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I N T E R V I U
O şansă pentru
documentarul românesc
Convorbire cu Valeriu Ion Olaru,
director general CNM Astra Sibiu

Aţi declarat la ceremonia de deschidere că din partea
colegilor dumneavostră de la Complexul Naţional
Muzeal Astra Sibiu nu există destul sprijin pentru
cei de la Astra Film. Credeţi că această situaţie se va
schimba după acestă ediţie jubiliară a Festivalului?
Eu cred că se vor schimba multe. De mulţi ani, Studioul
Astra Film realizează nişte lucruri deosebite şi mulţi dintre
colegii noştri sunt conştienţi de acest lucru; trebuie într-un
fel să schimbăm mentalitatea unor oameni despre care
nu vreau să spun că sunt rău-intenţionaţi dar, mă rog,
sunt vanitoşi, pentru că o anumită secţie sau un grup de
oameni foarte serioşi vor să facă ceva şi să iasă ceva
foarte bun din munca lor.
Este pentru primul an în care sunteţi asociat cu Astra
Film Festival. Sunteţi mulţumiţi de acestă ediţie cu
brand-ul Astra?
M-am interesat zilnic de activitatea Festivalului şi până
acum n-am avut nici o problema majoră; mici defecţiuni
au mai fost, dar, în mare, toată lumea a fost mulţumită.
Până acum, şi presa a fost de părere că este un succes,
iar eu cred că până la sfârşit chiar va fi un succes
mărişor, ca să nu spun mare.
Aveţi un interes personal faţă de filmul documentar?
Vizionaţi documentare acasă? Aveţi o anumită părere
despre documentarul românesc în special?
Eu sunt un fan al documentarului, la televizor urmăresc
toate posturile care dau asemenea filme, pentru că sunt
interesante; sunt un om care lucrează într-o instituţie
de cultură şi mă interesează orice documentar, din
orice domeniu. Documenatarul românesc a câştigat
mult în ultimii ani şi în special datorită Festivalului pe
care îl facem noi aici, împreună cu domnul director
Budrala. Dumnealui este un om excepţional din punctul
acesta de vedere, care a tras dupa el, ca să spun aşa,
filmul documentar
românesc, şi i-a dat o
şansă. Documentarul
românesc se dezvoltă
foarte bine, mai ales
printr-o generaţie de
oameni tineri, având
în vedere că noi, aici,
promovăm şi filmele
făcute de studenţi,
care participă cu
şanse egale în
festival, ca şi filmele
făcute de profesionişti.

....continuare în pagina 3

Astra Film Sibiu în Catedrala Mărginimi

Astra Film Festival la final:
o premiere şi o premieră

În seara de sâmbătă, 31 octombrie, în Sala Thalia din Sibiu, ediţia jubiliară
a festivalului internaţional de film documentar Astra Film Festival şi-a
anunţat câştigătorii. Valoarea totală a premiilor acordate de organizatori,
alături de parteneri şi sponsori, se ridică la 25.000 de euro. Ceremonia de
premiere a fost un spectacol fastuos, regizat într-un stil foarte atractiv, cu
numeroase ecrane de proiecţii, jocuri de lumini şi momente artistice susţinute
de trupa spaniolă de street flamenco Malasangre 5 şi de formaţia de
muzică populară Iza din Maramureş.
Marele Premiu Astra Film Festival 2009, oferit de Fundaţia Raţiu (Marea
Britanie), a revenit filmului Copiii lui Gandhi / Gandhi’s Children
(Australia, 2008) de David MacDougall. Juriul internaţional şi-a motivat astfel
decizia: „Dincolo de indiscutabila valoare etnografică şi de înaltul umanism
al discursului antropologic conţinut, Copiii lui Gandhi are marele merit de
a ne reaminti că, înainte de toate, filmul este mirarea din privirea autorului,
întoarsă duios către lume, şi documentul imperfect al unui act de investigare a
realităţii”.
Premiul pentru Cel mai bun film studenţesc, oferit de Centrul Naţional al
Cinematografiei şi Sony, a fost obţinut de documentarul Ceasul care nu
va veni... / Until the Time Comes... (Ungaria, 2008) de Zoltan Csubrilo.
Juriul şi-a motivat decizia observând că această producţie „reuşeşte un lucru
extrem de rar întâlnit în filmele care se fac astăzi despre Europa de Est:
prezentarea unei lumi care dispare, fără umbră de nostalgie sau compătimire.
Este un film curajos, care găseşte semnificaţii metafizice în cele mai banale
gesturi cotidiene, un film cu o reală viziune cinematografică”. Inclus în cadrul
aceleiaşi competiţii studenţeşti, Familia 068 / Family 068 (Spania, 2008)
de Toni Edo Diaz şi Ruben Margallo Acebron a primit Premiul special al
Juriului, oferit de TVR.
Cel mai bun film românesc a fost desemnat Drumul păsărilor / Birds’
Way (2009) de Klara Trencsenyi; premiul a fost oferit de Fundaţia Soros
România. Juriul l-a prezentat drept „un exemplu clasic de «antropologie de
urgenţă», un film despre tradiţiile pe cale de dispariţie ale lipovenilor din
Delta Dunării. Relaţia regizoarei cu personajele pune în lumină respectul şi
încrederea reciproce la care s-a ajuns graţie investiţiei afective şi implicării în
viaţa celor filmaţi. Materialul este tratat cu delicateţea provenită din utilizarea
mesteşugită a tehnicilor vizuale pentru a reflecta spaţiul, timpul şi memoria
colectivă, totul încheindu-se cu un mesaj pentru viitor sensibil şi încărcat de
speranţă. Filmat cu mult respect de-a lungul a trei ani, Drumul păsărilor
pătrunde cotidianul unei minorităţi muribunde din România de astăzi”. Premiul
pentru Cea mai bună cercetare într-un film românesc, oferit de revista
„Formula AS”, a ajuns la Copiii uraniului / Children of Uranium (2009)
de Adina Popescu şi Iulian Ghervas. ....continuare în pagina 3
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Un festival cu o
atmosferă şi un
spirit fantastice

