
EDIŢIA 3





Prezentarea proiectului

10 PEntru fIlm 
 
Katalin Berekméri

Enikő Györgyjakab

Alina Ilea

Elena Ivanca

lucia mărneanu

Silvana mihai

rareș Andrici

Vlad Bîrzanu

Sorin Dobrin

Ioan Paraschiv

CuPrInS

4

 
 
7

11

15

19

23

27

31

35

39

43





EDIŢIA 3



4

Ediţia a treia a programului 10 pentru fIlm, iniţiat în 2012 de festivalul Internaţional de film 
transilvania, aduce în atenţia publicului, a presei și a cineaștilor alţi 10 actori talentaţi de teatru, 
între 5 și 7 iunie 2014, în cadrul secţiunii Zilele filmului românesc. 

10 pentru fIlm își propune să promoveze figuri noi în filmul românesc și vizează actorii care s-au 
remarcat în teatru, dar care nu au avut până acum șansa afirmării în cinema, indiferent de vârstă, 
aflaţi la debut sau cu roluri minore avute deja în producţii autohtone. 

Actorii beneficiază de materiale de prezentare - broșură, fotografii și clipuri realizate într-un studio 
profesionist - participă la workshopuri și întâlniri și sunt prezentaţi spectatorilor, jurnaliștilor și 
oamenilor din industria filmului - regizori, producători români și străini, directori de casting și agenţi.

Cei 10 pentru fIlm au fost propuși și selectaţi de un grup de profesioniști din teatru și film: tudor 
Giurgiu (regizor și producător), criticii de teatru Oltiţa Cîntec, Cristina rusiecki, Oana Stoica, Cristiana 
Gavrilă, Andreea Iacob (regizor de teatru) și răzvan Penescu (editor al portalului liternet). 

Actorii selectaţi la această ediţie sunt: Alina Ilea (teatrul naţional din timișoara), Elena Ivanca 
(teatrul naţional Cluj-napoca), Enikő Györgyjakab (teatrul maghiar din Cluj-napoca), Katalin 
Berekméri (teatrul naţional din târgu mureș, Compania „tompa miklós”), Lucia Mărneanu (actor 
independent, Cluj), Silvana Mihai („Godot Cafe teatru”, studentă la universitatea de teatru și film 
„I.l. Caragiale”, București), Rareș-Gabriel Andrici (teatrul metropolis și teatrul foarte mic din 
București), Vlad Bîrzanu (teatrul „Anton Pann” din râmnicu Vâlcea), Sorin Dobrin (teatrul „l.S. 
Bulandra” și „Godot Cafe teatru” din București), Ioan Paraschiv (teatrul naţional „radu Stanca” din 
Sibiu și teatrul tineretului din Piatra neamţ). 

„10 PEntru fIlm”,
tIff 2014
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Limbi străine

data nașterii

COntaCt

10
PENTRU 
FILM

ediţia 3
2014

Este absolventă a facultăţii de teatru din cadrul universităţii de 
Artă teatrală târgu mureș (2001) și doctorand în teatru la aceeași 
universitate, din 2011. Este actriţă a teatrului naţional târgu 
mureș, Compania „tompa miklós”, din 2003, și asistent universitar 
la universitatea de Arte târgu mureș. A intepretat numeroase roluri 
în spectacole regizate de radu Afrim, Kincses Elemér, Sorin militaru, 
Gianina Cărbunariu și mulţi alţii. A obţinut Premiul Aplauze acordat de 
Compania „tompa miklós” (2011), Premiul de interpretare acordat de 
ziarului „Vásárhelyi Hírlap” la Colocviul teatrelor minorităţilor naţionale 
din Gheorgheni (2011), Premiul pentru cea mai bună actriţă a stagiunii 
acordat de compania Bioeel (2010) și Premiul pentru interpretare 
feminină acordat de Várszínház și művészetek Háza din Kisvárda la 
festivalul teatrelor maghiare din Kisvárda (2008).

berekmerikatalin@gmail.com

26 iunie 1977 

maghiară (maternă), română, engleză

KAtAlIn  
BErEKmÉrI
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Limbi străine

