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#
SUPERNOVA
11 MINUTE
(11 Minutes / 11 minut, Polonia-Irlanda, 
2015) 82’
R. Jerzy Skolimowski. Cu: Richard Dormer, 
Wojciech Mecwaldowski, Paulina Chapko.

Un soţ gelos gata să explodeze, soţia lui sexy 
care este şi actriţă, un regizor libidinos de la 
Hollywood, o tânără dezorientată, un fost puş-
căriaş care vinde hotdog-i, toţi suportă consecin-
ţele unui neaşteptat lanţ de evenimente care le 
pecetluieşte destinul în doar 11 minute. Premiul 
Vittorio Veneto (menţiune specială) la Veneţia 
2015!
A jealous husband out of control, his sexy actress 
wife, a sleazy Hollywood director, a disoriented 
young woman, an ex-con hot dog vendor, all suffer 
the consequences of an unexpected chain of events 
which seals their fates in a mere 11 minutes. Winner 
of the Vittorio Veneto Award (Special Mention) at 
Venice 2015!

EXPRESUL BUCUREŞTI-BERLIN
24 DE SĂPTĂMÂNI
(24 Weeks / 24 Wochen, Germania, 2016) 
102’
R. Anne Zohra Berrached. Cu: Julia Jentsch, 
Bjarne Maedel, Johanna Gastdorf, Emilia Pieske.

Luminile scenei, aplauzele - Astrid îşi iubeşte 
meseria de artistă de cabaret şi îl iubeşte şi pe 
Markus, soţul ei mereu înţelegător. Fiecare deci-

zie se ia împreună: ce vor face cu pruncul pe care 
Astrid îl poartă acum, însărcinată în luna a şa-
sea? Tocmai au aflat ca acesta suferă de un grav 
handicap...
The stage lights, the applause - Astrid loves being a 
cabaret performer, and loves her tolerant and sup-
portive husband Markus. Every decision is taken to-
gether: what will they do with the child that Astrid 
is carrying, now, six months into the pregnancy, that 
she learns it will be severely disabled?

SUPERNOVA
3 AMINTIRI DIN TINEREŢE
(Trois souvenirs de ma jeunesse / My 
Golden Days, Franţa, 2015) 123’
R. Arnaud Desplechin. Cu: Quentin Dolmaire, 
Lou Roy-Lecollinet, Mathieu Amalric.

Paul Dédalus îşi aminteşte copilăria în 
Roubaix... accesele de nebunie ale mamei sale... 
legătura cu fratele mai mic, Ivan, un copil pios şi 
violent... Îşi aminteşte de vremea când avea 19 
ani, de sora sa Delphine, de vărul Bob... Mai pre-
sus de toate, Paul îşi aminteşte de Esther. Ea a 
fost centrul vieţii sale. Premiul César pentru Cel 
mai bun regizor în 2016!

TOATE FILMELE DE LA A LA Z
ALL FILMS FROM A TO Z

3 AMINTIRI DIN TINEREŢE

Paul Dédalus remembers his childhood in Roubaix... 
His mother’s insane outbursts... The bond between 
himself and his younger brother, Ivan, a pious and 
violent child... He remembers when he was nineteen, 
his sister Delphine, his cousin Bob... And above all, 
Paul remembers Esther. She was the center of his 
life. This year’s César Award for Best Director!

MIDNIGHT DELIRIUM - HORROR 
LATINOAMERICAN
36 DE PAŞI
(36 pasos / 36 Steps, Argentina, 2006) 97’
R. Adrián García Bogliano. Cu: Noelia Balbo, Inés 
Sbarra, Victoria Witemburg.

Mai multe fete pregătesc o petrecere de aniversa-
re într-o casă din afara oraşului. Pe măsură ce at-
mosfera devine tot mai tensionată, e tot mai clar 
că vieţile lor depind de succesul evenimentului.
A group of girls prepair a birthday party in a house 
on the outskirts of a city. While tensions grow be-
tween them it becomes obvious that their lives de-
pend on the success of the event.

CINEMA, MON AMOUR
50 DE ZILE ÎN DEŞERT
(50 Days in the Desert, Luxemburg, 2016) 
88’
R. Fabrizio Maltese. Cu: Joachim Lafosse, Louise 
Bourgoin, Stephane Bissot.

Regizorul belgian Joachim Lafosse a avut parte 
de cea mai dificilă filmare din carieră când a re-
gizat The White Knights (2015), o dramă umanita-
ră cu actori francezi cunoscuţi filmată în între-
gime în Maroc şi premiată la Festivalul de la San 
Sebastian pentru Cea mai bună regie. Documen-
tarul prezintă provocările, dar şi metodele de lu-
cru neobişnuite ale regizorului.
Belgian director Joachim Lafosse faced the most 
challenging shoot of his career when he decided to 
make The White Knights (2015), a humanitarian 
drama with big French stars shot entirely in Morocco 
and awarded for best direction in San Sebastian. 
This documentary explores his challenges and un-
usual working methods.

GALA DE DESCHIDERE
6,9 PE SCARA RICHTER
(6.9 on the Richter Scale, România-
Bulgaria-Ungaria, 2016) 116’
R. Nae Caranfil. Cu: Teodor Corban, Laurenţiu 
Bănescu, Maria Obretin, Simona Arsu.

Un actor de teatru de 40 şi ceva de ani navighea-
ză cu greu între un rol complicat într-un spec-
tacol de muzical, o nevastă geloasă până la de-
presie şi obsesia marelui cutremur devastator, 
anunţat ca iminent de toţi experţii. Reapariţia 
intempestivă, după decenii de absenţă, a pro-
priului său tată, manipulator şi amoral, îi va da 
viața peste cap. Premieră mondială la TIFF!
A Romanian actor in his fourties faces the chal-
lenge of his life when torn between a complex part 
in a musical, a depressed and pathologically jealous 
wife, and the obsession of an imminent, devastat-
ing earthquake. He becomes the willing victim of his 
amoral, manipulative father who appears in his life 
for the very first time. World premiere at TIFF!

A
CINEMA, MON AMOUR
A FOST ODATĂ UN VIS: ULTIMUL 
WESTERN SPAGHETTI
(Once Upon a Dream - A Journey to the 
Last Spaghetti Western, Germania-
Finlanda-Bulgaria, 2015) 60’
R. Tonislav Hristov.

Satul Tabernas din deşertul spaniol a fost folosit 
timp de decenii pentru filmările unor faimoa-
se producţii precum Undeva, cândva în Vest. Dar 
timpul a trecut şi, în urma crizei economice, sa-
tul şi-a pierdut din strălucire, iar sătenii au ră-
mas fără slujbe. Pe neaşteptate sunt anunţate fil-
mările la un nou blockbuster...
The small village Tabernas in the Spanish desert 
has been for decades the shooting place of films like 
Once Upon a Time in the West. But as time has 
passed by and the economical crisis took over, the 
village lost all its glamour, the citizens their jobs. All 
of a sudden a new big film production is announced...
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SUPERNOVA
ACUM DA, ATUNCI NU
(Right Now, Wrong Then / Jigeumeun 
matgo geuttaeneun teullida, Coreea de 
Sud, 2015) 121’
R. Hong Sang-soo. Cu: Jung Jae-young, Kim Min-
hee, Ko Ah-sung.

Din greşeală, regizorul Ham Chun-su ajunge în 
Suwon cu o zi mai devreme şi are timp de pierdut 
înainte de proiecţia de a doua zi. O întâlneşte pe 
pictoriţa Yoon Hee-jung. Petrec timp împreu-
nă în studioul ei şi iau cina, dar oare e bine că se 
apropie atât de mult unul de celălalt? Leopardul 
de Aur la Locarno 2015!
By mistake, film director Ham Chun-su arrives in 
Suwon a day early and has time to kill before his 
screening the next day. He meets a painter named 
Yoon Hee-jung. They spend time together visiting 
her studio and have dinner, but growing so close to 
each other is really a good idea? Winner of the Gold-
en Leopard at the 2015 Locarno film festival!

ZILELE FILMULUI ROMÂNESC
AFACEREA EST
(Eastern Business, România-Lituania, 
2016) 84’
R. Igor Cobileanski. Cu: Ion Sapdaru, Constantin 
Puşcaşu, Daniel Busuioc.

Sărăcia şi lipsa de perspective determină doi băr-
baţi să înceapă o epuizantă călătorie în căutarea 
banilor necesari pentru a-şi îndeplini visurile. 
Afacerea Est este un film ataşant, tragic şi totuşi 
comic, despre cât de absurdă şi sarcastică poate 
fi viaţa. Premiera mondială la TIFF!

Confronted with poverty and lack of perspectives, 
two men start an exhausting journey trying to make 
the money they need for their dreams. Eastern 
Business is a charming, tragic, yet comic, film about 
how absurd and sarcastic sometimes life proves to 
be. World premiere at TIFF!

FOCUS LIBAN
AGENŢIA SPAŢIALĂ LIBANEZĂ
(The Lebanese Rocket Society, Franţa-
Liban-Qatar, 2012) 93’
R. Joana Hadjithomas, Khalil Joreige. Cu: Hampar 
Karageozian, Harry Koundakjian, Manoug 
Manougian.

La începutul anilor ‚60, în timpul Războiului 
Rece şi în toiul mişcării panarabe, un grup de 
studenţi şi cercetători intră în cursa spaţială şi 
pune bazele Agenţiei Spaţiale Libaneze. Uneori, 
şi mai ales în vremurile noastre, visurile devin 
mai importante decât turbulențele istoriei.
In the early 60s, during the Cold War and the apex 
of Pan Arabism, a group of students and research-
ers enters the race to space and create the Lebanese 
Rocket Society. Sometimes, and especially nowa-
days, dreams can overtake a tormented history...

SUSPECŢI DE SERVICIU
ALBII
(White People / Det vita folket, Suedia-
Danemarca-Finlanda, 2015) 82’
R. Lisa Aschan. Cu: Vera Vitali, Pernilla August, 
Issaka Sawadogo.

Alex ajunge într-un loc în care unii se pot miş-
ca după bunul plac, în timp ce alţii sunt închişi 
după gratii. E hotărâtă să evadeze. Viktoria răs-
punde de siguranţa acestui loc, dar în secret este 
implicată în cea mai gravă încălcare a legii.
Alex arrives in a place where some can come and go 
as they wish and others are locked up. She is deter-
mined to escape. Viktoria is head of security, but is 
secretly involved with the most serious crime of all.

UMBRE
ALOYS
(Aloys, Elveţia-Franţa, 2016) 91’
R. Tobias Nölle. Cu: Georg Friedrich, Tilde von 
Overbeck.

ACUM DA, ATUNCI NU
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Aloys Adorn este un detectiv particular între 
două vârste. Trăieşte şi lucrează cu tatăl său. Per-
cepe viaţa de la distanţă, cu ajutorul unei came-
re de luat vederi care funcţionează încontinuu şi 
al impresionantei colecţii de înregistrări video. 
Când tatăl său moare, viaţa lui Aloys începe să se 
destrame... Premiul FIPRESCI la Berlin 2016!
Aloys Adorn is a middle aged private detective who 
lives and works with his father. He experiences life 
from a safe distance, through a video camera he 
keeps recording 24 hours a day, and the massive col-
lection of surveillance tapes. But when his father 
dies, Aloys’ sheltered existence begins to fall apart. 
FIPRESCI Award at this year’s Berlinale!

#ANIMAL
ANIMAL POLITIC
(Political Animal / Animal político, 
Brazilia, 2016) 76’
R. Tião. Cu: Rodrigo Bolzan, Elisa Heidrich, Victor 
Laet.

O vacă încearcă să se autoconvingă că este feri-
cită. În noaptea de Ajun, vaca suferă din cauza 
unui profund sentiment de vid, ceva ce nu mai 
simţise până atunci. Criza o determină să por-
nească într-o călătorie inițiatică în căutarea si-
nelui.
A cow tries to convince itself she is happy. One night, 
on Christmas Eve, the cow experiences a deep feeling 
of emptiness, something strange she has never felt 
before. The crisis makes her want to start a journey 
of enlightenment, a search for her true self.

SUPERNOVA
ANOMALISA
(Anomalisa, SUA, 2015) 90’
R. Charlie Kaufman, Duke Johnson. Cu: Jennifer 
Jason Leigh, Tom Noonan, David Thewlis.

Într-o călătorie de afaceri la Cincinnati, unde 
urmează să vorbească la o convenţie, Michael 
Stone se cazează la hotelul Fregoli şi o întâlneş-
te pe Lisa Hesselman, o reprezentată de vânzări 
inadaptată social care ar putea fi sau nu iubirea 
vieţii sale. Marele premiu special al juriului la 
Veneţia 2015!
On a business trip to Cincinnati, where he’s sched-
uled to speak at a convention, Michael Stone checks 
into the Fregoli Hotel and meets Lisa Hesselman, a 
socially awkward sales rep who may or may not be 
the love of his life. Winner of the Grand Special Jury 
Prize at Venice 2015!

ZIUA MAGHIARĂ
APROAPE TOATE SUFLETELE DE-AICI
(Most of the Souls That Live Here / Az itt 
élő lelkek nagy része, Ungaria, 2016) 93’
R. Igor Buharov, Ivan Buharov. Cu: Peter Durst, 
Hermina Fatyiol, Istvan Gut.

Contele Ervin Batthyany revine printre noi la 
100 de ani de la moarte. Când vede că lumea nu 
a evoluat aşa cum se aştepta, celebrul anarhist 
încearcă din nou să-şi pună teoriile în practică. 
Dar, după un început încurajator, contele şi noii 
săi prieteni vor înfrunta tot mai multe obstacole.
The renowned anarchist Count Ervin Batthyany re-
appears 100 years after his death. He tries to put his 
theories into practice again, as he realises that the 
world has not turned out as he’d expected. But after 
an encouraging start the count and his new friends 
come up against more and more obstacles.

CE SE ÎNTÂMPLĂ, DOCUMENTARULE?
ASCENSIUNEA LUI ZLATAN
(Becoming Zlatan, Suedia-Olanda-Italia, 
2015) 100’
R. Fredrik Gertten, Magnus Gertten. Cu: Zlatan 
Ibrahimovic, Leo Beenhakker, Hasse Borg, Fabio 
Capello.

Anii decisivi ai jucătorului suedez de fotbal Zla-
tan Ibrahimovic, descrişi cu ajutorul unor rare 

ALOYS

imagini de arhivă. Filmul îl urmăreşte îndea-
proape, de la debutul în echipa clubului Malmö 
în 1999 la anii plini de conflicte de la Ajax Am-
sterdam şi, în sfârşit, la succesul obţinut cu Ju-
ventus în 2005.
The decisive years of Swedish soccer player Zlatan 
Ibrahimovic, told through rare archive footage. The 
film closely follows him, from his debut with the 
Malmö FF team in 1999 through his conflict-rid-
den years with Ajax Amsterdam, and up to his final 
breakthrough with Juventus in 2005.

FOCUS LITUANIA
AURORA
(Vanishing Waves / Aurora, Lituania-
Franţa-Belgia, 2012) 120’
R. Kristina Buožytė. Cu: Marius Jampolskis, Jurga 
Jutaite, Rudolfas Jansonas.

O melodramă SF. În urma unui extraordinar ex-
periment ştiinţific bazat pe transferul neuronal, 
un tânăr inhibat are parte de o călătorie uimi-
toare în mintea anonimă a unei femei aflate în 
comă. Menţiunea specială a juriului la Karlovy 
Vary 2012!
A sci-fi melodrama. Following solid scientific experi-
ment, based on the neural transfer, a young inhibited 
man will live an astonishing journey in the coma-
tose woman anonymous mind. Winner of the Special 
Jury Mention at the 2012 Karlovy Vary film festival!

EDUCATIFF
AVENTURILE LUI NELLY
(Nelly’s Adventure / Nellys Abenteuer, 
Germania, 2016) 90’
R. Dominik Wessely. Cu: Flora Thiemann, Julia 
Richter, Kai Lentrodt.

Vacanţa de vară petrecută în România nu este 
tocmai ceea ce Nelly, o fată de 13 ani, ar consi-
dera o distracţie pe cinste. Ce nu ştie ea este că 
în România va avea parte de aventura vieţii. Un 
film în care răufăcătorii sunt nemţi, iar salvato-
rii români!
Summer vacation in Romania isn’t exactly 13-year-
old Nelly’s idea of fun. But little does she know, she’s 
about to experience the biggest adventure of her life. 
A film where the kidnappers are German, and the 
saviors are Romanian!

B
PROIECŢII SPECIALE
B-MOVIE: LUST & SOUND IN WEST BERLIN
(B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin, 
Germania, 2015) 92’
R. Jörg A. Hoppe, Heiko Lange, Klaus Maeck. Cu: 
Andi, Bela B., Blixa Bargeld.

Muzică, artă şi haos în sălbaticul Berlin de Vest 
în anii ‚80. Oraşul izolat a devenit un creuzet 
creator pentru diverse subculturi. Înainte de că-
derea cortinei de fier, totul părea posibil. B-Mo-
vie este un colaj plin de ritm al unor imagini ine-
dite dintr-un deceniu frenetic şi creativ.
Music, art and chaos in the wild West-Berlin of the 
1980s. The walled-in city became the creative melt-
ing pot for sub- and pop-culture. Before the iron cur-
tain fell, everything seemed possible. B-Movie is a 
fast-paced collage of mostly unreleased footage from 
a frenzied but creative decade. 

PIAŢA UNIRII
BAAHUBALI: ÎNCEPUTUL
(Baahubali: The Beginning, India, 2015) 
159’
R. S.S. Rajamouli. Cu: Prabhas, Rana Daggubati, 
Anushka Shetty.

Născut într-un sat izolat, Shivudu îşi petre-
ce anii tinereţii fără nicio grijă, făcând doar ce 
îi pofteşte inima. Îndrăzneala îl aruncă într-o 
aventură ce-i va dezvălui un tărâm nefamiliar. 
De-a lungul călătoriei va descoperi nu doar dra-
BAAHUBALI: ÎNCEPUTUL
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gostea, ci şi ceva ce îi va schimba destinul o dată 
pentru totdeauna. Cel mai bun film la Premiile 
Naţionale de Film din India, ediţia 2016!
Raised in a remote village, Shivudu grows up a care-
free young man who relentlessly pursues his heart’s 
desire. This leads him on an adventure to a complete-
ly unfamiliar territory. On this journey, he not only 
finds love, but uncovers a truth that steers his des-
tiny in a different direction. Winner of the Best Fea-
ture Award at India’s National Film Awards in 2016!

FĂRĂ LIMITĂ
BABY BUMP
(Baby Bump, Polonia, 2015) 89’
R. Kuba Czekaj. Cu: Kacper Olszewski, Agnieszka 
Podsiadlik, Caryl Swift.

Mickey House are 11 ani şi nu mai este un copil. 
Dar cine este? Nu ştie. Trupul său suferă schim-
bări pe care le urăşte. Situaţia se înrăutăţeşte 
până la extrem... acasă şi la şcoală. Mickey trebu-
ie să găsească în sine puterea de a opri ceea ce a 
început. Premiul Queer Lion (menţiune specială) 
la Veneţia 2015!
11-year-old Mickey House is no longer a child. But 
who is he? He doesn’t know. He hates what’s hap-
pening to his body. Events escalate to extremes... at 
home and at school. Mickey has to find the strength 
within him to put a stop to what’s begun. Queer Lion 
Award (Special Mention) at Venice 2015!

FOCUS LITUANIA
BARZAKH
(Barzakh, Lituania-Franţa, 2011) 59’
R. Mantas Kvedaravicius.

Într-un oraş cecen în recuperare după război, un 

bărbat dispare. Cei porniţi în căutarea sa sunt 
atraşi într-o lume în care întâlnirile fantastice 
devin o obişnuinţă. Când cei dispăruţi apar în 
vise, se spune că se întorc din Barzakh - un tă-
râm aflat între lumea celor vii şi a celor morţi. 
Menţiunea specială a juriului ecumenic la Berlin 
2011!
In a Chechen city recovering after the war, a man 
disappears. Those in search are drawn into a world 
where fantastic encounters become commonplace. 
When the disappeared do return in dreams, they are 
said to come from Barzakh - a land between the liv-
ing and the dead. Winnter of the Special Mention of 
the Ecumenical Jury at the 2011 Berlinale!

EDUCATIFF
BĂIATUL-FANTOMĂ
(Phantom Boy, Franţa-Belgia, 2015) 84’
R. Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli. Cu: Audrey 
Tautou, Jean-Pierre Marielle, Edouard Baer.

Aflat în mijlocul unei investigaţii, poliţistul Alex 
este rănit de un personaj misterios cu faţa desfi-
gurată. Imobilizat în spital, Alex îl întâlneşte pe 
Léo, un pacient în vârstă de 11 ani cu abilitatea 
de a-şi părăsi corpul. Cum gangsterul desfigurat 
ameninţă oraşul, Alex hotărăşte să termine in-
vestigaţia, cu Léo drept ochi şi picioare.
While pursuing an investigation police officer Alex is 
injured by a mysterious character with a disfigured 
face. Stuck in hospital, he meets Léo, an 11-year old 
patient who has the ability to leave his body at will. 
As the disfigured gangster is threatening the city, 
Alex is determined to continue his investigation, 
with Léo acting as his eyes and legs.

PIAȚA UNIRII
BELGICA
(Belgica, Belgia-Franţa-Olanda, 2016) 127’
R. Felix van Groeningen. Cu: Stef Aerts, 
Tom Vermeir, Helene Devos, Charlotte 
Vandermeersch.

Doi fraţi, Frank şi Jo, au pierdut legătura... până 
când Frank începe să lucreze în cafeneaua lui Jo. 
O mişcare inspirată, căci Belgica devine repede 
o oprire obligatorie în viaţa de noapte a oraşului. 
Succesul pare să nu aibă limite, cel puţin o peri-
oadă, căci viaţa de noapte ajunge să provoace de-

BABY BUMP

pendenţă... Premiul pentru cea mai bună regie la 
Sundance!
Two brothers, Frank and Jo, have lost each other out 
of sight... until Frank starts to work at Jo’s café. It 
turns out to be a golden move, as Belgica very quick-
ly becomes the hotspot of nightlife. The sky seems 
the limit, at least for a while, for night life is an ad-
dictive trip... Directing Award at Sundance 2016!

EDUCATIFF
BLANKA
(Blanka, Italia-Japonia-Filipine, 2015) 75’
R. Kohki Hasei. Cu: Cydel Gabutero, Peter Millari, 
Jomar Bisuyo.

Blanka are 11 ani şi trăieşte singură pe străzi-
le din Manila, cerşind şi furând banii turiştilor. 
Visează să-şi “cumpere” o mamă, dar e departe 
de a strânge suma necesară. Când îl întâlneşte 
pe Peter, un muzicant de stradă orb, viaţa ei s-ar 
putea schimba. Premiul Lanterna Magica la Ve-
neţia 2015!
11-year old Blanka survives alone in Manila begging 
and stealing from tourists. She dreams of buying a 
mom. But she has to make countless efforts in order 
to collect enough money. When she meets Peter, a 
blind street musician, her life has a new opportuni-
ty. Lanterna Magica Award at Venice 2015!

SUPERNOVA
BOB ŞI COPACII
(Bob and the Trees, SUA-Franţa, 2015) 92’
R. Diego Ongaro. Cu: Bob Tarasuk, Matt 
Gallagher, Polly MacIntyre.

Bob, un tăietor de lemne cvincvagenar din 
Massachusetts-ul rural, se chinuie să câştige ba-

nii necesari traiului într-o economie schimbată. 
Când vaca sa favorită este rănită şi un contract 
se sfârşeşte prost, Bob va începe să asculte de tot 
mai sumbrele sale instincte. Globul de Cristal la 
Karlovy Vary 2015!
Bob, a 50-year-old logger in rural Massachusetts, is 
struggling to make ends meet in a changed economy. 
When his beloved cow is wounded and a job goes 
awry, Bob begins to heed the instincts of his ever-
darkening self. Crystal Globe winner at the 2015 
Karlovy Vary film festival!

EXPRESUL BUCUREŞTI-BERLIN
BORIS FĂRĂ BEATRICE
(Boris sans Béatrice / Boris Without 
Béatrice, Canada, 2015) 93’
R. Denis Côté. Cu: James Hyndman, Simone-Élise 
Girard, Denis Lavant.

Boris şi-a atins toate ţelurile din viaţă, dar soţia 
lui, Beatrice, ministru în guvernul canadian, e la 
pat în urma unei depresii misterioase. Ca să-şi ia 
mintea de la situaţie, Boris începe o aventură cu 
Helga, colega lui, şi se apropie şi de Klara, tânăra 
asistentă care are grijă de Beatrice...
Boris has achieved all of his life goals, but his wife 
Beatrice, a Minister in the Canadian Government, 
has recently been bedridden due to a mysterious de-
pression. To soothe himself, Boris indulges in a love 
affair with his colleague Helga and also grows closer 
to Klara, Beatrice’s young caretaker...

FOCUS LITUANIA
BRICUL
(The Brig, SUA, 1964) 67’
R. Jonas Mekas. Cu: Warren Finnerty, Jim 
Anderson, Henry Howard.

O descriere ultrarealistă a vieţii într-o închisoa-
re militară dintr-o tabără americană în Japonia 
anului 1957. De-a lungul unei zile, prizonierii 
sunt supuşi unor abuzuri fizice şi psihice absolut 
şocante. Filmul cineastului de origine lituania-
nă a câştigat Marele Premiu la festivalul de la Ve-
neţia în 1964!
An ultra-realistic depiction of life in a Marine Corps 
jail at a camp in Japan in 1957. Over one day, the 
prisoners are submitted to extremely harsh and 
shocking physical and mental abuse. Lithuanian-

BLANKA
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born director Jonas Mekas won the Grand Prix at 
the 1964 Venice film festival!

FĂRĂ LIMITĂ
BRONZ
(Suntan, Grecia, 2016) 105’
R. Argyris Papadimitropoulos. Cu: Makis 
Papadimitriou, Elli Tringou, Milou Van Groessen.

Repartizat recent ca doctor pe o insulă greceas-
că, Kostis petrece singur o iarnă întreagă. Dar 
vara se apropie, iar insula se transformă într-un 
obiectiv turistic viu, plin de nudişti şi petreceri 
sălbatice. Kostis e gata de orice pentru a se simţi 
din nou tânăr.
As the newly appointed doctor of a tiny island, 
Kostis spends a dreary winter alone. By the time 
summer arrives, though, the island has turned into 
a thriving, wild vacation spot with nude beaches and 
crazy parties. Kostis is desperate to feel young again.

