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În Perth, pe vremea studen]iei, a]i
început sã regiza]i filme, dar ulterior
a]i trecut la selec]ia de filme pentru
festivaluri. Care a fost motivul din
spatele acestei decizii?

S` v` spun sincer, la început am vrut
s` fiu jurnalist, dar apoi am descoperit c`
de fapt ce îmi doream era s` fac filme.
A[a c` m-am înscris la facultatea de film
[i am [i avut câteva încerc`ri. Apoi am
urmat cursurile de master [i am mai
f`cut alte câteva filme, [i apoi altele.
Acum, înc` mai realizez scurt-metraje,
dar doar pentru mine. Iar chestiunea cu
selec]ia a ap`rut pentru c` m` uitam la
foarte multe filme, deoarece îmi place
enorm s` v`d cum oamenii exprim`
diverse lucruri cu ajutorul imaginilor
peste tot în lume, nu doar în America, ci
în fiecare col]i[or al P`mântului. Iar tot
ce vedeam eu era acela[i lucru cu ceea ce
vedea tot restul lumii, a[a c` mi-am pus
întrebarea: „Ce e nou? Ce altceva mai
exist`? Cine este noul Welles?“ Asta se
întâmpla în Australia, prin 2001, pe vre-
mea când nu aveai acces online la filme.
Era dificil s` vezi filme noi, filme diferite,
drept care, într-o bun` zi, am început s`
lucrez ca voluntar la un festival de film [i
m-am îndr`gostit de treaba asta. Oameni
care vorbesc tot timpul numai despre
film, care lucreaz` numai în film. Era
pentru o mine o [ans` de a vedea filme
care nu mai fuseser` v`zute pân` atunci [i
de a judeca singur dac` sunt bune sau nu.
{i a fost foarte satisf`c`tor s` descop`r
lucruri de unul singur sau s` ajut pe al]ii
în lucrul la filmul lor. Iar de acolo am
ajuns cumva s` am contact cu munca de
selec]ioner, ajungând s` m` ocup din ce
în ce mai mult de asta. Am fost la festi-
valul de la Melbourne, la cel de la
Adelaide, iar timp de doi ani am organi-
zat propriul meu festival de scurt-metraj.
Nu am abandonat aceast` idee, în con-
tinuare îmi doresc s` fac filme, dar e [i un
mod de a-mi câ[tiga pâinea - am crezut c`
va fi temporar; între timp a devenit per-
manent.

Spunea]i cã v-a]i implicat în mai
multe festivaluri. De ce v-a]i oprit la
Sheffield?

P`i, dup` cum bine [ti]i, job-urile de
selec]ioner sunt pu]ine [i apar la inter-
vale temporale relativ lungi. Atunci
când ]i se ofer` un post, faci tot ce po]i.
Am cunoscut-o la Adelaide pe direc-
toarea festivalului, care m-a invitat s` îi
fiu asistent principalului selec]ioner de
la Sheffield. A[a c` m-am hot`rât s` m`
mut acolo pentru patru luni, doar pen-
tru acele patru luni…

Da, a[a începe…
Exact, a[a începe întotdeauna. Apoi

selec]ionerul principal a plecat, iar eu
am r`mas. Nu fusesem atât de mult de a
face cu filmul documentar. V`zusem
multe documentare, dar nu lucrasem
niciodat` în acest domeniu [i mi-a
pl`cut la nebunie. To]i cei care se ocup`
de documentare vor s` provoace o
schimbare, oricât de mic`, în lume [i
încearc` s` împ`rt`[easc` ceva cu lumea,
ceva de care ei sunt îndr`gosti]i.Tipul
`sta de energie de festival m-a prins
foarte tare, a[a c` am r`mas [i deja au
trecut [ase ani de când m` ocup cu
selec]ia acolo. 

Sheffield e un ora[ micu], iar
oamenii de acolo sunt foarte diferi]i,
sunt foarte cool. Nu îi intereseaz` s`
vad` ce e în mass-media, nu îi intere-
seaz` ceva ce e evident, ci vor s`
priveasc` lucrurile în profunzime. E

un loc în care se gânde[te atât de inde-
pendent, e locul perfect unde s` faci un
festival. E mic, nu foarte costisitor, are
foarte mul]i studen]i, deci are o atmos-
fer` foarte pl`cut`, a[a c` am r`mas.
Nu eu am ales locul, el m-a ales pe
mine. [râde]

A]i putea sã ne descrie]i cum
func]ioneazã un proces de selec]ie?
Care sunt regulile [i criteriile dum-
neavoastrã?

