
planurile tuturor. La protestele din urmă cu 
câteva luni, David a fost cel care a tras glonţul 
de cauciuc din pricina căruia Ignasi și-a pier-
dut ochiul. Prin referinţa literală din titlu, 

C
u un premiu câștigat anul acesta la Berlin 
pentru cel mai bun documentar, producţia 
regizorului palestianian Raed Andoni ale-
ge o modalitatea originală de a aborda un 

subiect sensibil. Tensiunile politico-militare din 
zonă, au rezultat într-un număr foarte mare de 
palestinieni care au fost supuși interogatoriilor 
și luaţi prizonieri de către forţele de securitate 
isrlaeliene.  În Vânătoare de fantome asistăm la 
o experienţă terapeutică pentru toţi cei pe care 
îi vedem pe ecran. Atât regizorul cât și cei pe 
care i-a invitat să facă parte, ca actori, din proiect 
sunt foști prizonieri ai celebrului centru de in-
terogatoriu Al Moskobiya. Împreună, recreează 
episoade trăite în perioada încarcerării, evocând 
frânturi de amintiri ale unor momente mai mult 
sau mai puţin traumatizante. 

Documentarul nu se remarcă prin intensi-
tatea emoţională sau prin dramatismul  sce-

Lecţii de cinema, animaţie 
și desen la EducaTIFF
Fie că s-a născut, fie că vrei să-ţi faci copilul cinefil, 
programul de educaţie cinematografică pentru elevi 
EducaTIFF a pregătit, pentru al nouălea an consecutiv, 
filme, ateliere de critică de film, de animaţie și desen 
pentru cei mai tineri dintre spectatori. 

regizoarei Sophie Reine O familie fabuloasă, 
care urmărește peripeţiile unui tată care tre-
buie să-și crească singur cele două fiice, iar du-
minică, 4 iunie, tânărul cineast Florian Schnell  
va intra în lumea gamerilor cu Offline – ești pre-
gătit pentru nivelul următor?, o aventură care 
jonglează cu mediul online și offline, cu viaţa 
reală și avatarurile digitale. Ambele proiecţii 
vor fi urmate de lecţii de cinema, pentru tinerii 
care vor să descopere mai multe din experienţa 
de spectator profesionist și critic de film.

Pe lângă proiecţii, organizatorii EducaTI-
FF vă așteaptă și la ateliere de animaţie (în 3 
și 4 iunie) și de desen ilustrativ (3, 5 și 6 iunie), 
susţinute deartiștii Cecilia Felméri și Makkai 
Bence, respectiv Adrian Barbu.

Daniel Iftene

Flori galbene

Ce se întâmplă, documentarule?

vânătoare 
de fantome

O familie fabuloasă

nelor sau al momentelor, dar tocmai această 
lipsă de dramatism este și ceea ce îi dă un 
caracter aparte. În schimb, reușește să se 
distingă prin originalitate și prin lejeritatea 
surprinzătoare cu care se trece de la repro-
ducerea unei ședinţe agresive de interogato-
riu la interacţiunea destinsă dintre actori și 
regizor, în care povestesc despre cei dragi și 
viaţa personală.  

Stilul documentarului este observaţio-
nal, lăsând astfel locul personajelor să fie în 
prim-plan. Cadrele sunt gândite la nivel com-
poziţional, fără să se simtă, însă, o intruziune 
deranjată în desfășurarea naturală a acţiunii 
și a momentelor. Camera reușește să intre în 
intimitatea personajelor, aducându-le, astfel, 
mai aproape de public.

Daniela Elena Drăgan

Competiţie

Regele fără 
un ochi

Crehuet oferă o cheie de interpretare, făcând 
referinţă la bine-cunoscuta expresie ”în ţara 
orbilor, omul fără un ochi e rege”. Persona-
jele sunt orbite de propriile convingeri, de 
la respectarea normelor și reţetelor de viaţă 
(și de mâncare), la justificarea violenţei și la 
justiţie socială, cu micile ipocrizii de rigoare. 
Nici chiar schimbarea traumatică a convin-
gerilor nu le modifică natura profundă, emo-
ţională. Rupând în final convenţia celui de-al 
patrulea perete, filmul împinge spectatorii 
la introspecţie și punerea la îndoială a pro-
priilor convingeri, în special a acelora care 
ne conduc spre violenţă sau creează rupturi 
sociale. În special în această perioadă, după 
protestele masive din România, Regele fără 
un ochi e foarte actual și merită văzut.

Radu Meza
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C
u accente pregnante de horror, cu stiluri 
diferite și marcaje psihologice importante, 
Umbrele de anul acesta promit reflecţii asu-
pra șanselor de supravieţuire ale umanităţii. 

Prin întunericul vâscos, se plimbă femei a 
căror misiune e supravieţuirea. În Panta/Cur-
ve, o tânără atletă se trezește pe o suprafaţă 
curbată creată înadins pentru ca ea să alunece 
dincolo de marginea hăului. 