COntaCt

10
PENTRU 
FILM

ediţia 3
2014

data nașterii

Este absolventă de actorie la universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-
napoca (2005), unde a obţinut și diploma de master în teatru (2011). 
Este actriţă la teatrul maghiar din Cluj începând din anul 2005, unde a 
jucat în spectacole regizate de robert raponja, michal Dočekal, mihai 
măniuţiu, András Hatházi, Gábor tompa, Karin Coonrod, Alain timar, 
Dragoș Galgoţiu, Silviu Purcărete, Andrei Șerban și mulţi alţii. Joacă în 
spectacole de teatru independent și a avut numeroase colaborări în 
spectacole de teatru-dans sau de teatru de mișcare cu compania m 
Studio din Sfântu Gheorghe. A jucat în scurtmetrajele „Személyi figyelő”, 
regia róbert lakatos (2013), „un pachet la două zile”, regia manuela 
Borza (2012), „romantism”, regia József lászló (2010), „Curba dreaptă”, 
regia Kincső Bakó (2010), „mázrománc”, regia Kinga Kurta (2010), 
„Autogol”, regia József lászló (2009), „Ibusár”, regia Orsolya ferencz 
(2009), „Cu tine”, regia: Botond Püsök (2008). A obţinut Premiul mIKlÓS 
BÁnffY pentru spectacolul „ruins true refuge”, regia Gábor tompa 
(2014) și Premiul unItEr pentru cea mai bună actriţă în rol secundar 
pentru rolul „thea Elvsted“ din spectacolul „Hedda Gabler” de Henrik 
Ibsen, în regia lui Andrei Șerban (2013).

enikogyorgyjakab@yahoo.com, www.enikogyorgyjakab.com

5 ianuarie 1983

maghiară (limba maternă), română (avansat), engleză (avansat), germană (începător)

EnIKŐ  
GYÖrGYJAKAB
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Limbi străine

data nașterii

COntaCt

10
PENTRU 
FILM

ediţia 3
2014

Este absolventă a facultăţii de teatru din cadrul universităţii de Vest 
timișoara (2000), dar și a facultăţii de Sociologie și Psihologie, Secţia 
Psihologie, din cadrul aceleiași universităţi (1996). Este actriţă a 
teatrului naţional timișoara din anul 2000, unde a interpretat peste 
30 de roluri, colaborând cu regizori precum Alexander Hausvater, 
mihai măniuţiu, rodrigo Garcia, Alexandru Dabija, radu Afrim, Ada 
lupu, Cătălina Buzoianu. Din 2012, colaborează cu compania teatrală 
independentă româno-franceză „Compania 28”, alături de care a 
participat la proiectele „Isadora – expoziţie teatrală”, un concept de 
Yann Verburg, și „AlB – white dress code” în regia lui Eugen Jebeleanu. 
În 2008, a obţinut premiul Pro Cultura timisiensis. În film a jucat în 
scurtmetrajul „forecast”, regia frantz Weis (2004) și scurtmetrajul 
„Becul spart”, regia Gelu Sfaiter (2011) și a făcut figuraţie vorbită în 
filmul „Sindromul timisoara”, regia marius Barna (2005).

ilealina@gmail.com

30 ianuarie 1973

engleză

AlInA  
IlEA
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Limbi străine

data nașterii

COntaCt

10
PENTRU 
FILM

ediţia 3
2014

elenaivanca@yahoo.com

17 aprilie 1969

engleză

Este absolventă de actorie în cadrul universităţii Babeș-Bolyai din 
Cluj (1999). Este absolventă de master (2008) și de studii doctorale 
(2012) a universităţii de Artă teatrală târgu mureș. Este actiţă a 
teatrului naţional Cluj-napoca din anul 2000 și, de asemenea, profesor 
asociat la facultatea de teatru și televiziune din cadrul universităţii 
,,Babeș-Bolyai”, Academia de muzică „Gheorghe Dima” din Cluj și liceul 
de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” din Cluj. A jucat în 
spectacole regizate de Vlad mugur, mihai măniuţiu, Gábor tompa, 
Alexandru Dabija, mona Chirilă, radu Afrim, Eli Simon și mulţi alţii. A jucat 
în scurtmetrajele „usturoi”, regia lucian Alexandru (2012), „Spiderman, 
Superman sau Batman”, regia tudor Giurgiu (2011), „Cheful”, regia 
Adrian Sitaru (2011), „Gobel”, regia raluca David (2010), „feed-back”, 
regia Sorin misirianţu (2006), „Soldatul”, regia tamas Buvary (2002, 
ungaria). A obţinut Premiul ,,lucia mureșan” al festivalului Internaţional 
,,lucian Blaga” (2013), Diploma de Excelenţă pentru activitatea 
deosebită în pregătirea elevilor olimpici (2010 și 2009), Diploma de 
excelenţă pentru întreaga activitate depusă ca artist și mai apoi ca 
profesor, pentru cariera remarcabilă și premiile cîștigate în numele artei 
în cadrul Premiilor media (2008), Ordinul „mErItul CulturAl” în gradul 
de Cavaler, categoria „Artele Spectacolului” (2004).