Este o responsabilitate mare [i de
multe ori stai [i de întrebi: „Serios? Îmi
dai mie asta? Îmi încredin]ezi mie fil-
mul t`u? E[ti sigur?“ Unele festivaluri
nu fac decât s` arate tot ce e mai bun
din alte festivaluri, cele mai bune filme
ale anului, facem [i câte un pic din asta
- filme pe care le v`d eu la alte festival-
uri, m` duc la câteva în fiecare an. Iar
pe cele care sunt într-adev`r foarte
bune, pe cele care reu[esc s` strâng` un
public, sau chiar fac s`li pline, pe cele
care au poten]ial de a pl`cea în acela[i

timp unui public larg [i celor din
industrie (distribuitori, selec]ioneri,
posturi de televiziune), care se arat`
interesa]i s` cumpere filmul pentru a fi
difuzat la TV, perfect, le iau! Iar restul
de filme sunt trimise de c`tre realiza-
tori pentru a participa la competi]ie [i
primim în jur de 2000 de filme pe an,
adic` 2000 prin po[t`. Totu[i, acum
sunt pe Vimeo, ceea ce ne u[ureaz`
munca. {i împreun` cu echipa mea tre-
buie s` ne uit`m la toate filmele, drept
care le împ`r]im între noi: de exemplu,
dac` îi dau cuiva 20-30 de filme de
v`zut, o s` se întoarc` la mine cu vreo
2-3 care s`-i fi pl`cut. Le separ` în cat-
egorii, de muzic`, de art`, LGBT,
sport [i a[a mai departe. Atâta timp cât
filmul e suficient de bun, noi îi d`m
via]` în cadrul festivalului. {i le mai
d`m realizatorilor o [ans` - aceea de a
cunoa[te al]i regizori, produc`tori etc.,
[i mi se pare foarte important ca festi-
valurile s` fac` treaba asta. Nu po]i s`
prezin]i doar hiturile. Sigur, e necesar,
sunt filme bune. Dar e de asemenea de
datoria ta s` sus]ii industria [i s` ar`]i [i
filme noi, iar noi cu asta ne ocup`m.
Prin urmare, ce fac eu este s` încerc s`
le împac pe toate. Busola mea person-
al` când vine vorba de asta este c` tre-
buie s` fie o experien]` cinematograf-
ic` extraordinar`, trebuie s` fii captivat
de poveste [i s` existe un traseu
emo]ional. Dac` sunt numai talking
heads (interviuri statice), poate s` fie
destul de anost, de[i unele dintre cele
mai bune filme au fost de tipul `sta. De
asemenea, ne place [i s` prezent`m
filme care sunt un pic anti-sistem, un
pic anti-establishment. Anul trecut am
deschis cu „Pussy Riot“ (2013, r: Mike
Lerner, Maxim Pozdorovkin), care e
un amestec ideal de muzic`, anti-estab-
lishment [i demersul de a sus]ine
femeile în film. Selectez 80 de lung-
metraje [i 25 de scurt-metraje în fiecare
an, iar restul sunt respinse, ceea ce de
multe ori e greu, deoarece de multe ori
e vorba despre ni[te filme foarte bune,
dar pe care pur [i simplu nu po]i s` le
ar`]i. O preocupare nou` pentru noi o
reprezint` filmele interactive cross-
media. Ele func]ioneaz` în felul
urm`tor: dac` un cineast vrea s` spun`
o poveste, dar aceasta poate fi expri-
mat` cel mai bine interactiv, oamenii
pot intra pe un site, unde exist` un pic
din material [i îl utilizeaz` cum cred ei
de cuviin]`; po]i s` faci filmul a[a cum
vrei tu, po]i s` îl faci de o jum`tate de
or` sau de dou` ore, depinde de tine. E
foarte interesant atunci când interac-
tivitatea devine parte din poveste.
Facem chestia asta pe monitoarele cal-
culatoarelor din loca]iile festivalului.