Ecourile ţipetelor mecanice și sângele înche-
gat crează o senzaţie acută de durere. Lunati-
ca/Lunatique se luptă zi de zi cu supraveţuirea 
într-o lume post-apocaliptică unde vânătorul 
poate deveni oricând vânatul unor monstruo-
zităţi inumane. Băiatul pierdut/Lost boy într-un 
univers la fel de neomenos devine victima unei 
eterne bătălii între ceea ce pare rupt din Termi-
nator și combinat cu Highlander. 

Se mai adaugă ca ingredient și un slow-mo-
tion fără întrerupere. Plus, o crimă digitală 
sub fulgere electrice. Ultima tânără din calu-
pul de scurtmetraje cade pradă unui monstru 
ce trece printr-o maturizare proprie. Pasio-
naţii de vampirism vor descoperi imaginea 
unui nou și modern Nosferatu. Se pare că e 
specializat acum în necromanţie și urmărește 

Î
n Spania anului 2014, un grup condus de 
politologul Pablo Iglesias se coaliza în-
tr-un nou partid, după o serie de proteste 
masive împotriva inegalităţii, a austerită-

ţii și a corupţiei. Doi ani mai târziu, gruparea, 
pe nume Podemos, făcea istorie întrând în 
Parlamentul spaniol drept a treia cea mai pu-
ternică formaţiune politică. 

Podemos este, poate, cel mai de succes 
exemplu contemporan al unei formaţiuni cu ră-
dăcini în rîndul activiștilor locali și al membri-
lor societăţii civile, care a reușit să se impună ca 
important actor politic, mai ales într-un timp 
atât de scurt. Ce putem învăţa din succesul Po-
demos? Cum putem reforma sistemele politice 
actuale, să motivăm oamenii să se implice pen-
tru schimbare? Politica, manual de întrebuinţa-

O
lga (Alla Binieieva) trece printr-o criză 
existenţială declanșată de moartea ne-
așteptată a soţului ei. Cumpără o mași-
nă nouă, sparge toţi banii și cutreieră 

Kievul în căutarea unor răspunsuri, dar întâl-
nește doar oameni aflaţi în aceeași călătorie. 
În drumul ei haotic, se ciocnește de diverse 
personaje dominate de angoasă și de un strigăt 
mut de ajutor. Cu cinismul ei eliberator, reu-
șește să le deschidă noi orizonturi acestora. 

Planurile-secvenţă cu Olga par de smoală, 

Umbre

Primele umbre sunt 
post apocaliptice 

Primul calup de scurtmetraje din secţiunea Umbre descrie 
lumi conceptuale, un post-umanism plin de pierzanie și 
monștri inventaţi ori reali, pregătiţi să bântuie visele.

cu atenţie să îndeplinească Planul/Le Plan ce 
va schimba întreaga lume. Ordinele îi vin prin 
intermediul televizorului. Cum altfel?!

Singura animaţie, Zarr-Dos, prezintă o 
lume în care puterea e reprezentată de capete 
luminate ce domină o rasă aparent inocentă. 
Referinţa la coșmarul creat de Sandman, per-
sonajul lui Neil Gaiman, e una evidentă. Pen-
tru putere trebuie să mănânci suflete.

Cel mai complex dintre scurtmetraje e Zona-
84, adaptat după benzile desenate cu același 
nume. Regăsim protestele violente desfășurate 
în Barcelona din ultimii ani puse sub egida ficti-
vă a unui control iniţiat de guvern asupra aerului 
din oraș. Drepturile fundamentale ale omului 
sunt încălcate brutal. Mass-media dă sentinţe, 
iar cei găsiţi vinovaţi de o gură de aer proaspăt au 
parte de pedeapsa capitală. Distopia e la ea acasă.

Cosmin Popa

Primul calup din secţiunea Umbre va 
fi proiectat pe 3 iunie la Universitatea 
Sapienţia de la orele 22:00 și pe 9 
iunie la Cercul Militar de la 20:00.

Competiţie

Insuportabila ușurătate din 
vremea Crizantemelor

dar ascund în spatele lor micro-expresiile tre-
zirii la o nouă viaţă. Umanitatea pare în deri-
vă, minciuna domină, iar adevărul gol-goluţ, 
care ar trebui să aducă ușurare, mai degrabă 
rănește. Se pare că nimeni nu te poate pregăti 
pentru șocurile de sinceritate ale vieţii. Re-
gizorul construiește în drumul Olgăi poduri 
între trecut și prezent, între haos și liniște, în 
final, poduri între oameni.

Cosmin Popa

re (r. Fernando Leon de Arnoa) vorbește despre 
istoria Podemos și a grupării care l-a fondat – 
Indignados - funcţionând simultan drept ghid.