SUSPECŢI DE SERVICIU
BUN VENIT ÎN NORVEGIA
(Welcome to Norway, Norvegia, 2016) 90’
R. Rune Denstad Langlo. Cu: Anders Baasmo 
Christiansen, Henriette Steenstrup, Olivier 
Mukata.

Ca să se salveze de la faliment, Per Primus, un 
rasist jovial, îşi transformă hotelul în adăpost 
pentru refugiaţi. Clădirea însă este atât de dă-
răpănată încât autorităţile refuză să-l plătească! 
De parcă asta nu ar fi de ajuns, Abdi, un refugiat 
din Eritrea, pune gaz pe foc... Premiul publicului 
la Göteborg 2016!
Per Primus, a jovial racist, turns the family-owned 
hotel into accomodation for refugees in order to save 
it from financial ruin. But the hotel is so dilapidated 
that the authorities don’t want to pay him! Things 
are hardly improved by Abdi, a refugee from Eritrea 
who really gets on Per’s nerves. Will they be able to 
cooperate? Audience Award at Göteborg 2016!

C
SUPERNOVA
CAROL
(Carol, Marea Britanie-SUA, 2015) 118’
R. Todd Haynes. Cu: Cate Blanchett, Rooney 
Mara, Sarah Paulson.

Therese este vânzătoare într-un magazin uni-
versal din Manhattan când o întâlneşte pe Carol, 
o femeie atrăgătoare prizonieră într-un mariaj 
lipsit de dragoste. În curând legătura lor va deve-
ni mai profundă, dar este societatea New York-
ului anilor ’50 pregătită pentru ea? Cea mai bună 
actriţă (Rooney Mara) şi premiul Queer Palm la 
Cannes 2015, plus multiple nominalizări la Os-
car!
Therese is a clerk working in a Manhattan depart-
ment store when she meets Carol, an alluring wom-
an trapped in a loveless, convenient marriage. Soon 
their connection deepens, but is the society of the 
1950s New York ready for it? Best Actress (Rooney 
Mara) and Queer Palm awards at Cannes 2015, plus 
multiple Academy Awards nominations!

FOCUS LIBAN
CASA ABANDONATĂ
(Go Home, Franţa-Elveţia-Belgia-Liban, 
2015) 98’
R. Jihane Chouaib. Cu: Golshifteh Farahani, 
Maximilien Seweryn, François Nour.

Nada vrea să se întoarcă acasă, dar când ajunge 
în Liban, îşi dă seama că e străină în propria ţară. 

CAROL
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Există însă un loc pe care încă îl poate numi acasă: 
o clădire abandonată, bântuită de prezenţa buni-
cului ei dispărut misterios în timpul războiului ci-
vil. Ceva s-a întâmplat acolo. Ceva violent.
Nada is going home. Or at least she wants to. When 
she comes back to Lebanon, she realizes she’s a for-
eigner in her own country. But there’s still a place she 
calls home: an abandoned house haunted by the pres-
ence of her grandfather who disappeared mysterious-
ly during the civil war. Something happened in this 
house. Something violent.

COMPETIȚIE
ZILELE FILMULUI ROMÂNESC
CÂINI
(Dogs, România-Franţa-Bulgaria-Qatar, 
2016) 104’
R. Bogdan Mirică. Cu: Dragoş Bucur, Gheorghe 
Visu, Vlad Ivanov.

Roman, un tânăr de la oraş, ajunge într-un sat 
de provincie pentru a vinde pământul moştenit 
de la bunicul său decedat. Aici Roman are parte 
de o serie de întâmplări ciudate, totul culminând 
cu descoperirea că bunicul său a fost un gangster 
local. Pentru a vinde pământul, Roman trebuie 
să-i înfrunte pe aghiotanţii bunicului…  Un Cer-
tain Regard, Cannes 2016. 
Roman - a young man from the city - comes to a re-
mote village in rural Romania to sell the land he in-
herited from his departed grandfather. Once there, 
Roman is exposed to a series of strange events, all 
culminating with him discovering that his grandfa-
ther used to be a local crime lord. In order to sell, Ro-
man has to face his grandfather’s deputies. Un Cer-
tain Regard, Cannes 2016.

COMPETIŢIE
CÂND DESCHID OCHII
(A peine j’ouvre les yeux / As I Open My 
Eyes, Franţa-Tunisia-Belgia-Emiratele 
Arabe Unite, 2015) 102’
R. Leyla Bouzid. Cu: Baya Medhaffer, Ghalia 
Benali, Montassar Ayari.

Tunis, vara lui 2010. Cu câteva luni înainte de 
Revoluţie, Farah are 18 ani, cântă într-o trupă 
rock, iubeşte viaţa, bea, descoperă dragostea, 
iar noaptea străbate oraşul, spre nemulţumirea 
mamei ei, Hayet, care cunoaşte mult prea bine 
Tunisia şi pericolele ei. Premiul Label Europa Ci-
nemas al secţiunii Giornate degli Autori, Vene-
ţia 2015!
Tunis, summer 2010, a few months before the Revo-
lution: Farah, an 18 years-old, sings in a rock band. 
She has a passion for life, gets drunk, discovers love 
and her city by night against the will of her mother 
Hayet, who knows Tunisia and its dangers too well. 
Winner of Label Europa Cinemas for the Venice Days 
sidebar, last year at Venice film festival!

FOCUS LITUANIA
CÂND VINE VORBA DE KGB
(When We Talk About KGB / Aš už tave 
pakalbėsiu, Lituania-Italia, 2015) 74’
R. Maximilien Dejoie, Virginija Vareikyte.

Un colecţionar de antichităţi arestat într-un ho-
tel din Vilnius şi ținut în izolare pentru nouă 
luni se întoarce după 30 de ani la acelaşi hotel, 
în căutarea unui răspuns. Este doar unul dintre 
cele şapte personaje ale acestui documentar care 
explorează, pentru prima dată, vieţile distruse 
de KGB în Lituania!
A collector of antiques was arrested in a hotel in 
Vilnius and imprisoned for nine months. Thirty 
years later he comes back to the same hotel to look 
for answers. His is one of the seven stories told by 
this documentary about the lives KGB destroyed in 
Lithuania!

CÂINI

SUPERNOVA
CÂNTEC DE AMURG
(Sunset Song, Marea Britanie-
Luxemburg, 2015) 135’
R. Terence Davies. Cu: Agyness Deyn, Peter 
Mullan, Kevin Guthrie.

Evenimentele au loc în primii ani ai secolului 20, 
cu dilemele şi alegerile unei tinere scoţiene re-
flectând lupta dintre tradiţie şi schimbare. Când 
Primul Război Mondial îşi face simţită prezenţa, 
tânăra Chris trebuie să reziste, folosind înţelep-
ciunea ancestrală pentru a privi spre viitor.
The film takes place during the early years of the 
twentieth century, with the conflicts and choices a 
young Scot experiences reflecting the struggle be-
tween tradition and change. The First World War 
reaches out from afar, young Chris must endure, 
drawing from the ancient land in looking to the fu-
ture.

RETROSPECTIVA SION SONO
CINA LUI NORIKO
(Noriko’s Dinner Table / Noriko no 
shokutaku, Japonia, 2004) 158’
R. Sion Sono. Cu: Kazue Fukiishi, Tsugumi, Ken 
Mitsuishi, Yuriko Yoshitaka.

Noriko este o fată obişnuită în vârstă de 17 ani. 
Nu poate să simtă decât jenă din cauza vieţii ei 
comune cu familia într-un mic oraş. Într-o zi, 
descoperă pe internet un site interesant, accesat 
de fete de vârsta ei din toată ţara. Pentru prima 
oară în viaţa ei, Noriko simte că aici este înţelea-
să... Premiul Don Quijote la Karlovy Vary 2005!
Noriko is an ordinary 17 year-old girl. She couldn’t 
help but feel discomfort with her ordinary life with 
her family in a suburban town. One day, she discov-
ers an interesting site on the internet where teenage 
girls from all over Japan gathered. There, Noriko for 
the first time in her life, feels that she is being under-
stood by others... Winner of the Don Quixote Award 
at Karlovy Vary 2005!

CINEMA, MON AMOUR
CINEMA, MON AMOUR
(Cinema, mon amour, România-Cehia, 
2015) 74’
R. Alexandru Belc. Cu: Victor Purice, Cornelia 

Chelmu, Lorena Cosău.
Povestea lui Victor Purice, care încearcă să men-
ţină pe linia de plutire cinematograful Dacia 
Panoramic din Piatra Neamţ. Victor visează să 
reinstaureze gloria de odinioară a cinema-ului, 
dar trebuie să înfrunte realitatea dură: lipsa aju-
torului de la stat transformă totul într-o luptă 
donquijotească.
The story of Victor Purice, who struggles to preserve 
Dacia Panoramic Cinema in Piatra Neamţ. Victor 
dreams of bringing back the good old glory days, yet 
struggles to keep up with the new harsh reality: with 
no support from the State who, it’s almost a Don 
Quixote fight.

RETROSPECTIVA SION SONO
CLUBUL SINUCIGAŞELOR
(Suicide Club / Jisatsu Circle, Japonia, 
2001) 99’
R. Sion Sono. Cu: Ryo Ishibashi, Masatoshi 
Nagase, Mai Hosho.

Tokyo, 2001. 54 de eleve de liceu se sinucid arun-
cându-se în faţa trenului în staţia Shinjuku. Ul-
terior, mai multe incidente similare au loc pes-
te tot în oraş. Detectivul Kuroda trebuie să afle 
dacă în spatele acestor tragedii se află o minte 
criminală. Film nerecomandat minorilor.
Tokyo, 2001. 54 high school girls commit suicide 
by jumping in front of a train from the platform of 
Shinjuku station. Consequently, a number of group 
suicides take place throughout Tokyo. Detective Ku-
roda must find out whether there is someone behind 
these tragedies. This film is not suitable for children.

 CÂNTEC DE AMURG
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MIDNIGHT DELIRIUM - HORROR 
LATINOAMERICAN
CRONOS
(Cronos, Mexic, 1993) 94’
R. Guillermo del Toro. Cu: Federico Luppi, Ron 
Perlman, Claudio Brook.

Un misterios dispozitiv destinat să-i ofere pose-
sorului viaţă veşnică reapare la lumină după pa-
tru secole, provocând un şir de dezastre. Debutul 
în lungmetraj al cunoscutului regizor mexican 
Guillermo del Toro, premiat la o mulţime de fes-
tivaluri de film fantastic!
A mysterious device designed to provide its owner 
with eternal life resurfaces after four hundred years, 
leaving a trail of destruction in its path. The first 
feature film of famous Mexican director Guillermo 
del Toro and the recipient of several awards at fan-
tasy film festivals!

EDUCATIFF
ZIUA HBO
COPIII LUI CAIN
(Cain’s Children / Káin gyermekei, 
Ungaria-Franţa, 2014) 104’
R. Marcell Gerő. Cu: Pál Pásztor, József Gábor 
Nagy, Zsolt Barcsai.

Trei bărbaţi, după ce au comis o crimă în copi-
lărie. Şi-au petrecut întreaga tinereţe în cea mai 
brutală închisoare a Ungariei comuniste. Trei de-
cenii mai târziu Marcell Gerő îi caută şi descope-
ră secrete nedezvăluite şi mai ales o Ungarie de 
care nu avea habar.
Three men, they all committed murder as children. 
They passed their entire youth in communist Hun-
gary’s most brutal prison. Thirty years on Marcell 

Gerő goes out to find them and discovers untold se-
crets and a Hungary he has never known.

UMBRE
CUPLU ÎN GROAPĂ
(Couple in a Hole, Marea Britanie-Belgia-
Franţa, 2015) 105’
R. Tom Green. Cu: Kate Dickie, Paul Higgins, 
Jerome Kircher.

Doi soţi între două vârste, traumatizaţi de un 
eveniment tragic, trăiesc ca animalele sălbati-
ce într-o groapă camuflată din mijlocul pădurii. 
Ea nu vrea să se întoarcă în civilizaţie, convinsă 
că doar aici îşi poate răscumpăra fapta. Pentru 
soţul ei, în schimb, traiul în pădure devine insu-
portabil...
A middle aged couple traumatised by a tragic event 
is living like feral creatures in a camouflaged hole in 
the middle of a vast forest. She does not want to re-
turn to civilisation because only here she feels she 
can make amends. For her husband, however, living 
in the woods becomes increasingly unbearable....

D
PROIECŢII SPECIALE
DAMNAŢII
(The Accursed / Hamekulalim, Israel, 
2014) 297’
R. Hagai Levi.

O serie originală în cinci părţi care încearcă să 
investigheze ideea artistului total şi să examine-
ze dacă şi în ce grad suntem pregătiţi în prezent 
să plătim preţul piperat pentru adevărul creativ 
ce arde înăuntrul nostru. Hagai Levi este autorul 
serialelor TV In Treatment şi The Affair.
An original five-part series that attempts to inves-
tigate the idea of the total artist, and to examine 
whether and to what degree we are prepared today 
to pay a steep price for the creative truth burning 
inside us. Director Hagai Levi is the brain behind re-
nowned TV series In Treatment and The Affair.

CRONOS

CINEMA, MON AMOUR
DE DRAGUL UNUI IDOL
(For the Love of a Man, India, 2015) 82’
R. Rinku Kalsy. Cu: Suganthi Mani, Kamal Anand, 
Quadir Hoseyn.

Bărbaţi de diverse vârste îşi schimbă vieţile, îşi 
vând bunurile şi îşi aşază dragostea pentru cine-
ma deasupra celei pentru familie în devotamen-
tul lor nemărginit pentru un superstar din sudul 
Indiei. Documentarul arată cât de mare e fasci-
naţia pentru idolii lor.
Men from various generations alter their lives, sell 
their belongings, and place fandom above their fami-
lies in devotion to an iconic South Indian superstars. 
The documentary shows the extent of their dedica-
tion to their idols.

FOCUS CROAŢIA
DE PARTEA CEALALTĂ
(On the Other Side / S one Strane, 
Croaţia-Serbia, 2016) 85’
R. Zrinko Ogresta. Cu: Ksenija Marinkovic, Lazar 
Ristovski, Tihana Lazovic, Robert Budak.

Vesna este între două vârste şi îşi câştigă traiul 
ca asistentă medicală în Zagreb. Pe neaşteptate 
primeşte un telefon de la Zarko, soţul care a pă-
răsit-o în ajunul războiului pentru a lupta pen-
tru cealaltă parte. Revenirea lui zdruncină viaţa 
atent reconstruită a Vesnei, punându-i în pericol 
identitatea. Distincţia Label Europa Cinemas 
(menţiune specială) la Berlin 2016!
Vesna is a middle-aged nurse in Zagreb. Out of the 
blue she gets a call from her husband Zarko, who 
left his family on the eve of the war to fight for “the 
other side”. His reappearence sends Vesna’s carefully 
reconstructed life in a tailspin, endangering her new 
identity. Winner of Label Europa Cinemas (Special 
Mention) at this year’s Berlinale!

RETROSPECTIVA SION SONO
DEDESUBTURILE IUBIRII
(Love Exposure / Ai no mukidashi, 
Japonia, 2008) 237’
R. Sion Sono. Cu: Takahiro Nishijima, Hikari 
Mitsushima, Sakura Ando.

Când un lider minor al sectei religioase cunoscu-
te sub numele de Zero îi răpeşte tatăl şi pe Yoko, 

fata visurilor sale, adolescentul Yu e gata de orice 
pentru a-i salva pe cei dragi. Va fi Yu în stare să 
o salveze pe Yoko? Şi va înţelege fata cât de mult 
o iubeşte Yu? Premiul FIPRESCI la Berlin 2009! 
Film nerecomandat minorilor.
When the sub-leader of a religious cult known as 
Zero kidnaps his father and Yoko, the girl of his 
dreams, teenager Yu is prepared to do anything 
to save those dear to him. Will Yu be able to save 
Yoko? Will Yoko ever realize how much Yu loves her? 
FIPRESCI Award at the 2009 Berlinale! This film is 
not suitable for children.

SUPERNOVA
DELIR
(Frenzy / Abluka, Turcia-Franţa-Qatar, 
2015) 119’
R. Emin Alper. Cu: Mehmet Ozgur, Berkay Ates, 
Tulin Ozen, Mufit Kayacan.

Istanbulul se află în vâltoarea violenţei politice. 
Presiunile crescânde ale poliţiştilor creează ne-
încredere. Pentru fraţii Kadir şi Ahmet nu exis-
tă scăpare din atmosfera sufocantă care poate 
transforma prieteni în duşmani... Premiul speci-
al al juriului la Veneţia 2015!
Istanbul is in the grip of political violence. Escalating 
pressure from the authorities creates mistrust. For 
brothers Kadir and Ahmet, there’s no escape from 
the suffocating atmosphere that can turn friends 
into enemies. Special Jury Prize at Venice 2015!

DE PARTEA CEALALTĂ
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3X3
DESTIN
(Destiny / Kader, Turcia, 2006) 102’
R. Zeki Demirkubuz. Cu: Ufuk Bayraktar, Vildan 
Atasever, Engin Akyürek.

Bekir se îndrăgosteşte de Ugur. Dar Ugur îl iu-
beşte pe Zagor, care nu se poate ţine departe de 
belele. Când Zagor este arestat după ce a luat 
parte la asasinarea a doi poliţişti, Bekir pare să 
aibă câştig de cauză... Cel mai bun regizor, Cel 
mai bun actor şi premiul FIPRESCI la Istanbul 
2007!
Bekir falls in love with Ugur. Ugur is in love with 
Zagor, who can’t seem to stay away from trouble. 
Zagor is arrested after getting involved in the mur-
der of two police officers. Initially, this event gives 
some hope to Bekir... Best Director, Best Actor and 
FIPRESCI Awards at the 2007 Istanbul film festival!

FĂRĂ LIMITĂ
DETECTIV PE TOCURI
(Man on High Heels / Ha-i-il, Coreea de 
Sud, 2014) 125’
R. Jang Jin. Cu: Cha Seung-won, Oh Jung-se, E 
Som.

Detectivul Ji-wook nu s-ar da în lături de la ni-
mic pentru a-i arunca pe infractori după gratii. 
În ciuda înfăţişării foarte masculine, Ji-wook 
are o dorinţă secretă: să devină femeie. În cele 
din urmă, bărbatul se decide să facă operaţia, 
dar planurile sale sunt ameninţate de vechi duş-
mani.
Ji-wook is a detective who would stop at nothing to 
catch criminals. However, despite his perfectly mas-
culine appearance, Ji-wook struggles with a secret 

desire to be a woman. At last, Ji-wook decides to get 
a sex change, but some old enemies are determined 
to put obstacles in his path.

ZILELE FILMULUI ROMÂNESC
DISCORDIA
(Discordia, România, 2016) 71’
R. Ion Indolean. Cu: Ilinca Hărnuţ, Rareş Hanţiu, 
Anda Ionescu.

Trei zile bizare din viaţa a doi tineri. Trăiesc sub 
acelaşi acoperiş, dorm în camere separate şi mă-
nâncă la aceleaşi ore, urmând un program pe care 
l-au transformat într-un adevărat ritual. Par să 
fie cumva neconectaţi la realitate şi plictisiţi, dar 
le place. Atâta doar că orice deviație de la rutină 
îi poate afecta profund... Premieră mondială la 
TIFF! Precedat de scurtmetrajul Romanian Sunri-
se, al lui Abel Visky, câştigător al Competițiilor lo-
cale la edițiile anterioare ale festivalului. 
Three strange days in the life of two young people. They 
live together under the same roof, sleep in separate 
rooms, eat at regular times, following a routine they 
had transformed into a ritual. They seem to be out of 
touch with reality and bored, but they love it. But any 
unexpected change of their schedule can affect them 
deeply... World premiere at TIFF! Preceded by short 
film Romanian Sunrise, directed by Abel Visky, previ-
ous TIFF winner of the Local Short Film Competition. 

FĂRĂ LIMITĂ
DISTRACŢIE MAXIMĂ
(Distractions / Hairiotekija, Finlanda, 
2015) 84’
R. Aleksi Salmenperä. Cu: Elena Leeve, Tommi 
Korpela, Eero Ritala.

Distras de viaţă, dl. Makkonen întârzie câteva 
decenii la propria petrecere de logodnă. Distraşi 
sunt şi un ghid turistic extenuat, un bărbat aflat 
în căutarea unei noi locuinţe, dar şi ceilalţi eroi 
ai acestei lumi haotice. Cel mai bun film şi Cel 
mai bun actor la premiile industriei de film fin-
landeze! Film nerecomandat minorilor.
Distracted by life, Mr. Makkonen misses his engage-
ment party by decades. Life also keeps distracting a 
frazzled tour guide, a homebuyer and the rest of our 
heroes in this chaotic world. Winner of the Best Film 
and Best Actor awards at Finland’s film industry 

DETECTIV PE TOCURI
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awards! This film is not suitable for children.

ZIUA HBO
DOAR O RĂSUFLARE
(A Mere Breath, România, 2016) 67’
R. Monica Lăzurean-Gorgan.

Şapte ani din viaţa familiei Sicrea, cu provocări-
le şi încercările prin care trec Dobrin, soţia lui, 
Lia, şi cei trei copii ai lor. Dobrin aşteaptă să se 
întâmple o minune care să o facă pe fiica lui cea 
mică să se ridice din scaunul cu rotile şi să mear-
gă.
Seven years in the life of Sicrea family, capturing the 
trials and tribulations of Dobrin, his wife Lia and 
their three children. Dobrin is waiting for a miracle 
to happen, to enable his youngest daughter to get up 
from her wheelchair and walk.

SUSPECŢI DE SERVICIU
DOI NECUNOSCUŢI
(Their Distance / Shiranai futari, Japonia, 
2015) 106’
R. Rikyia Imaizumi. Cu: Ren, Fumiko Aoyogi, 
Tateto Serizawa.

Tânărul Leon lucrează ca ucenic într-un atelier 
de reparat pantofi. Evită orice contact cu alţi oa-
meni. Într-o zi dă peste Suna, o femeie care se 
trezeşte din beţie pe o bancă din parc, şi, în mod 
inexplicabil, nu o poate da uitării...
Young Leon works as an apprentice shoe repairman, 
and avoids contact with other people. One after-
noon, he comes across a drunk woman named Suna 
sleeping on a park bench, and for some reason finds 
himself unable to forget her...

PIAŢA UNIRII
ZILELE FILMULUI ROMÂNESC
DOUĂ LOZURI
(Two Lottery Tickets, România-Spania, 
2016) 86’
R. Paul Negoescu. Cu: Dorian Boguţă, Dragoş 
Bucur, Alexandru Papadopol.

Dinel, Sile şi Pompiliu, trei bărbaţi dintr-un mic 
orăşel de provincie, câştigă marele premiu la 
loto, însă nu după mult timp biletul nu mai e de 
găsit, aşa că cei trei pornesc într-o călătorie să-l 
recupereze.

Dinel, Sile and Pompiliu, three men from a provin-
cial town, win the big lottery prize, but very soon the 
lottery ticket gets lost, so the three characters start 
a journey to recover it.

RETROSPECTIVA SION SONO
DRAGOSTE ŞI PACE
(Love & Peace / Rabu & Pisu, Japonia, 
2015) 117’
R. Sion Sono. Cu: Hiroki Hasegawa, Kumiko Aso, 
Toshiyuki Nishida.

Ryoichi e un rocker ratat care lucrează într-un 
magazin de componente pentru instrumente 
muzicale. Frustrat şi nefericit, Ryoichi dă de o 
mică ţestoasă de vânzare. Privirile li se întâlnesc 
şi imediat îşi dă seama că ea este bucata lipsă din 
viaţa lui. Premiul publicului la festivalul Fanta-
sia 2015!
Ryoichi works for a company that sells musical in-
strument components. A failed rock musician, his 
life is frustrating and miserable. One day Ryoichi 
finds a little pet turtle for sale. Their eyes meet and 
he immediately know that the turtle is the missing 
piece in his life. Winner of the Audience Award at 
Fantasia 2015!

FOCUS LIBAN
DRAGOSTE ŞI SEX ÎN STIL MUSULMAN
(Halal Love and Sex / Bil Halal, Germania-
Liban, 2015) 95’
R. Assad Fouladkar. Cu: Darine Hamze, Rodrigue 
Sleiman, Mirna Moukarzel.

Această adorabilă farsă selecționată la Festivalul 
de la Sundance intersectează trei poveşti în care 
musulmani devotaţi din Beirut încearcă să-şi 
trăiască iubirile şi să-şi îndeplinească dorinţele 
fără să încalce regulile religiei.
Three individual but intertwined stories in which 
devout Beirut Muslims try to manage their love lives 
and desires without breaking any of their religion’s 
rules, in this entertaining farce screened this year in 
Sundance. 

ZIUA MAGHIARĂ
DRIFTER
(Drifter, Ungaria-Germania, 2014) 72’
R. Gábor Hörcher. Cu: Richárd Steinbach, Rozália 

Rajki, Zoltán Steinbach.
Ricsi vrea să gonească prin viaţă în scrâşnet de 
pneuri, doar că viaţa insistă să apese pe frână. 
Nu este uşor pentru puştiul de 18 ani din săraca 
provincie maghiară. Ricsi renunţă la şcoală pen-
tru că lui i se pare mult mai importantă competi-
ţia locală de raliu, dar are el vreo şansă să câşti-
ge? Premii la IDFA şi Jihlava 2015!
Ricsi really wants to speed through life on squeal-
ing tires, but finds that life is constantly applying 
the handbrake. It’s not easy for an 18-year-old in 
the poverty-stricken Hungarian countryside. He 
drops out of school because the upcoming local rally 
is much more important to him. Is there any chance 
for him to win? Winner of awards at IDFA and Ji-
hlava 2015!

FĂRĂ LIMITĂ
DUPĂ EDEN
(After Eden, Canada, 2015) 80’
R. Hans Christian Berger. Cu: Alyssa Reece, 
Cameron Crosby.