Convorbire cu Michael
Yorke, membru al juriului
Sunteţi pentru a treia oară la Astra Film
Festival. Cum vă place?
La nebunie. De fiecare dată. E fantastic.
La ediţia din 2007 aţi fost protagonistul
secţiunii „Portret”. Acum sunteţi, pentru a
doua oară, în juriu. Cum e?
E un juriu foarte bun. Adică făcut din oameni foarte
pasionaţi de subiect. Şi, evident, au fost nenumărate
discuţii aprinse în contradictoriu.
Cum le-aţi rezolvat?
Ore şi ore de discuţii... A fost dificil, pentru că au fost filme foarte bune, filme în privinţa
cărora oamenii au avut opinii şi sentimente puternice. Unii cred că ar trebui să punem
accentul pe filme relevante, importante dintr-un punct de vedere politic, chiar dacă nu
sunt nemaipomenit de bine făcute – pentru că sunt semnificative politic, ar trebui să
ia premii. Alţii se uită la filme strict din perspectiva valorii lor artistice, în timp ce alţii le
privesc din unghiul valorii antropologice şi etnografice.
Dumneavoastră în ce categorie vă plasaţi?
Cred că în principal în secţiunea etnografică, antropologică; doar sunt antropolog. Dar
trebuie să recunosc că cel mai puternic dezacord pe care l-am avut cu unii dintre colegi
a fost în privinţa faptului că un film care nu e bun din punct de vedere tehnic nu ar trebui
premiat. Primul lucru care contează pentru mine e să fie măcar competent tehnic. Să
aibă o structură narativă, iar modul în care filmul a fost conceput şi intenţiile realizatorului
să fie bine gândite. Dacă nu găsesc aceste elemente de bază, nu mai contează
subiectul, oricânt de interesant – dacă nu e executat cum trebuie, atunci nu cred că
merită premiat. Cu toate astea, au fost mai mulţi care au considerat că dimpotrivă, dacă
e un subiect important, atunci latura tehnică devine secundară.
Şi nu sunteţi de acord cu asta?
Nu. Am avut discuţii îndelungate, dure, intelectuale pe tema asta. Aproape ne-am certat
uneori, dar suntem cu toţii încă prieteni.

Atunci vă vedem din nou la Astra Film Festival la ediţia următoare?
Dacă organizatorii mă invită, clar. Sper să o facă.
De ce nu?
De ce nu? Acum sunt deja o faţă veche pe aici, poate prea cunoscută deja... Dar e
minunat să fiu aici, Astra Film e unul dintre festivalurile importante pentru mine. Are o
atmosferă şi un spirit fantastice. Şi are viziunea unui singur om, nu e ceea ce aş numi
„instituţionalizat”. Are în continuare o faţă umană şi un public neamipomenit. Sunt
o mulţime de oameni iubitori de distracţie, inteligenţi, majoritatea tineri, plini de idei
incitante. Şi dornici de cunoaştere, ceea ce mi se pare nemaipomenit. Sigur, anul acesta
am venit cu o săptămână mai devreme, conducând un workshop. Am avut 11 studenţi,
toţi din estul Europei, cu care am făcut un training de realizare a filmelor timp de o
săptămână.
Ducumentare în general sau documentare antropologice?
Nu erau toţi antropologi, dar veneau din zona studiilor postuniverisitare în domeniul
ştiinţelor sociale. Aşa că ne-am concentrat mai ales pe documentarul antropologic. Eu
îi învăţam despre filmul etnografic – care înseamnă în esenţă să lucrezi de aproape cu
oameni pe care îi cunoşti bine, pe care i-ai studiat deja, în amănunt; apoi îi înveţi pe
oameni cum să filmeze şi să monteze ca o echipă compusă dintr-un singur om – în genul
acesta de filme, n-ai un sunetist, regizor, asistenţi, eşti tu cu o cameră.
De asta umblaţi cu camera pe umăr tot timpul?
Nu chiar tot timpul, dar am folosit-o. Ştii că anul acesta a fost un portret Leonard Retel
Helmrich şi el a avut nevoie de camera mea ca să îşi demonstreze tehnica de filmare
– are o manieră remarcabilă şi deosebit de ciudată de a utiliza aparatul de filmat. Şi,
cum nu venise cu aparatul lui, a folosit camera mea. Apoi, doi dintre studenţii mei
de la University College din Londra erau aici, cu filme în competiţie [Etno-peisaj /
Ethnoscape şi Cetăţeni-model / Modern Citizens] aşa că le-am înregistrat Q&Aurile, ca să aibă o amintire a timpului petrecut la Astra Film.
Ce planuri de viitor în materie de filme aveţi?
Multe, dar, până nu mă operez la picior, nu pot să stau suficient în picioare sau să umblu
suficient pentru asta. Aşa că momentan sănătatea îmi cam limitează posibilităţile în acest
domeniu. Dar am venit aici direct din Burkina Fasso, în Africa de Vest, unde făceam filme
cu o mulţime de tineri studenţi africani. Aşa că pot spune că am fost prins cu realizarea
de filme împreună cu alţii, dar nu cu ale mele.
Unde plănuiţi să mergeţi?
Acasă! Sunt plecat deja de cinci săptămâni...
Voiam să zic pentru o filmare.
A... Am am mai multe idei şi am început discuţiile pentru un alt film în India. Sigur, India e
locul meu favorit, am studiat acolo, vorbesc trei limbi locale (hindi şi două alte limbi tribale
ale unor populaţii restrânse), am făcut deja vreo 15 filme acolo. Cam asta ar fi...
A consemnat Carmen Mezincescu