Proiecţia de duminică a documentarului, înce-
pând cu ora 15:30 la Cinema Florin Piersic, va fi 
urmată de o discuţie cu politicieni, lideri de opinie 
și actori pe scena politicii autohtone: Vasile Dîncu 
(sociolog, fost vicepremier), Sorin Ioniţă (Expert 
Forum), Dan Mașca - (Partidului Oamenilor Li-
beri - POL), Claudiu Crăciun (politolog, activist, 
membru fondator Demos), Tudor Pop (deputat 
USR), Mihai Goţiu (senator USR, vicepreședin-
te al Sentului), Elek Levente (președintele USR 
Cluj, actual președinte interimar al partidului) și 
realizatorul radio și TV Andrei Gheorghe.

Flavia Dima

Ce se întâmplă, documentarule?

de la firul ierbii, 
la cârmele ţării: 
Politica, manual 
de întrebuinţare. 
Proiecţie de film 
documentar și Q&A cu 
politicieni și lideri de opinie

Al doilea film în regia 
lui Dmytro Moiseiev e 
o mostră a cinemaului 
realist cu tușe apăsătoare.

Panta
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InfiniTIFF

What if… in InfiniTIFF

F
rom today to June 10 you can discover at 
TIFF for the first time InfiniTIFF, a plat-
form dedicated to new forms of audio-vi-
sual storytelling including interactive 

cinema and virtual reality. TIFF thus follows 
festivals like Cannes or Tribeca in offering 
extended platforms to VR, new technologies, 
and new forms of storytelling. 

Test the limits of the virtual world
The InfiniTIFF platform powered by Sam-
sung GR VR lines up a selection of pieces 
that open new sensory horizons. In Doom 
Room, a installation dedicated to an initiati-
on journey through artificial realities, parti-
cipants can discover new emotional ranges 
for themselves, in isolation. The VR Cinema 
selection brings together over three hours of 
multi-award-winning fiction, non-fiction, and 
animated films shot immersively. 

At the same time, Workshop Zone offers a 
series of presentations and development labs 

For the first time TIFF dedicates a 
real space, the former Cluj fashion 
house, to virtual reality: the 
InfiniTIFF platform powered by 
Samsung GR VR 

dedicated to VR projects. Producer Mads Dams-
bo, creative technologist Balder Brüsch from 
the Copenhagen VR Studio Mkropol, and Fred 
Baus of Studio Realab in Luxembourg selected 
participants who will provide a rich experiential 
content to be edited into an interactive version 
presented in the festival. Marius Holdea and Du-
mitru Tănase (CINETic)  will select 6 artists for 
The VR Canvas: Tilt Brush. One of the days will 
be dedicated to VR illustrations using the Goo-
gle 3D “painting” technologies. Again, the resul-
ting work will be screened as part of Workshop 
Zone. Director Millo Simulov will present the 
first 360-degrees Romanian film, Escape, while 
Florin Grozea will provide an introduction into 
the secrets of the creative industry working in 
new technologies, as well as into the online pro-
motion of new video content. 

Loop Cinema presents the best Romanian 
shorts of the past year, combined with a You-
Tube selection made by the most popular vlo-
ggers in Romania.

Last but not least, the Interactive Cinema 
section will turn audience seats into directors’ 
chairs, as viewers will be able to change the co-
urse of each narrative so that the three films se-
lected take different turns with each screening. 

virtual reality and cinema 
Cinema was always a fantastic opportunity 
to reframe reality, to imagine new possibili-
ties or even project new realities. Like Alice in 
Wonderland, film lovers get access to alterna-
te, exotic worlds that they would not be able to 
access on their own without the guiding help 
of audio-visual cinematic experiences. In  fact, 
the very first film screening, showing a train 
hurtling towards the audience, produced pa-
nic and horror in the audience. Nothing could 
be more real and moving than captured action 
projected on a large screen. In darkness, audi-
ence members lose touch with their immediate 
reality and sink into the world of the film, beco-
ming, in effect, part of the story. Each advance 

InfiniTIFF is presented by Banca 
Transilvania and sponsored by 
Nespresso, Conceptual Lab, and 
Spider Group.

VR encompasses a series of new 
technologies which allow for 
immersive visual and auditory 
experiences and for sensory 
experimentation with artificial 
environments by means of 
special electronic devices. VR has 
applications in entertainment, 
medicine, and sports, among others. 

virtual Reality (vR) 

InfiniTIFF will present a broad 
selection of productions which 
explore new VR technologies in 
a special space inside the old 
Cluj fashion house. Thrill-seekers 
can experience Doom Room, an 
installation that combines unique 
tactile and visual experiences. 
YouTube clips by talented vloggers 
will be screened in the same space, 
and new productions will come out 
of on-site workshops lead by experts 
in new technologies. 

in audio-visual technology — the introduction 
of sound, then of surround sound, or the intro-
duction of color — gives cinema an edge in crea-
ting immersive artificial paradises. 