(continuare în pagina 2)

Bucuriile ººi rresponsabilitãþile
unui pprogramator dde ffestival

de vorba cu

Hussain Currimbhoy
director artistic al Festivalului Sheffield Doc/Fest

cel mai mare festival de profil din Anglia,
membru al juriului AFF 2013
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Retrospectiva 
Astra Film Festival în imagini

Structura festivalului a \nceput s` se dezvolte: au fost ad`ugate sec]iuni speciale,
expozi]ii de fotografie, workshopuri [i multe altele. Anul 2000 este primul an \n
care filmele au \nceput s` fie proiectate la Casa de Cultur` a Sindicatelor [i este de
ramarcat sec]iunea special` dedicat` romilor. Aceasta a fost prezentat` de Michael
Stewart, realizator de filme documentare, profesor [i doctor \n antropologie
social`, \n timp ce regizorul David MacDougall a fost protagonistul al sec]iunii
„Portret“ din acest an. 

|n anul 2002, festivalul prime[te \n cadrul Galei Societ`]ii Civile premiul de
excelen]` pentru cel mai bun proiect cultural din România. Acest an este marcat
[i de prezen]a la festival a lui Joel Kaplan, consilierul lui George Bush, pre[edintele
SUA. 

Activitatea renumitului regizorul antropolog John Marshall a fost omagiat` la
Astra Film Festival 2004 prin vizion`ri ale filmelor sale, urmate de sesiuni de
discu]ii cu publicul. Tot 2004 este [i anul premierei documentarului „Blestemul ari-
ciului“ al regizorului Dumitru Budrala, directorul Astra Film Festival.  2000. Ansamblu de romi pe scena festivalului 2000. Ion Caramitru

(urmare din pagina 1)

Faptul cã un selec]ioner anaga-
jat politic are puterea de a alege
dintre sute de filme îi oferã acestu-
ia un prilej mai important de a
transmite un anumit mesaj, decât i
s-ar oferi unui regizor care nu are
la dispozi]ie decât un singur film?

Bun` întrebare! Da. Anul trecut,
am ar`tat un film cu Justin Bieber,
care a înregistrat cele mai mari
încas`ri f`cute vreodat` de un film
documentar în Statele Unite, peste
30 de milioane de dolari, ceea e ce
enorm. {i am considerat c` ar trebui
s`-l ar`t`m, dac` face atât de mul]i
bani. Era în 3D [i era un film bine
f`cut, iar pu[tiul e talentat, nu-mi
place muzica lui, dar cred c` e un
baterist [i un cânt`re] talentat. Prin
urmare l-am ar`tat, iar oamenii au
avut ni[te reac]ii de genul „De ce a]i
f`cut asta? Ce a fost în capul vostru?“
Dar aici nu e vorba despre ce îmi
doresc eu, ci despre ce cred eu c` o s`
aib` succes la public. Sigur, e posibil
s` selectezi doar ce î]i place ]ie, dar
asta se întâmpl` numai dac` e[ti nou
în aceast` meserie [i e[ti pl`tit de
guvern s` te ocupi de asta, deoarece
un selec]ioner bun va fi con[tient de
faptul c` trebuie s` g`seasc` un
echilibru. Acum doi ani, a ap`rut un
documentar de dreapta, „Obama
2016“, de altfel o raritate, deoarece
dreapta politic` nu prea face uz de
metodele astea, care s-a bucurat de
foarte mult` aten]ie. A[a c` m-am
decis s` îl ar`t, în ciuda faptului c`
mi s-a p`rut extrem de p`rtinitor [i
cu o perspectiv` unilateral` asupra
situa]iei. Dac` exist` astfel de dezba-
teri, atunci ar trebui s` le g`zduim [i
noi în cadrul festivalului. Tipul nici
m`car nu mi-a r`spuns la mail-uri.
Adic` tu e[ti dispus s` dai cuvântul