Despre eroi
şi monumente
Convorbire cu Meelis Muhu,
documentarist din Estonia

(regizor Alioşa / Alyosha – Premiul Sibiu
Hermannstadt la Astra Film Festival 2009)
În primul rând, aş vrea să-mi povestiţi despre
ideea filmului. Ştiu că aţi făcut cu câţiva ani
în urmă un scurt documentar pe aceeaşi
temă a statuii soldatului sovietic din centrul
Talinn-ului...
Pur şi simplu am vrut să urmăresc mai departe
ce se întâmpla, mai ales că în ianuarie 2007
guvernul Estoniei a vrut să înlăture monumentul
şi în acel moment toate problemele dintre
ruşi şi estonieni despre semnificaţiile istorice
– victorie sau ocupaţie –, divergenţele majore
în interpretarea trecutului au irumpt mult mai
puternic. Eram foarte interesat să urmăresc
îndeaproape, dintr-o perspectivă antropologică,
toţi oamenii aceştia care se adunau acolo, în
jurul monomentului, pentru că erau, practic,
dintr-un alt spaţiu cultural; eu sunt estonian,
iar unii dintre ei, ruşi şi mai în vârstă, din cu
totul altă generaţie. Majoritatea lor au venit
pe vremea U.R.S.S.-ului şi n-au mai plecat
după colapsul Uniunii Sovietice, şi motivul
meu principal, ce încercam să aflu când
am început documentarul, era tocmai de ce
rămân, ce aşteaptă de la viitor. Şi nimeni nu se
aştepta ca lucrurile să evolueze aşa, conflictul
să escaladeze, să se ajungă la tulburări şi...
violenţă. A fost un şoc pentru toată lumea şi
pot spune că a fost ciudat pentru că erau deja
15 ani de la căderea Uniunii Sovietice şi ruşii
de acolo sprijiniseră ţara în perioada asta, dar
guvernul nu i-a băgat prea mult în seamă, nu i-a
ajutat să se realizeze...
Vreţi să spuneţi că sunt discriminaţi?
Da, într-o măsură, pentru că mulţi nu au

cetăţenie estoniană. E foarte greu să obţii
cetăţenia, trebuie să dai un examen dificil de
limbă şi estoniana nu e deloc uşoară, iar mai
ales cei din generaţiile mai vechi nu se prea
descurcă. În plus, sunt şi copiii născuţi acolo,
din părinţi care sunt cetăţeni ruşi; părinţii nu
pot cere cetăţenia imediat pentru ei, trebuie să
aştepte să crească, până la vârsta la care pot fi
întrebaţi ce preferă să fie – estonieni sau ruşi.
Asta e marea problemă. Iar după tulburările din
jurul statuii, ruşii au ales mai toţi cetăţenia rusă.
Şi ei nu prea sunt reprezentanţi în Parlament, în
structurile politice – cum n-au cetăţenie, nu pot
vota în alegeri. Aşa că se simt excluşi. Iar locul
unde se afla monumentul a devenit un soi de
loc sfânt – în fiecare an oamenii se adună acolo,
aduc flori...
Nu se duc în locaţia actuală?
Destui se duc unde se află azi statuia, dar
alţii vin în fosta locaţie – oameni pentru care
„victoria” simbolizată de acea statuie are încă
semnificaţii, în primul rând legate de identitate.
Şi asta fiindcă el este simbolic pentru ruşi, le
oferă o conexiune cu trecutul... Uite, filmul
meu nu e nici primul, nici ultimul făcut pe tema
asta, sunt o mulţime, aş zice că se poate face
un întreg festival de film mai micuţ din ele, şi
fiecare contează, căci fiecare are propriul punct
de vedere asupra problemei. Pentru mine a
fost important să îl fac pentru că, mai ales după
toată zarva, mulţi estonieni au încercat să uite
toată povestea, iar mie mi se părea important
pentru viitor să nu întâmple asta.
Ce m-a surprins e cât de echilibrat e filmul
– vreau să zic felul în care nu ia partea
nimănui, observă.
Pentru mine toată situaţia părea de grădiniţă.
Ca şi cum toţi ar fi fost copii mari, jucând
diverse jocuri, fără să se asculte unii pe alţii. Şi
aşa s-a ajuns la conflict, la confruntări. Eu am
încercat să nu aleg o poziţie de partea unora /
împotriva altora, iar când am lansat filmul acasă,
am fost atacat din ambele părţi... ceea ce m-a
nedumerit, dar am vrut put şi simplu să las în
seama spectatorului concluziile şi judecăţile. Şi
mi s-a întâmplat să mi se reproşeze şi în afară
lipsa luării de poziţie, spunându-se că fiecare

documentar ar trebui să abordeze o atitudine
clară. Dar monumentele sunt un subiect sensibil
oriunde, pentru că orice putere se legitimează şi
prin aşa ceva, unii pot să le schimbe, să dărâme
şi să pună altele în loc. De exemplu, în Estonia
după ce au dat jos statuia, au contruit un alt
monument imens pe locul ei, unul în cinstea
eroilor independenţei. Şi asta se întâmplă peste
tot – în Rusia, în Sankt Petersburg de exemplu,
au dărâmat statuia lui Lenin; de fapt, cineva
pusese bombe acolo şi a fost distrusă şi a
trebuit să o dea jos.
La o altă scară, e cam acelaşi lucru care
s-a întâmplat şi cu Alioşa în film, când era
împroşcat cu vopsea şi când încercau să-l
dărâme, nu?
Da, poţi să zici şi asta. Doar că acolo au folosit
bombe... Şi nu ştiu prea multe despre situaţia de
aici, dar am auzit de o poveste legată de statui
şi la voi, în Cluj...
Da, două, de fapt. E tot o problemă de tipul
acesta, între români şi maghiari.
Cred că treaba asta se întâmplă mai peste tot în
estul Europei. Probabil legat de graniţele care
s-au tot schimbat de-a lungul timpului.
O întrebare de încheiere: cum v-aţi simţit la
festival?
Foarte bine. Am încercat să văd filme, m-am
plimbat prin oraş, care e foarte frumos, m-am
uitat şi la monumente. Mi-a plăcut foarte mult.
A consemnat Carmen Mezincescu
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Convorbire cu
Valeriu Ion Olaru

Care credeţi că a fost punctul forte al festivalului – un film, un invitat pe
care abia aţi aşteptat sa îl cunoaşteţi?
Nu ştiu dacă a fost un singur punct foarte. Eu aştept acum gala de premiere,
unde sper să am suprize, pentru că nu ştiu nimic; prefer să nu intru în intimitatea Festivalului, care şi-a făcut treaba, juriul şi-a făcut treaba. Vom afla acum
care vor fi filmele premiate. Toate trebuie să se desfăşoare în mod normal şi
eu sper ca totul să fie bine. E adevărat că au fost momente foarte interesante.
A fost un spectacol susţinut de o trupă din Spania, un specatcol foarte frumos
susţinut de o trupă de maramureşeni, expoziţia a fost nemaipomenită, absolut
splendidă, cu fotografii de la începutul secolului...
A consemnat Carmen Dîrvariu