Perfumed movies
As the great studio era came to an end, collap-
sing under creative pressures and competiti-
on from television, new technology was sou-
ght to rekindle audience interest. The first 3D 
films are screened for wide audiences, as well 
as the first “smellies”: the United States pa-
tented Smell-O-Vision, which spread scents 
throughout theaters; Italy patented Odora-
ma, a scratch-and-sniff carton distributed to 
individual audience members. Sensorama, 
another complex and multifaceted sensorial 
stimulation method, stayed in a rudimentary, 
avant-guard phase. None of these attempts  to 
modify the cinema experience yielded fruit at 
the time — yet these experimented consolida-
ted the interest for virtual reality, which took 
off with the spread of video games, the most 
fertile ground for testing virtual and augmen-
ted realities. The ever-changing cinema indus-
try is at a new crossroads: while new modes of 
storytelling will bring along new modes of ex-
periencing film, what will make the difference 
between in the end is good old story.  

by Letiţia Câmpan

Photos by Marius Mariș 
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E
ach national cinema has its own yar-
dstick of performance: awards and festi-
val selections, butts in seats and box of-
fice figures, the number of productions 

and the number of distribution markets. The 
only sufficiently stable, cross-national tool to 
measure the health of a national film industry 
is its capacity to deliver a broad array of films. 
By this measure, the seven films selected for 
this year’s TIFF give Slovenian cinema a cer-
tificate of good health. 

Valley of Peace is a war film from way back 
1956, directed by France Štiglic, one of the fa-
vorites of the Cannes Croisette at the time. It 
bears a humanist, anti-war message with all 
the courage necessary to denounce the total 
horror of war through its three protagonists: 
a Slovenian boy, a German girl, and an Ame-
rican solider who come together in a forrest 
where they try to escape the German bom-
bing of cities. 

The 2016 Houston, We Have a Problem! is 
at the opposite pole: an apparent documen-
tary about Yugoslavia’s space program, Žiga 
Virc’s film veers into the incredible to the po-
int where it becomes a mockumentary. Yes, 
Youglavia did have a space program, a pro-
gram so sublime it reached the evanescen-
ce of nothingness and was bought at a hefty 
price by the Americans. You will have to see 

Focus – Slovenia

One Slovenia with Everything

for yourselves what all of this has to do with 
philosopher Slavoj Žižek, in one of the TIFF’s 
must-see films this year. 

Another mystery that needs elucidation 
can be found in the 2016 documentary Blue 
Velvet Revisited, a Slovenian documentary 
about the people and times that informed Da-
vid Lynch’s film shoot. 

Sonja Prosenc’s 2014 The Tree has the kind of 
silences and emptiness that would make it a good 
fit for the new Greek cinema. Intellectual and 
abstracted, following a cause-and-effect narrati-
ve thread, the film is a story about a family shut-
tered in their own home, terrorized by isolation, 
unable to come to terms with its own destiny. 

Audience hits are represented by a comedy 
featuring large useless lugs who come to own 
a pizza parlor in the endearing Šiška Deluxe 
(2015) and the thriller Class Enemy (2013), a 
ferocious, fascinating study on hate and fear 
which travelled widely on the festival circuit. 

As the tradition of the Yugoslav cinema 
includes many strong pieces featuring socia-
list anarchist themes, TIFF would have been 
remiss not to include a socialist film. Vinko 
Möderndorfer’s 2014 Inferno filters the sava-
gery of the transition to capitalism through a 
hubris that would not be out of place in Greek 
tragedy, and offers one of the most fascinating 
anarchist nihilist laments of all time. 

The Slovenian cinema focus section includes archival films, 
co-productions, documentaries, and popular comedies, 
together with socialist-era films and abstract experiments 
worthy of the bizarre new wave of Greek filmmaking.

The Tree

Houston, We Have a Problem!
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Sala de cinema devine o mlaștină. La proiec-
ţia unui film al Kirei Muratova de multe ori e 
nevoie să ai în dotare o umbrelă și cizme de 
cauciuc, și parcă niciodată nu e îndeajuns. Ea 
a practicat un cinema care se apropie de rea-
lismul socialist al modului de viaţă sovietic, 
dar urâtul, absurdul și figurile care izbucnesc 
într-un râs nebunesc fără motive reale par să 
fie de un interes esenţial.