ElEnA  
IVAnCA
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Limbi străine

data nașterii

COntaCt

10
PENTRU 
FILM

ediţia 3
2014

Este absolventă de actorie a facultăţii de teatru și televiziune din 
cadrul universităţii Babeș-Bolyai (2013), dar și absolventă a facultăţii 
de Arte Plastice, grafică, a universităţii de Artă și Design Cluj (2010). 
Joacă în spectacole care sunt prezentate la fabrica de Pensule Cluj, în 
cadrul Asociaţiei Groundfloor Group, și reactor Cluj, în cadrul Asociaţiei 
reciproca. Printre cele mai importante spectacole în care a jucat se 
numără „Parallel”, regia Sinko ferenc/leta Popescu (2013), „10 studii 
despre iubire cu i mic”, regia lucia mărneanu (2013), „fun”, regia Claudiu 
lorand maxim (2012). În film, a jucat în „tatăl nostru”, regia Sergiu 
lupșe (2013). A obţinut Premiul pentru debut la Gala unItEr, 2014, 
pentru rolul din „Parallel” și Premiul special al juriului pentru interpretare 
la festivalul naţional de teatru Independent, București, 2013, pentru 
rolul din „10 studii despre iubire”.

lucia.marneanu@yahoo.com

engleză (avansat), franceză (intermediar)

15 iunie 1988

luCIA
mĂrnEAnu
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Limbi străine

data nașterii

COntaCt

10
PENTRU 
FILM

ediţia 3
2014

Este studentă la actorie la universitatea de teatru și film „I.l. Caragiale” 
București, din 2012. Joacă în spectacolul „10 minute plays”, regie 
colectivă, la Godot Cafe teatru în București. În scurtmetraje a jucat în 
„Duminică Dimineaţă”, regia Bogdan theodor Olteanu (2014) și „up 
the Wind”, regia Isabella Oana Szanto (2013). A primit Premiul pentru 
cea mai bună piesă de 10 minute pentru „Surpriza” de Henry mark 
levine, în cadrul 10 Minute Plays Competition, Godot la Școală (2014), 
Premiul pentru Cea mai bună actriţă în rol principal pentru spectacolul 
„momo sau Strania poveste a hoţilor de timp și a copilului ce a înapoiat 
oamenilor timpul furat” (producţie Atelierul de teatru din Botoșani), la 
festivalul de teatru tânăr pentru liceeni „Ideo Ideis”, 2011, Alexandria, și 
Premiul pentru Cea mai bună actriţă în rol principal pentru spectacolul 
„Inside a Box” (producţie Atelierul de teatru din Botoșani), în cadrul 
festivalului de teatru tânar pentru liceeni în limba engleza „ID fest”, 
2010, Bacău.

mihai.silvana@yahoo.com

21 noiembrie 1992

engleză, franceză

SIlVAnA 
mIHAI
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Limbi străine

data nașterii

COntaCt

10
PENTRU 
FILM

ediţia 3
2014

Este absolvent de actorie la universitatea de teatru și film „I.l. 
Caragiale” București (2013) și masterand al aceleiași universităţi. Joacă 
la teatrul metropolis și la teatrul foarte mic din București. A lucrat cu 
regizori precum Cristi Juncu, florin Grigoraș, mihaela Beţiu și alţii. În 
film, a jucat în „București, te iubesc!”, regia mircea Ghinescu (2013), 
„Duminică Dimineaţă”, regia Bogdan Olteanu (2014), „Party”, regia 
Ana-maria Comănescu (2014). A primit Premiul pentru cel mai bun 
actor in rol principal și cel mai bun spectacol cu „Omul-pernă” la Gala 
Absolvenţilor unAtC, Premiul pentru cel mai bun actor (cu „Omul-
pernă” și „Pisica Verde” - festival In Culise), Premiul pentru cel mai bun 
spectacol („Pisica Verde” - Gala Hop 2013), Premiul pentru cea mai 
bună trupă („Pisica Verde” - Gala Hop 2013), Premiul metropolis („Pisica 
Verde” - Gala Hop 2013).