Perspectiva unui fost câştigător
al trofeului AFF
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Convorbire cu Dan Alexe, membru al juriului
Ce părere aveţi despre selecţia de filme din
competiţiile Europa şi România, din juriul
cărora faceţi parte?
Este extrem de variată. Temele acoperă
majoritatea câmpurilor etnologice / etnografice,
cum ne-am aştepta de la un asemenea festival,
care ne-a obişnuit cu filme despre societăţile
umane, tradiţii şi care uneori chiar permite unele
mici revelaţii şi descoperiri.
Aţi descoperit un film care v-a impresionat în
mod special?
Criteriul nu este şocul sau impresia sau
surpriza. Am descoperit filme care erau foarte
bine construite, filme care tratau fenomene
sociale sau culturale deseori ignorate sau
rareori tratate şi, desigur, şi filme care sunt
obiecte pur cinematografice şi care nu sunt
neapărat etnografice. Un festival eteroclit, dar
nu în sensul rău al cuvântului, dimpotrivă.
Având în vedere că participaţi la desfăşurarea festivalului pentru prima dată
(în 2007, când aţi primit trofeul festivalului, aţi fost prezent doar la decernarea
premiilor), cum găsiţi atmosfera de la Astra?
Atmosfera este foarte suplă, foarte originală în aparenta dezinvoltură cu care sunt
organizate evenimentele şi funcţionarea acestora. Probabil că asta poate produce
o oarecare surpriză în sufletul străinilor care sosesc aici pentru prima dată. Însă am
remarcat că cei care cunosc festivalul îl preferă multor altora tocmai datorită modului
dezinvolt şi şarmant cu care este organizat. S-a reuşit să nu se cadă în capcana
seriozităţii oficiale şi pompoase. În privinţa asta, notă maximă.
Cum arată lucrurile din perspectiva unui membru al juriului care a câştigat
trofeul la ediţia trecută?
Probabil aşa se simte un tâlhar care ajunge să se angajeze la poliţie şi descoperă
că ceilalţi au reguli, o funcţionare strictă, şi îşi spune ce bine e că acum gustă din
ambele.
Acum observaţi cum funcţionează mecanismul care v-a acordat trofeul...
Da, care îţi spune că există nişte reguli, nu în ceea ce priveşte funcţionarea unui
festival, ci în filmmaking. Pentru oamenii care au lucrat întotdeauna independent,
care n-au făcut niciodată parte dintr-o structută oficială, întâlnirea cu antropologi şi
cineaşti, care se reunesc într-un scop comun şi încep să disece nişte filme ce până
atunci păreau obiecte omogene, e o experienţă instructivă.
....continuare în pagina 8

Dintr-o regretabilă eroare, acest
interviu a apărut trunchiat în
numărul anterior al suplimentului
Astra Film. Îl reluăm aici integral,
cu scuzele de rigoare.

Astra Film
Ziar al Astra Film Festival Sibiu
Redactor-şef: Mihai FULGER
Redactori:
Carmen DÎRVARIU, Gabriela FILIPPI,
Anca MERCE, Carmen MEZINCESCU,
Eliza ZDRU
Fotograf: Alisa TARCINIU
Tehnoredactor: Ioana MOLDOVEAN