Primele ei lungmetraje, Brief Encounteres 
(1967) și Long Goodbyes (1971), se apropie în-
deosebi de melodrama provincială, populară 
în acei ani. Exista, desigur, și nevoia unui con-
formism cu doctrina politică, o „îndulcire” a 
autorităţilor. Regizoarea aflată la început se 
folosește, totuși, de tehnicile experimentale 

Yamato este un orășel decrepit și comatos 
amplasat lângă una din bazele militare ame-
ricane din Japonia. Aduce mai mult a Focșani 
decât a Tokio. Fix locul greșit pentru ambi-
ţiile de rapper-iţă ale Sakurei. Prinsă între 
revolte și exasperări adolescentine, Sakura 
e nemulţumită de toţi și de toate. Destinul îi 
trimite Sakurei un mesager al haosului. Rei, 
fiica nipono-americană a unui bărbat cu care 
mama protagonistei are o istorie se înfiinţează 
la ei în casă. Daisuke Miyazaki revine la TIFF 
(după memorabila apocalipsă societală servi-
tă ca neo-giallo din Revenge Channel) cu un 
film despre Japonia așa cum este ea (mult mai 
puţin exotică decât ar fi de așteptat) și despre 
adolescenţă așa cum este ea (prinsă în circuitul 
închis ostilitate-amiciţie-violenţă-regrete). 

Sakura, fata care dorea să facă rap, dar nu 
reușea decît să facă urât în orice situaţie este 
un pretext admirabil jucat, interiorizat și ex-
plicitat de Nina Endô. Graţia cu care actriţa 
oferă priviri furișate, gesturi neterminate și 
replici zbierate sunt epicentrul unei fresce 
mici, poetice și intimiste a Japoniei de dinco-
lo de imaginarul mondial colectiv. Filmat cu 
flow lent și lipsit de vreun fel de exacerbare, 
Yamato este un poem cuminte despre o fată 
neastâmpărată și lumea ei de la capătul lumii.

Cristi Mărculescu

ale Noului Val Francez. Următorul său film, 
Ieșiţi în lume/Getting to know the big wide 
world (1978), ce se găsește și în ediţia aceasta a 
TIFF-ului, se poate înscrie în aceiași notă me-
lodramatică, dar structura narativă fragmen-
tată a filmului îl apropie mai mult de stilistica 
operei care i-a adus lauri regizoarei. O poveste 
de iubire clădită pe noroi, praf și murdărie, pe 
cărămizi și camioane de ciment e susţinută de 
un carnaval al vieţii ce pare a înghiţi totul.

Demenţa continuă sub bagheta regizoa-
rei. Sindromul astenic/The Asthenic Syndrome 
(1989), considerat unul din filmele capodope-
re al autoarei, ia premiul special al juriului la 
Berlin și dă operei sale o valoare internaţiona-
lă. Filmul are două părţi - prima (în alb-negru) 

spune povestea unei doctoriţe văduve care în-
cepe a-i insulta pe toţi din calea ei înnebunită 
de înmormântarea soţului. După ce aceasta se 
calmează, descoperim că uvertura era, de fapt, 
un film al Kirei Muratova la care spectatorii pă-
răsesc sala în accente violente. Povestea (color) 
sare apoi la Nicolai, un profesor de liceu care fă-
cea parte din audienţă și suferă de narcolepsie.

Regizoarea evită sentimentalismele ieftine 
și prezintă realitatea în toată cruzimea ei ofe-
rind audienţei o șansă de a medita asupra ac-
telor aleatorii ale vieţii. Și o face trăind fiecare 
clipă. Kira Muratova va fi omagiată la TIFF 
2017 în cadrul secţiunii 3x3.

Cosmin Popa

3x3

Someș Open Air Suspecţi de serviciu

Eterna întoarcere acasă

Ieșiţi în lume

Sindromul astenic

Când Kira Muratova e crudă,  
e și pasională

The Red Captain Yamato (California). Made in Japan.

Un poliţist vrea să elucideze misterul unui ca-
davru dezgropat accidental dintr-un cimitir.  
Partenerul mai vârstnic, trecut prin viaţă cu 
alcool, ţigări și aventuri, ar prefera să abando-
neze investigarea cadavrului cu un cui înfipt în 
cap și urme de tortură. Alt coleg, relocat de la 
miliţiile secrete ar vrea să ajute, deși simte că 
ancheta poate ajunge în locuri interzise din is-
toria recentă. Dar altă carte de schimb pentru 
a fi ajutat de noii colegi poliţisti nu are, deci va 
ajuta ancheta. 

Suntem în 1992, într-una din ţările de după 
Cortina de fier și ancheta va ajunge la foști se-
curiști șefi, confortabil mascaţi în oameni de 
afaceri de mare succes și înalţi funcţionari ai 
Bisericii, și mai confortabil mascaţi în victime 
fără vreun fel de vină sau colaboraţionism cu 
sistemul comunist recent prăbușit. 

The Red Captain, coproducţie Cehia-Slo-
vacia-Polonia este un thriller admirabil, cu 
ambiţii perfect duse până la capătul anchetei 
și un rol de-a dreptul terapeutic pentru orice 

cetăţean/spectator dintr-o ţară ex-comunis-
tă. Este ce-aș vrea să văd măcar încercat de 
la cinemaul nostru românesc: un thriller de 
public, perfect abil să pună pe ecran suspans, 
în personaje umanitate și să fie (mai mult in-
voluntar, ce-i drept)  o frescă despre traumele 
și misterele perioadei de tranziţie pe care ni-
meni nu a avut curajul să le formuleze just și 
atace cu amestecul de idealism, pragmatism și 
spirit justiţiar necesare.  