ambelor p`r]i, dar ei nu î]i accept`
invita]ia pentru c` e[ti un pion al
stângii. Cred c` exist` riscul ca un
anumit mesaj s` par` unilateral [i s`
se piard` dac` nu e spus foarte bine.
Dac` vrei s` transmi]i un mesaj, dac`
filmul t`u nu e decât o diatrib`
politic`, atunci festivalurile n-o s` te
r`sfe]e prea tare. Dar ai dreptate, da,
este într-adev`r un pericol, dar pen-
tru un festival [i un selec]ioner bun,
nu reprezint` un pericol foarte
mare. Dar suntem tot timpul con-
[tien]i de asta, suntem con[tien]i de
faptul c` ar putea p`rea c` sus]inem
un singur punct de vedere. Iar
filmele bune arat` ambele perspec-
tive. Sigur, întotdeanua vor tinde
înspre o singur` direc]ie, dar m`car
prezint` dezbaterea. {i asta e ceea ce
vrem s` vedem la festivalul nostru,
genul `sta de dezbatere.  

Atât selec]ionerii, cât [i mem-
brii juriului se ocupã cu mai mult
sau mai pu]in aceea[i activitã]i,
care crede]i cã sunt diferen]ele din-
tre aceste douã pozi]ii?

Principala diferen]` e c` eu, în
calitate de selec]ioner, primesc fil-
mul t`u, s` zicem, [i dac`-mi place,
stop-joc, ai câ[tigat, filmul t`u va fi
proiectat. Dar ca membru al juriului,
nu ajunge s` îmi plac` mie un film,
trebuie s` conving pe to]i ceilal]i
colegi ai mei. Am fost la destule jurii
la via]a mea [i pot s`-]i spun c`, une-
ori, c`l`toria asta care e via]a ta e
foarte diferit` de experien]ele celor-
lal]i. Deseori, al]ii nu v`d ce vezi tu
într-un film, a[a c` trebuie s` te zba]i
mult s` te faci auzit, s`-i faci pe
ceilal]i s` în]eleag` c` filmul ascunde
mai multe decât cred ei. Discu]iile de
acest fel, care se poart` deseori între
doi membri ai unui juriu, sunt foarte
stimulante. Riscul e ca unul s` fie
înnebunit dup` film, iar celuilalt s`

nu-i fi pl`cut deloc. De obicei, cel
care adopt` pozi]ia de mijloc are
întotdeauna de câ[tigat. A[a c` riscul
e ca, uneori, filmele mediocre s`
primeasc` premii. E ca la X Factor,
locul al doilea poate fi mai bun decât
locul întâi. {i poate fi un joc politic
sau unul psihologic, în timp ce, atun-
ci când faci selec]ia unui festival, nu
depinzi de absolut nimeni.

Care este rela]ia dumneavoastrã
cu AFF?

Un reprezentant al festivalului a
venit la Sheffield în 2008 sau 2009 [i
am început s` vorbim, pentru c`
iubesc filmele române[ti de fic]iune,
[i [tiam c` în România se întâmpl`
ceva special în cinematografie. Mi-a[
fi dorit foarte tare s` pot veni, dar
Sheffield Doc/Fest avea loc în
noiembrie [i Festivalul de Film Astra
este în octombire, deci nu era posibil
pe atunci. Dar apoi am mutat festi-
valul în luna iunie [i aceast` perioad`
a devenit una lini[tit` pentru mine,
a[a c` am insistat s` vin cu orice pre].
„Vrei s` faci parte din juriu?“, m-au
întrebat, [i am r`spuns imediat: „Cu
drag` inim`!“, „Po]i face parte din
dou` jurii?“ „Cum s` nu!“ Nu am
mai fost aici [i cred c` unul din
lucrurile importante pe care trebuie
s` le fac` un programator, [i care nu
se face îndeajuns, este s` mearg` în
locuri în care nu a mai fost, s` afle ce
se mai întâmpl`, s` dea sfaturi regi-
zorilor. M` duc în locuri precum
Tunisia sau Taiwan [i vorbesc cu
oamenii, pentru c` nu ar veni la
Sheffield decât dac` le spune cineva
s` vin` [i s`-[i aduc` filmele. Sunt
aici ca s` duc vestea, s` ascult ce au
oamenii de zis, s` aflu care e ati-
tudinea lor fa]` de documentare, dar
mai ales s` v`d filme bune!