O premiere şi o premieră

....continuare din pagina 1

....continuare din pagina 1

Premiul pentru Cel mai bun film european, oferit de
Duna TV (Ungaria), a revenit documentarului Cântec
/ Singing (Italia, 2007) de Rosella Schillaci. Juriul
a apreciat „rafinamentul şi umorul cu care filmul
explorează tradiţiile puţin cunoscutei comunităţi
albaneze din Sicilia, combinând o solidă cercetare
etnografică cu eleganţa cinematografică, evitând în
acelaşi timp cu abilitate capcanele exoticismului. Un
film despre ce înseamnă a trăi în modernitate păstrând
vii obiceiurile trecutului îndepărtat”. Din aceeaşi
secţiune competiţională, Cel mai bun film pe o temă
est-europeană a fost desemnat Fără vărsare de
sânge / Against Blood Justice (Franţa, 2008)
de Nathalie Rossetti şi Turi Finocchiaro; acest premiu
a fost oferit de Primăria Deventer şi Filmhuis de
Keizer (Olanda). La rândul său, Alioşa / Alyosha
(Estonia, 2008) de Meelis Muhu a primit Premiul SibiuHermannstadt, oferit de Consiliul Municipal Sibiu.
Cel mai bun film internaţional a fost desemnat
Iarbă, dulce iarbă / Sweetgrass (SUA, 2009)
de Lucien Castaing-Taylor şi Ilisa Barbash (curator la
Departamentul de Antropologie Vizuală al Muzeului
Peabody – Universitatea Harvard); premiul a fost oferit
de HBO România. Membrii Juriului au apreciat Iarbă,
dulce iarbă drept „un film antropologic făcut din
suflet, autorii înţelegând că durata secvenţelor este
în legătură intimă cu temporalitatea transhumanţei”.
Inclus în aceeaşi competiţie internaţională, O moarte
notabilă / Glorious Exit (Elveţia, 2008) de Kevin
Merz, a obţinut Premiul special al Juriului pentru cea
mai bună naraţiune cinematografică, oferit de Astra
Film Sibiu.
La Astra Film Festival 2009, cei zece membri ai
celor două jurii internaţionale au fost: Dan Alexe, Sorin
Botoşeneanu, Corinne Cauvin-Verner, Thierry Garrel
şi Michael Yorke – secţiunile Europa şi România;
Antonio Delgado Liz, Leonard Retel Helmrich, Cristi
Puiu, Michael Stewart şi Cristian Tabără – secţiunile
Internaţional şi Student.
Ultimul eveniment al ediţiei jubiliare Astra Film
Festival a fost unul inedit pe plan naţional.
Duminică, 1 noiembrie, după oficierea slujbei
religioase, în Catedrala Mărginimii din Gura Râului
(împrejurimile Sibiului) a fost organizată o proiecţie
de film documentar, la care a participat toată suflarea
satului, precum şi ţărani veniţi din satele vecine. Acest
eveniment a primit binecuvântarea Înaltpreasfinţitului
Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului şi Arhiepiscopul
Sibiului. Biserica Ortodoxă a considerat că este vorba
despre de o manifestare „de bun-simţ, educativă şi
în interesul comunităţii”, condiţii întrunite de filmul
documentar proiectat în Catedrala Mărginimii.
La eveniment au participat, pe lângă Dumitru Budrala
(directorul Festivalului), Constantin Trihenea (prefectul
judeţului Sibiu), Martin Bottesch (preşedintele
Consiliului Judeţean Sibiu), Valeriu Ion Olaru (directorul
general al Complexului Naţional Muzeal Astra Sibiu),
Ioan Duţu (primarul din Gura Râului), precum şi primari
ai altor sate din Mărginimea Sibiului.
Prin acest eveniment, Caravana Astra Film a propus
o nouă întâlnire, mediată de filmul documentar,
între păstorii români şi cei de pe alte continente.
Sătenii din Mărginimea Sibiului au avut şansa de
a cunoaşte tradiţiile pastorale din statul american
Montana, urmărind filmul Iarbă, dulce iarbă /
Sweetgrass (SUA, 2009) de Lucien CastaingTaylor (director al Centrului de Studii Cinematografice
– Universitatea Harvard) şi Ilisa Barbash (curator la
Departamentul de Antropologie Vizuală al Muzeului
Peabody – Universitatea Harvard). Aceasta din urmă
a fost prezentă la eveniment, alături de alţi oaspeţi ai
Festivalului. După proiecţie, invitaţii străini au putut să
cunoască tradiţiile locale (alaiul de nuntă şi de botez,
ceremoniile de Crăciun şi Anul Nou) şi să guste din
bucatele specifice zonei.
Evenimentul inedit din Gura Râului s-a dovedit un final
perfect pentru o ediţie jubiliară de succes.
Vă aşteptăm la ediţia a 11-a de Astra Film Festival!
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O premiere
spectaculoasă
După o săptămână de vizionări ale unei selecţii eteroclite de filme documentare
venite din toate colţurile lumii, după zile întregi de dezbateri intense cu privire
la posibilii câştigători, juriul Astra Film a anunţat, sâmbătă seara, producţiile
câştigătoare la cele patru secţiuni ale competiţiei. În Sala Thalia, participanţi la
Festival şi spectatori au umplut rândurile pentru a afla numele laureaţilor galei de
decernare a premiilor.
În cadrul competiţiei Student, Premiul special al juriului oferit de către Televiziunea
Română a fost acordat filmului Familia 068 / Family 068, în regia spaniolilor
Ruben Margallo Acebron şi Toni Edo Diaz. Filmul se foloseşte de o abordare
Cristian Tabără şi Loenard Retel
observaţională pentru a reflecta viaţa cotidiană a unei familii ce trăieşte în
„Chureca” (Managua), cel mai mare teren de depozitare a gunoaielor din Nicaragua. Regizorul olandez Loenard Retel Helmrich a
exprimat motivaţia juriului pentru acordarea acestui premiu: filmul a documentat „cu simpatie vieţile unor oameni care sunt fericiţi cu
toate că trăiesc într-o mahala din Nicaragua” .
Michael Stewart, Dana Doia,
Premiul pentru cel mai bun film studenţesc a revenit peliculei Ceasul care nu va veni...
Carmen Stejeroiu şi Zoltan Csubrillo
/ Until the Time Comes..., în regia lui Zoltan Csubrillo, care relatează viaţa simplă
şi demnă a unei bătrâne dintr-un mic sat de la periferia oraşului Magyarkaniysa, căruia
localnicii îi spun „Satul ţânţarilor”. Documentaristul britanic Michael Stewart a prezentat
publicului motivaţia juriului pentru premierea acestui film „curajos”.
În cadrul competiţiei România, publicaţia „Formula As” a acordat premiul pentru cea
mai bună cercetare într-un film documentar peliculei Copiii uraniului / Children of
Uranium, în regia Adinei Popescu
Sânziana Pop, Adina Popescu,
Iulian Ghervas şi Thierry Garşi a lui Iulian Ghervas. Filmul prezintă
viaţa locuitorilor din Băiţa Plai, a căror
existenţă este marcată de sărăcie
şi de pericolul iradierii cu uraniu, din
pricina activităţii doar recent întrerupte a minei „Avram Iancu”. Motivaţia acordării
acestui premiu a fost faptul că „dezvăluie trepidaţiile zilnice ale unei comunităţi
din Transilvania aflată în pericol grav datorită iradierii cu uraniu”, fără a stabili vine
sau verdicte şi „lăsând spectatorul să tragă propriile concluzii” cu privire la cazul
prezentat.
Premiul pentru cel mai bun film românesc
Irina Margareta Nistor,
a revenit documentarului Drumul păsărilor / Bird’s Way, în regia lui Klara Trencsenyi.
Michael Yorke şi Klara Trencsenyi
Filmul prezintă viaţa unei comunităţi de lipoveni din satul Periprava, comunitate pe cale de a se
destrăma din cauza scăderii numărului populaţiei, pierderii tradiţiilor şi a stâlpului comunităţii
lor – preotul –, cel bătrân fiind grav bolnav, iar cel tânăr la neputându-şi îndeplini misiunea
deoarece nu este încă căsătorit. Michael Yorke a urcat pe scenă pentru a citi motivaţia juriului
pentru acordarea acestui premiu. Premiul a fost înmânat de Irina Margareta Nistor, din partea
Fundaţiei Soros, ea afirmând că pelicula Drumul păsărilor exprimă acelaşi punct de vedere
şi aceleaşi principii care cele ale Fundaţiei.
Din filmele intrate în competiţia europeană, trei au fost premiate. Cel mai bun film cu subiect
est-european a fost desemnat Against Blood Justice / Fără vărsare de sânge,
documentar francez semnat de Nathalie Rossetti şi Turi Finocchiaro. Filmul a impresionat prin
povestea puternică şi prin puterea admirabilă a
Constantin Trihenea
personajului de a găsi o cale spre iertare şi pace interioară.
Duna TV a oferit premiul pentru „Cel mai bun film european” documentarului Cântec
/ Singing, o producţie italiană regizată de Rossella Schillaci. Tradiţiile culturale care
deţin o valoare inestimabilă pentru femeile din regiunea italiană Basilicata / Lucania s-au
dovedit a fi un subiect captivant şi apreciat de juriu.
Din aceeaşi secţiune, filmul estonian Alioşa / Alyosha, în regia lui Meelis Muhu, a
obţinut distincţia Consiliului Municipal Sibiu, şi anume premiul Sibiu-Hermannstadt.
Documentarul s-a bucurat de mare succes la public la ambele proiecţii de la Casa de
Cultură, povestea soldatului de bronz
Cristi Puiu şi Ramona Mitrică
care parcurge istoria recentă a Estoniei
beneficiind în aceeaşi măsură şi de
aprecierea juriului.
Din competiţia internaţională au fost premiate trei filme. Marele Premiu Astra Film
Festival 2009, oferit de Fundaţia Raţiu, a revenit filmului autralian Copiii lui Gandhi
/ Gandhi’s Children de David MacDougall. De această dată, juriul internaţional a
fost reprezentat pe scena Thalia de regizorul Cristi Puiu.
Cel mai bun film internaţional a fost desemnat Iarbă, dulce iarbă / Sweetgrass
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Dumitru Budrala şi echipa Astra Film