Cristi Mărculescu
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M
ă întreb cât va dura sentimentul acesta 
balearic pe care mi-l dă Clujul însorit 
și plin de voie bună. Până la prima fur-
tună. E cel puţin o furtună pe ediţie de 

TIFF, și asta deja face parte din modul de func-
ţionare al festivalului. Mă întreb dacă știţi că 
există deja stickere pentru Facebook cu Baa-
hubali 2. Dap, chiar există.

Mă întreb dacă sunt singurul care-a ajuns 
în subsol la Sora și s-a simţit ca într-un film 
cu zombie apocalypse printre rafturile golite 
de produse esenţiale și senzaţia de loc care aș-
teaptă să moară. Nu sunt atât de profund cât 
să am doar întrebări apropos de acest moment 
clujean al existenţei mele. Am și certitudini.

Preţurile la ţoale prin magazinele cică 
outlet din zona centrală au sărit de la minin 6 
la minim 30 de lei. Not ok, vă zic eu, Clujul e 
mâncat cu fulgi cu tot de gentrificare. Mirosul 
de căpșune cu care asociez mereu strada din-
tre Sora și Eroilor. O stradă care niciodată nu 
am știut cum se cheamă. Momentul în care 

Cel mai periculos film cu pisici are o istorie pe 
cât de sângeroasă, pe atât de fascinantă. Fil-
mat pe parcursul a 11 ani, proiectul iniţiat de 
Tippi Herden a dus prin spitale nu mai puţin 
de 70 de membri ai distribuţiei. De la zgâri-
eturi la gangrenă și de la scalpări la operaţii 
estetice din cauza interacţiunii prea brutale 
cu lei, tigri și pantere, echipajele medicale au 
avut de-a face cu adevărate măceluri.

Din fericire nimeni nu și-a pierdut viaţa 
pentru Roar, dar unii au fost îndelung și în mod 
repetat spitalizaţi. Care-i povestea care a nece-
sistat atâtea spitalizări? Hank (Noel Marshall, 
regizorul), specialist în feline de talie mare are 
un adăpost plin ochi cu lei, tigri, pume și pantere. 
Are și nenorocul de-a rata fix ziua în care comisia 

DigesTIFF

Roar. Multe 
spitalizări pentru 
o peliculă

explorezi încă un nou sediu al Aperitff-ului. 
Niciodată nu am avut redacţia în vreun loc 
anost sau anonim. Senzaţia de acasă pe care 
ţi-o dau micile detalii dintr-un oraș aproape 
cunoscut, cu clădiri și piaţete și piadine. Nu 
am mai auzit vreodată de piadine în afară și 
înainte de Cluj. Cum nici ”luatul la mână” în 
accepţiunea de fast-food a termenului nu-mi 
era cunoscut până în 2002, când am venit cu 
trenul la al doilea TIFF. De fapt s-au schimbat 
teribil în ultimele două decenii de clujean fes-
tivalier. Nu mai sunt nici funariadele tricolore 
pe care prima dată le-am pozat pe film. Ceea 
ce a rămas la fel sunt surprizele, în mod para-
doxal deja familiare de pe durata festivalului: 
repetiţiile Sirenelor de la Marea Neagră pe 
lângă care treci accidental în drum spre ho-
tel, redacţie sau Casa TIFF. Discuţiile cinefile 
complet inopinate, dar teribil de confortabile 
cu oameni pe care de-abia începi să-i cunoști.

Cristi Mărculescu

de finanţare îi face o vizită acasă. Hank trebuie să 
meargă spre spital cu membrii comisiei, panicaţi 
și agresaţi de lei, deci ratează sosirea propriei 
sale familii. Soţia (Herden), fiica (Melanie Gri-
ffith, care era să-și piardă un ochi, atacată de un 
leu în timpul filmărilor) fiul și unchiul sunt pri-
miţi de haita de feline, deja întărâtate de întâlni-
rea cu comisia. Ce urmează este un film amplasat 
pe limita dintre groază și aventură, un exemplu 
de demenţă 100% cinematografică. O ocazie de 
neratat pentru pisicari, dar și pentru amatorii de 
filme celebre în primul rând pentru curajul vecin 
cu demenţa din care-au ieșit pe ecrane. O aven-
tură exotică plină de bune-intenţii și sânge.