Interviu rrealizat dde MMihai KKolcsár

Bucuriile ºi responsabilitãþile unui
programator de festival

AASSTTRRAA FFIILLMM FFEESSTT
în imagini

Am hhotarât. MMergem lla ttoate!

Astra FFilm, ffestivalul dde ccare tte îîndragosteºti

Festivalul AAstra FFilm, uun eeveniment ccu mmulþi
cai pputere
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2000. David MacDougall 2000. Cristian Niþulescu 2002. Dragoslav Ilici 2002. Dumitru Olãrescu

|n fiecare diminea]` de Astra Film
Festival, Casa de Cultur` se umple de

energia [i bucuria emanat` de zecile de
copii care vin sa urm`reasc` docu-

mentarele dedicate lor. Tema festivalu-
lui de anul acesta este jocul.

Pentru elevii de [coal` primar` [i
pentru elevii de gimnaziu, vor fi
prezentate trei seriale de succes. „Time
for fun!“ este un film documentar care
prezint` felul \n care copiii din lumea
\ntreag` se joac` [i \[i petrec timpul
liber. „Let's dance!“ ne propune o
extraordinar` c`l`torie \n cele patru
col]uri ale P`mântului, ghida]i de copi-
ii de acolo, pentru a ne prezenta fru-
muse]ea dansului lor tradi]ional. De
asemenea, episoade ale binecunoscutu-
lui serial „How it's made?“ , care
con]ine [i subiecte legate de joc, vor
putea fi vizionate la ASTRA FILM
JUNIOR 2013.

Elevii de liceu pot urm`ri [i filmul
„Facebook Follies“. Documentarul
atrage aten]ia asupra consecin]elor
nea[teptate pe care dezv`luirea infor-
ma]iilor personale \n re]elele de
socializare ar putea s` o aib`. O alt` sur-
priz` este proiec]ia celor 10 filme rezul-
tate din prima edi]ie „48 for teens“,
competi]ia de filme de scurtmetraj real-
izate de elevii câtorva licee din Sibiu.

Corina DDavid

55 ddeettaalliiii mmaarrii ddeesspprree
AAssttrraa FFiillmm JJuunniioorr

Anul acesta, festivalul de film
documentar dedicat copiilor [i ado-
lescen]ilor \mpline[te cinci ani. 

|n 2012, Astra Film Junior a
fost laureat al Galei Societ`]ii Civile
la sec]iunea Educa]ie, |nv`]`mânt,
Cercetare. De atunci, a c`l`torit \n
peste 20 de localit`]i din ]ar` [i a
bucurat zeci de mii de participan]i.

|ncepând cu edi]ia de anul
acesta, Ministerul Educa]iei
Na]ionale s-a al`turat festivalului ca
partener. 

„Cum se fabric`“ este un serial
de televiziune de 130 de episoade a
câte 24 de minute. Fiecare episod
prezint` fabricarea a câte 4 produse.
Anul acesta vor fi explicate, printre
altele: cofrajele de ou`, jocurile
video, aeroglisoarele, bicicletele pli-
abile, bilele de sticl`, mingile de fot-
bal [i elicele de avioane.

Podoria, dansul pe care trebuie
s`-l execute eroul din filmul „Hai s`
dans`m“, const` \n balansarea pe
cap a cât mai multor pahare!

“Programul pentru copii mi s-a
p`rut interesant, dar [i foarte succint:
copiii nu au r`bdare s` stea foarte mult
pe scaun s` urm`reasc` un film, deci a
fost bine c` a durat maxim o or`, orga-
nizat captivant, cu teme interesante [i
totodat` uzuale pentru copii. Au
urm`rit un film despre cum se produc
zmeele [i crea]iile origami, aptitudini
care le dezvolt` \ndemânarea, apoi a
fost un filmule] despre un b`iat care
\nva]` s` danseze pentru aniversarea de
10 ani. Am \nv`]at apoi cum se fabric`
o biciclet` pliabil` [i care e utilitatea ei.
|n \ncheiere, copiii au fost foarte capti-
va]i de un film de desene animate
despre Lego. B`iatul meu este \n clasa
\ntâi, au fost [i anul trecut la festival,
cu [coala, era atunci \n clasa
preg`titoare, [i s` [ti]i c` foarte intere-
sant` a fost [i edi]ia de anul trecut,
care a avut ca tem` apa! Este foarte
bine c` exist` aceste proiec]ii pentru