Actriţă în filme pentru adulţi, Eve are parte de 
succes datorită talentului de a mima inocenţa 
pentru publicul ei invizibil. Adam este un stu-
dent singuratic obsedat de Eve. Când în sfârşit 
o găseşte şi în viaţa reală, Adam vrea să îi ceară 
ceva lui Eve… Film nerecomandat minorilor.
Eve is a successful adult film performer whose daily 
routine consists in feigning youthful innocence to 
please her invisible audience. Adam is a reclusive 
student with a fixation on Eve. When he finally 
tracks her down in the real world, he has something 
to ask from Eve… This film is not suitable for chil-
dren.

E
SUSPECŢI DE SERVICIU
EPITAF
(Epitafio / Epitaph, Mexic, 2015) 82’
R. Yulene Olaizola, Rubén Imaz. Cu: Xabier 
Coronado, Martín Román, Carlos Triviño.

În 1519 trei conchistadori spanioli urcă în vâr-
ful imensului vulcan Popocatepetl, la 5400 de 
metri altitudine. Este o călătorie epuizantă, dar 
misiunea lor este de mult prea mare importanţă 
pentru planurile armatei lui Hernán Cortés ca să 
dea înapoi.
In 1519, three Spanish Conquistadors march to the 
summit of the great volcano Popocatepetl, of 5400 
meters high. It is an arduous walk, but their mis-
sion is of great importance for the interests of the 
Hernán Cortés army.

SUSPECŢI DE SERVICIU
ERETICUL
(El apostata / The Apostate, Spania-
Franţa-Uruguay, 2015) 80’
R. Federico Veiroj. Cu: Alvaro Ogalla, Marta 
Larralde, Barbara Lennie.

Tamayo este conştient că trebuie să se schim-
be, prea le-a făcut până acum pe plac părinților 
lui. Dar a-ţi găsi propriul drum este un demers 
dificil, iar Tamayo alege să facă primul pas prin 
transformarea sentimentelor sale în cuvinte. Va 
reuşi el să se schimbe? Premiul FIPRESCI la San 
Sebastian 2015!
Tamayo knows he needs to change the person he has 
become under the pressure of his parents’ expecta-
tions. But finding his own path is very hard and as 
a first step, it seems helpful to turn his feelings into 
words. Will his transformation be a success? Winner 
of the FIPRESCI Award at San Sebastian 2015!

3X3
EU, TU, EL, EA
(Je, tu, il, elle / I, You, He, She, Franţa-
Belgia, 1976) 86’
R. Chantal Akerman. Cu: Chantal Akerman, Niels 

DUPĂ EDEN
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Arestrup, Claire Wauthion.
Tânăra Julie e singură în camera ei. Schimbă lo-
cul mobilelor şi scrie scrisori. Pleacă de acasă şi 
se întâlneşte cu un şofer cu care mănâncă şi bea. 
Mai târziu, se va întâlni şi cu o tânără... Eu, tu, 
el, ea a fost proiectat la Berlin 2016 pentru a cele-
bra a 30-a aniversare a premiului Teddy!
Julie, a young woman alone in a room moves her 
furniture and writes letters. She leaves her room 
and finds a driver with whom she eats and drinks. 
Later, she joins a young woman... I, You, He, She was 
shown at this year’s Berlinale in order to celebrate 
the 30th anniversary of the Teddy Award!

FĂRĂ LIMITĂ
EVA NU DOARME
(Eva no duerme / Eva Doesn’t Sleep, 
Franţa-Argentina-Spania, 2015) 86’
R. Pablo Agüero. Cu: Gael García Bernal, Denis 
Lavant, Imanol Arias.

1952, Eva Perón tocmai a murit. Este cea mai iu-
bită, dar şi cea mai detestată personalitate poli-
tică a Argentinei. Un expert este însărcinat să o 
îmbălsămeze. După un efort îndelungat, rezulta-
tul e remarcabil. Trupul ei, dispărut preț de 25 de 
ani, va deveni cauza unor încleştări tensionate.
1952, Eva Perón just died. She is the most beloved, 
but also hated political figure of Argentina. An ex-
pert is in charge of her embalming. After years of 
hard work, he achieves a remarkable work. Her body, 
reportedly gone for 25 years, becomes the stake of 
various clashes.

F
COMPETIŢIE
FADO
(Fado, Germania, 2016) 102’
R. Jonas Rothlaender. Cu: Golo Euler, Luise Heyer, 
Albano Jerónimo.

Tânărul doctor Fabian ajunge la Lisabona pentru 
a o recuceri pe fosta iubită, Doro. Vrea să-i arate 
că a învăţat din greşeli şi că îşi doreşte cu dispe-

rare să fie iar împreună. Dar pe măsură ce se rea-
propie, vechile temeri încep din nou să-i bântuie. 
Gelozia lui Fabian le va pune încă o dată relaţia 
la încercare.
Young doctor Fabian travels to Lisbon to win back 
his ex-girlfriend Doro. He wants to show her that he 
has learned from his mistakes and is serious about 
getting her back. As they are gradually getting closer 
again they are being haunted by their fears. Fabian’s 
jealousy once again puts their relationship to the 
test.

FOCUS LIBAN
FALAFEL
(Falafel, Liban, 2006) 80’
R. Michel Kammoun. Cu: Elie Mitri, Gabrielle Bou 
Rached, Issam Bou Khaled.

O seară de vară în Beirut. O noapte din viaţa lui 
Toufic, un tânăr libanez gata să-şi facă plimbă-
rile nocturne. Între familie, prieteni şi iubite, 
încearcă să profite de fiecare zi. Curând va des-
coperi că o viaţă normală în această ţară este un 
lux intangibil. Premiul Bayard d’Or la Namur 
2006!
A summer evening in Beirut. One night in the life 
of Toufic, a young Lebanese man, and his nocturnal 
rides. Between his family, friends and love affairs, 
he tries to seize every day of his existence. Soon he 
discovers that having a normal life in this country is 
a luxury out of his reach. Golden Bayard at Namur 
2006!

PROIECŢII SPECIALE
FALEZE DE NISIP
(Sand Cliffs, România, 1983) 97’
R. Dan Piţa. Cu: Victor Rebengiuc, Gheorghe 
Visu, Carmen Galin.

Doctorul Hristea se află în concediu la mare. Pe 
plajă îi sunt furate lucrurile. Doctorul susţine la 
Miliţie că vinovat este un tânăr de pe plajă. Deşi 
acuzatul nu-şi recunoaşte fapta, doctorul insistă 
ca el să fie pedepsit. Proiecţie specială în onoarea 
actriţei Carmen Galin, laureată cu Premiul de 
excelență TIFF 2016!
Hristea, a surgeon, spends his holidays at the sea-
side. While on the beach his belongings are stolen. 
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The surgeon tells the policeman that the thief is 
a young man on the beach. Although the accused 
doesn’t admit to the wrongdoing, Hristea insistes he 
should be punished. Special screening in honor of ac-
tress Carmen Galin, recipient of the TIFF Excellence 
Award at TIFF 2016!

MIDNIGHT DELIRIUM - HORROR 
LATINOAMERICAN
FANTOMA DE LA MĂNĂSTIRE
(El fantasma del convento / The Phantom 
of the Convent, Mexic, 1934) 85’
R. Fernando de Fuentes. Cu: Enrique del Campo, 
Marta Roel, Carlos Villatoro.

Alfonso, Eduardo şi Cristina se pierd în timpul 
unei drumeţii în pădure. Un călugăr ciudat dă 
peste ei şi îi duce la o mănăstire străveche. Aici, 
cei trei prieteni vor deveni protagoniştii unor 
aventuri cu adevărat macabre. Unul dintre cele 
mai faimoase horror-uri mexicane din istorie!
Alfonso, Eduardo and Cristina get lost when visiting 
a forest. A strange monk finds them and takes them 
to an ancient convent. There, the three friends will 
become the protagonists of truly macabre adven-
tures. One of the most famous Mexican horrors ever!

CE SE ÎNTÂMPLĂ, DOCUMENTARULE?
FAPTELE PĂRINŢILOR NOŞTRI: 
MOŞTENIREA NAZISTĂ
(What Our Fathers Did: A Nazy Legacy, 
Marea Britanie, 2015) 92’
R. David Evans. Cu: Niklas Frank, Horst von 
Wachter, Philippe Sands.

Avocatul pentru drepturile omului Phillipe
Sands dă de urma celor doi ofiţeri nazişti care au 

ordonat incinerarea populaţiei evreieşti din sa-
tul natal al lui Sands, ucigându-i astfel aproape 
întreaga familie. În călătoria sa este însoţit de 
câte un fiu al fiecărui ofiţer...
Human rights lawyer Phillipe Sands retraces the 
steps of two high ranking Nazi officers who ordered 
the incineration of the entire Jewish population of a 
Sands’ home village and murdered most of his fam-
ily. He is accompanied on his journey by one son of 
each officer...

ZIUA MAGHIARĂ
FEBRĂ ÎN ZORI
(Fever at Dawn / Hajnali láz, Ungaria-
Suedia-Israel, 2015) 114’
R. Péter Gárdos. Cu: Emőke Piti, Milán Schruff, 
Gila Almagor.

Bazat pe întâmplări petrecute în realitate şi 
având ca fundal o tabără de reabilitare suedeză 
în toamna şi iarna lui 1945, filmul spune poves-
tea unei iubiri născute în cele mai bizare dintre 
împrejurări, între doi supravieţuitori ai Holoca-
ustului. Dragostea lor înfruntă toate obstacolele, 
inclusiv moartea.
Based on a true story, set in the Swedish rehabilita-
tion camps during the autumn and winter of 1945, 
the film centers on a love born in the strangest of cir-
cumstances between two long-suffering survivors of 
the Holocaust. Their love overcomes all obstacles in 
its path, including death.

#ANIMAL
FILM DE FAMILIE
(Family Film / Rodinny film, Cehia-
Germania-Slovenia-Franţa-Slovacia, 
2015) 95’
R. Olmo Omerzu. Cu: Karel Roden, Vanda 
Hybnerova, Daniel Kadlec.

Doi soţi pleacă să navigheze pe ocean, lăsându-şi 
cei doi copii acasă. Viaţa aparent lipsită de griji a 
copiilor este dată peste cap când pierd contac-
tul cu părinţii. Barca s-a răsturnat, iar câinele 
nu e de găsit. Când părinţii revin în sfârşit acasă, 
îi aşteaptă o surpriză teribilă... Premiul pentru 
contribuţie artistică la Tokyo 2015!
A couple goes sailing across the ocean, leaving their 
two children at home. The seemingly careless life is 

FEBRĂ ÎN ZORI

disturbed when they lose touch with their parents. 
The boat capsized and their dog went missing. When 
the parents return home they have a terrible sur-
prise... Best Artistic Contribution Award at Tokyo 
2015!

ZIUA MAGHIARĂ
FIUL LUI SAUL
(Son of Saul / Saul Fia, Ungaria, 2015) 107’
R. László Nemes. Cu: Géza Röhrig, Levente 
Molnár, Urs Rechn, Todd Charmont.

Octombrie 1944, Auschwitz-Birkenau. În timp 
ce lucrează la unul din crematorii, deţinutul ma-
ghiar Saul descoperă trupul unui băiat şi e con-
vins că acesta e fiul său. Saul îşi asumă o sarcină 
imposibilă: să-i ofere băiatului funeraliile cuve-
nite. Câştigătorul Oscarului pentru Cel mai bun 
film străin în 2016!
October 1944, Auschwitz-Birkenau. While work-
ing in one of the crematoriums, Hungarian prisoner 
Saul discovers the corpse of a boy he takes for his 
son. Saul decides to carry out an impossible task: of-
fer the boy a proper burial. Winner of the Best For-
eign Language Film Academy Award in 2016!

SUSPECŢI DE SERVICIU
FOTOMODELUL
(The Model, Danemarca-Polonia-Franţa-
Suedia, 2016) 105’
R. Mads Matthiesen. Cu: Maria Palm, Ed Skrein, 
Charlotte Tomaszewska.

Când tânăra Emma are şansa de a-şi împlini ma-
rele vis de a deveni fotomodel internaţional, fata 
lasă viaţa din Danemarca pentru capitala modei, 
Parisul. Aici întâlneşte în timpul unei şedinţe 

foto un fotograf chipeş de care se îndrăgosteş-
te. Dar relaţia lor se va transforma curând într-o 
obsesie periculoasă.
When young Emma gets the opportunity to become 
an international top model and make her dream a 
reality, she swaps her life in Denmark for fashion 
capital Paris. There, she meets and falls in love with 
an attractive photographer during a photo shoot. 
But their relationship rapidly turns into a danger-
ous obsession.

COMPETIŢIE
FRAGMENTAR
(Remainder, Marea Britanie-Germania, 
2015) 103’
R. Omer Fast. Cu: Tom Sturridge, Cush Jumbo, Ed 
Speleers, Danny Webb.

Un tânăr încearcă să-şi reconstruiască trecutul 
din amintiri fragmentare. Nici el şi nici prietenii 
săi nu pot anticipa extremele la care va ajunge 
pentru a-şi îndeplini misiunea. Film bazat pe ro-
manul cult al lui Tom McCarthy!
A young man tries to reconstruct his past out of 
fragmented memories. Neither his friends nor he 
can anticipate the extremes he will go to in realising 
his quest. A film based on the cult novel by Tom Mc-
Carthy!

SUPERNOVA
FRANCOFONIA
(Francofonia, Franţa-Germania-Olanda, 
2015) 87’
R. Alexander Sokurov. Cu: Louis-Do de 
Lencquesaing, Benjamin Utzerath, Vincent 
Nemeth.

Povestea a doi oameni remarcabili, directo-
rul Luvrului, Jacques Jaujard, şi ofiţerul nazist 
Franziskus Wolff-Metternich. Mai întâi inamici 
şi apoi aliaţi, colaborarea lor este unicul motiv 
pentru care inestimabile comori artistice există 
încă. Premiul Fedeora pentru Cel mai bun film 
Euro-mediteranean la Veneţia 2015!
The story of two remarkable men, Louvre director 
Jacques Jaujard and Nazi Occupation officer Count 
Franziskus Wolff-Metternich - enemies then collabo-
rators - whose alliance would be the driving force be-
hind the preservation of museum treasures. Fedeora 

FIUL LUI SAUL
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Award for Best Euro-Mediterranean Film at Venice 
2015!

EXPRESUL BUCUREŞTI-BERLIN
FRĂŢIA NOPŢII
(Brothers of the Night / Brüder der Nacht, 
Austria, 2016) 88’
R. Patric Chiha.

Între Dunăre şi clădirile de birouri din Viena res-
piră o lume paralelă populată de proscrişii socie-
tăţii respectabile. Purtându-şi gecile de piele ca 
pe nişte armuri, romi de origine bulgară pozea-
ză, se joacă şi seduc în stilul lui Marlon Brando. 
Care este povestea lor?
In an underworld, against the backdrop of the Dan-
ube and Vienna’s skyline, live the underdogs of re-
spectable society. Sporting their leather jackets like 
suits of armour, these Bulgarian Roma pose, play 
and seduce Marlon Brando style. What is their sto-
ry?

CINEMA, MON AMOUR
FRUMUSEŢE BLESTEMATĂ
(Doomed Beauty / Zkáza krásou, Cehia, 
2014) 90’
Cu: Helena Trestikova. R: Lida Baarova, Vladimir 
Borsky, Frantisek Cap.

Lida Baarova: o actriţă a cărei frumuseţe i-a fost 
cel mai mare dar, dar şi blestem. A devenit repe-
de cel mai mare star al Cehoslovaciei şi i-a fasci-
nat pe cei mai temuţi bărbaţi ai vremurilor sale. 
Dar o aventură cu nazistul Joseph Goebbels a 
transformat-o într-un duşman în propria ţară. 
Premieră internaţională!
Lida Baarova: an actress whose beauty was her 

greatest gift as well as her curse. She quickly became 
the leading Czechoslovak movie star and was able to 
captivate the most feared men of her era. But her af-
fair with Joseph Goebbels transformed her into an 
enemy of her own country. International premiere!

FOCUS LITUANIA
FRUMUŞICA
(The Beauty / Gražuolė, Lituania, 1969) 
67’
R. Arūnas Žebriūnas. Cu: Inga Mickyte, Lilija 
Zadeikyte, Arvidas Samukas.

Copiii din cartier îndrăgesc un joc: unul dintre 
ei stă în centrul unui cerc, iar ceilalţi îl copleşesc 
cu complimente. O fetiţă, Inga, primeşte o mul-
ţime de complimente şi toată lumea o consideră 
frumuşică. Dar totul se schimbă atunci când un 
băiat necunoscut se mută în cartier şi-i spune că 
e urâtă… Copie restaurată digital a unui film cla-
sic lituanian.
Neighbourhood children play a game: one of the kids 
dances in the centre of the circle while the others 
shower him or her with compliments. A little girl, 
Inga, receives a lot of compliments and is therefore 
considered a beauty. Everything changes when a new 
boy moves into the neighbourhood and tells her she’s 
ugly. Digitally restored copy of a Lithuanian clas-
sic film.

CINEMA, MON AMOUR
FURIA DEMONULUI
(La rage du démon / Fury of the Demon,  
Franţa, 2016) 60’
R. Fabien Delage. Cu: Jean-Jacques Bernard, 
Christophe Gans, Alexandre Aja, Christophe 
Lemaire.

O fascinantă investigaţie care ne poartă pe ur-
mele unor violente manifestaţii de stradă din se-
colele 19 şi 20, manifestaţii provocate de un film 
rar şi periculos: La rage du démon, atribuit cine-
astului francez Georges Méliès. Documentarul 
ridică vălul lăsat peste unul dintre cele mai huli-
te şi bulversante filme realizate vreodată!
A captivating investigation that takes us on the 
traces of violent riots having taken place through-
out the 19th and 20th centuries, caused by a rare 
and dangerous film: Fury of the Demon, attributed 

 FRĂŢIA NOPŢII
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to French director Georges Méliès. The documentary 
pulls back the veil on the most cursed and disturbing 
movie ever made!

SUPERNOVA
FURTUNA
(Tempête / Land Legs, Franţa, 2015) 89’
R. Samuel Collardey. Cu: Dominique Leborne, 
Matteo Leborne, Mailys Leborne.

Dom are 36 de ani şi este marinar pe un vas de 
pescuit. În ciuda lungilor sale absenţe, copiii săi 
adolescenţi au decis să rămână cu el atunci când 
părinţii lor au divorţat. Dar când fiica lui, Mai-
lys, rămâne însărcinată, Dom este conştient că 
în curând va trebui să aleagă între viața pe uscat 
şi cea pe mare... Premiul Orizzonti pentru Cel 
mai bun actor la Veneţia 2015!
Dom is a 36-year old sailor on board of a fishing 
boat. Despite of his long absences, his teenaged chil-
dren decided to live with their father since the di-
vorce of the parents. But when his daughter Mailys 
gets pregnant, Dom understands that he will have 
to choose... Horizons Award for Best Actor at Ven-
ice 2015!

EXPRESUL BUCUREŞTI-BERLIN
FURTUNĂ ÎN DEŞERT
(Sand Storm / Sufat Chol, Israel-Franţa, 
2016) 87’

Jalila se află în situaţia neplăcută de a fi gazda 
ceremoniei ce îl va lega pe Suliman, soţul ei, de a 
doua lui soţie, o femeie mult mai tânără. În tim-
pul festivităţii, Jalila dă peste fiica ei mai mare, 
Layla, în timp ce se sărută cu un coleg de la uni-
versitate - o legătură interzisă ce ar putea dez-

onora familia. Marele premiu al juriului la Sun-
dance 2016!
Jalila finds herself in the awkward position of host-
ing her husband Suliman’s marriage to a second, 
much younger wife. During the celebration, Jalila 
stumbles across eldest daughter Layla’s involvement 
with a boy from her university - a strictly forbid-
den liaison that would shame the family. Grand Jury 
Prize at Sundance 2016!

G
FOCUS LIBAN
GLONŢ RĂTĂCIT
(Stray Bullet / Rsassa Taycheh, Liban, 
2010) 76’
R. Georges Hachem. Cu: Nadine Labaki, Takla 
Chammoun, Hind Taher.

Sfârşitul verii lui 1976, într-o suburbie din nor-
dul Beirutului. Noha se mărită. Familia ei e uşu-
rată pentru că profită de această ultimă şansă 
înainte de a deveni o fată bătrână, ca sora ei mai 
mare. Totul va fi minunat. Cu toate acestea, cu 
15 zile înainte de nuntă, Noha se răzgândeşte. 
Cel mai bun scenariu la Cairo 2010! Precedat de 
Waves ‘98, Palme d’Or pentru scurtmetraj, Can-
nes 2015.
End of summer of summer 1976, northern suburb of 
Beirut. Noha is getting married. Her family is releaved 
for she’s taking her last chance before she becomes an 
old maid like her elder sister. Everything is going for 
the best. Still, fifteen days before the wedding, Noha 
changes her mind. Best Screenplay Award at the 2010 
Cairo film festival! Preceded by Waves ‘98, winner of 
the Golden Palm for short film, Cannes 2015.

3X3
GREAŢĂ
(Nausea / Bulanti, Turcia, 2015) 116’
R. Zeki Demirkubuz. Cu: Zeki Demirkubuz, 
Şebnem Hassanisoughi, Öykü Karayel.

Ahmet, un lector universitar, îşi conduce soţia 
şi fiica după ce cuplul a decis să se separe pentru 
o perioadă. Mai târziu în aceeaşi noapte, Ahmet 

FURTUNĂ ÎN DEŞERT

este cu amanta, când află că soţia şi fiica i-au 
murit într-un accident de maşină. Curând eve-
nimente bizare încep să se petreacă... Menţiune 
specială la festivalul de la Sofia!
Ahmet, a university lecturer, sees off his wife and 
daughter after they both decide to separate for a 
while. When news arrives the same night that both 
have been killed in a car accident, Ahmet is with his 
lover. Soon strange things start happening... Special 
Mention at the 2015 Sofia film festival!

H
CINEMA, MON AMOUR
HAITA
(The Wolfpack, SUA, 2015) 90’
R. Crystal Moselle. Cu: Bhagavan Angulo, 
Govinda Angulo, Jagadisa Angulo, Krsna Angulo, 
Mukunda Angulo, Narayana Angulo.

Izolaţi de societate într-un apartament din 
Manhattan, fraţii Angulo învaţă despre lumea 
de afară din filmele vizionate. Porecliţi „Haita de 
lupi”, fraţii îşi petrec copilăria reconstituind fil-
mele favorite. Lumea le este dată peste cap când 
unul dintre ei decide să iasă din casă... Marele 
premiu al juriului la Sundance 2015!
Locked away from society in an apartment in Man-
hattan, the Angulo brothers learn about the out-
side world through the films that they watch. Nick-
named, „The Wolfpack,” the brothers spend their 
childhood reenacting their favorite films. Their 
world is shaken up when one of the brothers decides 

to revisit the outside world. Grand Jury Prize at 
Sundance 2015!

WEEKEND LA CASTEL
HAXAN
(Haxan: Witchcraft Through the Ages, 
Suedia, 1922) 91’
R. Benjamin Christensen. Cu: Benjamin 
Christensen, Elisabeth Christensen, Maren 
Pedersen.

Un mix bizar de ficțiune şi documentar care de-
scrie evoluţia vrăjtoriei, de la rădăcinile sale pă-
gâne până la confundarea ei cu isteria în Europa 
modernă. Proiecţie găzduită de castelul Banffy 
de la Bonţida şi acompaniată de Orchestra Ope-
rei Maghiare din Cluj-Napoca, dirijor: Simona 
Strungaru! Coloana sonoră a acestui film mut 
este compusă de Bardi Johansson, unul dintre 
cei mai cunoscuți artişti islandezi ai genului 
electro-pop.
A fictionalized documentary showing the evolution 
of witchcraft, from its pagan roots to its confusion 
with hysteria in modern Europe. Screening at the 
Banffy castle in Bonţida accompanied by the Cluj-
Napoca Hungarian Opera Orchestra; conductor: 
Simona Strungaru! The score of this silent film was 
written by Bardi Johansson, one of the most famous 
Icelandic electro-pop artists. 

PIAŢA UNIRII
HEIL
(Heil, Germania, 2015) 104’
R. Dietrich Brüggemann. Cu: Benno Fuermann, 
Liv Lisa Fries, Jerry Hoffmann, Jacob Matschenz.

Apreciatul scriitor afro-german Sebastian Klein 
este în turneu în provinciile est-germane şi are 
parte de o primire specială din partea neonaziş-
tilor locali: o lovitură în moalele capului, care îl 
face să-şi piardă memoria. Nina, iubita însărci-
nată a lui Sebastian, începe să îl caute...
The acclaimed Afro-German author Sebastian Klein 
is on a reading tour in the East German backwater 
and is given a fitting welcome by local neo-Nazis: a 
blow to the head. Sebastian promptly loses his mem-
ory. Nina, Sebastian’s pregnant girlfriend, comes 
searching for him...

HAITA
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CINEMA, MON AMOUR
HELMUT BERGER, ACTOR
(Helmut Berger, Actor, Austria, 2015) 91’
R. Andreas Horvath. Cu: Helmut Berger, Viola 
Techt, Andreas Horvath.

Un portret intim al legendarului actor şi fostă 
„muză” a lui Luchino Visconti, Helmut Berger, 
care, după ce s-a bucurat câteva decenii de statu-
tul de star şi de cele mai extravagante petreceri 
de pe glob, a adoptat un stil de viaţă mai rezer-
vat. Slobod la gură, controversatul Berger are o 
mulţime de spus despre marile nume ale cinema-
ului! Film nerecomandat minorilor.
An intimate portrait of the legendary actor and for-
mer Luchino Visconti „muse” Helmut Berger, who - 
after decades of movie stardom and jet set extrava-
ganza - has settled for a more secluded and modest 
lifestyle. Berger has a lot to say about the cinema’s 
greats! This film is not suitable for children.

CINEMA, MON AMOUR
HITCHCOCK/TRUFFAUT
(Hitchcock/Truffaut, SUA-Franţa, 2015) 
80’
R. Kent Jones. Cu: Alfred Hitchcock, François 
Truffaut.

Filmul trece în revistă antologica serie de con-
versaţii între Alfred Hitchcock şi François 
Truffaut, subliniind dragostea lor pentru cinema 
şi demonstrând influenţa pe care cei doi maeştri 
au avut-o asupra celei de-a şaptea arte.
The film journeys through the extensive series of 
conversations between Alfred Hitchcock and Fran-
çois Truffaut, illustrating their love for filmmaking 
and demonstrating their impact on modern world 
cinema.