(SUA, 2009) de Lucien Castaing-Taylor şi Ilisa Barbash; premiul a fost oferit
de HBO România. Inclus în aceeaşi competiţie internaţională, O moarte
notabilă / Glorious Exit (Elveţia, 2008) de Kevin Merz, a obţinut Premiul
special al Juriului pentru cea mai bună naraţiune cinematografică, oferit de
Astra Film Sibiu. Nu este de mirare că acest film nu a trecut neobservat, având
în vederea prezenţa impunătoare a personajului, îmbinată cu atmosfera exotică
a universului în care acesta se desfăşoară.
Remarcabile au fost şi cele două trupe de cântăreţi şi dansatori care au
performat pe scenă. Ansamblul Iza din Maramureş şi Malasangre 5, o trupă
de cântăreţe-dansatoare din Spania, au încântat şi antrenat publicul între două
serii de prezentări şi decernări de premii. Astfel, festivitatea de premiere a ediţiei
jubiliare Astra Film Festival s-a dovedit un adevărat spectacol, cu muzică, dans,
jocuri de lumini şi secvenţe de film.
Carmen Dârvariu
Eliza Zdru

Malasangre 5

Declaraţii la cald ale câştigătorilor
Drumul păsărilor / Birds’ Way
Klara Trencsenyi: E important să spun că suntem doi autori.
Filmul apare ca având doar un regizor, dar l-am făcut
împreună. Acum la Astra Film chiar a fost premiera, nu lam mai arătat până acum. Nu am fost aici pe toată durata
Festivalului, am venit de puţin timp şi suntem foarte surprinşi şi
bucuroşi să vedem şi modul în care a reacţionat publicul.
Tudor Petre: Pentru noi a fost foarte încurajatoare reacţia
publicului. Dintre celelalte filme, am mai văzut Copiii
uraniului şi ne bucurăm pentru ei, deoarece e un film foarte
bun şi foarte greu de realizat. Cred că au muncit mult la el.
KT: A fost greu cu cel mic la filmări, dar ne-au ajutat bunicii.
Când am început filmările încă nu se născuse, şi a fost destul
de greu.
TP: De fapt, el face parte din echipă, aşa că merita să vină şi
el în seara asta cu noi pe scenă. N-am crezut că o să-l aducem
cu noi, dar tot aşa, n-am crezut că vom câştiga.
KT: Acum ne gândim împreună la un alt proiect, dar nu ştim
când va fi gata, eu mai am şi alte lucrări acum.
Ceasul care nu va veni… / Until the time comes…
Zoltan Csubrillo: Eu sunt încântat de faptul că am luat un
premiu la Astra Film, pentru că am mai dus filmul şi la multe
alte festivaluri, dar nu am mai câştigat nimic până acum.
Copiii uraniului / Children of Uranium
Adina Popescu: Nu ne aşteptam să câştigăm. Prima bucurie
mare a fost reacţia sălii la prima proiecţie. Faptul că au pus
multe întrebări ne-a făcut să ne dăm seama că subiectul i-a
interesat şi că personajele sunt ataşante. E şi primul nostru film
şi primul festival la care participăm. Vom continua cu subiectul