copii, c` festivalul are o tematic` spe-
cial pentru copii, c` \i \ndrum`, c` \i
orienteaz` oarecum spre cine-
matografie, pentru c` ei nu [tiu s`
mearg` la cinema, totul este acum pe
tablete sau pe calculator, este vorba
despre socializare, despre
cunoa[tere...“ ((IIuulliiaa,, mmaammaa uunnuuii bbããiiaatt
ddee 77 aannii jjuummããttaattee))

“Cel mai mult mi-au pl`cut filmul
despre Lego [i cel despre biciclet`. Am
\nv`]at cum se fac bicicletele. Am mai
fost la cinema, am v`zut un film cu
animale, dar cel pe care l-am v`zut azi
mi-a pl`cut mult mai mult!“ ((AAnnddrreeii,, 77
aannii [[ii jjuummããttaattee))

“Mie mi s-au p`rut foarte frumoase
Lego City [i filmul despre biciclete,
mi-a pl`cut cum se plia bicicleta aceea,
cum se f`cea a[a mic`! Mi-a[ dori [i eu
a[a o biciclet`, doar c` nu \mi \ncape
\ntr-un ghiozdan, va trebui s` o pun
\ntr-o valiz`...“ ((CCrriissttii,,  77 aannii))
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2002. Dumitru Budrala ºi Robert Kaplan 2002. Momente din festival 2002. Voluntarii festivalului

În continuarea efortului organiza-
torilor de a pune în discu]ie barierele
de tot felul, dar mai ales etnice sau
rasiale, în cea de-a doua zi de AFF s-a
proiectat filmul „Povestea lingurii“,
care ilustreaz` povestea unei comu-
nit`]i de romi, printre ultimii care mai
practic` me[te[ugul manufactur`rii de
linguri de lemn. Filmul este, de fapt, o
sinecdoc`, deoarece via]a acelor lingu-
rari (rudari) ofer` o imagine reprezen-
tativ` pentru întreaga comunitate
rom` din ]ar`.

Dup` film, am avut pl`cerea de a-l
avea pe regizorul Nicolae Adrian
Furtun` în sal`, care ne-a relatat câte
ceva din experien]a sa de cineast [i a
r`spuns la întreb`rile spectatorilor.
Documentaristul român se ocup` de un
centru de cercet`ri culturale [i sociale
dedicat în mod special culturii romilor,
„Romane Rodimata“, [i a mai realizat
un film documentar despre deportarea

romilor în Transnistria („De ce nu
plâng... Holocaustul romilor [i
povestea lor adev`rat`“, 2010). 

Filmul de fa]` este un documentar
etnografic, dar regizorul men]ioneaz`
c` în unele aspecte se distan]eaz` fa]`
de acest gen. De cele mai multe ori, la
un documentar etnografic se filmeaz`
câteva luni, poate chiar [i un an, pe
când în producerea acestui film s-a
petrecut mult mai pu]in timp pe teren.
Acesta e motivul pentru care regizorul
a ales s` arate în film ora [i data
film`rilor, pentru a ajuta publicul s`
în]eleag` cât a durat procesul care a dus
echipa prin Sibiu, Alba sau Bârlad. O
foarte bun` pre-documentare i-a ajutat
pe realizatori s` extrag` eficient ima-
ginile [i momentele de care aveau
nevoie.

Întrebat de rela]ia sa cu personajele
din film, regizorul î[i aminte[te de o
imagine din film care are loc în satul
Jina, în care este asediat de un grup de
copii, chiar dac` ajunsese în sat abia de
jum`tate de or`. Rela]ia sa cu cei din
fa]a camerei a fost una profund`, per-
sonajele fiind cele care dicteaz` ceea ce
intr` [i ce nu intr` în film. 