I
ZILELE FILMULUI ROMÂNESC
ILEGITIM
(Illegitimate, România, 2016) 89’
R. Adrian Sitaru. Cu: Alina Grigore, Robi Urs, 
Adrian Titieni, Bogdan Albulescu.

Doi fraţi şi o iubire ilegitimă. Multiple acuzaţii 
şi un tată care e doctor. O familie în care nimeni 
nu a tras linia dintre ceea ce e moral şi ceea ce e 
legal. Nici măcar atunci când e vorba de avort. 
Premiul C.I.C.A.E. la Berlin 2016!
Two siblings and an illegitimate love. A father who’s 
a doctor and several accusations. A family in which 
no one ever drew a line between what’s moral and 
what’s legal. Not even when it comes to abortion. 
C.I.C.A.E. Award at this year’s Berlinale!

ZILELE FILMULUI ROMÂNESC
IMAGINI DIN VIS
(Dream Images, România, 2016) 78’
R. Sorin Luca. Cu: Rodion Ladislau Roşca.

Era anul 1978 şi România se afla sub controlul 
dictatorului Ceauşescu. Artiştii erau persecutaţi 
şi închişi din cauza originii sau a opiniilor lor 
„inacceptabile”. Printre ei, extrem de talentatul 
muzician Rodion Roşca. Deşi era un star radio, 
albumul său de debut nu a fost niciodată lansat. 
Premieră mondială la TIFF!
It was 1978 and the Romanian dictator Ceauşescu 
was in control of the country. Artists were being 
prosecuted and isolated due to their „unacceptable” 
background and views. Amongst them stood the ex-
tremely talented musician Rodion Roşca. Although 
he was a radio star, his debut album was never re-
leased. World premiere at TIFF!

CINEMA, MON AMOUR
INGRID BERGMAN, DESPRE EA ÎNSĂŞI
(Ingrid Bergman: In Her Own Words, 
Suedia, 2015) 114’
R. Stig Björkman. Cu: Isabella Rossellini, Robert 

HELMUT BERGER, ACTOR
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Rossellini, Liv Ullman.
În primăvara lui 2011, regizorul Stig Björkman 
o întâlneşte pe fiica lui Ingrid Bergman, Isabella 
Rossellini, iar ea îi sugerează să „facă un film 
despre Mama”. Prin Isabella, Stig va reuşi să spu-
nă povestea acestui nume de referință al cinema-
ului prin propriile cuvinte şi imagini.
In spring 2011, director Stig Björkman meets Ingrid 
Bergman’s daughter Isabella Rossellini and she sug-
gests him to ”make a film about Mama”. Through Is-
abella, Stig is able to tell the story of one of cinema’s 
greats through her own words and images.

#ANIMAL
INIMĂ DE CÂINE
(Heart of a Dog, Franţa-SUA, 2015) 75’
R. Laurie Anderson. Heung-Heung Chin, Jenni 
Muldaur, Matt Vega.

Având-o în centrul atenţiei pe Lolabelle, terri-
erul regizoarei, decedat în 2011, Heart of a Dog 
este un eseu personal care întreţese amintiri din 
copilăria celebrei artiste, un jurnal video, cuge-
tări filozofice despre colectarea de date, obsesia 
supravegherii şi concepţia budistă despre viaţa 
de apoi. Unul dintre cele mai personale filme din 
selecţia TIFF de anul acesta!
Centering on Anderson’s beloved rat terrier Lola-
belle, who died in 2011, Heart of a Dog is a personal 
essay that weaves together childhood memories, vid-
eo diaries, philosophical musings on data collection, 
surveillance culture and the Buddhist conception of 
the afterlife. One of the most personal films in this 
year’s TIFF!

3X3
INOCENŢĂ
(Innocence / Masumiyet, Turcia, 1997) 105’
R. Zeki Demirkubuz. Cu: Derya Alabora, Haluk 
Bilginer, Guven Kıraç.

Eliberat după zece ani în închisoare, Yusuf ajun-
ge la Izmir pentru a-şi vizita sora. Cum nu are 
unde să rămână peste noapte, se cazează la un 
hotel ieftin şi decrepit. Curând, drumul său se 
încrucişează cu cel al unei familii ciudate. În lup-
ta lui Yusuf pentru supravieţuire, această întâl-
nire reprezintă iniţial o rază de speranţă... Cel 
mai bun film la Istanbul 1998!
Yusuf, released from prison after having served a 
ten-year sentence, goes to Izmir to visit his sister. 
Having no other place to go, he settles down in a 
cheap, run-down hotel. Soon, his path crosses with 
that of a strange family. In Yusuf ’s struggle to sur-
vive, the family initially seems a glimpse of hope... 
Best Film at the 1998 Istanbul film festival!

FĂRĂ LIMITĂ
INTEROGATORIU
(Interrogation / Visaaranai, India, 2015) 
108’
R. Vetrimaaran. Cu: Dinesh Ravi, Samuthrakani, 
Kishore Kumar, Murugadas Periyasamy, Anandi.

Patru imigranţi sunt arestaţi de poliţie, torturaţi 
şi constrânşi să recunoască o infracţiune de care 
nu aveau habar. Când orice speranţă pare pierdu-
tă, un poliţist din satul lor le ia apărarea la pro-
ces şi le obţine libertatea. Dar poliţistul cere o 
favoare... Premiul Amnesty Internaţional la fes-
tivalul de la Veneţia 2015!
Four immigrants are arrested by the police, tortured 
and forced to admit to a crime they have no knowl-
edge of. When all hope seems lost, a policeman from 
their hometown speaks on their behalf at the court 
hearing, setting them free. But the policeman asks 
for a return favour... Winner of the Amnesty Inter-
national Award at the 2015 Venice film festival!

 INTEROGATORIU

Î
SUPERNOVA
ÎMBRĂŢIŞAREA ŞARPELUI
(El abrazo de la serpiente / Embrace of 
the Serpent, Columbia, 2015) 123’
R. Ciro Guerra. Cu: Jan Bijvoet, Brionne Davis, 
Antonio Bolivar Salvado Yangiama.

Povestea epică a primului contact, a apropierii, 
trădării şi, în sfârşit, a prieteniei dintre Kara-
makate, un şaman de pe Amazon, şi doi oameni 
de ştiinţă, primii care au călătorit pe Amazo-
nul nordvestic în căutarea cunoaşterii ancestra-
le. Nominalizare la Oscarul pentru Cel mai bun 
film străin în 2016!
The epic story of the first contact, approach, betray-
al and, eventually, friendship, between Karamakate, 
an amazonian shaman and two scientists that be-
come the first men to travel the Northwest Amazon 
in search of ancestral knowledge. Film nominated at 
the Best Foreign Language Picture category at this 
year’s Academy Awards!

FOCUS CROAŢIA
ÎN BĂTAIA SOARELUI
(The High Sun / Zvizdan, Croaţia-
Slovenia-Serbia, 2015) 124’
R. Dalibor Matanic. Cu: Tihana Lazovic, Goran 
Markovic, Nives Ivankovic.

Trei poveşti de dragoste derulate în trei decenii 
diferite, în două sate din Balcani a căror istorie a 
fost întunecată de animozităţi interetnice: aces-

ta este un film despre pericolele - dar şi despre 
perseverenţa - iubirii interzise. Premiul Juriu-
lui Un Certain Regard la festivalul de la Cannes 
2015!
Three different love stories, set in three consecu-
tive decades, in two neighboring Balkan villages 
burdened with a long history of inter-ethnic hatred: 
this is a film about the dangers - and the enduring 
strength - of forbidden love. Winner of the Un Cer-
tain Regard Jury Prize last year at Cannes!

ZILELE FILMULUI ROMÂNESC
ÎN CĂUTAREA TATĂLUI PIERDUT
(In Search of the Lost Father, România, 
2016) 61’
R. Ionuţ Teianu. Cu: John Moore.

Când s-a născut John, în 1934, mama sa i-a dat 
trei nume: John, Constantin şi Brâncuşi. I-a spus 
că tatăl său e faimosul sculptor Constantin Brân-
cuşi, dar că nu trebuie să spună nimănui acest 
lucru. John a ţinut secretul toată viaţa. Acum, la 
78 de ani, începe dificila misiune de a-şi regăsi 
tatăl pierdut. Premieră mondială la TIFF!
When John was born, in 1934, his mother gifted him 
with three names: John, Constantin, and Brâncuşi. 
She told him his father was Constantin Brâncuşi, the 
famous sculptor, but that he was never to tell a soul. 
John kept this a secret his entire life. Today, at the 
age of 78, he embarked on a difficult quest to find his 
lost father. World premiere at TIFF!

FĂRĂ LIMITĂ
ÎN CIUDA NOPŢII
(Malgré la nuit / Despite the Night, 
Franţa-Canada, 2015) 150’
R. Philippe Grandrieux. Cu: Roxane Mesquida, 
Kristian Marr, Ariane Labed.

Muzicianul britanic Lenz o caută pe iubita lui 
Madeleine, care a dispărut ca prin minune, doar 
că începe o aventură nebună cu autodestructiva 
Héléne. Încă suferind după moartea copilului ei, 
Héléne caută uitare în sumbra lume subterană 
a sexului brutal, urmată îndeaproape de Lenz. 
Film nerecomandat minorilor.
English musician Lenz searches for his lover Mad-
eleine, who has mysteriously disappeared, but tum-
bles into an amour fou with self-destructive Héléne. 

 ÎMBRĂŢIŞAREA ŞARPELUI
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Grieving the loss of her infant son, Héléne seeks 
oblivion in the murky subterranean world of a brutal 
sex ring, followed by Lenz. This film is not suitable 
for children.

SUPERNOVA
ÎN STOC
(Almacenados / Warehoused, Mexic, 
2015) 90’
R. Jack Zagha Kababie. Cu: José Carlos Ruiz, Hoze 
Meléndez.

Un angajat în pragul pensionării şi tânărul care 
ar trebui să-l înlocuiască petrec cinci zile la locul 
de muncă, un imens şi gol depozit unde parcă nu 
se întâmplă nimic. Apăsarea unei mari minciuni 
va da naştere unei legături între cei doi: conşti-
inţa celor care s-au ratat. Premiul publicului la 
festivalul de la Morelia 2015!
An employee about to retire and the young man 
who is to take over, share five journeys in the work 
place, an enormous empty warehouse where appar-
ently nothing ever happens. The weight of a great lie 
will be building an indomitable tie between the two: 
the conscience of losers. Audience Award at Morelia 
2015!

SUPERNOVA
ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU
(Home Care / Domaci pece, Cehia-
Slovacia, 2015) 92’
R. Slavek Horak. Cu: Alena Mihulova, Boleslav 
Polivka, Tatiana Vilhelmova.

Vlasta e asistentă medicală şi nu trăieşte decât 
pentru soțul ei Lada, fiica lor şi pacienții ei, că-
rora le este foarte dedicată. Doar că într-o zi lu-

crurile se schimbă şi Vlasta trebuie să accepte că 
e vremea ca şi de ea să aibă grijă cineva. Premiul 
pentru Cea mai bună actriţă la Karlovy Vary 
2015!
Dedicated home care nurse Vlasta lives for her hus-
band Lada, her daughter, and her patients. But then 
one day things change and Vlasta comes to real-
ize that she might need some care too. Best Actress 
Award at Karlovy Vary 2015!

EDUCATIFF
ÎNTOARCEREA ACASĂ
(Returning Home / Å vende tilbake, 
Norvegia, 2015) 75’
R. Henrik Martin Dahlsbakken. Cu: Åsmund 
Høeg, Fredrik Grøndahl, Ingar Helge Gimle.

Einar se întoarce la familia din Norvegia după ce 
a luptat în Afganistan timp de aproape 12 luni, 
doar că este foarte distant la revederea cu cei 
dragi. A doua zi pleacă la vânătoare şi seara nu se 
întoarce, aşa cum promisese. După ce îl aşteaptă 
o noapte întreagă, fiii lui pornesc să-l caute.
Einar returns to his family in Norway after serving 
as an officer in Afghanistan for nearly a year, but he 
is very distant upon seeing his family again. He goes 
out hunting the morning after and doesn’t return 
as promised that evening. After spending the entire 
night waiting, his sons decide to look for him.

SUPERNOVA
ÎNTRE PĂMÂNT ŞI MARE
(La ciénaga - Entre el mar y la tierra / 
Between Sea and Land, Columbia, 2016) 
98’
R. Manolo Cruz & Carlos Del Castillo. Cu: Manolo 
Cruz, Vicky Hernandez, Viviana Serna.

Alberto (interpretat de Cruz, care a şi conceput 
acest film) are 28 de ani şi trăieşte lângă Marea 
Caraibelor, pe care visează să o viziteze, doar că 
tânărul este imobilizat la pat, cu mama lui, Rosa, 
drept asistentă iubitoare. Umorul special al lui 
Alberto îi ajută să înfrunte situaţia, dar curând 
visul său despre mare nu va mai putea fi igno-
rat... Premiul special al juriului pentru interpre-
tare (Cruz şi Hernandez) şi Premiul publicului la 
Sundance 2016!
28-year-old Alberto (played by Cruz, who also cre-

 ÎN STOC
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ated this film) lives near the Caribbean sea, which 
he dreams of one day visiting. But Alberto is con-
fined to his bed, as his mother Rosa lovingly takes 
care of him. Alberto’s wry humor helps them muster 
the strength to endure, but his dream of the sea can 
not be ignored for too long... Special Jury Prize for 
Acting (Cruz and Hernandez) & Audience Award at 
Sundance 2016!

J
3X3
JEANNE DIELMAN, STRADA COMERŢULUI 
23, COD 1080, BRUXELLES
(Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 
1080 Bruxelles / Jeanne Dielman, 23 
Commerce Quay, 1080 Brussels, 1975) 201’
R. Chantal Akerman. Cu: Delphine Seyrig, Jan 
Decorte, Henri Storck.

O gospodină văduvă îşi face treburile casnice, 
are grijă de apartamentul în care locuieşte cu fiul 
adolescent şi uneori întreprinde un anumit lucru 
pentru a-şi asigura traiul zilnic. Într-o zi, ceva 
se întâmplă, iar de viaţa ei bine pusă la punct se 
alege praful. O capodoperă a cinema-ului femi-
nist!
A lonely widowed housewife does her daily chores, 
takes care of her apartment where she lives with 
her teenage son, and turns the occasional trick to 
make ends meet. However, something happens that 
changes her safe routine. A masterpiece of feminist 
cinema!

MIDNIGHT DELIRIUM - HORROR 
LATINOAMERICAN
JUAN AL MORŢILOR
(Juan de los muertos / Juan of the Dead, 
Cuba, 2011) 92’
R. Alejandro Brugués. Cu: Alexis Díaz de Villegas, 
Jorge Molina, Andros Perugorría.

Juan are 40 de ani şi pe cei mai mulţi i-a petrecut 
în Cuba, nefăcând nimic. E stilul său de viaţă şi e 
gata să-l apere cu orice preţ. Când oamenii încep 
să se atace unii pe alţii, Juan şi amicii săi îşi dau 

seama că atacatorii nu sunt fiinţe umane norma-
le şi că nu e tocmai uşor să-i lichideze. Cel mai 
bun film la Fantasporto 2012!
Juan is 40 years old, most of which he spent in Cuba 
doing absolutely nothing. It’s his way of life, and he’s 
prepared to defend it at any cost. When people start 
attacking one another, Juan and his friends realize 
that the attackers are not normal human beings and 
that killing them is quite a difficult task. Interna-
tional Fantasy Film Award at Fantasporto 2012!

FOCUS LITUANIA
JUCĂTORUL
(The Gambler / Losejas, Lituania-Letonia, 
2013) 109’
R. Ignas Jonynas. Cu: Vytautas Kaniusonis, Oona 
Mekas, Romuald Lavrynovic.

Vincentas lucrează ca paramedic şi este cel mai 
eficient angajat al spitalului de urgenţă, dar via-
ţa sa e afectată de pasiunea pentru jocurile de 
noroc. Lui Vincentas îi vine o idee: ce-ar fi să cre-
eze un joc ilegal legat chiar de profesia lui? Pre-
miul special al juriului la Varşovia 2015!
Paramedic Vincentas is the best employee at the 
emergency services station, but his life is affected by 
gambling. An idea strikes Vincentas: to create an il-
legal game related to his profession... Winner of the 
Special Jury Award at the 2015 Warsaw film festi-
val!

L
EDUCATIFF
LA CAPĂTUL LUMII
(Tout en haut du monde / Long Way 
North, Franţa, 2015) 80’
R. Rémi Chayé. Cu: Christa Théret, Féodor Atkine, 
Thomas Sagois.

1982, Sankt Petersburg. Saşa, o tânără aristocra-
tă, a fost dintotdeauna fascinată de viaţa buni-
cului ei, renumit explorator. Acesta nu s-a mai 
întors din ultima sa expediţie la Polul Nord, iar 
Saşa fuge de acasă pentru a-l căuta. Premiul pu-
blicului la festivalul Annecy 2015!

1982, Saint Petersburg. Sasha, a young aristocrat, 
has always been fascinated by her grandfather’s life. 
A renowned explorer, he hasn’t returned from his 
last expedition to the North Pole. Sasha runs away 
in search of her grandfather. Audience Award at the 
2015 Annecy film festival!

MIDNIGHT DELIRIUM - HORROR 
LATINOAMERICAN
LA NOAPTE ÎŢI FUR SUFLETUL
(At Midnight I’ll Take Your Soul / À Meia 
Noite Levarei Sua Alma, Brazilia, 1964) 84’
R. José Mojica Marins. Cu: José Mojica Marins, 
Magda Mei, Nivaldo Lima.

Îmbrăcat în negru şi cu unghii de cel puţin zece 
centimetri la una din mâini, un săpător de mor-
minte ajunge într-un mic orăşel de ţară, unde îi 
va teroriza şi ucide pe localnici. Misiunea lui? Să 
găsească o femeie care să-i facă un fiu. O capodo-
peră a cinema-ului brazilian care a lansat un per-
sonaj iconic: Coffin Joe!
Dressed entirely in black and sporting fingernails 
on one hand at least a dozen centimeters in length, 
a gravedigger arrives in a small rural town, where 
he proceeds to terrorize and eventually murder the 
locals. His mission? To find a woman to bear him a 
son... A classic masterpiece of Brazilian cinema that 
launched an iconic hero: Coffin Joe!

UMBRE
LACE CRATER
(Lace Crater , SUA, 2015) 83’
R. Harrison Atkins. Cu: Lindsay Burdge, Peter 
Vack, Jennifer Kim.

După o despărţire dureroasă, Ruth nu îşi doreşte 

decât o ieşire de weekend. Ajunsă în Hamptons 
cu nişte prieteni, Ruth dezvoltă o legătură neaş-
teptată cu Michael, un străin care apare în came-
ra ei după o noapte de beţie. Chimia e superbă şi 
Ruth se simte atrasă inexplicabil de el. Doar că 
este o problemă...
All Ruth wanted was to get away for the weekend. 
Escaping to the Hamptons with friends after a bad 
breakup, she finds an unexpected connection with 
Michael, a stranger who shows up in her room one 
boozy night. They have great chemistry, and she 
finds herself inexplicably drawn to him. There’s only 
one problem...

RETROSPECTIVA SION SONO
LEAPŞA
(Tag / Riaru onigokko, Japonia, 2015) 85’
R. Sion Sono. Cu: Reina Triendl, Mariko Shinoda, 
Erina Mano, Yuki Sakurai.

Două autocare pline cu eleve gălăgioase circu-
lă pe un drum de ţară. Mitsuko, singura care nu 
participă la veselia generală, scrie versuri. Când 
se apleacă să ridice un creion scăpat de prietena 
ei, ceva inimaginabil se întâmplă: ambele maşini 
sunt tăiate pe jumătate de o entitate invizibilă. 
Cel mai bun film şi Cea mai bună actriţă la Fant-
asia 2015! Film nerecomandat minorilor.
Two buses filled with jubilant schoolgirls are roll-
ing down a country road, and Mitsuko is the only 
one who is sitting calmly, writing poetry. When 
she bends down to pick up a pencil dropped by her 
friend, something unthinkable happens: both ve-
hicles are cut in half by an invisible entity. Best Film 
and Best Actress Awards at Fantasia 2015! This film 
is not suitable for children.

RETROSPECTIVA SION SONO
LEBĂDA DE SHINJUKU
(Shinjuku Swan, Japonia, 2015) 139’
R. Sion Sono. Cu: Yusuke Iseya, Go Asano, Mao 
Asou.

Tânărul Tatsuhiko este doar un suflet pierdut pe 
străzile din Shinjuku, Tokyo. Ajunge fără să bage 
de seamă în Kabukicho, celebrul cartier roşu al 
capitalei, şi intră în conflict cu un grup de gang-
steri. Salvat de frumoasa Mako, Tatsuhiko des-
coperă că are un nou scop în viaţă.

 LEAPŞA
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Young Tatsuhiko is just another lost soul in the 
streets of Shinjuku, Tokyo. He wanders into Kabu-
kicho, Shinjuku’s infamous red-light district, and 
bumps into a group of thugs. Saved by beautiful 
Mako, Tatsuhiko discovers he has a new purpose in 
life.

PROIECŢII SPECIALE
LEGĂTURI BOLNĂVICIOASE
(Love Sick, România-Franţa, 2006) 86’
R. Tudor Giurgiu. Cu: Maria Popistaşu, Ioana 
Barbu, Tudor Chirilă.

Pentru cei din jur, Alex şi Kiki sunt doar bune 
prietene. Dar ele sunt şi două fete care cochetea-
ză cu un alt fel de dragoste. Pentru familia lor, 
Kiki şi Sandu sunt doi fraţi care uneori se ceartă. 
Dar ei, de fapt, sunt şi iubiţi. Proiecţie specială la 
zece ani de la premieră!
For everyone, Alex and Kiki are just good friends. 
They happen to be two girls experiencing another 
kind of love. For their family, Kiki and Sandu are sis-
ter and brother who sometimes fight. They happen 
to be lovers. Special screening celebrating the film’s 
10th anniversary!

3X3
LIBERTATE
(Freedom / Laisvė, Lituania-Franţa-
Portugalia, 2000) 94’
R. Sharunas Bartas. Cu: Valentinas Masalskis, 
Fatima Ennaflaoui, Axel Neumann.

Austera călătorie a trei personaje pierdute în de-
şertul marocan: doi bărbați şi o femeie trebuie să 
fugă pe un ţărm pustiu şi bătut de vânturi, după 
ce abia au scăpat de o înfruntare cu poliţiştii. 
Izolaţi şi incapabili să vorbească o limbă comu-
nă, cei trei contrabandişti înfruntă peisajul arid, 
dar şi pe ei înşişi. Premiul CinemAvvenire la Ve-
neţia 2000!
The austere journey of three characters stranded in 
the Moroccan desert: three smugglers are forced to 
run aground on a desolate, windswept shore after 
narrowly escaping an interception by police. Ma-
rooned and unable to speak the same language they 
struggle against an arid landscape and each other. 
CinemAvvenire Award at the 2000 Venice film fes-
tival!

ZIUA MAGHIARĂ
LILY LANE
(Lily Lane / Liliom ösvény, Ungaria, 2016) 
91’
R. Benedek Fliegauf. Cu: Angéla Stefanovics, 
Bálint Sótonyi, Miklós B. Székely.

Când mama ei moare, Rebeka îşi ia băieţelul, pe 
numele lui Danny, şi porneşte în căutarea tatălui 
ei înstrăinat. Rebeka inventează poveşti pentru 
a-i împărtăşi lui Danny din sumbrele ei amintiri 
din copilărie. Chiar şi când aceste amintiri încep 
să se transforme în demoni, mama şi fiul nu dau 
înapoi din drumul lor...
After the death of her mother, Rebeka takes Danny, 
her little boy, and starts looking for her estranged 
father. Rebeka invents stories as a way of tell Danny 
about her dark recollections of childhood. When her 
memories start turning into demons, Rebeka and 
Danny carry on their journey regardless...

COMPETIŢIE
UN LOC LA UMBRĂ
(De l’ombre il y a / Where There Is Shade, 
Franţa, 2015) 109’
R. Nathan Nicholovitch. Cu: David D’Ingéo, 
Panna Nat, Ucoc Lai, Viri Seng Samnang.

Într-o Cambodgie încă bântuită de crimele 
khmerilor roşii, un travestit de 45 de ani cu nu-
mele de scenă Mirinda îşi câştigă existența din 
prostituție în cartierele lăturalnice ale Phnom 
Penh-ului. Întâlnirea neaşteptată cu o fetiță des-
tinată inițial traficului de carne vie îl face să-şi 
descopere instinctele paterne. Cel mai bun film 
la Geneva 2015!
In Cambodia still haunted by the crimes of the 

LEGĂTURI BOLNĂVICIOASE



27.05 – 05.06.2016APERITIFF40. 27.05 – 05.06.2016 APERITIFF .41

Khmer Rouges, a 45 years old French crossdresser, 
Mirinda, lives as a prostitute in the backstreets of 
Phnom Penh. Meeting a young trafficked girl, he 
gradually discovers the feeling of fatherhood. Best 
Film Award at the 2015 Geneva film festival!

FĂRĂ LIMITĂ
LOEV
(Loev, India-Germania, 2015) 90’
R. Sudhanshu Saria. Cu: Shiv Pandit, Dhruv 
Ganesh, Siddharth Menon.

Atunci când un broker de pe Wall Street vrea 
să se destindă în timpul călătoriei de afaceri la 
Mumbai, tânărul său prieten Sahil lasă tot, in-
clusiv pe imprevizibilul său iubit Alex, pentru a-i 
organiza excursia perfectă. Dar drumeţia în Ma-
harashtra le va schimba amândurora vieţile. 
When Wall Street broker Jai wants to put some 
pleasure into his 48-hour business trip to Mumbai, 
his young friend Sahil drops everything, including 
his reckless boyfriend Alex, to help him execute the 
perfect getaway. But their trip in Maharashtra will 
change their lives forever.

FOCUS LIBAN
LOVITURĂ CA ÎN FILME
(Very Big Shot, Liban-Qatar, 2015) 109’
R. Mir-Jean Bou Chaaya. Cu: Alain Saadeh, Fouad 
Yammine, Tarek Yaacoub.