din Copiii uraniului, pentru că aşteptăm aprobare de la SRI.
Iulian Manuel Ghervas: E încurajant, e binevenit. Eu am mai avut
proiecte în televiziune, am mai colaborat, dar e cu totul altfel să
faci primul film. Aş vrea să mai fac filme documentare.
AP: Şi eu aş vrea să mai fac, dar e foarte multă muncă, în presa
scrisă poţi să o mai întorci din condei, dar aici… Dacă aş mai
face, aş vrea tot cu Iulian. Când faci un documentar e bine să ai
pe cineva alături, nu e, ca la filmele de ficţiune, cineva care să
spuna „Stop!” sau „Acţiune!”. E bine să ai pe cineva cu care să
relaţionezi, să te sfătuieşti în anumite privinţe.
Fără vărsare de sânge / Against Blood Injustice
Nathalie Rosetti: Am fost foarte fericită să primesc acest premiu.
Pentru noi, este rezultatul tuturor acestor ani de muncă la film.
Premiul este, în primul rând, dedicat personajului din film, care a
trebuit să retrăiască întâmplările dureroase, povestindu-le. A fost
foarte dur pentru ea şi a facut acest lucru ca să ajute alte familii, să
le facă să se gândească că poate împăcarea şi iertarea sunt soluţii
pentru problemele lor. Premiul îi mai este dedicat lui Sutki, pentru
care a fost, de asemenea, foarte dificil să repovestească cele
petrecute; a fost un act foarte curajos din partea lui să vorbească
în faţa camerei, în acest fel.
Cântec / Singing
Rossella Schillaci: Este un premiu cu adevărat important pentru
mine, deoarece a fost un film foarte greu de realizat. El înseamnă
foarte mult şi pentru personaje, este o nouă recunoaştere pentru
aceste femei. Mă simt minunat.
Au consemnat Gabriela Filippi şi Anca Merce
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Tradiția a fost una dintre preocupările principale ale regizorilor
de documentar aflați la a zecea ediție Astra Film Festival
și conceptul invocat cel mai des în discuțiile pe marginea
filmelor. Din acest motiv, organizatorii festivalul au ales ca
ultimul eveniment al acestei ediții să se desfășoare în satul
Gura Râului, din Mărginimea Sibiului, un loc în care obiceiurile
se respectă și astăzi întocmai ca pe vremuri.
De dimineață, invitații festivalului au participat la ceremonia
religioasă de rit ortodox, alături de localnicii îmbrăcați în
port popular, iar dupa slujbă, invitații și sătenii au urmărit
filmul Iarbă, dulce iarbă / Sweetgrass, proiectat tot în
Catedrală. Filmul are ca subiect modul de trai al oierilor din
statul american Montana, iar Ilisa Barbash de la Universitatea
Harvard, co-regizoare (alături de Lucien Castaing-Taylor),
prezentă la eveniment, s-a declarat mulțumită de interesul
cu care localnicii au urmărit documentarul. Întrebat despre
impresia pe care i-a produs-o întâlnirea cu tradițiile acestei
regiuni, Thierry Garrel, membru al juriului, a mărturisit că ceea
ce a vazut este „o sărbătoare autentică și plină de bucurie”.
Dupa proiecţie, ansamblul Minisatul Sfântul Andrei, condus
de profesorul Ioan Sorin Apan, şi Junii din Gura Râului,
împreună cu invitaţii şi sătenii, au format un alai şi au străbătut
satul, procesiunea prezentând toate momentele şi ritualurile
specifice unei nunţi tărăneşti. Ceata Junilor ne-a adus mai
aproape de Crăciun, prin dansul şi urările caracteristice
acestei sărbători, zurgălăii de la opinci şi chiotele vesele.
Cântecele şi dansul le sunt transmise prin viu grai de la cei
care au fost odată juni, dar pe care i-a prins timpul din urmă.
Într-un cadru rustic de la poalele muntelui, oaspeţii au ciocnit
cu „nuntaşii” un pahar de ţuică şi au gustat din bucatele
specifice româneşti. Odată mireasa dată, s-a încins o horă
câmpenească, care a încalzit spiritele şi atmosfera. După
dans l-am întrebat pe Michael Yorke ce impresie i-au facut
Junii şi ce crede despre tradiţiile din Gura Râului: „Ce mă
fascinează pe mine e faptul că aceşti tineri nu trăiesc la
sat. Sunt studenţi la universitățile din marile oraşe și se
întorc în satul natal pentru a respecta aceste tradiţii. Şi
ceea ce am văzut astăzi la Gura Râului intra în categoria
etnografiei practice. E foarte important să salvăm aceste
elemente antropologice. Şi asta e exact ce fac Budrala şi
Csilla, ei adună o arhivă valoroasă pentru generaţiile viitoare,
înregistrând toate aceste tradiţii. Sătenii din Gura Râului şi nu
numai, toţi protagoniştii din filmele documentare antropologice
capătă un sens al identităţii lor naţionale, şi se mândresc cu
asta. E important că ei realizează că aceste tradiţii nu sunt
demodate, şi nu sunt fără valoare”.
Astfel, la Gura Râului, într-un peisaj colorat de toamnă, plin
de voie bună şi veselie, a luat sfârşit şi ultimul eveniment din
cadrul Astra Film Festival.
Gabriela Filippi
Anca Merce

Documentaristul antropolog Michael Yorke, prefectul
Constantin Trihenea şi Valeriu Ion Olaru (CNM Astra)

Dumitru Budrala şi primarul Ioan Duţu

Caravan a Astra F i l m

Universitatea Harvard în Catedrala Mărginimii
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Ilisa Barbash de la Universitatea Harvard

Martin Bottesch, preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu

Ca r ava na Astr a Film
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Din culisele Astra Film

Olimpia Paraschiv

De cât timp lucrezi
la Astra Film?

Cu câteva zile înainte de finalul Festivalului, am stat de vorbă cu
două dintre cele mai sufletiste membre ale echipei / familiei
Astra Film.

Maria Şpan

De cât timp lucrezi la Astra
Film?
De trei ani şi jumătate.
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Ce înseamnă pentru tine
Astra Film Festival?

Este o experienţă foarte
frumoasă, pentru că, din
momentul în care m-am angajat,
am început practic sc lucrez la un
festival. Multă lume mă întreba:
„Ce faci tu la Astra Film?” şi de
multe ori îmi venea să spun: „Lucrez la organizarea Festivalului”,
pentru că eu de trei ani cam asta fac în special. Bine, mai sunt şi alte
programe pentru care lucrez, cum ar fi Cinemateca Astra Film... Ce-mi
place mie la Festival este că la fiecare ediţie se întâmplă lucruri noi,
văd cum Festivalul creşte de la un an la altul. Noi avem din ce în ce
mai mult de lucru, dar este întotdeauna o provocare, pentru că mereu
apare ceva nou.

Este a treia ediţie la care lucrezi. Cum este această ediţie
jubiliară în comparaţie cu cele două anterioare?

Mi se pare mult mai complexă. Festivalul este ca un copil care creşte.
Creşte şi află mai multe, ştie mai multe şi face mai multe. De exemplu,
la ediţia a zecea mi-a plăcut foarte mult programul dedicat copiilor. Ne
aşteptam să fie bine primit, dar succesul său a fost peste aşteptări.
Reacţia publicului, a copiilor şi a profesorilor, a fost deosebită, aşa
că acest program va continua. De multe ori se acordă atenţie copiilor
defavorizaţi şi e normal să se întâmple aşa, dar ce facem cu copiii
noştri? Au şi ei nevoie de atenţie, trebuie şi ei aduşi mai aproape de
film, trebuie şi ei să cunoască nişte lumi îndepărtate, iar acest lucru se
poate realiza uşor prin intermediul filmului documentar.