Urm`torul proiect al regizorului î[i
are r`d`cinile în primul s`u film, în pro-
duc]ia c`ruia a aflat despre peste un mit
recurent prezentat de supravie]uitorii
din Transnistria, Mitul b`rcilor de car-
ton. Victimele povestesc despre cum
unii romi erau pu[i în b`rci de carton [i
l`sa]i s` pluteasc` în deriv` pe apele
Bugului. Cercet`ri despre Holocaust
arat` c` aceste acte î[i aveau originea în
recreerea scufund`rii vaporului Struma,
care a avut loc în februarie 1842. 

Publicul r`mas la Q&A nu a ezitat
s` invoce emo]ia pe care filmul a provo-
cat-o, un tân`r comentând c`, de[i el
locuie[te în jude]ul Alba, unde au avut

loc film`rile, acum a v`zut o fa]` a
satelor din jude] pe care nu o [tia. Un
alt tân`r emo]ionat a vrut s` aminteasc`
celor prezen]i în sal` c` în pia]a din
Sibiu sunt câteva femei care vând astfel
de linguri, [i c` membrii publicului ar
trebui s` sprijine aceast` comunitate,
sau chiar organizatorii festivalului ar
putea oferi un asemenea obiect
invita]ilor, ca amintire din Sibiu.

Regizorul a încheiat men]ionând c`
a pornit acest proiect cu dorin]a de a
face un film despre identitate, despre
identitatea rudarilor [i despre modul
în care ei se raporteaz` la aceast`
meserie, una care nu a fost în trecut
foarte bine v`zut`, motiv pentru care
me[te[ugul este pe cale de dispari]ie.

Mihai KKolcsár

Q&A

Povestea lingurii,
povestea 

unei comunitãþi
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A doua zi a festivalului a \nceput \n
for]` cu nu mai pu]in de 28 filme din cat-
egorii precum „Central & Eastern
Europe“, „Made in Romania“, „Student“
[i, bine\n]eles, foarte actualul „ECO-
Cinematograff“. {i cum to]i [tim c` singu-
rul lucru mai bun decât un film este
discu]ia de dup`, am stat de vorb` cu
oamenii veni]i la festival pentru a afla cum
se v`d lucrurile de cealalt` parte a bari-
cadei, din scaunul de spectator.

Atâta doar c`, pentru a putea intra \n
vorb` cu ei, trebuie s` \i prinzi, ceea ce se
dovede[te a fi o sarcin` dificil` când ai
de-a face cu \mp`timi]i ai genului, veni]i
la un maraton ale celor mai bune docu-
mentare. 

Primul pe care \l ochim este C`t`lin, un
student gr`bit ie[it din Sala Marshall, \ntr-o
curs` contra-cronometru spre Sala Studio.
„Nu, nu. E prima dat` când vin la Astra.
Abia ce am ajuns \n Sibiu, acum câteva ore.
Am vazut «Krasnaya Malanka». Mi s-a
p`rut un film foarte instructiv, de la care
simt c` am avut foarte multe de \nv`]at.
Despre tradi]iile noastre, ale românilor. De
fapt, acesta este subiectul care m` intreseaz`
cel mai mult \n documentare: istoria noas-
tr`, pentru c` e foarte important ca noi,
românii, s` ne cunoa[tem istoria.“ D` din
cap [i fuge.  R`mânem \ntrebându-ne dac`
a prins \nceputului filmului urm`tor...

Avem mai mult noroc cu Alex, un
agent de vânz`ri aflat pe treptele Casei de
Cultur`. „Da... am fost la «Orizont»“ ne
spune, tr`gând repede din ]igar`. „{tiam c`
urmeaz` s` v`d un film f`r` cuvinte, \ns`
m` a[teptam la ni[te imagini mai spectacu-
loase. Cadrele sunt filmate prea artistic
pentru gustul meu, nu m-au impresionat,
[i parc` lipse[te acel ceva care face un film
s` fie un tot, nu o \n[iruire de imagini.“ |l
\ntreb`m dac` a mai venit la Astra [i dac`
va reveni \n zilele urm`toare: „E prima
dat` când particip la Astra Film Festival,
asta pentru c` m-am mutat acum un an la

Sibiu din Bucure[ti. Când st`team acolo,
[tiam de existen]a festivalului [i mi-a[ fi
dorit s` ajung [i la alte edi]ii. Mi-am f`cut
deja programul de s`pt`mâna asta \n jurul
festivalului, pentru c` trebuie s` recunosc
c` documentarul are ceva aparte, care m`
atrage!“