Jad va fi eliberat curând după ce a fost închis 
pentru o crimă comisă de fratele său Ziad cu 
cinci ani în urmă. Între timp, Ziad a decis să re-
nunţe la traficul de droguri şi să înceapă un nou 
capitol, doar că planurile sale sunt distruse de o 
întorsătură a sorţii...

Jad is about to be released from jail for a crime his 
older brother Ziad committed five years ago. Ziad 
has decided to stop his drug-dealing business and 
start a new chapter in life. Ziad’s best-laid plans are 
hindered by an unexpected turn of events...

UMBRE
LUDO
(Ludo, India, 2015) 88’
R. Q, Nikon. Cu: Rii Sen, Joyraj Bhattacharjee, 
Tillotama Shome.

Patru adolescenţi decid să petreacă o noapte fa-
tidică în marele oraş. Cu chef de sex şi fără o 
leţcaie, se ascund într-un mall gigantic. Dar nu 
sunt singuri: doi bătrâni apar ca prin minune, 
iar o noapte de orori începe. E un joc. Simplu, dar 
mortal. Îl numesc Ludo. Cel mai bun film la Bel-
grad 2016!
Four teenagers decide to spend one fateful night in 
the big city. Horny and broke, they go hide inside a 
gigantic shopping mall. But they are not alone, an 
old couple appear from nowhere, and a night of ter-
ror begins. It’s a game. Simple but deadly. They call 
it Ludo. Best Film Award at this year’s Belgrade film 
festival!

#ANIMAL
O LUME FRUMOASĂ ŞI PIERDUTĂ
(Bella e perduta / Lost and Beautiful, 
Italia, 2015) 88’
R. Pietro Marcello. Cu: Sergio Vitolo, Gesuino 
Pittalis, Tommaso Cestrone.

Pulcinella este trimis din adâncurile Vezuviului 
în Campania de azi pentru a îndeplini ultima do-
rinţă a sărmanului păstor Tomasso: misiunea lui 
este să salveze viaţa unui tăuraş pe nume Sarchi-
apone. Premiul juriului ecumenic (menţiune spe-
cială) la Locarno 2015!
Pulcinella is sent from the depths of Mt. Vesuvius to 
present-day Campania to honor the last wishes of 
the poor shepherd Tommaso: his mission is to save a 
young buffalo called Sarchiapone. Prize of the Ecu-
menical Jury (Special Mention) at Locarno 2015!

LOEV

PIAŢA UNIRII
MAD MAX: DRUMUL FURIEI
(Mad Max: Fury Road, Australia-SUA, 
2015) 120’
R. George Miller. Cu: Tom Hardy, Charlize Theron, 
Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne.

O poveste apocaliptică din cele mai îndepărtate 
unghere ale planetei, într-un necruţător peisaj 
deşertic unde umanitatea aproape s-a pierdut, 
iar lupta pentru supravieţuire este cumplită. Doi 
rebeli fugitivi, Mad Max şi Furiosa, ar putea fi 
ultima şansă a normalităţii. Unul dintre cele mai 
spectaculoase filme ale anului trecut, proiectat 
în prezența producătorului Iain Smith.
An apocalyptic story set in the furthest reaches of our 
planet, in a stark desert landscape where humanity 
is broken, and almost everyone is crazed fighting for 
the necessities of life. Within this world exist two reb-
els on the run, Mad Max and Furiosa, who just might 
be able to restore order. One of the most spectacular 
movies of 2015, with producer Iain Smith in atten-
dance!

FOCUS LITUANIA
MAESTRUL ŞI TATIANA
(Master and Tatyana / Meister ir Tatjana, 
Lituania, 2014) 83’
R. Giedre Zickyte.

Un film ce documentează viaţa fotografului li-
tuanian Vitus Luckus (1943-1987). Unii l-au con-

siderat nebun, alţii un geniu. A fost primul care 
s-a eliberat de tradiţia fotografiei lituaniene şi a 
documentat cu aparatul de fotografiat realitatea 
spontană a Uniunii Sovietice. Cel mai bun docu-
mentar la Premiile industriei lituaniene în 2015!
A film documenting the life of Lithuanian photog-
rapher Vitus Luckus (1943-1987). Some called him a 
madman, while others called him a genius. He was 
the first to go beyond the closed Lithuanian tradition 
of photography and go with his camera to document 
the spontaneous reality of the Soviet Union. Winner 
of the Best Documentary Award at Lithuanian Film 
Awards 2015!

CE SE ÎNTÂMPLĂ, DOCUMENTARULE?
MALLORY
(Mallory, Cehia, 2015) 102’
R. Helena Trestikova.

Viaţa nu a fost uşoară pentru Mallory, dar după 
naşterea fiului ei femeia face tot posibilul să re-
nunţe la droguri. Vrea să spună adio trecutului 
ei întunecat şi să-i ajute pe oamenii care-i sunt 
cel mai aproape: cei care locuiesc la marginea so-
cietăţii. Cel mai bun documentar la Karlovy Vary 
2015!
Life hasn’t been easy on Mallory but after the birth 
of her son she tries desperately to kick her drug hab-
it. She wants to turn her back on her dark past and 
help those she knows best – people on the fringes of 
society. Best Documentary at Karlovy Vary 2015!

ZIUA MAGHIARĂ
MAMA ŞI TOŢI ŢĂCĂNIŢII DIN FAMILIA 
NOASTRĂ
(Mom and Other Loonies in the Family / 
Anyám és más futóbolondok a családból, 
Ungaria-Germania-Bulgaria, 2015) 108’
R. Ibolya Fekete. Cu: Eszter Ónodi, Tibor Gáspár, 
Juli Básti, Danuta Szaflarska.

Jucăuşa, ataşanta şi uneori cutremurătoarea po-
veste a unei familii din secolul 20. Patru gene-
raţii de „trăsniţi” cu Mama în centrul atenţiei, 
Mama care a trăit 92 de ani şi s-a mutat de 27 de 
ori în tot acest timp. Mutatul era unica ei cale 
de scăpare din faţa necazurilor, a pericolelor şi a 
conflictelor.
The playful, heart-warming and occasionally heart-

MALLORY
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breaking story tale of a family in the 20th century. 
Four generations of fools with Mom in the focus, 
who has lived 92 years and moved 27 times in her 
life. Moving was her only means of dealing with 
trouble, danger or conflicts.

ECOTIFF
MĂSLINUL
(El olivo / The Olive Tree, Spania, 2016) 
100’
R. Icíar Bollaín. Cu: Anna Castillo, Javier Gutiérrez, 
Pep Ambròs.

Alma este foarte apropiată de bunicul ei, Ramón, 
un fermier bătrân care a încetat să vorbească 
atunci când tatăl Almei a vândut un măslin de 
2000 de ani pentru a deschide un restaurant. 
Emoţionată de durerea bunicului, Alma este gata 
de orice pentru a recupera copacul...
Alma has a special relationship with her grandfa-
ther Ramón, an old country man who stopped talk-
ing when Alma’s father sold a 2000-years-old olive 
tree in order to open a restaurant. Moved by her 
grandfather’s sorrow, Alma is determined to recover 
the tree...

SUPERNOVA
MEDITERRANEA
(Mediterranea, Italia-Franţa-SUA-
Germania-Qatar, 2015) 110’
R. Jonas Carpignano. Cu: Koudous Seihon, 
Alassane Sy, Adam Gnegne.

În căutarea unei vieţi mai bune, doi bărbaţi în-
treprind periculoasa călătorie din Africa în Ita-
lia, unde vor fi nevoiţi să înfrunte ostilitatea şi 
violenţa în această şocantă explorare a luptei pe 

viaţă şi pe moarte a refugiaţilor. Piramida de Aur 
pentru Cel mai bun film la Cairo 2015!
Two men make the dangerous journey from Africa 
to Italy for a better life, but then face hostility and 
violence in this shocking look at the life-and-death 
struggle of refugees. The Golden Pyramid for Best 
Film at the 2015 Cairo film festival!

SUPERNOVA
MEMORIA APEI
(La memoria del agua / The Memory of 
Water, Chile-Spania-Germania, 2015) 88’
R. Matías Bize. Cu:  Elena Anaya, Benjamín 
Vicuña, Néstor Cantillana.

Un accident tragic îi forţează pe tinerii Javier şi 
Amanda să-şi pună sub semnul întrebării vieţile 
şi relaţia. Când amândoi au parte de o nouă şan-
să, îşi dau seama că trecutul lor comun nu trebu-
ie totuşi uitat.
A tragic accident forces the young couple Javier and 
Amanda to question their lives and their relation-
ship. When a second chance for both of them arises, 
they realize that the past they share should not be 
forgotten.

FOCUS LIBAN
MI-A AJUNS, PLEC!
(OK, Enough, Goodbye / Tayeb, khalas, 
yalla, Liban-Emiratele Arabe Unite, 2010) 
91’
R. Rania Attieh, Daniel Garcia. Cu: Daniel 
Arzrouni, Nadimé Attieh, Walid Ayoubi.

În orăşelul libanez Tripoli, un cvadragenar încă 
locuieşte cu vârstnica sa mamă, după ce a re-
nunţat la ideea de a se muta singur. Dar într-o zi 
mama îl părăseşte pe neaşteptate, iar bărbatul se 
străduie să-şi înţeleagă recent obţinuta indepen-
denţă. Premiul special al juriului la Torino 2011!
In the small city of Tripoli, Lebanon, a forty-some-
thing man still lives with his elderly mother and has 
given up on the idea of becoming independent. But 
when one day his mother suddenly leaves him, the 
man struggles to make sense of his newfound inde-
pendence. Special Jury Prize at the 2011 Torino film 
festival!

MEDITERRANEA
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SUPERNOVA
MIRACOLUL
(Free in Deed, SUA-Noua Zeelandă, 2015) 
98’
R. Jake Mahaffy. Cu: Edwina Findley, David 
Harewood, RaJay Chandler.

Când o mamă singură îşi aduce copilul suferind 
la biserică pentru a fi vindecat, un preot pen-
ticostal trebuie să înfrunte atât boala aparent 
incurabilă a copilului, cât şi demonii proprii. Pe 
cât se roagă, pe atât lucrurile par să scape de sub 
control. Premiul secţiunii Orizzonti la Veneţia 
2015!
When a single mother brings her young boy to church 
for healing, a lonely pentecostal minister is forced to 
confront the seemingly incurable illness of the child 
and his own demons as well. The more he prays, the 
more things seem to spiral out of his control. Winner 
of Horizons Award at the 2015 Venice film festival!

CE SE ÎNTÂMPLĂ, DOCUMENTARULE?
UN MOMENT ISTORIC
(The Event / Sobytie, Olanda-Belgia, 2015) 
75’
R. Sergei Loznitsa

În august 1991, eşecul unei lovituri de stat pro-
voacă sfârşitul regimului sovietic. În Leningrad 
mii de oameni confuzi, temători, disperaţi şi 
plini de speranţă să împrăştie pe străzi pentru a 
deveni parte a acestui “eveniment”, despre care 
cred că le va schimba destinul.. Ce s-a întâmplat 
cu adevărat în Rusia în august 1991?
In August 1991 a failed coup d’état attempt ended 
the 70-year-long rule of the Soviets. In the city of 
Leningrad thousands of confused, scared, excited 
and desperate people poured into the streets to be-
come a part of this event, which was supposed to 
change their destiny. What really happened in Rus-
sia in August 1991?

SUSPECŢI DE SERVICIU
MONSTRUL CU O MIE DE CAPETE
(Un monstruo de mil cabezas / A Monster 
With a Thousand Heads, Mexic, 2015) 74’
R. Rodrigo Plá. Cu: Jana Raluy, Sebastián Aguirre, 
Hugo Albores.

Într-o încercare disperată de a-i asigura un tra-

tament medical salvator soțului ei aflat în stare 
critică, Sonia intră în conflict cu neglijenta şi co-
rupta companie de asigurări. Ea şi fiul ei se vor 
lansa într-o vertiginoasă spirală a violenţei. Pre-
miul Laleaua de Aur la festivalul de la Istanbul!
In a desperate attempt to save her husband’s life by 
accessing the medical treatment that he needs to 
survive, Sonia embarks on a chase against her cor-
rupt and negligent insurance company, leading her 
son and herself into a vertiginous spiral of violence. 
Winner of the Golden Tulip at Istanbul film festival!

FĂRĂ LIMITĂ
MOR SĂ-ŢI SPUN
(Je me tue à le dire / Death By Death, 
Franţa-Belgia, 2016) 90’
R. Xavier Seron. Cu: Jean-Jacques Rausin, Myriam 
Boyer, Serge Riaboukine.

Michel Peneud va muri. La fel ca mama lui, doar 
că mamei lui i-a spus că va muri chiar doctorul 
ei. Prin urmare ea a decis să trăiască şi să-l iu-
bească pe Michel. Doar că Michel crede că dra-
gostea ei e enervantă. Într-o asemenea măsură 
că dezvoltă şi el simptome similare cu ale mamei 
lui. Ce-ar fi dacă şi Michel ar avea cancer la sân?
Michel Peneud is going to die. Just like his mother, 
except that his mother has been told she is going to 
die by her doctor. So she has decided to live and con-
tinue loving Michel. But Michel sometimes finds her 
love cumbersome. To the extent that he suddenly 
seems to develop symptoms very similar to those of 
his mother. What if Michel also has breast cancer?

MIRACOLUL

PROIECŢII SPECIALE
MR. GAGA
(Mr. Gaga, Israel-Suedia-Germania-
Olanda, 2015) 100’
R. Tomer Heymann. Cu: Ohad Naharin, Tzofia 
Naharin, Avi Belleli.

Ohad Naharin este unul dintre cei mai proemi-
nenţi, inovatori şi productivi coregrafi ai lumii. 
Filmul îl urmează în Japonia, Olanda, Suedia şi 
Israel, descriindu-i metoda de lucru cu dansato-
rii şi creionând un portret unic al artistului în 
vârstă de 60 de ani aflat într-un punct critic al 
vieţii. Premiul publicului la IDFA 2015 şi Cel mai 
bun documentar la Sofia în acest an!
Ohad Naharin is one of the most prominent, inno-
vative and productive choreographers in the world. 
The film follows Naharin between Japan, Holland, 
Sweden and Israel - through the uncompromising 
work with dancers and draws a unique portrait of 
the 60-year old artist at the most critical point of his 
personal life. The Audience Award at IDFA 2015 and 
Best Documentary at Sofia 2016!

ZILELE FILMULUI ROMÂNESC
MUNTELE MAGIC
(The Magic Mountain, România-Franţa-
Polonia, 2015) 89’
R. Anca Damian. Cu: Christophe Miossec, Jean-
Marc Barr, Lizzie Brochere.

O docudramă animată despre viaţa lui Adam 
Jacek Winkler, un refugiat polonez la Paris care 
visa să schimbe lumea. Itinerariul său face o 
schimbare de direcţie radicală în anii ‚80, când 
părăseşte Franţa pentru a lupta alături de co-
mandantul Massoud împotriva invadatorilor so-

vietici din Afganistan. Menţiune specială la Kar-
lovy Vary 2015!
An animated docu-drama about the life of Adam 
Jacek Winkler. A Polish refugee in Paris, he wanted 
to change the world. His path takes a radical turn in 
the 80s, as he leaves France to fight alongside com-
mander Massoud against the Soviets in Afghani-
stan. Special Mention at Karlovy Vary 2015!

N
CE SE ÎNTÂMPLĂ, DOCUMENTARULE?
NAŞTEREA SAKE-ULUI
(The Birth of Saké, Japonia-SUA, 2015) 94’
R. Erik Shirai. Cu: Teruyuki Yamamoto, Yasuyuki 
Yoshida, Chikahiro Yamazaki.

Într-o lume în care bunurile produse în masă 
au în spate instalaţii automatizate, un mic grup 
de artizani înfruntă condiţii speciale de lucru 
pentru a păstra tradiţia veche de două milenii 
care ne oferă băutura numită sake. Documenta-
rul arată ce înseamnă să faci sake celebru în lu-
mea întreagă. Cel mai bun documentar la Palm 
Springs 2016!
In a world where most mass produced goods are 
heavily automated, a small group of artisans must 
brave unusual working conditions to preserve a 
2000-year-old tradition that we have come to know 
as saké. The documentary reveals what it takes to 
make world-class saké. Best Documentary Award at 
Palm Springs 2016!

ZIUA MAGHIARĂ
NĂSCUTĂ MIERCURI
(The Wednesday Child / Szerdai gyerek, 
Ungaria-Germania, 2015) 98’
R. Lili Horváth. Cu: Kinga Vecsei, Szabolcs 
Thuroczy, Zsolt Antal.

Te-ai născut într-o miercuri şi copiii născuţi 
miercurea fac tot ce îşi pun în plan: acestea au 
fost ultimele cuvinte auzite de Maja de la mama 
ei înainte ca aceasta s-o abandoneze în copilărie. 
Maja are acum 19 ani şi află că nu e uşor să se ri-
dice la înălţimea promisiunii. Premiul secţiunii 

 NĂSCUTĂ MIERCURI
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East of West anul trecut la Karlovy Vary!
You were born on a Wednesday, and Wednesday’s 
children can make it anywhere they really want to 
- these were the last words Maja had got from her 
mother before she abandoned her as a child. Maja is 
now 19. She discovers it is not so easy to fulfill this 
premise. Winner of the East of West Award at the 
2015 Karlovy Vary film festival!

PROIECŢII SPECIALE
NOMA: O REVOLUŢIE CULINARĂ
(Noma: My Perfect Storm, Marea 
Britanie-Danemarca, 2015) 100’
R. Pierre Deschamps. Cu: Rene Redzepi.

După ce a câştigat trofeul Cel mai bun restaurant 
din lume în 2010, 2011, 2013 şi 2014, maestrul 
bucătar Rene Redzepi vorbeşte despre restau-
rantul Noma din Copenhaga şi despre cum filo-
zofia sa culinară l-a transformat într-un succes. 
Proiecția e ulterior dublată de o cină “asorta-
tă” filmului şi marchează debutul evenimente-
lor gastro-cinematografice de la TIFF. Detalii pe 
tiff.ro.
After winning a Best Restaurant In The World 
award in 2010, 2011, 2012, and 2014, chef Rene 
Redzepi discusses his Copenhagen restaurant Noma 
and how his culinary philosophy has shaped its suc-
cess. The screening will be followed by a themed 
dinner and launches the Culinary Cinema events at 
TIFF. More details at tiff.ro.

FOCUS LIBAN
NOPŢI ALBE
(Sleepless Nights / Layali bala noom, 
Liban-Qatar-Emiratele Arabe Unite-
Palestina-Franţa, 2012) 129’
R. Eliane Raheb. Cu: Assaad Shaftari, Maryam 
Saiidi.

Prin povestea lui Assaad Shaftari, fost ofiţer de 
informaţii responsabil de multe morţi în tim-
pul războiului civil libanez, şi a lui Maryam Sai-
idi, mama unui tânăr luptător dispărut în 1982, 
acest documentar investighează rănile războ-
iului şi întreabă dacă izbăvirea şi iertarea sunt 
posibile.
Through the stories of Assaad Shaftari, a former in-
telligence officer responsible for many casualties in 

the civil War of Lebanon, and Maryam Saiidi, the 
mother of a missing young fighter who disappeared 
in 1982, the film digs in the war wounds and asks if 
redemption and forgiveness are possible.

CINEMA, MON AMOUR
NU-MI GĂSESC LOCUL
(I Don’t Belong Anywhere - Le cinéma 
de Chantal Akerman / I Don’t Belong 
Anywhere - The Cinema of Chantal 
Akerman, Belgia, 2015) 68’
R. Marianne Lambert. Cu: Chantal Akerman.

Cineast experimental şi împătimită călătoare, 
Chantal Akerman îşi împărtăşeşte itinerariul ci-
nematografic care i-a pus mereu sub semnul în-
trebării existenţa. Împreună cu monteuza Claire 
Atherton, regizoarea recent dispărută şi omagia-
tă la secțiunea 3x3 explică originile limbajului ei 
şi parti-pris-urile sale estetice.
An experimental filmmaker and a nomad, Chantal 
Akerman shares with us her cinematographic jour-
ney, which continually questions the meaning of her 
existence. With her editor, Claire Atherton, she ex-
plains the origins of her language and of its estheti-
cal biases.

FOCUS LITUANIA
O NOAPTE ŞI ÎNCĂ O NOAPTE
(2 Nights Till Morning, Finlanda-Lituania, 
2015) 84’
R. Mikko Kuparinen. Cu: Marie-Josée Croze, 
Mikko Nousiainen, Arly Jover.

Aflată la Vilnius pentru afaceri, Caroline, o ar-
hitectă din Franţa, îl întâlneşte pe Jaako, un DJ 
finlandez. Cei doi sfârşesc prin a petrece noaptea 

 O NOAPTE ŞI ÎNCĂ O NOAPTE
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împreună. Dar povestea lor are parte de o schim-
bare neaşteptată atunci când un nor de cenuşă 
provocat de erupţia unui vulcan anulează toate 
zborurile. Premiul pentru Cel mai bun regizor 
anul trecut la festivalul de la Montreal!
While on business trip, Caroline, a French architect, 
and Jaako, a Finnish DJ, meet in Vilnius, Lithuania 
and end up spending the night together. But their 
relationship, first a one night stand, takes an unex-
pected turn when a volcanic ash cloud prevents all 
flights from taking off. Best Directing Award at the 
2015 Montreal film festival!

O
PROIECŢII SPECIALE
OPERAŢIUNEA AVALANŞĂ
(Operation Avalanche, SUA, 2016) 94’
R. Matt Johnson. Cu: Matt Johnson, Owen 
Williams, Josh Boles.

În 1967, patru agenţi CIA sub acoperire au fost 
trimişi la NASA unde s-au prefăcut că sunt echi-
pa de producţie a unui film documentar. Desco-
peririle agenţilor au dus la una dintre cele mai 
mari conspiraţii din istoria Americii. Proiecţie 
specială în onoarea astronautului Dumitru Pru-
nariu!
In 1967, four undercover CIA agents were sent to 
NASA posing as a documentary film crew. What 
they discovered led to one of the biggest conspiracies 
in American history. Special screening in honor of 
astronaut Dumitru Prunariu!

UMBRE
ORBITOR
(Blind Sun, Franţa-Grecia, 2015) 88’
R. Joyce A. Nashawati. Cu: Ziad Bakri, Louis Do de 
Lencquesaing, Yannis Stankoglou.

Grecia, cândva în viitorul apropiat. O staţiune 
de pe malul mării e toropită de caniculă. Ashraf, 
un imigrant singuratic, are grijă de o vilă în timp 
ce proprietarii sunt plecaţi. Pe un drum prăfuit, 
în bătaia soarelui nemilos, un ofiţer de poliţie îi 
cere actele... Premiul FIPRESCI la Salonic 2015!
Greece. Sometime in the near future. A seaside re-
sort struck by a heavy heat wave. Ashraf, a solitary 
immigrant, is looking after a villa while its owners 
are away. On a dusty road crushed by the sun, he 
is stopped by a police officer for an identity check... 
Winner of the FIPRESCI award at the 2015 Thessa-
loniki film festival!

CE SE ÎNTÂMPLĂ, DOCUMENTARULE?
ORION: OMUL CARE PUTEA FI ELVIS
(Orion: The Man Who Would Be King, 
Marea Britanie, 2015) 87’
R. Jeanie Finlay. Cu: Jimmy Ellis.

Povestea lui Jimmy Ellis, un cântăreţ necunos-
cut cules din anonimat şi aruncat în lumina re-
flectoarelor ca protagonist al unei farse nebune 
în care trebuia să se prefacă drept Elvis resusci-
tat. Creată în lunile de după moartea lui Presley, 
cariera sa avea să explodeze, iar el să devină un 
fenomen, dând naştere mitului „Elvis este viu”.
The story of Jimmy Ellis, an unknown singer plucked 
from obscurity and thrust into the spotlight as part 
of a crazy scheme that had him masquerade as Elvis 
back from the grave. Concocted in the months after 
Presley’s death, his career exploded into a cult suc-
cess - and the „Elvis is alive” myth was begun.

ZILELE FILMULUI ROMÂNESC
ORIZONT
(Orizont, România, 2015) 93’
R. Marian Crişan. Cu: András Hatházi, Rodica 
Lazăr, Bogdan Zsolt.

Doi soţi au parte de un nou început: adminis-
trează cabana Orizont, aflată în munţii din ves-
tul României. Nu va trece mult până când vor 
pricepe că totul din jur, inclusiv viaţa lor, este 

ORBITOR
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ia o decizie cu privire la viitorul ei... Premiul FI-
PRESCI al secţiunii Semaine de la Critique anul 
trecut la Cannes!
Paulina abandons her successful career as a lawyer 
in Buenos Aires to engage in social activism back in 
her homeland on the border between Argentina, Par-
aguay and Brazil. When she is assaulted by a gang, 
she must take a difficult decision... Winner of the 
FIPRESCI Award (Critics’ Week sidebar) last year at 
Cannes!

CE SE ÎNTÂMPLĂ, DOCUMENTARULE?
PĂMÂNTUL ILUMINAŢILOR
(The Land of the Enlightened, Belgia-
Irlanda-Olanda-Germania, 2016) 88’
R. Pieter-Jan De Pue. Cu: Gholam Nasir, Khyrgyz 
Baj, Koko Ewas.

Un grup de copii afgani din tribul Kuchi sapă 
după vechi mine sovietice şi vând explozibilii al-
tor copii care lucrează în minele de lapis lazuli. 
Când nu visează la plecarea trupelor americane, 
alţi puşti controlează la sânge caravanele care 
transportă gemele albastre prin munţii arizi din 
Pamir. Cea mai bună imagine la Sundance 2016!
A gang of Afghan kids from the Kuchi tribe dig out 
old Soviet mines and sell the explosives to children 
working in a lapis lazuli mine. When not dreaming 
of the time when American troops finally withdraw 
from their land, another gang of children keeps tight 
control on the caravans smuggling the blue gem-
stones through the arid mountains of Pamir. Cin-
ematography Award at Sundance 2016!

FOCUS LITUANIA
PĂPUŞI
(Igrushki, Lituania, 2012) 61’
R. Lina Luzyte.