Cristi Mărculescu

Weekend la Castel

FLORIN PIERSIC

11:00   Fără limită 
Ticăloşia (Filthy) 
Tereza Nvotova 87’ / Cehia, Slovacia [1R1]

13:00   Someş OpenAir 
Căpitanul Roșu  
(The Red Captain) 
Michal Kollár 115’ / Cehia, Slovacia, Polonia [1R2]

15:30   Ce se întâmplă, documentarule? 
Amatori în spaţiu  
(Amateurs in Space) 
Max Kestner 90’ / Danemarca [1R3]

18:00   Supernova 
În sânge (In the Blood) 
Rasmus Heisterberg 105’ / Danemarca [1R4]

20:30   3�3 
Viaţă de noapte (Nightlife) 
Damjan Kozole 93’ / Slovenia, Macedonia, Bosnia and Herzegovina [1R5]

22:45   Fără limită 
Park 
Sofia Exarchou 94’ / Grecia, Polonia [1R6]

CASA dE CuLTuRă A STudENŢILOR

19:00 Concert Public Service Broadcasting Marea Britanie
21:45   Supernova 
(M)ucenicul (The Student) 
Kirill Serebrennikov 118’ / Rusia [1C1]

vICTORIA

10:00   Proiecţii speciale 
Twin Peaks: Piesele lipsă  
(Twin Peaks: The Missing Pieces) 
David Lynch 90’ / SUA, Franţa [1V1]

12:30   Supernova 
Frantz 
Francois Ozon 114’ / Franţa, Germania [1V2]

14:45   Suspecţi de serviciu 
Yamato (California) 
Daisuke Miyazaki 118’ / Japonia, SUA [1V3]

17:30   Fără limită 
Când amanţii n-au chef  
(Even Lovers Get The Blues) 
Laurent Micheli 95’ / Belgia [1V4]

20:00   Competiţie 
Regele fără un ochi (El rey borni) 
Marc Crehuet 86’ / Spania [1V5]

22:00   Competiţie 
Vremea crizantemelor (Chrysanthemums Time) 
Dmytro Moiseiev 70’ / Ucraina [1V6]

CERCuL MILITAR

13:15   Proiecţii speciale 
76 de minute şi 15 secunde cu Abbas Kiarostami (76 
Minutes and 15 Seconds with Abbas Kiarostami) 92’ 
Seifollah Samadian
Du-mă acasă (Take Me Home) 16’
Abbas Kiarostami / Iran [1W1]

15:45   Focus Slovenia 
Infernul (Inferno)
 Vinko Moderndorfer 113’ / Slovenia, Croatia, Macedonia, Serbia [1W2]

18:15   Focus Slovenia 
Duşmanul clasei (Class Enemy) 
Rok Bicek 114’ / Slovenia [1W3]

20:45   3x3 
Sindromul astenic (The Asthenic Syndrome) 
Kira Muratova 153’ / URSS [1W4]

uNIvERSITATEA SAPIENTIA

14:30   3x3 
Ieşiţi în lume (Getting to Know the Big Wide World) 
Kira Muratova 75’ / URSS [1A3]

17:00   Focus Slovenia, Ziua HBO 
Houston, avem o problemă!  
(Houston, We Have a Problem!)
 Ziga Virc 88’ / Slovenia [1A4]

19:30   InfiniTIFF
Revoluţie în Maribor (The Maribor Uprisings) 
Maple Razsa, Milton Guillén 85’ / SUA, Slovenia [1A5]

22:00 
Umbre scurtmetraje, partea I (Shadows Shorts I) 
69’ / [1A6]

CINEMA CITy 3

17:00   Umbre 
Animale (Animals) 
Greg Zglinski 95’ / Elveţia, Austria, Polonia [1X1]

19:30   Proiecţii speciale 
Polina (Polina, danser sa vie) 
Angelin Preljocaj, Valerie Muller 108’ / Franţa [1X2]

22:00   Umbre 
Părinţi (Parents) 
Christian Tafdrup 86’ / Danemarca [1X3]

CINEMA CITy 4

18:00   Ce se întâmplă, documentarule? 
Vânătoare de fantome (Ghost Hunting)
 Raed Andoni 97’ / Palestina, Franţa, Elveţia, Qatar [1Y1]

20:00   Supernova 
Jeannette, copilăria Ioanei d’Arc  
(Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc) 
Bruno Dumont 115’ / Franţa [1Y2]

22:15   Focus Austria 
Colonia nudistă (Los decentes) 
Lukas Valenta Rinner 101’ / Austria, Argentina, Coreea de Sud [1Y3]

MăRăşTI
19:30   3x3 
Legenda lui Michael Kohlhaas (Michael Kohlhaas) 
Arnaud des Pallieres 122’ / Franţa, Germania [1Z1]

dACIA MăNăşTuR

10:00   EducaTIFF 
Profesorul broască (Mr.Frog) 
Anna van Der Heide 85’ / Olanda [1A1]

12:00   EducaTIFF 
O familie fabuloasă (Cigarettes et chocolat chaud) 
Sophie Reine 98’ / Franţa [1A2]