rares.andrici@yahoo.ro

1 iunie 1991

engleză, franceză

rArEȘ
AnDrICI
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Limbi străine

data nașterii

COntaCt

10
PENTRU 
FILM

ediţia 3
2014

Este absolvent de actorie al facultăţii de teatru și televiziune din cadrul 
universităţii Babeș-Bolyai (2012) și este masterand la u.n.A.t.C.  
„I.l. Caragiale” București în Arta Actorului. Este actor al teatrului „Anton 
Pann” râmnicu Vâlcea și a jucat în spectacole regizate de theodor 
Cristian Popescu, Gelu Colceag, Vlad massaci, Cristi Juncu, Horaţiu 
mihaiu, Victor Ioan frunza, radu Afrim și alţii. A jucat în „Dancing City”, 
proiect cultural foto-video, regia Carmen lidia Vidu, fotograf Dani Ioniţă, 
și în „Onironaut”, scurtmetraj, regia și scenariu Diana Gândilă. A fost 
nominalizat la Premiile unItEr 2012 pentru debut pentru rolul din 
spectacolul „Visul unei nopţi de vară” de William Shakespeare, regia 
Botos Balint, teatrul „Anton Pann” râmnicu Vâlcea.

vladbirzanu@gmail.com

25 septembrie 1990

engleză, franceză

VlAD
BÎrZAnu
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Limbi străine

data nașterii

COntaCt

10
PENTRU 
FILM

ediţia 3
2014

Este absolvent de actorie la universitatea de teatru și film „I.l. 
Caragiale” București (2008) și are o diplomă de master în Arta Actorului 
la aceeași universitate (2010). În prezent, joacă la teatrul Bulandra și 
la Godot Cafe teatru în București. A jucat în spectacole regizate de Gelu 
Colceag, Dinu Cernescu, lászlo Bocsárdi, florin Zamfirescu și alţii. În 
film a jucat în „Aniversarea”, regia Silvestru Iapascurta (unAtC, 2014), 
„funeralii fericite”, regia Horaţiu mălăele (2013), „Suskind”, regia rudolf 
van den Berg (2012), „Carnera: the Walking mountain", regia renzo 
martinelli (2008), „nine minutes”, regia florin Kevorkian (2008).

sorind86@yahoo.com

18 februarie 1986

engleză (avansat), spaniolă (mediu), franceză (mediu)

SOrIn
DOBrIn
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Limbi străine

data nașterii

COntaCt

10
PENTRU 
FILM

ediţia 3
2014

Este absolvent de actorie al universităţii „lucian Blaga” din Sibiu 
(2011) și are o diplomă de master în arta interpretării caracterelor 
dramatice la aceeași universitate (2013). Este actor la teatrul 
naţional „radu Stanca” Sibiu și la „teatrul tineretului” Piatra 
neamţ. A jucat în spectacole regizate de Silviu Purcărete, Alexandru 
Dabija, Vlad massaci, Cristian tudor Popescu, Dragoș Galgoţiu, radu 
Alexandru nica și mulţi alţii. la Gala Hop din 2013 a primit  Premiul 
pentru cel mai bun actor, iar la Audiţia naţională 2013, Premiul 
pentru cel mai bun actor.

ioanparaschiv88@gmail.com

7 septembrie 1988

engleză

IOAn
PArASCHIV
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Adrian Bulboacă

Styling
Coordonator echipa styling: Silvia Aștilean
Salon Vestige
Câmpan Istvan
tudor. Personal tailor

Filme prezentare
regia: nicolae Constantin tănase
Imagine: János Szén
Sunet: József Iszlai
lumini: levente Oláh-Badi
montaj: ferenc maki, József Iszlai

Brochure & Materials Design
Andrei Pastuhov

Festivalul Internaţional de Film Transilvania
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