Belarus, oraşul Zhlobin. Au trecut 21 de ani de 
la căderea Uniunii Sovietice. Marea majoritate a 
localnicilor supravieţuieşte din confecţionarea şi 
vânzarea de jucării de pluş. Singurii clienţi sunt 
pasagerii trenurilor care trec prin oraş. Dar să te 
apropii de tren cu o jucărie în mână este împo-
triva legii.
Belarus. Town of Zhlobin. It’s been 21 years since 
the collapse of the Soviet Union. Most of the locals 
survive solely by making and selling soft toys. Their 

only customers are the people passing through on 
trains. However, approaching a train with a toy in 
one’s hands is illegal.

SUPERNOVA
PLANUL LUI MAGGIE
(Maggie’s Plan, SUA, 2016) 98’
R. Rebecca Miller. Cu: Greta Gerwig, Ethan 
Hawke, Julianne Moore.

Planul lui Maggie de a avea un copil pe cont pro-
priu este dat peste cap când se îndrăgosteşte de 
John, un bărbat însurat, distrugându-i volatilul 
mariaj cu geniala şi imposibila Georgette. Trei 
ani mai târziu, Maggie se află în impas: ce faci 
atunci când eşti sigură că bărbatul tău şi fosta lui 
soţie sunt de fapt perfecţi unul pentru celălalt?
Maggie’s plan to have a baby on her own is derailed 
when she falls in love with John, a married man, de-
stroying his volatile marriage to the brilliant and 
impossible Georgette. Three years later, Maggie is in 
a quandary: what do you do when you suspect your 
man and his ex wife are actually perfect for each 
other?

ZIUA MAGHIARĂ
POETUL DISPĂRUT
(The Dead Poet - Seven Tales of Miklós 
Radnóti, Ungaria, 2015) 45’
R. Márton Vécsei, Nóra Lakos, Daphne Samaras, 
Júlia Széphelyi, Andrea Ausztrics, Miklós 
Mendrei, Márton Szirmai, Pater Sparrow.

Viaţa poetului maghiar Miklós Radnóti, victi-
mă a Holocaustului. Şapte poveşti separate arată 
puncte de cotitură din viaţa poetului, cu perso-
naje luate ori din realitate, ori din scrierile sale. 

PLANUL LUI MAGGIEPAULINA

controlat de Zoli şi de banda lui de răufăcători...
A family starts a new business managing Orizont, a 
guesthouse deep in the mountains of West Romania. 
After a while they realize that everything around the 
mountains, including their own life, is controlled by 
Zoli and his gang of outlaws...

P
3X3
PACE ÎN VISELE NOASTRE
(Peace to Us in Our Dreams, Lituania-
Rusia-Franţa, 2015) 106’
R. Sharunas Bartas. Cu: Sharunas Bartas, Lora 
Kmieliauskaite, Ina Marija Bartaite.

E vară şi un bărbat, prietena şi fiica lui ajung 
pentru un weekend la casa lor de la ţară. El este 
plictisit de viaţă şi nu ştie unde va găsi puterea 
de a merge mai departe. Femeia, o violonistă, 
nu ştie pe ce să se concentreze: muzică, dragos-
te, carieră. Relaţia lor tensionată este în pragul 
prăpastiei.
On a summer day, a man, his daughter and his com-
panion arrive at their country house to spend the 
weekend. The man is tired of his life, and does not 
know where to find the strength to carry on living. 
The woman, a violinist, is confused in her priorities 
- music, love or career. Their tense relationship is on 
the brink of collapse.

SUPERNOVA
PANAMA
(Panama, Serbia, 2015) 98’
R. Pavel Vuckovic. Cu: Slaven Doslo, Jovana 
Stojiljkovic, Milos Pjevac.

Jovan începe să se vadă cu Maja, dar fără mari 
angajamente. Comportamentul ei misterios în-
cepe curând să îl neliniştească. În curând tână-
rul se va pierde într-o reţea de minciuni, gelozie 
şi sex pasional, căutând cu disperare să înţeleagă 
cine este Maja cu adevărat.
Jovan starts dating Maja casually, no strings at-
tached. But her mysterious behavior begins to dis-
turb him. In a web of lies, jealousy and passionate 

sex, Jovan loses himself, desperately trying to under-
stand who Maja really is.

EVENIMENTE SPECIALE
PATIMILE IOANEI D’ARC
(La passion de Jeanne d’Arc / The Passion 
of Joan of Arc, Franţa, 1928) 83’
R. Carl Theodor Dreyer. Cu: Maria Falconetti, 
Eugene Silvain, André Berley.

O cronică a procesului de erezie al Ioanei d’Arc 
şi a eforturilor depuse de magistraţii Bisericii 
de a o face pe Ioana să se dezică de mărturia că 
ar avea viziuni divine. Proiecţie găzduită de Bi-
serica Sfânta Treime şi acompaniată live la orgă 
de pianistul Operei din Paris Touve R. Ratovon-
drahety.
A chronicle of the trial of Jeanne d’Arc on charges of 
heresy, and the efforts of her ecclesiastical jurists 
to force Jeanne to recant her claims of holy visions. 
Screening hosted by the Holy Trinity Church and ac-
companied live by Opera de Paris pianist Touve R. 
Ratovondrahety.

FĂRĂ LIMITĂ
PAULINA
(La Patota / Paulina, Argentina-Brazilia-
Franţa, 2015) 93’
R. Santiago Mitre. Cu: Dolores Fonzi, Oscar 
Martinez, Esteban Lamothe, Cristian Salguero.

Paulina renunţă la o promiţătoare carieră de 
avocat în Buenos Aires pentru a se implica în ac-
tivismul social din locul de baştină, la graniţa 
dintre Argentina, Paraguay şi Brazilia. După ce 
este atacată de o bandă de infractori, va trebui să 
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Precedat de scurtmetrajul maghiar Tabula rasa. 
The life of Hungarian poet Miklós Radnóti, who died 
in the Holocaust. Seven individual stories show mile-
stones in the poet’s life, with characters taken either 
from his works or from his personal history. Preced-
ed by Hungarian short Tabula rasa.

SUPERNOVA
PREA APROAPE DE SOARE
(Au plus près du soleil / Too Close to Our 
Son, Franţa, 2015) 103’
R. Yves Angelo. Cu: Sylvie Testud, Grégory 
Gadebois, Mathilde Bisson.

Sophie e judecător de instrucţie şi o interoghea-
ză pe Juliette, bănuită că ar fi abuzat de încrede-
rea iubitului ei. După investigaţie, Sophie îşi dă 
seama că Juliette este mama biologică a fiului ei 
adoptat. În loc să se recuze, Sophie investighează 
cu şi mai mare înverşunare.
Sophie, an investigative judge, questions Juliette, 
who is under suspicion of abuse of trust concerning 
her lover. After the investigation, she realizes that 
the defendant is the biological mother of her adopted 
son. Far from recusing herself, Sophie keeps hound-
ing Juliette.

FOCUS CROAŢIA
PRINDE-MĂ ÎN BRAŢE
(You Carry Me / Ti mene nosiš, Croaţia-
Serbia-Slovenia, 2015) 164’
R. Ivona Juka. Cu: Lana Barić, Vojislav Brajović, 
Helena Beljan.

Trei fiice se luptă pentru acceptare, izbăvire şi o 
nouă şansă. Dora, Ives şi Nataşa au poveşti dife-
rite, dar toate trebuie să-şi confrunte taţii pen-

tru a putea merge mai departe. Premiul Breza 
pentru Cel mai bun debut la Pula 2015!
Three daughters battle for acceptance, redemption 
and new opportunities. Dora, Ives and Natasa have 
different stories, but they all have to confront their 
fathers in order to move on. Breza Award for Best 
First Feature at Pula 2015!

ZIUA HBO
PRIVIGHETOAREA
(Nightingale, SUA, 2014) 78’
R. Elliott Lester. Cu: David Oyelowo, Heather 
Storm, Barlow Jacobs.

Un veteran de război care locuieşte împreună 
cu mama lui cade pradă nebuniei în intimitatea 
propriei case. Ceva nu miroase a bine încă de la 
început: bărbatul vorbeşte fără întrerupere - ba 
în camera video a computerului, ba la telefon, 
ba singur - dar oare îl ascultă cineva? Această 
producție HBO e un tur de forță filmat într-un 
spațiu unic şi cu un singur actor, incredibilul 
David Oyelowo (Selma).
Peter, a war veteran, descents into insanity in the 
privacy of his own home. He lives with his elder-
ly mother, but something is wrong from the very 
start. He talks - into the camera on his computer, on 
the telephone or even across an empty room - but is 
there anyone who is listening? This HBO production 
is a tour de force set in a single location with only one 
actor, the incredible David Oyelowo (Selma).

PIAŢA UNIRII
PROFESORUL DE VIOARĂ
(The Violin Teacher / Tudo Que 
Aprendemos Juntos, Brazilia, 2015) 102’
R. Sérgio Machado. Cu: Lazaro Ramos, Sandra 
Corveloni, Tais Araujo.

După ce pierde un post în prestigioasa orches-
tră simfonică din São Paolo, Laerte, un violonist 
talentat, se întreţine dând lecţii de muzică ado-
lescenţilor dintr-o şcoală publică din Heliopolis, 
cea mai mare favelă din Brazilia. Dar oare un pas 
înapoi nu este şi primul pe un nou drum? Pre-
miul publicului la São Paolo 2015!
After failing to be admitted into the renowned São 
Paulo Symphonic Orchestra, Laerte, a talented vio-
linist, is forced to give music classes to teenagers in a 

PREA APROAPE DE SOARE

public school in Heliopolis, the biggest favela of Bra-
zil. But sometimes a setback is also the first step on 
a new road. The Audience Award at São Paolo 2015!

R
SUPERNOVA
UN RĂZBOI
(A War / Krigen, Danemarca, 2015) 115’
R. Tobias Lindholm. Cu: Pilou Asbæk, Alex Høgh 
Andersen, Dar Salim.

Comandantul Claus M. Pedersen şi soldaţii săi 
au tabăra într-o provincie afgană. În timpul unei 
misiuni de rutină, soldaţii sunt prinşi într-o 
ambuscadă. Ca să-şi salveze oamenii, Claus ia o 
decizie cu consecinţe grave atât pentru el, cât şi 
pentru familia de acasă. Nominalizare la catego-
ria Cel mai bun film străin la Oscar 2016!
Company commander Claus M. Pedersen and his 
men are stationed in an Afghan province. During 
a routine mission, the soldiers are caught in heavy 
crossfire and in order to save his men, Claus makes 
a decision that has grave consequences for him - and 
his family back home. Best Foreign Language Film 
nomination at the 2016 Academy Awards!

CE SE ÎNTÂMPLĂ, DOCUMENTARULE?
RĂZBOIUL MINCIUNILOR
(War of Lies / Krieg der Lügen, Germania, 
2014) 90’
R. Matthias Bittner. Cu: Rafed Aljanabi.

Povestea unui refugiat irakian, ale cărui infor-

maţii despre arme portabile de distrugere în 
masă au ajuns la serviciile de informaţii din Ger-
mania, Marea Britanie şi SUA. Informaţiile au 
fost folosite de Statele Unite pentru a legitima 
invazia în Irak în 2003. Astăzi ştim că aceste in-
formaţii erau false.
The story of an Iraqi refugee, whose information 
about portable weapons of mass destruction passed 
through the hands of the BND, MI6 and CIA. This 
information was ultimately used by the US govern-
ment to legitimize the invasion of Iraq in 2003. To-
day we know the war was based on a lie.

SUPERNOVA
RĂZBUNAREA AMINTIRILOR
(Remember, Canada-Germania, 2015) 94’
R. Atom Egoyan. Cu: Christopher Plummer, 
Martin Landau, Henry Czerny.

Povestea lui Zev, care descoperă că gardianul na-
zist care i-a ucis familia în urmă cu şapte decenii 
trăieşte în America sub o identitate nouă. În ciu-
da obstacolelor evidente, Zed porneşte în căuta-
rea lui ca să-i dea, cu propria-i mână tremurân-
dă, pedeapsa lung-amânată... Premiul Vittorio 
Veneto la Veneţia 2015!
The story of Zev, who discovers that the Nazi guard 
who murdered his family some 70 years ago is liv-
ing in America under an assumed identity. Despite 
the obvious challenges, Zev sets out on a mission to 
deliver long-delayed justice with his own trembling 
hand... Vittorio Veneto Award at Venice 2015!

FĂRĂ LIMITĂ
REGELE HAVANEI
(El rey de La Habana / The King of 
Havana, Spania-Republica Dominicană, 
2015) 124’
R. Agustí Villaronga. Cu: Maikol David, Yordanka 
Ariosa, Héctor Medina.

Adolescentul Reinaldo tocmai a evadat de la 
şcoala de corecţie. Lipsa de scrupule e singurul 
său mijloc de apărare pe străzile periculoase din 
Havana anilor ’90. În timp ce străbate străzi-
le din centru, dorul, deziluzia, romul şi simţul 
umorului îi sunt singura companie. Până într-o 
zi, când o întâlneşte pe Magda... Premiul Scoica 
de Argint pentru Cea mai bună actriţă la San Se-

UN RĂZBOI
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bastian 2015!
Reinaldo, a teenager, has recently escaped from a 
correctional facility. His lack of scruples is his only 
defence on the mean streets of the 90s Havana. As 
he romps his way around the downtown streets, 
longing, disillusionment, rum and a good sense of 
humour are his only company. Until one day, when 
he meets Magda... Winner of the Silver Seashell 
Award for Best Actress at San Sebastian 2015!

FOCUS CROAŢIA
THESE ARE THE RULES
(These Are the Rules / Takva su pravila, 
Croaţia-Franţa-Serbia-Macedonia, 2014) 
77’
R. Ognjen Svilicic. Cu: Goran Bogdan, Ljubomir 
Bandovic, Emir Hadzihafizbegovic.

Ivo şi Maja duc o viaţă liniştită într-o suburbie 
din Zagreb unde nu se întâmplă niciodată nimic. 
Într-o noapte fiul lor, Tomica, este atacat brutal. 
Ivo şi Maja îşi dau seama că lumea pe care o cre-
deau atât de sigură nu e deloc aşa, ceea ce îi de-
termină să-şi reexamineze vieţile. Premiul Oriz-
zonti la Veneţia 2014!
Ivo and Maja live a quiet life in a dull suburb of Za-
greb. One night their only son Tomica is violently 
attacked. Their world of false security collapses. 
As they go through an unbearable ordeal, they are 
forced to re-examine their lives. Orizzonti Award at 
the 2014 Venice film festival!

CE SE ÎNTÂMPLĂ, DOCUMENTARULE?
RYTMUS
(Rytmus: The Street Dream / Rytmus 
sidliskovy sen, Slovacia-Cehia, 2015) 90’
R. Miro Drobny. Cu: Patrik Rytmus Vrbovsky, 
Vlasta Miezgova, Robert Miezga.

Documentarul explorează interesantul itinera-
riu al popularului cântăreţ slovak Rytmus, un 
chelner rom din Piestany care a crescut într-o fa-
milie neromă şi a devenit o celebritate şi un idol 
al tinerilor.
The documentary explores the interesting intinerary 
of popular Slovak musician Rytmus, a Romani wait-
er from Piestany who grew up in non Romani family, 
became a celebrity and an idol of the youth.

S
SUPERNOVA
SALA DE AŞTEPTARE
(The Waiting Room, Canada-Bosnia şi 
Herţegovina-Croaţia, 2015) 92’
R. Igor Drljaca. Cu: Cintija Asperger, Jordan 
Barker, Tatjana Cornij.

Jasmin, un actor ce s-a bucurat de succes în fos-
ta Iugoslavie, trăieşte acum în Toronto cu a doua 
soţie şi fiul lor. Când  primeşte un rol ce-i rea-
minteşte de războiul civil, trebuie să-şi împace 
realitatea din prezent cu amintirile succesului de 
odinioară.
Jasmin, once a successful actor in the former Yu-
goslavia, now lives in Toronto. When he is cast in a 
role that triggers recollections of the civil war, he is 
forced to reconcile his current reality with memories 
of his past success.

#ANIMAL
SĂLBATIC
(Wild, Germania, 2016) 97’
R. Nicolette Krebitz. Cu: Lilith Stangenberg, 
Georg Friedrich, Silke Bodenbender.

Tânăra Ania e tot mai obsedată de un lup pe care 
îl vede în parc. E hotărâtă să prindă animalul şi 
să-l închidă în apartamentul ei, o operaţiune pe 

RYTMUS
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FOCUS CROAŢIA
SECERĂTOAREA
(The Reaper / Kosac, Croaţia-Slovenia, 
2014) 98’
R. Zvonimir Juric. Cu: Ivo Gregurevic, Mirjana 
Karanovic, Igor Kovac.

Ivo lucrează de noapte pe o secerătoare şi sare în 
ajutorul unei femei a cărei maşină a rămas fără 
benzină pe un drum pustiu şi neluminat. Deşi 
are aparenţa unui salvator, Ivo numai un erou nu 
este, iar întâlnirea aparent benignă de pe dru-
mul de ţară este doar începutul unei nopţi lungi 
pline de surprize şi revelații... Premiul pentru 
Cel mai bun actor (Ivo Gregurevic) la ediţia din 
2014 a festivalului de la Pula!
Ivo, a labourer, comes to the aid of a woman whose 
car has run out of petrol on a dark, deserted road. 
Though he first appears in the guise of a saviour, the 
truth is that Ivo is anything but a hero and the seem-
ingly benign roadside meeting is just the beginning 
of a very long night... Best Actor Award at the 2014 
Pula film festival!

FOCUS LITUANIA
SENTIMENTE ÎNĂBUŞITE
(Feelings / Jausmai, URSS, 1968) 90’
R. Algirdas Dausa, Almantas Grikevicius. Cu: 
Regimantas Adomaitis, Juozas Budraitis, Regina 
Paliukaityte.

Al Doilea Război Mondial e pe sfârşite. Kasparas 
se mută la fratele său Andrius, care trăieşte din-
colo de golf, de unde nemţii deja au plecat. Soţia 
lui Andrius, Egne, este încă îndrăgostită de Kas-
paras... În 1995, filmul a fost votat cea mai bună 
producţie lituaniană din toate timpurile!
The Second World War is ending. Kasparas moves in 
with his brother Andrius, who lives on the other side 
of the bay where the German occupation has already 
ended. Andrius’ wife Egne is still in love with Kaspa-
ras... In 1995 the film was voted the best Lithuanian 
feature ever!

COMPETIŢIE
SETE
(Thirst / Jajda, Bulgaria, 2015) 90’
R. Svetla Tsotsorkova. Cu: Monika Naydenova, 
Alexander Benev, Svetlana Yancheva, Ivaylo 

Hristov.
Un cuplu şi fiul lor adolescent trăiesc de pe o zi 
pe alta spălând rufe pentru hotelurile locale, deşi 
uneori nu au apă. Viaţa lor simplă este dată pes-
te cap de sosirea unui săpător de puţuri şi a fiicei 
lui: ei promit că vor găsi un izvor în vârful dealu-
lui arid pe care se află casa familiei. Premiul pen-
tru Cel mai bun debut la Golden Rose 2015!
A couple and their teenage son eke out a living doing 
the laundry for local hotels, despite the intermittent 
water supply. Their simple life is overturned by the 
arrival of a well-digger and his daughter, who prom-
ise to find a source on the family’s arid hill. Winner 
of the Best First Feature Award at the 2015 Golden 
Rose film festival!

WEEKEND LA CASTEL
SHOW-UL SHOW-URILOR
(The Show of Shows, Islanda-Marea 
Britanie, 2015) 76’
R. Benedikt Erlingsson.

Un documentar captivant şi pe alocuri tulbură-
tor despre un secol de vodeviluri, spectacole de 
circ, bâlciuri şi carnavaluri, a cărui coloană so-
noră a fost compusă de celebra trupă islandeză 
Sigur Rós. Imagini de arhivă inedite cu clovni, 
dansatori, acrobaţi care execută cascadorii ame-
ţitoare, dar şi freak shows. Proiecţie găzduită de 
castelul Banffy de la Bonţida!
A captivating and often disquieting documentary 
about a century of vaudeville, circus shows, fairs and 
carnivals, with a score written by famous Icelan-
dic band Sigur Rós. Never seen archive footage with 
clowns, dancers, daring acrobats, and freak shows 
too. Screening hosted by the Banffy castle in Bonţida.

SETE

care o pregăteşte minuţios. Ca urmare, Ania de-
vine tot mai sălbatică, nemaibăgând în seamă 
convenţiile sociale...
Young Ania becomes obsessed by a wolf she sees in 
a city park one day. She is determined to catch the 
animal and lock it up in her apartment, an opera-
tion she approaches very systematically. She herself 
becomes increasingly wild; she doesn’t take much no-
tice of social conventions any more...

SUPERNOVA
SCHNEIDER VS. BAX
(Schneider vs. Bax, Olanda-Belgia, 2015) 
97’
R. Alex van Warmerdam. Cu: Tom Dewispelaere, 
Alex van Warmerdam, Maria Kraakman.

În dimineaţa aniversării sale, Schneider, un asa-
sin plătit, primeşte un telefon de la Mertens. 
Acesta propune o misiune urgentă: „E o trea-
bă simplă. Cu puţin noroc eşti înapoi înainte de 
prânz”. Schneider acceptă. Dar ceea ce părea sim-
plu se dovedeşte a fi mult mai complicat.
Schneider, a hit man, gets a call from Mertens on 
the morning of his birthday. He has a rush job for 
Schneider: „It’s an easy job. With a little luck you’re 
back home before noon.” Schneider accepts the as-
signment. What seems to be a simple job turns out to 
be more than expected.

ZILELE FILMULUI ROMÂNESC
SCURTMETRAJE ROMÂNEŞTI I
(Romanian Shorts I, 2015-2016) 108’

Te mai uiţi şi la om (Ana Maria Comănescu), Wall 
(Mihai Radu Dan), Ninel (Constantin Popescu), 
Ana se întoarce (Ruxandra Ghiţescu), Şapte luni 
mai târziu (Andrei Creţulescu) concurează pen-
tru premiul Cel mai bun scurtmetraj din secţiu-
nea Zilele Filmului Românesc.
Second Look (Ana Maria Comănescu), Wall (Mi-
hai Radu Dan), Ninel (Constantin Popescu), Ana Is 
Coming Back (Ruxandra Ghiţescu), Seven Months 
Later (Andrei Creţulescu) run for the Best Short 
Film Award of the Romanian Days sidebar.

ZILELE FILMULUI ROMÂNESC
SCURTMETRAJE ROMÂNEŞTI II
(Romanian Shorts II, 2015-2016) 108’

Blană (Tudor Botezatu), Oase pentru Otto (Matei 
Lucaci-Grunberg), O noapte în Tokoriki (Roxana 
Stroe), Mă cheamă Costin (Radu Potcoavă), Fer-
dinand 13 (Cecilia Ştefanescu), 4:15 Sfârşitul lumii 
(Gabi Virginia Şarga, Cătălin Rotaru) concurează 
pentru premiul Cel mai bun scurtmetraj din sec-
ţiunea Zilele Filmului Românesc.
Let It Rip (Tudor Botezatu), Bones for Otto (Ma-
tei Lucaci-Grunberg), A Night in Tokoriki (Roxana 
Stroe), My Name Is Costin (Radu Potcoavă), Fer-
dinand 13 (Cecilia Ştefanescu), 4:15 The End of the 
World (Gabi Virginia Şarga, Cătălin Rotaru) run for 
the Best Short Film Award of the Romanian Days 
sidebar.

ZILELE FILMULUI ROMÂNESC
SCURTMETRAJE ROMÂNEŞTI III
(Romanian Shorts III, 2015-2016) 107’

Proiecţionistul (Norbert Fodor), Miercuri (Go-
ran Mihailov), Un gust amar (Raluca Ungurea-
nu), Raisa (Pavel Cuzuioc), O faptă bună (Andrei 
Gruzsniczki) concurează pentru premiul Cel mai 
bun scurtmetraj din secţiunea Zilele Filmului 
Românesc.
The Projectionist (Norbert Fodor), Wednesday 
(Goran Mihailov), A Bitter Taste (Raluca Ungurea-
nu), Raisa (Pavel Cuzuioc), A Random Act of Kind-
ness (Andrei Gruzsniczki) run for the Best Short 
Film Award of the Romanian Days sidebar.

SĂLBATIC
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COMPETIŢIE
SHELLEY
(Shelley, Danemarca, 2016) 93’
R. Ali Abbasi. Cu: Ellen Dorrit Petersen, Cosmina 
Stratan, Peter Christoffersen.

Elena este o tânără din România care acceptă să 
fie mamă surogat pentru tinerii Louise and Kas-
per. Sarcina Elenei aduce fericire în casa cuplu-
lui, dar bucuria e de scurtă durată: halucinaţii 
bizare şi senzaţii insuportabile o vor convinge pe 
Elena că ceva înfiorător se întâmplă...
Young Romanian Elena accepts to be surrogate 
mother for young Louise and Kasper. Elena’s preg-
nancy brings joy to their home, but only briefly. 
Bizarre hallucinations and unbearable sensations 
drive Elena to believe that something is frightfully 
wrong...

ZILELE FILMULUI ROMÂNESC
SIERANEVADA
(Sieranevada, România-Franţa-Bosnia şi 
Herţegovina-Croaţia-Macedonia, 2016) 
173’
R. Cristi Puiu. Cu: Mimi Brănescu, Dana Dogaru, 
Sorin Medeleni, Ana Ciontea.

La 40 de zile după moartea tatălui său, un doc-
tor de 40 şi ceva de ani se pregăteşte să meargă la 
reuniunea de familie prilejuită de comemorarea 
răposatului. Masa de parastas degenerează însă 
într-un conflict de proporții. Selecţie în compe-
tiţia festivalului de la Cannes 2016!
Forty days after the death of his father, Lary, a doc-
tor in his forties is about to spend the Saturday at a 
family gathering to commemorate the deceased. But 
the occasion does not go according to expectations. 
Film selected in the official competition at Cannes 
2016!

EDUCATIFF
SOCIETATEA SECRETĂ DIN ORAŞUL-SUPĂ
(Secret Society of Souptown  / Supilinna 
Salaselts, Estonia-Finlanda) 105’
R. Margus Paju. Cu: Olivia Viikant, Arabella 
Antons, Hugo Soosaar, Karl Jakob Vibur.