18:00   Supernova 
Recviem pentru doamna J. (Requiem for Mrs. J) 
Bojan Vuletic 93’ / Serbia, Bulgaria, Macedonia, Rusia, Franţa [1M1]

20:30   Focus Austria 
Unul dintre noi  
(Einer von uns) (One of Us) 
Stephan Richter 86’ / Austria [1M2]

PIAŢA uNIRII OPEN AIR

21:45   Piaţa Unirii 
Dalida 
Lisa Azuelos 124’ / Franţa [1U1]

SOMEş OPEN AIR
22:00   Someş OpenAir 
Incidentul de la Hilton  
(The Nile Hilton Incident) 
Tarik Saleh 110’ / Suedia, Danemarca, Germania [1S1]

INSTITuTuL FRANCEz

22:00   Ce se întâmplă, documentarule? 
Provocarea (The Challenge) 
Yuri Ancarani 70’ / Italia, Franţa, Elveţia [1F1]

CASTELuL BANFFy – BONŢIdA

21:45   Proiectii speciale 
Roar– sub asediul fiarelor (Roar) 
Noel Marshall 94’ / SUA [1B1]

Program / sâmbătă / 3 iunie
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să li se alăture, Belén duce o viaţă dublă – între 
capriciile și aerele de superioritate din lumea 
imaculată a cartierului izolat și îmbrăţișările 
sexuale asudate între corpuri imperfecte din 
colonia cu vegetaţie luxuriantă. Construcţia 
regizorală satirică se conturează încet, echi-
librat, prin punctul de vedere al protagonistei 
taciturne – o străină în ambele lumi, a bogaţi-
lor și a nudiștilor. Premisa tematică dată de ti-
tlul original, Los Decentes, și de omniprezenţa 
separaţiilor de diferite tipuri, pune în discuţie 
sensul decenţei. Cu siguranţă spectatorii vor 
rămâne cu câteva imagini memorabile până la 
finalul care virează brusc în registrul comediei 
de acţiune.

Radu Meza

Focus Tânărul Cinema Austriac Supernova

Colonia nudistă Vara lui 1993

d
upă debutul cu Parabellum, proiectat la 
TIFF acum doi ani în secţiunea Cuvin-
tele sunt de prisos, austriaco-argentini-
anul Lukas Valenta Rinner construieș-

te un film aparent observaţional în jurul unei 
protagoniste tăcute, crispate, dar ale cărei 
posturi și expresii trădează o multitudine de 
procese interne. 

Belén se prezintă la un interviu de angaja-
re pentru menajere, căutând o slujbă. Ajunge 
să locuiască și să lucreze într-un cartier se-
lect, închis al Buenos Airesului, în casa unei 
doamne de familie bună, Diana, care locuiește 
împreună cu fiul ei Juanchi, un tenismen ado-
lescent răsfăţat.  În imediata apropiere – după 
gardul electrificat, menajera săracă și con-
formistă descoperă o colonie nudistă ai cărei 
ocupanţi explorează stiluri de viaţă alternati-
ve, adică se plimbă, meditează, fac orgii, se pic-
tează pe corp și imită diverse animale. 

Din momentul în care decide cu reticenţă 

L
a Berlin, debutul în lungmetraj al ibericei 
Carla Simón a câștigat două premii, iar 
juriul a numit Vara lui 1993 un film re-
marcabil, o lecţie oferită prin ochii unei 

fetiţe care învaţă cum e să piardă totul. Și to-
tuși, să o ia de la capăt.

Adoptată recent, Frida trebuie să înveţe 
să convieţuiască cu noii ei părinţii, o familie 
inimoasă și caldă, care trăiește undeva la sat. 
Ea de abia așteaptă să se maturizeze. Se rujea-
ză, își pune un fular imitaţie de nurcă, mimea-

ză pufăitul dintr-o ţigară de lemn, în timp ce 
stă tolănită pe șezlong. O viaţă boemă, trăită 
în tihnă într-un loc pitoresc și deloc preţios. 
Cu tentă documentaristă, filmul se află la limi-
ta dintre realitate și ficţiune.

Plasată în 1993, povestea putea la fel de 
bine să se petreacă și astăzi. Lucrurile nu s-au 
schimbat prea mult. Indiferent de generaţie, 
copiii se joacă, au păpuși, sunt liniștiţi și fără 
griji. Existenţa Fridei e o înlănţuire de mici în-
tâmplări, într-o gospodărie plină cu animale. O 
zonă idilică, rurală, miti(ti)că. Un nou început.

Ion Indolean

Foto: Chris Nemeș & Vlad Cupșa

Deschiderea oficială TIFF

Peste 3.000 de oameni au urmărit proiecţia 
de deschidere a celei de-a șaisprezecea ediţii a 
Festivalului Internaţional de Film Transilva-
nia, în Piaţa Unirii filmul Regele Belgiei, pro-
iectat pe cel mai mare ecran ridicat în aer liber 
în România, a captivat audienţa.