De doi ani şi două luni.

Ce înseamnă pentru
tine Astra Film
Festival?

E locul unde întâlnesc
oameni minunaţi. Atunci
pot să dau tot ce-i mai
bun din mine, sunt
cel mai creativă. Şi
înainte de Festival lucrez foarte mult, dar merită. Trebuie
să spun că eu am luat contact cu Festivalul încă din liceu,
când veneam la filme ca simplu spectator şi-mi plăcea
foarte mult. Apoi, în facultate, lucram la Antena Sibiului
Radio Şcoală, veneam aici ca jurnalist practicant şi luam
interviuri. Eram foarte încântată că întâlnesc oameni mari
din televiziune sau regizori cunoscuţi şi făceam emisiuni
pline de entuziasm pentru radio. Apoi, a fost o întâmplare
fericită că am ajuns să lucrez aici. Asta e cea mai mare
bucurie pentru mine. După experienţele mele cu Astra
Film Festival ca elev de liceu şi apoi student, am ajuns în
final să fiu eu persoana de contact cu presa şi să stabilesc
parteneriatele media ale Festivalului.

Cum a fost ediţia asta în comparaţie cu cea
precedentă, la care ai lucrat de asemenea?

La ediţia din 2007 eram începătoare, aveam doar două
luni de când eram angajată la Astra Film. Eram foarte
emoţionată şi poate puţin prea agitată. Noroc cu colega
mea Alexandra, care mă mai zguduia ca să-mi revin.
Anul acesta Festivalul e mai bogat, s-a extins şi mai mult.
Programul pentru copii nu era în 2007... Îmi place că
Festivalul aduce mereu lucruri noi, cum ar fi şi concertele
(anul acesta cu trupe din Turcia şi Spania).

A consemnat Mihai Fulger
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Promovarea filmelor documentare e un proces care necesită ani
Convorbire cu Antonio Delgado Liz, membru al juriului

Ce părere aveţi despre selecţia de filme
documentare din acest an de la Astra Film
Festival?
Este o selecţie foarte interesantă, similară
cu cea pe care o fac eu pentru Documenta
Madrid, pentru că este o selecţie foarte amplă,
cu filme care prezintă multe puncte de vedere
diferite, cu o tematică variată, cu diferite

abordări şi un conţinut substanţial. Cred că
Astra Film e un festival care se adresează
unui public larg şi orice persoană poate găsi
ceva care să-i placă. A fost o muncă grea
să faci selecţia pentru festiva, şi îmi dau
seama, pentru că e la fel în cadrul festivalului
pe care îl organizez eu, care e anual. Astra
Film fiind bianual, se strâng mult mai multe
documentare în acest timp, producţiile sunt
mult mai numeroase şi îi felicit pe cei care au
făcut această selecţie.
Ce impact credeţi că mai are filmul
documentar în cinematografia de astăzi?
Din păcate, unul mic. Puţine producţii sunt
disponibile în sălile de cinema. Un impact mai
puternic îl au documentarele de televiziune,
dacă ne referim la documentarul tradiţional.
Dar festivale precum Astra Film Festival joacă
un rol foarte important în a deschide gustul
spectatorilor pentru filmul documentar şi de
a atrage publicul. Nu ştiu cum e în România,
dar în Spania există o lipsă de interes adânc
înrădăcinată, oamenii nu sunt obişnuiţi să
meargă la cinema; mai e şi scump, peste
posibilităţile unora. Trebuie dusă o muncă de
convingere cu distribuitorul, cu directorul de
cinema, dar şi cu spectatorul. E foarte greu
şi nu ar trebui să fie aşa, pentru că, în fond,

primele filme făcute au fost documentare
observaţionale, care prezentau imaginea
unor oameni care ieşeau din fabrică, filme de
factură sociologică. Cinematografia de astăzi
e puternic marcată de influenţele ce vin din
America. Este un proces care trebuie făcut
pas cu pas. Şi, prin intermediul festivalurilor de
filme documentare, am convingerea că acest
lucru se va schimba în câţiva ani şi oamenii
vor fi mai receptivi.
Aveti o temă predilectă pe care o urmăriţi
în filmele documentare?
Îmi plac filmele în care văd ceea ce se
întâmplă, nu cele în care mi se povesteşte
subiectul. Nu-mi plac documentarele cu un
format specific pentru televiziune, în care
camera e fixă, iar personajul povesteşte.
Sunteţi directorul festivalului internaţional
de film Documenta Madrid. Care postură vi
se pare mai atractivă? Cea de membru al
juriului sau de organizator?
E mult mai uşor să fii în juriu. Cea mai grea
parte, într-un festival, constă în munca de a
alege filmele, al căror număr poate ajunge şi
la 3.000 de producţii, din care se aleg 100, pe
când, acum, fiind în juriu, e mai uşor de ales.
A consemnat Anca Merce

....continuare din pagina 3

Cred că toată lumea se aşteaptă la un nou fim realizat de dumneavoastră. Ne puteţi spune la ce proiect lucraţi în prezent?
Lucrez la mai multe proiecte, însă cel pe care încep să îl montez acum e un film despre ce înseamnă „adevărul” în filmul
documentar, ce înseamnă neutralitatea sau obiectivitatea; în ce fel documentarul poate pretinde că oferă o tranşă de realitate reală.
Se bazează pe o experienţă personală, lungă şi ratată.
Ceva asemănător experienţei în urma căreia aţi pierdut materialul iniţial al filmului Cabala la Kabul?
De data asta a fi fost mai bine să fi fost furat, dar l-am folosit şi acum va fi un soi de deconstruire a unui proiect ratat, dar existent
din punct de vedere instituţional, de necontestat.
Îl veţi prezenta la ediţia viitoare a festivalului Astra?
De bună seamă.
A consemnat Eliza Zdru