Locuitorii unui orăşel sunt otrăviţi de o vrajă bi-
zară care îi transformă pe adulţi în copii. Patru 
mici vânători de comori conduşi de Mari, în vâr-

stă de zece ani, trebuie să găsească antidotul fo-
losind o misterioasă carte de ghicitori. Premiul 
publicului la festivalul de la Zurich!
The inhabitants of a small town are poisoned by a 
strange spell that turns all the grown-ups into chil-
dren. Four young treasure hunters led by 10-year-old 
Mari have to find the antidote using an enigmatic 
book of riddles. Winner of the Audience Award at 
Zurich IFF!

CE SE ÎNTÂMPLĂ, DOCUMENTARULE?
SOUNDBREAKER
(Soundbreaker, Finlanda, 2012) 89’
R. Kimmo Koskela. Cu: Kimmo Pohjonen, Samuli 
Kosminen, Timo Kämäräinen.

Folosind doar acordeonul, vocea şi efecte sono-
re, muzica lui Kimmo Pohjonen transcende toate 
genurile muzicale. Interpretările sale amintesc 
de violenţa gladiatorilor romani şi pedepsele că-
lugărilor medievali. Documentarul este călătoria 
unui artist excepţional preocupat de adevărurile 
umane elementare.
Using only accordion, voice and effects, Kimmo Poh-
jonen’s music transcends all musical genres. His per-
formances are reminiscent of the violence of Roman 
gladiators and the castigation of medieval monks. 
The film is a journey of an exceptional artist ground-
ed in basic human truths.

CE SE ÎNTÂMPLĂ, DOCUMENTARULE?
SPUNE-MI MARIANNA
(Call Me Marianna / Mów mi Marianna, 
Polonia, 2015) 73’
R. Karolina Bielawska. Cu: Marianna Klapczynska, 
Mariusz Bonaszweski, Jowita Budnik.

SOCIETATEA SECRETĂ DIN ORAŞUL-SUPĂ



27.05 – 05.06.2016APERITIFF60. 27.05 – 05.06.2016 APERITIFF .61

cem cunoştință cu o elevă dintr-o şcoală ideală, 
care se pregăteşte să intre în uniunea copiilor 
şi să devină astfel parte din societatea ideală ce 
trăieşte sub razele eterne ale soarelui, simbolul 
marelui lider al poporului, Kim Il-sung. Cel mai 
bun documentar din Europa Centrală şi de Est la 
Jihlava 2015!
This is a film about the ideal life in an ideal country 
- North Korea. We see a girl in an ideal school, a girl 
who is being prepared to enter the children’s union 
to be a part of the ideal society, living in the eternal 
rays of the sun, the symbol of the great leader of the 
people, Kim Il-sung. Best Central and Eastern Euro-
pean Documentary at Jihlava 2015!

3X3
SUNTEM ATÂT DE PUŢINI
(Few of Us / Musu nedaug, Lituania-
Portugalia-Franţa-Germania, 1996) 105’
R. Sharunas Bartas. Cu: Katerina Golubeva, Piotr 
Kishteev, Minoru Hideshima.

O tânără femeie ajunge cu elicopterul într-un 
îndepărtat sat siberian unde locuiesc tofalarii, 
nomazi asiatici obligaţi să se stabilească aici la 
începutul secolului trecut. Care este motivul vi-
zitei ei? Care este natura relaţiei ei cu aceşti oa-
meni? Prix de l’Age d’Or la Bruxelles 1995!
A young woman arrives by helicopter in a remote vil-
lage of Siberia inhabited by the Tofalars, nomadic 
Asian people who were forced to settle in this wilder-
ness in the early part of the 20th century. What is 
the reason for her visit or the nature of her connec-
tions to these people? Winner of the Prix de l’Age 
d’Or at the 1995 Bruxelles film festival!

MIDNIGHT DELIRIUM - HORROR 
LATINOAMERICAN
SUNTEM CE SUNTEM
(Somos lo que hay / We Are What We Are, 
Mexic, 2010) 90’
R. Jorge Michel Grau. Cu: Francisco Barreiro, 
Adrián Aguirre, Miriam Balderas.

Când patriarhul unei familii îşi află sfârşitul, co-
piii săi trebuie să preia treburile casei: vânătoa-
rea şi procurarea cărnii atât de importante pen-
tru trai. Dar aceste noi responsabilităţi sunt cu 

atât mai bântuitoare dacă locuieşti în oraş, iar 
familia este una de canibali. Premiul special al 
juriului la festivalul de la Gérardmer în 2011!
When the patriarch of the family passes away, his 
children must undertake the family chores: the 
hunting and putting the all-important meat on the 
table. These newfound responsibilities are even 
more daunting, however, when you live in the city 
and happen to be a family of cannibals. Special Jury 
Prize at the 2011 Gérardmer film festival!

Ş
SUPERNOVA
ŞEVALIERA
(Chevalier, Grecia, 2015) 104’
R. Athina Rachel Tsangari. Cu: Yorgos Kendros, 
Panos Koronis, Vangelis Mourikis, Makis 
Papadimitriou.

În mijlocul Mării Egee, şase bărbaţi au ieşit la 
pescuit pe un iaht luxos. Decid să joace un joc. 
Performanţele le vor fi măsurate, curajul pus la 
încercare. Cel ce va câştiga va fi cel mai tare din-
tre ei şi va avea dreptul să poarte pe degetul mic 
semnul victoriei: şevaliera. Cel mai bun film la 
festivalul de la Londra!
In the middle of the Aegean sea, on a luxury yacht, six 
men on a fishing trip have decided to play a fun game. 
Things will be measured, blood will be tested. The man 
who wins will be the best man, and he will wear upon 
his little finger the victorious signet ring: the “Cheva-
lier”. Best Film at the 2015 London film festival!

ŞEVALIERA

Marianna, o cvadragenară atractivă, tocmai şi-a 
dat în judecată părinţii pentru a obţine dreptul 
de a face o operaţie de schimbare a sexului. Gân-
dul că îşi va pierde ce are mai scump, familia, o 
determină pe Marianna să înţeleagă că trebuie 
să faci sacrificii pentru a putea fi tu însăţi.
Marianna is an attractive 40-year-old woman who 
has just sued her parents in order to obtain a sex 
change. Confronted with the idea of losing what she 
holds dearest to her - her family - she must face the 
chilling reminder of the sacrifices one takes to be 
themselves.

SUPERNOVA
STATELE UNITE ALE IUBIRII
(United States of Love / Zjednoczone 
stany milosci, Polonia-Suedia, 2016) 105’
R. Tomasz Wasilewski. Cu: Julia Kijowska, 
Magdalena Cielecka, Dorota Kolak.

Polonia, 1990. Vântul schimbării bate deasupra 
Poloniei. Se simte primul an euforic de liber-
tate, dar şi nesiguranţa viitorului. Patru femei 
aparent fericite decid că a venit vremea să-şi re-
inventeze vieţile, să lupte pentru iubire şi să-şi 
împlinească dorinţele. Ursul de argint pentru Cel 
mai bun scenariu la Berlin 2016!
Poland, 1990. The winds of change are blowing in 
Poland. The first euphoric year of freedom, but also 
of uncertainty for the future. Four apparently happy 
women decide it’s time to change their lives, fight for 
their happiness and fulfill their desires. Silver Bear 
for Best Screenplay at Berlin 2016!

CE SE ÎNTÂMPLĂ, DOCUMENTARULE?
STĂPÂNII ŢINUTULUI DISPĂRUT
(Los reyes del pueblo que no existe / 
Kings of Nowhere, Mexic, 2015) 83’
R. Betzabé García. Cu: Irineo Osuna Enciso, María 
Aura Zazueta Lamphar, Ramiro Osuna Moreno.

Trei familii locuiesc într-un sat parţial scufun-
dat sub ape din nord-vestul Mexicului. Pani şi 
Paula nu vor să-şi închidă tortileria şi îşi petrec 
timpul liber curăţând localitatea de ruine. Miro 
şi părinţii săi visează să plece, dar nu pot. Yoya 
şi Jaimito trăiesc cu teamă, dar în acelaşi timp 
au tot ce le trebuie. Cel mai bun documentar la 
Zurich 2015!

Three families live in a village partially submerged 
by water in Northwestern Mexico: Pani and Paula 
do not want to close their tortilleria and spend their 
spare time rescuing the town from ruins; Miro and 
his parents dream of leaving but can’t; Yoya and Jai-
mito live in fear but have everything they need. Best 
Documentary Award at Zurich 2015!

FĂRĂ LIMITĂ
STRADA AMĂRĂCIUNII
(La calle de la amargura / Bleak Street, 
Mexic, 2015) 100’
R. Arturo Ripstein. Cu: Patricia Reyes Spindola, 
Nora Velazquez, Sylvia Pasquel.

Târziu în noapte, într-un hotel unde se plăteşte 
cu ora, două prostituate bătrâioare sărbăto-
resc victoria în ringul de wrestling a doi pitici 
mascați. Pentru a le fura câştigurile, prostituate-
le îi droghează pe pitici cu pipeta... Premiul pen-
tru cea mai bună regie la festivalul de la Gijón!
In the early morning hours, two elderly whores have 
a date to celebrate the victory in the ring of two 
wrestlers, twin midgets wearing masks. At the hour-
ly hotel, in order to rob the tiny men of their earn-
ings, they drug them with eye drops... Best Directing 
Award at Gijón film festival!

CE SE ÎNTÂMPLĂ, DOCUMENTARULE?
SUB SOARELE PARTIDULUI
(Under the Sun / V luchakh solnca, Rusia-
Letonia-Germania-Cehia-Coreea de 
Nord, 2015) 110’
R. Vitaly Mansky.

Un documentar despre viaţa ideală a unei fami-
lii ideale într-o ţară ideală, Coreea de Nord. Fa-

STRADA AMĂRĂCIUNII
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PIAŢA UNIRII
ŞOFERUL DE TAXI
(Taxi Driver, SUA, 1976) 114’
R. Martin Scorsese. Cu: Robert De Niro, Jodie 
Foster.

Un singuratic alienat, bântuit de ororile suferite 
în războiul din Vietnam se aruncă într-o misiu-
ne de răzbunare în Manhattan. Unul dintre cele 
mai celebre filme americane din toate timpurile 
aniversează în acest an patru decenii de la lansa-
re şi beneficiază de o proiecție unică la TIFF a co-
piei restaurate digital la calitate 4K. De neratat!
An alienated, battle-scarred loner embarks on a mis-
sion of revenge in Manhattan. This year, Martin 
Scorsese’s classic celebrates four decades since its re-
lease. On the ocassion, TIFF will show a brand new 
4K digital restoration of one of the most important 
films ever made. It’s a single screening - don’t miss it!

T
COMPETIŢIE
TANNA
(Tanna, Australia-Vanuatu, 2015) 104’
R. Bentley Dean, Martin Butler. Cu: Marie Wawa, 
Mungau Dain, Marceline Rofit, Charlie Kahla.

Wawa, o fată din ultimele triburi tradiţionale 
din Pacificul de Sud, se îndrăgosteşte de Dain, 
nepotul şefului de trib. Dar când un război in-
ter-tribal ameninţă buna convieţuire, Wawa este 
promisă altuia, ca parte a tratatului de pace. Ce 

vor face tinerii iubiţi? Premiul secţiunii Setti-
mana Internazionale della Critica anul trecut la 
Veneţia!
Wawa, a young girl from one of the last tradition-
al tribes in the South Pacific, falls in love with her 
chief ’s grandson, Dain. When an intertribal war es-
calates, Wawa is unknowingly betrothed as part of 
a peace deal. What will the young lovers do? Winner 
of the International Critics’ Week Award last year at 
Venice IFF!

#ANIMAL
TAURUL DE NEON
(Neon Bull / Boi neon, Brazilia-Uruguay-
Olanda, 2015) 103’
R. Gabriel Mascaro. Cu: Juliano Cazarré, Aline 
Santana, Carlos Pessoa.

Iremar lucrează la Vaquejadas, un rodeo în care 
doi oameni călare trebuie să răstoarne un taur 
apucându-l de coadă. O muncă grea în arene-
le pline de praf, dar Iremar îşi iubeşte meseria, 
având mare grijă de tauri. Cu toate acestea, vi-
sează la o extraordinară schimbare de carieră... 
Premiul Special al Juriului Orizzonti la Veneţia 
2015!
Iremar works at the Vaquejadas, a rodeo where two 
men on horseback try bring down a bull by grab-
bing its tail. It’s dusty and back-breaking work, but 
Iremar is a natural vaqueiro, taking good care of the 
bulls. But he constantly dreams about an extraordi-
nary change of path in his career... Orizzonti Special 
Jury Award at Venice 2015!

RETROSPECTIVA SION SONO
TĂRÂMUL SPERANŢEI
(The Land of Hope / Kibo no kuni, 
Japonia-Marea Britanie-Taiwan, 2012) 133’
R. Sion Sono. Cu: Isao Natsuyagi, Naoko Ohtani, 
Jun Murakami.

Un cutremur produce o criză nucleară într-o pre-
fectură japoneză fictivă. În urma dezastrului, 
membrii familiei Ono, care are locuinţa la câţiva 
paşi de marginea zonei ce trebuie evacuată, în-
fruntă nesiguranţa zilei de mâine. Premiul NET-
PAC la Toronto 2012!
An earthquake causes a nuclear crisis in a fictive 
Japanese prefecture. In wake of the disaster, the 

 TAURUL DE NEON
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members of the Ono family who reside just outside 
the border of the mandatory evacuation zone face 
uncertainty. NETPAC Award at the 2012 Toronto 
film festival!

EXPRESUL BUCUREŞTI-BERLIN
TEMPESTAD
(Tempestad, Mexic, 2016) 95’
R. Tatiana Huezo.

Vocile a două femei, Adela şi Miriam, răsună 
deasupra peisajelor şi a autostrăzilor din Mexic, 
de la nord la sud, pe măsură ce povestesc cum 
corupţia şi nedreptatea au lăsat violenţa să preia 
controlul asupra destinelor, dorinţelor şi viselor 
lor. Dar în viaţa lor nu este doar durere, ci şi dra-
goste, demnitate şi răzvrătire.
The voices of two women, Adela and Miriam, echo 
over the landscape and highways of Mexico from 
north to south, as they tell how official corruption 
and injustice allowed violence to take control of their 
lives, desires and dreams. But their life is not only 
pain, but also love, dignity and resistance.

FĂRĂ LIMITĂ
THÉO ŞI  HUGO ÎN ACEEAŞI BARCĂ
(Théo et Hugo dans le même bateau / 
Paris 05:59, 2016) 97’
R. Olivier Ducastel, Jacques Martineau. Cu: 
Geoffrey Couët, François Nambot.

Théo şi Hugo fac fiecare cunoştinţă cu trupul ce-
luilalt într-un sex club. Mai târziu cei doi bărbaţi 
rătăcesc împreună pe străzile părăsite ale unui 
Paris nocturn. Vor ei să afle mai multe unul des-
pre celălalt? Le va fi încrederea răsplătită? Ce aş-
teptări au? Film nerecomandat minorilor.
Théo and Hugo encounter each other’s bodies in a 
sex club. Later the two men drift together down the 
deserted streets of nocturnal Paris. Do they want to 
know more about each other? Will their trust be re-
warded? What are their expectations? This film is 
not suitable for children.

COMPETIŢIE
TIKKUN
(Tikkun, Israel, 2015) 120’
R. Avishai Sivan. Cu: Aharon Traitel, Khalifa 
Natour, Riki Blich.

Un tânăr cărturar ultraortodox este resuscitat 
după ce s-a aflat în moarte clinică timp de 40 de 
minute. După revenirea la viaţă, tânărul simte 
senzaţii ciudate în trup şi e convins că Dumne-
zeu îl pune la încercare. Va reuşi el să reaprindă 
flacăra credinţei? Premiul special al juriului la 
Locarno 2015!
A young ultra-orthodox scholar is revived after dy-
ing for 40 minutes. After coming back to life, he sud-
denly feels a strange awakening in his body and sus-
pects that God is testing him. Will he find a way to 
rekindle his faith? Winner of the Special Jury Prize 
last year at Locarno!

RETROSPECTIVA SION SONO
TIMP PENTRU NOI
(Be Sure to Share / Chanto Tsutaeru, 
Japonia, 2009) 108’
R. Sion Sono. Cu: Akira, Ayumi Ito, Keiko 
Takahashi, Eiji Okuda.

Tatăl lui Shiro are cancer. Obligat să înfrunte 
posibilul sfârşit al tatălui, fiul realizează cât de 
mult înseamnă acesta pentru el şi începe să se 
bucure de timpul petrecut împreună. Dar într-o 
zi Shiro află că şi el are cancer. Şi starea sa e mai 
gravă decât cea a tatălui său...
Shiro’s father has cancer. Facing the death of his fa-
ther, the son starts to realize what his old man has 
really meant in his life, and starts to enjoy their time 
together. One day, however, Shiro learns he too has 

TIKKUN
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cancer. And his condition is worse than his father’s...

CINEMA, MON AMOUR
TOTUL A ÎNCEPUT LA SFÂRŞIT
(Todo comenzó por el fin / It All Started at 
the End, Columbia, 2015) 208’
R. Luis Ospina. Cu: Luis Ospina, Andrés Caicedo, 
Carlos Mayolo, Beatriz Caballero.

Documentarul este un autoportret al „Grupo de 
Cali”, supranumit şi „Caliwood”, un grup de cine-
fili care, în mijlocul haosului istoric şi al petrece-
rilor nebune din anii ’70 şi ’80, a devenit un reper 
inconturnabil al cinema-ului columbian.
The documentary is the self-portrait of the “Grupo 
de Cali”, also known as “Caliwood”, a group of cine-
philes, who in the midst of the wild partying and the 
historical chaos of the 70s and 80s, a fundamental 
part of Colombia’s film heritage.

#ANIMAL
TRĂDAREA DE LA MÜNCHEN
(Lost in Munich / Ztraceni v Mnichove, 
Cehia, 2015) 108’
R. Petr Zelenka. Cu: Jana Plodková, Marcial Di 
Fonzo Bo, Jitka Schneiderová.

La negocierile de la München dintre premierul 
francez Édouard Daladier, Neville Chamberlain, 
Adolf Hitler şi Benito Mussolini a existat şi un 
martor nevăzut: papagalul lui Daladier. Acum în 
vârstă de 90 de ani, pasărea este invitată la Pra-
ga şi se va trezi în mijlocul unui scandal politic. 
Cel mai bun scenariu la premiile industriei de 
film cehe!
During the Munich meetings between French pre-
mier Édouard Daladier, Neville Chamberlain, Adolf 

Hitler and Benito Mussolini, there was an unnoticed 
observer: Daladier’s parrot. Now 90 years old, the 
bird is invited to Prague and finds itself at the centre 
of a political scandal. Best Screenplay at the Czech 
film industry awards!

FĂRĂ LIMITĂ
TRĂDĂTORUL
(The Treacherous / Gansin, Coreea de 
Sud, 2015) 124’
R. Min Kyu-dong. Cu: Ju Ji-hoon, Kim Kang-woo, 
Lim Ji-yeon.

În 1504, tiranicul rege Yeonsan-gun ordonă ca 
cele mai frumoase fete din ţară să fie aduse la 
curte şi antrenate pentru plăcerile sale carnale. 
Mai presus de concurentele ei, frumoasa Dan-
hee reuşeşte să fie aleasă drept concubina rege-
lui, dar planul ei nu este să-i ofere acestuia doar 
plăcere... Film nerecomandat minorilor.
In 1504 tyrannical king Yeonsan-gun orders that the 
most beautiful girls in the country to be brought to 
the palace and trained for his carnal pleasures. De-
feating all competitors, beautiful Dan-hee manages 
to get selected to bed the king, but she doesn’t plan 
to give him only pleasure... This film is not suitable 
for children.

COMPETIŢIE
TREI POVEŞTI DIN MUMBAI
(Island City, India, 2015) 111’
R. Ruchika Oberoi. Cu: Cu: Vinay Pathak, Amruta 
Subhash, Tannishtha Chatterjee.

Trei poveşti comico-dramatice din Mumbai. Pri-
ma, de pildă, are în centrul atenţiei un angajat 
între două vârste care câştigă „Premiul comisi-
ei distracţiei”, care îi dă dreptul la o zi plină de 
distracţie la mall. Celelalte două sunt la fel de 
excentrice, şi-n plus, toate trei diferă între ele 
stilistic. Premiul Fedeora pentru Cel mai bun re-
gizor debutant la Veneţia 2015!
Three comic-dramatic stories set in Mumbai. The 
first one, for instance, is about a middle-aged man 
who wins the office ‘Fun Committee Award’, which 
entitles him to a whole day full of fun. The other two 
stories are equally quirky, and made in a complete-
ly different style. Winner of the Fedeora Award for 
Best Director of a Debut Film last year at Venice IFF!

TRĂDAREA DE LA MÜNCHEN
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PIAŢA UNIRII
TRUMAN
(Truman, Spania-Argentina, 2015) 108’
R. Cesc Gay. Cu: Ricardo Darín, Javier Cámara, 
Dolores Fonzi.

Doi prieteni din copilărie se reîntâlnesc după 
mulţi ani. Julian şi Tomas vor petrece câteva 
zile de neuitat împreună. Vor râde, îşi vor aduce 
aminte şi vor plânge... pentru că reuniunea lor 
este şi un rămas-bun. Truman este o odă priete-
niei şi dragostei, un portret amuzant şi onest al 
curajului de a accepta că moartea nu este decât o 
parte a vieţii. Cel mai bun film spaniol din 2015!
Two childhood friends are reunited after years with-
out seeing one another. Julian and Tomas will spend 
a few unforgettable days together; laughing, remi-
niscing, crying... because their reunion is also their 
last goodbye. Truman is an elegy to friendship and 
love. A humorous and honest portrait of the courage 
it takes to accept that death is just another part of 
life. Best Spanish film of 2015!

#ANIMAL
TYKE, ELEFANTUL RĂZVRĂTIT
(Tyke Elephant Outlaw, Australia, 2015) 
79’
R. Susan Lambert, Stefan Moore.

Captivanta şi emoţionanta poveste a unui ele-
fant de circ care şi-a pierdut controlul, şi-a ucis 
dresorul şi a murit într-o ploaie de gloanţe. În-
cercarea sa de evadare a traumatizat un întreg 
oraş şi a provocat o dezbatere globală cu privire 
la folosirea animalelor în artele spectacolului. 
Un documentar imposibil de uitat!
This is the gripping and emotionally charged story of 

a circus elephant who went on a rampage, killed her 
trainer and died in a hail of gunfire. Her break for 
freedom traumatised a city and ignited a global bat-
tle over the use of performing animals. A documen-
tary impossible to forget!

Ț
FĂRĂ LIMITĂ
ŢI-ARĂT EU ANARHIE!
(Te Prometo Anarquia / I Promise You 
Anarchy, Mexic-Germania, 2015) 89’
R. Julio Hernández Cordón. Cu: Diego Calva 
Hernández, Eduardo Eliseo Martinez, Shvasti 
Calderón.

Miguel şi Johnny se ştiu din copilărie, sunt cei 
mai buni prieteni şi iubiţi. Îşi petrec timpul pe 
skateboard împreună cu prietenii lor în zgomo-
tosul Ciudad de Mexico, unde îşi vând sângele 
pe piaţa neagră a spitalelor pentru a face rost de 
bani. Dar curând Miguel se va vedea nevoit să îşi 
găsească propriul drum. Film nerecomandat mi-
norilor.
Best friends and lovers Miguel and Johnny have 
known each other since childhood. They spend their 
time skateboarding with their friends in throbbing 
Mexico City where they sell their own blood for the 
ER black market as a way to make money. But soon 
Miguel will be forced to find his own path. This film 
is not suitable for children.

U
ZILELE FILMULUI ROMÂNESC
ULTIMA ZI
(The Last Day, România-Franţa, 2016) 105’
R. Gabriel Achim. Cu: Doru Ana, Mimi Brănescu, 
Adrian Văncică.

Adrian, un bărbat dintr-un oraş de provincie, s-a 
hotărât să se călugărească. Primarul, poliţistul 
şi liderul Asociaţiei Tinerilor Creştini din oraş 

ŢI-ARĂT EU ANARHIE! UMAN

îşi conduc prietenul pe drumul spre mănăstire. 
Primarul, regizor amator, se oferă să filmeze că-
lătoria, dar el are şi nişte planuri secrete pentru 
Adrian. Premieră mondială la TIFF!
Adrian, a man from a provincial town, has decided 
to start a new life as a monk. The mayor, the police-
man and the leader of the Christian Youth Associa-
tion accompany their friend on his way to the mon-
astery. The mayor, an amateur filmmaker, offers to 
film the group’s journey, but he also has some secret 
plans for Adrian. World premiere at TIFF!

EXPRESUL BUCUREŞTI-BERLIN
ULTIMELE ZILE ALE ORAŞULUI
(In the Last Days of the City / Akher ayam 
el madina, Egipt-Germania, 2016) 119’
R. Tamer El Said. Cu: Khalid Abdalla, Maryam 
Saleh, Hanan Yousef.

Centrul oraşului Cairo, 2009. Khalid, un regi-
zor în vârstă de 35 de ani, înfruntă pierderile din 
propria viaţă şi se chinuie să realizeze un film 
care să surprindă esenţa oraşului său. Cu ajuto-
rul prietenilor, care îi trimit filmări din Beirut, 
Bagdad şi Berlin, el găseşte forța de a merge mai 
departe. Premiul Caligari la Berlin 2016!
Downtown Cairo, 2009. Khalid, a 35 year old film-
maker is struggling to make a film that captures the 
soul of his city while facing loss in his own life. With 
the help of his friends, who send him footage from 
their lives in Beirut, Baghdad and Berlin, he finds 
the strength to keep going. Caligari Film Award at 
this year’s Berlinale!

ECOTIFF
UMAN
(Human, Franţa, 2015) 191’
R. Yann Arthus-Bertrand.

Human este o colecţie de destăinuiri şi imagini 
despre lumea noastră, care oferă acces în profun-
zime a ceea ce înseamnă să fii om. Poveşti pline 
de dragoste şi fericire, dar şi de ură şi violenţă, 
Human ne aduce faţă în faţă cu Celălalt, făcân-
du-ne să reflectăm asupra vieţii. Premiul publi-
cului (locul doi) la IDFA 2015!
Human is a collection of stories about and images of 
our world, offering an immersion to the core of what 
it means to be human. Through these stories full of 

love and happiness, as well as hatred and violence, 
Human brings us face to face with the Other, making 
us reflect on our lives. Audience Award (2nd place) at 
IDFA 2015!

FĂRĂ LIMITĂ
UMBRA DIN SPATELE LUNII
(Shadow Behind the Moon / Anino Sa 
Likod ng Buwan, Filipine, 2015) 121’
R. Jun Robles Lana. Cu: LJ Reyes, Luis Alandy, 
Anthony Falcon.

Un thriller politic care are în centrul atenţi-
ei fragila prietenie dintre un cuplu suspectat că 
ar avea simpatii comuniste şi un soldat. Ceea ce 
începe ca o noapte de jucat cărţi se transformă 
treptat într-o înfiorătoare luptă pentru supra-
vieţuire atunci când ies la iveală secrete ce i-ar 
putea distruge pe toţi trei.
A political thriller that follows the fragile friendship 
of a couple, who are suspected communists, with 
a military man. What starts as a night of playing 
cards slowly escalates into a terrifying struggle for 
survival when deep secrets are revealed threatening 
to destroy everyone.

UMBRE
UMBRE SCURTMETRAJE I
(Shadows Shorts I, 2015-2016) 73’

Prima parte a selecţiei competitive de scurtme-
traje fantastice şi de groază: Sora dracului (Fre-
drik S. Hana, Norvegia), Arcana (Jerónimo Ro-
cha, Portugalia), Blestem (Brian Deane, Irlanda), 
Ritual (Gigi Saul Guerrero, Canada), Disco Inferno 
(Alice Waddington, Spania), Căderea lui Lucifer 
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(Zev Deans, SUA), FUCKKKYOUUU (Eddie Alca-
zar, SUA).
First part of the competitive selection of horror and 
fantasy short films: Sister Hell (Fredrik S. Hana, 
Norway), Arcana (Jerónimo Rocha, Portugal), 
Blight (Brian Deane, Ireland), Madre de Dios (Gigi 
Saul Guerrero, Canada), Disco Inferno (Alice Wad-
dington, Spain), „Messe Noire” Behemoth (Zev 
Deans, USA), FUCKKKYOUUU (Eddie Alcazar, 
USA).

UMBRE
UMBRE SCURTMETRAJE II
(Shadows Shorts II, 2015-2016) 73’

A doua parte a selecţiei competitive de scurtme-
traje fantastice şi de groază: Mlaştina (Jeroen 
Dumoulein, Belgia), Secretul morii din Calder’s 
End (Kevin McTurk, SUA), În noroi (Pablo Pastor, 
Spania), Sf. Frankenstein (Scooter McCrae, SUA), 
Sfârşit (Dorian Boguţă, România).
Second part of the competitive selection of horror 
and fantasy short films: The Pond (Jeroen Dumou-
lein, Belgium), The Mill at Calder’s End (Kevin 
McTurk, USA), Into the Mud (Pablo Pastor, Spain), 
Saint Frankenstein (Scooter McCrae, USA), Finale 
(Dorian Boguţă, România).

EVENIMENTE SPECIALE
UMBRELE STRĂMOŞILOR UITAŢI
(Shadows of Forgotten Ancestors / Tini 
zabutykh predkiv, Uniunea Sovietică, 
1965) 92’
R. Sergei Parajanov. Cu: Ivan Mykolaichuk, Larisa 
Kadochnikova, Tatyana Bestayeva.

Într-un sat din Carpaţi, Ivan se îndrăgosteşte de 

Marichka, fiica ucigaşului tatălui său. Dar când 
se întâmplă o nenorocire, Ivan va petrece luni de 
zile doborât de durere. Într-un târziu, Ivan va fi 
din nou atras de viaţa colorată din jur, dar o va 
uita el pe Marichka? Proiecţie acompaniată live 
de trupa balkan-folk A Hawk and a Hacksaw!
In a Carpathian village, Ivan falls in love with Mar-
ichka, the daughter of his father’s killer. When trag-
edy befalls her, his grief lasts months. Finally he re-
joins the colorful life around him, but will he ever be 
able to forget Marichka? Screening accompanied live 
by Balkan-folk band A Hawk and a Hacksaw!

PROIECŢII SPECIALE
URGIA
(Calamity, România, 1977) 105’
R. Iosif Demian, Andrei Blaier. Cu: Gheorghe 
Cozorici, Lujza Orosz, Nicolae Praida.

Un sat este declarat oraş şi toată lumea ia parte 
la festivităţi. Un bărbat în vârstă îşi face apari-
ţia, vlăguit de ani şi boli. Spre uimirea tuturor, 
acesta se dovedeşte a fi un sătean despre care 
toţi credeau că a murit cu trei decenii în urmă, în 
timpul Războiului. Proiecţie specială în onoarea 
actriţei Lujza Orosz, laureată cu Premiul pentru 
Întreaga Carieră la TIFF 2016!
A village is declared a town and everyone is involved 
in the celebration. An old man shows up unexpectedly, 
overwhelmed with age and illness. To everyone’s sur-
prise, the old man comes out to be Victor, a man the vil-
lagers thought he had died three decades ago, during 
World War II. Special screening in honor of Lujza Orosz, 
the recipient of the Lifetime Achivement Award at TIFF 
2016!

COMPETIŢIE
UŞA DESCHISĂ
(La puerta abierta / The Open Door, 
Spania, 2016) 88’
R. Marina Seresesky. Cu: Carmen Machi, Terele 
Pávez, Asier Etxeandía.

Rosa este o prostituată care a moştenit meseria 
de la mama ei, Antonia. Antonia crede că este 
Sara Montiel şi îi face Rosei viaţa un iad. Rosa nu 
ştie cum să fie fericită. Dar sosirea neaşteptată a 
unui nou membru în familie îi va da ocazia uni-
că de a atinge fericirea. Cel mai bun scenariu la 

URGIA
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Guadalajara 2016!
Rosa is a prostitute who inherited the profession 
from Antonia, her mother. Antonia thinks she is 
Sara Montiel and turns Rosa’s daily life into hell. 
Rosa does not know how to be happy. But the unex-
pected arrival of a new member of the family will 
give her a unique opportunity to achieve happiness. 
Best Screenplay Award at the 2016 festival of Gua-
dalajara!

V
#ANIMAL
VACA PERFECTĂ
(Holy Cow / Muquedes Inek, Azerbaidjan-
Germania-România-Qatar, 2015) 77’
R. Imam Hasanov. Cu: Khanali Huseynli, Vafa 
Huseynli.

Pentru a îmbunătăți traiul familiei sale, Tapdig 
visează să aducă o vacă europeană în pitorescul 
său sat din Azerbaidjan. Dar decizia lui neliniş-
teşte comunitatea tradiţionalistă, căci înţelepţii 
satului percep creatura drept o ameninţare. Va 
reuşi Tapdig să îi convingă că e bine să ai o vacă 
în bătătură?
Tapdig has a dream of bringing a European cow into 
his picturesque village in Azerbaijan to improve the 
life of his poor family. His decision unsettles the tra-
ditional community, as the old men see a threat in 
having this foreign creature among them. Will Tap-
dig succeed in convincing them it’s good to have a 
cow around?

PIAŢA UNIRII
VALUL UCIGAŞ
(The Wave / Bølgen, Norvegia, 2015) 105’
R. Roar Uthaug. Cu: Kristoffer Joner, Ane Dahl 
Torp, Jonas Hoff Oftebro.

Experimentatul geolog Kristian Eikfjord şi cole-
gii săi înregistrează mici modificări geologice în 
scoarţa terestră. Tot mai îngrijorat, Kristian îşi 
dă seama că cel mai mare coşmar e gata să devi-
nă realitate. Are doar zece minute la dispoziţie 
pentru a scăpa cu viaţă... După Valul, care a fost 

parțial filmat în România, regizorul Roar 
Uthaug a fost ales să regizeze următorul film 
Tomb Raider!
The experienced geologist Kristian Eikfjord and his 
colleagues measure small geological changes in the 
underground. Kristian gets worried and his worst 
nightmare is about to come true. He has less than 
10 minutes to make sure he will survive... After The 
Wave, partly shot in Romania, director Roar Uthaug 
was chosen to direct the next Tomb Raider film!

MIDNIGHT DELIRIUM - HORROR 
LATINOAMERICAN
VAMPIRII DIN HAVANA
(¡Vampiros en La Habana! / Vampires in 
Havana, Cuba, 1987) 80’
R. Juan Padrón. Cu: Frank González, Manuel 
Marín, Irela Bravo.

Un om de ştiinţă descoperă un elixir care le per-
mite vampirilor să se expună razelor soarelui. 
Când vampirii aud de fantastica descoperire, dau 
cu toţii năvală în Cuba pentru a pune mâna pe 
nepreţuita licoare...
A scientist invents a potion that allows vampires to 
be able to live under the rays of the sun. When the 
word gets out to the vampires of the world, they fly 
to Cuba to gain control of the potion...

FOCUS CROAŢIA
VEDETE ÎN DEVENIRE
(Shooting Stars / Narodni heroj Ljiljan 
Vidić, Croaţia-Serbia, 2015) 106’
R. Ivan-Goran Vitez. Cu: Christian Coltrane, 
Stjepan Peric, Tena Jeic Gajski.

Când află că laureatul unui concurs de talente 

va cânta în faţa lui Hitler însuşi, partizanii pro-
fită de ocazie. Ljiljan Vidic, un tânăr ţăran cu 
veleități de poet, va scrie un cântec cu care parti-
zanii vor participa la concurs şi, cu puţin talent 
şi mult noroc, îl vor ucide pe Hitler, punând ca-
păt războiului.
When they find out that the winner of a talent show 
will perform at a party in front of Hitler himself, the 
partisans seize this last chance. Ljiljan Vidic must 
write a song with which the partisan band will com-
pete at the show and, with a bit of talent and a lot of 
luck, kill Hitler and thus end the war.

3X3
VEŞTI DE ACASĂ
(News from Home, Franţa-Belgia-
Germania, 1977) 85’
R. Chantal Akerman.

Veştile de acasă vin prin intermediul unor „scri-
sori de dragoste” trimise regizoarei stabilite la 
New York de către mama ei din Europa. Textele 
zugrăvesc o imagine intimă a vieţii de familie, cu 
suita ei de mici beteşuguri, întâmplări zilnice şi 
temeri financiare.
The news from home comes through „love letters” to 
the filmmaker in New York from her mother in Eu-
rope. This text paints an intimate picture of family 
life, with its catalogue of minor illnesses, domestic 
routines and financial anxieties.

EDUCATIFF
VEZI SĂ NU!
(In Your Dreams / Ani ve snu!, Cehia-
Slovacia-Bulgaria, 2016) 79’
R. Petr Oukropec. Cu: Barbora Stikarova, Toman 
Rychtera, Veronika Pouchova.

Numai câteva fete practică parkour, dar asta nu 
o face pe Laura să dea înapoi. În timp ce goneşte 
pe străzile din Praga, gândurile ei gonesc şi ele. 
E îndrăgostită de Luky, dar băiatul nu pare să fie 
interesat de ea. Dar când ea şi prietenii ei ar pu-
tea participa la o competiţie de top din San Fran-
cisco, ambiţia devine mai importantă...
Only  a  few  girls  practice  parkour, and  Laura  
takes  it  all  in  her  stride. Though as she wildly 
races through the streets of Prague, her thoughts are 
running wild too. She has a crush on Luky, but he 

doesn’t show much  interest in  her. When she and 
her friends might get to an important competition in 
San Francisco, ambition kicks in...

CINEMA, MON AMOUR
VIAŢA CA UN DESEN ANIMAT
(Life, Animated, SUA, 2016) 91’
R. Roger Ross Williams.

Remarcabila poveste a modului cum Owen, care 
suferă de autism, a descoperit în animaţiile Dis-
ney o cale spre comunicare şi un ajutor în a înţe-
lege lumea. Combinând sugestiv secvenţe clasice 
din animaţii şi scene din viaţa lui Owen, filmul 
explorează cum Simba, Jafar şi Ariel l-au aju-
tat pe Owen să interpreteze realitatea. Cea mai 
bună regie la Sundance 2016!
The remarkable story of how Owen found in Disney 
animation a pathway to language and a framework 
for making sense of the world. By evocatively inter-
weaving classic Disney sequences with verite scenes 
from Owen’s life, the film shows how Simba, Jafar, 
and Ariel helped him interpret reality. Best Direct-
ing Award at this year’s Sundance film festival!

FOCUS CROAŢIA
VIAŢA E O TROMPETĂ
(Life Is a Trumpet / Zivot je truba, Croaţia-
Slovenia-Serbia-Muntenegru-Marea 
Britanie, 2015) 92’
R. Antonio Nuić. Cu: Bojan Navojec, Iva Babić, 
Zlatko Vitez.

Două familii din clase sociale diferite se reunesc 
pentru o nuntă. Vor descoperi curând că nu sunt 
chiar atât de diferite pe cât ar fi crezut. Filmul 
aruncă o privire uşor ironică, dar până la urmă 

 VALUL UCIGAŞ VEZI SĂ NU!
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RETROSPECTIVA SION SONO
VIRGINII PARANORMALI
(The Virgin Psychics / Eiga: minna! Esupa 
da yo!, Japonia, 2015) 114’
R. Sion Sono. Cu: Shota Sometani, Elaiza Ikeda, 
Erina Mano.

Yoshiro, un elev de liceu, nu prea are parte de 
bucurie în viaţă, iar zilele îi trec parcă fără rost. 
Cel mai bun moment al zilei este când o vede pe 
Sae, o colegă de la liceu. Într-o zi, băiatul desco-
peră că poate citi minţile celor din jur: îl va ajuta 
această abilitate să o câştige pe Sae?
Yoshiro, a high school student, has never got a spot-
light in his life and spends his days aimlessly. What 
only shines in his life is Sae, a girl at his school. One 
day, he finds himself having a mind-reading psychic 
power: does this ability improve his chances with 
Sae?

UMBRE
VIZITATORUL
(The Visitor, România, 2016) 119’
R. Jamil Hendi. Cu: Ionuţ Grama, Oana-Irina 
Duțu, Andreea Boşneag, Andrei Ciopec.

Un cuplu tânăr, Luca şi Otilia, se mută la oraş 
ajutaţi de prietenul lor din copilărie, Vlad. Într-
o seară Luca şi Otilia se ceartă, iar el adoarme în 
sufragerie. Târziu în noapte, Luca aude ţipetele 
soţiei sale din dormitor şi descoperă curând că 
Otilia a dispărut fără urmă, exact ca fosta chiri-
aşă din apartamentul lor.
A young couple, Luca and Otilia, move to the big 
city aided by their childhood friend, Vlad. One eve-
ning Luca and Otilia have a fight and he falls asleep 
in the living room. Later that night Luca hears the 
screams of his wife coming from the bedroom. He 
will soon see that Otilia has disappeared, exactly 
like the previous tenant of their apartment.

EVENIMENTE SPECIALE
VOIAJ PE COASTA BRITANICĂ
(From the Sea to the Land Beyond, Marea 
Britanie, 2012) 74’
R. Penny Woolcock.

Voiaj pe coasta britanică este un film despre ţăr-
mul Marii Britanii realizat din imagini filmate 
aflate în arhiva de peliculă a Institutului Bri-

tanic de Film, în montajul lui Penny Woolcock. 
Proiecţia va fi acompaniată live de trupa indie 
rock British Sea Power!
From the Sea to the Land Beyond is a film about 
the British coast made from 100 years of film heri-
tage stored in the British Film Institute collection, 
edited by Penny Woolcock. The screening will be ac-
companied live by indie rock band British Sea Power!

COMPETIŢIE
VRĂBII
(Sparrows / Þrestir, Islanda-Danemarca-
Croaţia) 99’
R. Rúnar Rúnarsson. Cu: Atli Óskar Fjalarsson, 
Ingvar E. Sigurðsson, Kristbjörg Kjeld.

Ari are 16 ani şi până acum a trăit la Reykjavik 
cu mama lui, dar trebuie să plece în izolatul 
Westfjords pentru a sta cu tatăl său, Gunnar. 
Acolo, trebuie să înfrunte provocările relaţiei di-
ficile cu un tată alcoolic şi îşi descoperă priete-
nii din copilărie mult schimbaţi. Va reuşi el să 
se acomodeze? Câştigătorul premiului Scoica de 
Aur la San Sebastian 2015!
16-year old Ari has been living with his mother in 
Reykjavik and is suddenly sent back to the remote 
Westfjords to live with his father Gunnar. There, 
he has to navigate a difficult relationship with his 
father, and he finds his childhood friends changed. 
Will he be able to adapt? Winner of the Golden Shell 
Award last year at San Sebastian!

Z
#ANIMAL
ZERO
(Zero, Ungaria-Germania-Cehia, 2015) 83’
R. Gyula Nemes. Cu: Udo Kier, Tamás Joó, 
Martina Kratka, Krisztián Kovács.

N este directorul unei fabrici care produce mie-
re falsă. Într-o zi, un accident cauzat de o albină 
îl face pe N să guste miere naturală, iar viaţa sa 
se schimbă din temelii: începe să producă miere 
tradiţională. Dar curând albinele sale încep să 
moară...
N is the director of a honey factory which produces 
fake honey. One day, after an accident caused by a 
bee, he tastes real honey and his entire life changes 
radically: he starts working with bees in the tradi-
tional way. But soon his bees start to die...

CE SE ÎNTÂMPLĂ, DOCUMENTARULE?
ZIDURI
(Muros / Walls, Spania, 2015) 83’
R. Pablo Iraburu, Migueltxo Molina.

Când a căzut Zidul Berlinului a fost proclamat 
sfârşitul istoriei. Şi am decis că zidurile de sepa-
rare sunt o relicvă a trecutului. Nimic mai pu-
ţin adevărat. Nicicând în istoria omenirii nu am 
construit mai multe ziduri. Documentarul spune 
poveştile unor oameni reali de ambele părţi ale 
unor ziduri foarte diferite.
When the Berlin Wall fell the end of History was 
proclaimed. And we shelved the idea of separation 
walls as part of the past. Reality is exactly the oppo-
site. Never in the history of humanity have we built 
so many walls. This film narrates real stories of peo-
ple who live on both sides of very different walls.

plină de compasiune, asupra nevoii noastre de a 
crea probleme şi a modului inspirat în care ajun-
gem să le depăşim.
Two families of different backgrounds gather togeth-
er for a wedding. They will soon discover they are not 
as different as one might expect. The film is a slight-
ly ironic, but ultimately sympathetic look at our need 
to create problems, and the skillful ways in which we 
overcome them.

SUSPECŢI DE SERVICIU
VILLE-MARIE
(Ville-Marie, Canada, 2015) 100’
R. Guy Édoin. Cu: Monica Bellucci, Pascale 
Bussieres, Aliocha Schneider.

O actriţă, fiul ei, un paramedic cu probleme şi o 
infirmieră grijulie îşi vor vedea vieţile schimbate 
din temelii în sala de urgenţe a spitalului Ville-
Marie. Premiul juriului pentru Cel mai bun film 
internaţional la festivalul de la Santa Barbara 
2016!
The lives of an actress, her son, a troubled paramed-
ic and a caring nurse will take an unexpected turn 
in the emergency room of Ville-Marie Hospital. Jury 
Award for Best International Film at the 2016 Santa 
Barbara film festival!

RETROSPECTIVA SION SONO
VINOVAT DE IUBIRE
(Guilty of Romance / Koi no tsumi, 
Japonia, 2011) 112’
R. Sion Sono. Cu: Megumi Kagurazaka, Miki 
Mizuno, Makoto Togashi.

Izumi este măritată cu un scriitor celebru pen-
tru romanele sale de dragoste, dar din viaţa lor 
lipseşte cu desăvârşire romantismul. Într-o zi, ea 
decide să-şi asculte dorinţele şi acceptă să mime-
ze sexul în faţa camerei. Nu trece mult până în-
tâlneşte un mentor şi începe să-şi vândă trupul 
străinilor… Film nerecomandat minorilor.
Izumi is married to a famous romantic novelist but 
their life seems just a simple repetition without ro-
mance. One day she decides to follow her desires and 
accepts to be a naked model that fakes sex in front of 
the camera. Soon she meets a mentor and starts sell-
ing her body to strangers… This film is not suitable 
for children.

VRĂBII
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IAIN SMITH
Premiul Special pentru Contribuția adusă 
cinematografiei mondiale/  
Special Award for the Contribution 
to the World Cinema

Unul dintre cei mai influenți şi prolifici produ-
cători de film europeni, Iain Smith s-a născut în 
Glasgow în 1949, a absolvit London Film School 
şi a colaborat de-a lungul anilor cu marile studi-
ouri de la Hollywood – Warner. Bros, Universal 
Studios, Columbia Pictures, 20th Century Fox, 
Miramax – şi cu regizori precum Ridley Scott, 
Oliver Stone, George Miller, Darren Aronofsky, 
Stephen Frears, Luc Besson, Roland Joffe. În 
2005, a fost recompensat cu BAFTA pentru 
Outstanding Achievement in Film, în 2008 a 
fost decorat cu Ordinul de Ofițer al Imperiului 
Britanic, iar trei ani mai târziu a fost numit la 
conducerea British Film Commission. Deține 
Applecross Productions încă din 1987 şi fost 
producător, co-producător sau producător exe-
cutiv pentru filme ca Mad Max: Drumul Furiei, 
Wanted, cu Angelina Jolie, Copiii tatălui, Cold 
Mountain, pentru care Jude Law, Nicole Kidman 
şi Renée Zellweger au filmat în România, Planeta 
Maimuțelor, Șapte ani în Tibet, cu Brad Pitt pe 
afiş,  Al cincilea element sau Misiunea lui Roland 
Joffe.

One of the most influential and prolific european 
producers, Iain Smith was born in Glasgow 
in 1949, graduated from London Film School 
and worked with some of the biggest movie 
studios in Hollywood - Warner. Bros, Universal 
Studios, Columbia Pictures, 20th Century Fox, 
Miramax – and directors like Ridley Scott, Oliver 
Stone, George Miller, Darren Aronofsky, Stephen 
Frears, Luc Besson, Roland Joffe. In 2005 he was 
awarded a BAFTA Scotland for Outstanding 
Achievement in Film, in 2008 he was also ap-
pointed Officer of the Order of the British Empire 
and in 2011 he was appointed Chair of the British 
Film Commission. He is the owner of Applecross 
Productions since 1987 and has been the pro-
ducer, co-producer and executive producer of an 
impressive number of films, like Mad Max: Fury 
Road, Wanted, with Angelina Jolie, Children 
of Men, Cold Mountain, filmed with actors 
Jude Law, Nicole Kidman şi Renée Zellweger in 
Romania, Planet of the Apes, Seven Years in 
Tibet, with Brad Pitt, The Fifth Element or The 
Mission by Roland Joffe.
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CARMEN GALIN
Premiul de Excelență / 
Excellence Award

LUJZA OROSZ
Premiul pentru întreaga carieră / 

Lifetime Achievement Award

Actriță emblematică a filmului şi teatrului româ-
nesc, Carmen Galin (n. 1946) s-a remarcat, cu 
farmecul ei aparte, în peste 30 de filme, dar şi-a 
pus amprenta inconfundabilă şi în teatru. A ab-
solvit actoria în 1967, la Bucureşti, şi a debutat cu 
un rol secundar în Diminețile unui băiat cuminte 
(1966). Acelaşi regizor, Andrei Blaier, a distribuit-o 
în rolul care a impus-o definitiv, în Ilustrate cu flori 
de câmp (1975). Au urmat filme ca Tănase Scatiu, 
Mere roșii (1976), Saltimbancii, Ana și hoţul 
(1981), pentru care a fost premiată de Asociația 
Cineaştilor, şi cel complex şi dramatic din Faleze 
de Nisip (1982, r. Dan Piţa), care va fi proiectat la 
TIFF. Extrem de popular a fost şi rolul din serialul 
TV Fram (1983).

This beloved actress of the Romanian cinema and 
stage (born in 1946) lent her very special brand 
of charm to over 30 films but also to countless 
plays. She majored in Acting in 1967, in Bucharest, 
and made her debut with a supporting role in 
The Mornings of a Sensible Youth (1966). The 
film’s director, Andrei Blaier, offered her the part 
that would turn her into one of the most sought 
after actresses of her generation - the protago-
nist in Postcards with Flowers (1975). Next, she 
starred in films such as Tanase Scatiu, Red Apples 
(1976), The Circus Performers, Ana and the Thief 
(1981), for which she received the Filmmakers’ 
Association’s Acting Award, and, last but not least, 
her most complex and dramatic role yet, in Sand 
Cliffs (1982, directed by Dan Pita), which will play 
during TIFF. Another beloved part was her turn in 
the TV series Fram (1983).

Lujza Orosz (n. 1926), actriță reputată a Teatrului 
Maghiar de Stat din Cluj, a rămas în memoria 
cinefililor pentru rolul din Urgia (1978), co-regizat 
de Iosif Demian şi Andrei Blaier, care va fi proiectat 
în onoarea ei la TIFF. Urgia din titlu este războiul, 
cu traumele sale produse într-un sat din nordul 
Moldovei. O apariție la fel de puternică avusese 
în Vifornița (1973, r. Mircea Moldovan), de data 
aceasta alături de Gheorghe Cozorici, rol pentru 
care a câştigat Premiul Asociaței Cineaştilor din 
România. Actrița a jucat şi în O lacrimă de fată (r. 
Iosif Demian), proiectat la Cannes în 1982. Alături 
de Marga Barbu, George Motoi şi Florin Piersic, a 
apărut în filmul din seria Mărgelatu Trandafirul 
galben (1981).

Lujza Orosz (1926), famed actress of Cluj’s 
Hungarian State Theatre, became really known 
thanks to Calamity (1978), co-directed by Andrei 
Blaier and Iosif Demian and programmed to 
screen during TIFF. The calamity in the title 
refers to the war and all its traumas, as seen 
from a remote northern Moldavian village. Her 
previous turn in Vifornita (1973, directed by 
Mircea Muresan), in which she starred with actor 
Gheorghe Cozorici, had already made her famous 
among critics and fellow cineastes alike, bringing 
her the Filmmakers’ Association’s Acting Award. 
The actress has also played in A Girl’s Tears (by 
Iosif Demian), which was screened at Cannes in 
1982. Together with Marga Barbu, George Motoi 
and Florin Piersic, she was one of the faces of The 
Yellow Rose, from the “Margelatu” franchise.
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