{i Cristina, student` la Facultatea de
Jurnalistic` din Sibiu, pl`nuie[te s` vin` \n
fiecare zi de festival: „Mi-am propus s` v`d
câte un film \n fiecare zi, atunci când am o
pauz` \ntre cursuri. Ast`zi am v`zut «Rio
2016» [i m-a impresionat foarte tare.
Toat` lumea cred c` \[i imagineaz` c` o
gimnast` munce[te enorm, dar cred c`
foarte pu]ini \[i dau seama cu adev`rat ce
\nseamn` de fapt aceast` munc`. Mi se
pare o lec]ie de ambi]ie filmul acesta, ceva
de care nici m`car ni[te adul]i nu pot s`
dea dovad`, dar`mite ni[te copile!“

Marian, cinefil declarat, ne spune c`
vine la Astra de vreo 15 ani pentru c` aici
a v`zut \ntotdeauna documentare foarte
bune, subiecte foarte interesante [i bine
abordate. Curio[i, \l \ntreb`m dac` a fost
vreun film \n ace[ti 15 ani care l-a marcat
\n mod special: „Foarte multe. De exem-
plu, filmul lui John Marshall care a
devenit clasic, cumva. Altfel, sunt multe,
nu mai ]in minte titlurile. Au fost [i filme,
\ns`, pe care le-am ratat, poate nu le-am
\n]eles eu.“ Anul acesta a remarcat
„Google [i creierul mondial“: „Foarte
interesant! Mai ales c` eu lucrez \ntr-o
libr`rie.“ 

Odat` cu l`sarea serii, atmosfera \ncepe
s` se \ncing`, \ntre filmele la foc automat [i
concertele ce \ncep s` r`sune \n foaierul
Casei de Cultur`. {i discu]iile \ncep s`
devin` mai p`tima[e, dup` cum era de
a[teptat. 

Pe sc`rile Casei de Cultur` descoperim
un grup mare de studen]i la Antropologie
veni]i din Polonia special pentru festival.
Miho, cel mai expansiv dintre ei, ne spune:
„{tiu c` Astra era un festival antropologic,

[i \nc` e, \ntr-o anumit` m`sur`. Teoretic,
suntem aici tocmai din acest motiv“. |ntre-
bat dac` i-a pl`cut ceva \n mod special
pân` acum, Miho ezit`: „Filmul de azi,
«Blestemul gazelor de [ist». Cred c` este
unul important [i m` bucur c` este proiec-
tat aici. Jum`tate din film este despre
Polonia [i despre o situa]ie care m` pre-
ocup` [i pe mine, extragerea gazelor de
[ist. Discu]ia de dup` film a fost intere-
sant`, mai ales c` [i \n România, la Ro[ia
Montan`, se \ntâmpl` ceva similar. Altfel,
am mai v`zut ni[te scurt-metraje ale stu-
den]ilor, care personal nu m-au atins. Am
speran]e mari cu festivalul, sunt câteva
filme pe care chiar vreau s` le v`d!“

Mai târzium, observ`m 2 tineri vor-
bind [i gesticulând cu asupra de m`sur`.
Intr`m \n vorb` cu ei [i afl`m c` sunt Teo,
programator [i Mihai, profesor de limba
englez`. Bine\n]eles, asta când nu sunt
\nver[una]i critici amatori de film la Astra
Film Festival. 

T: „Suntem din Sibiu [i venim \n
fiecare an“.

Mihai nu se mai poate ab]ine [i intr` \n
conversa]ie: „Ast`zi am fost la «Com-
binatul», dar am ie[it din sal` repede. Nu
[tiu dac` a fost felul cum e filmat, mi s-a
p`rut destul de ok, doar c` noi deja am tre-
cut prin experien]a comunismului [i nu ne-
a pl`cut tonul de nostalgie al filmului...“

T: „|n fine, a fost un documentar bun,
dar nu suntem noi \n publicul-]int`“ spune
Teo, vrând s` \ncheie subiectul pe un ton
pozitiv. „Dup` aia am fost la «Blestemul
gazelor de [ist». Filmul e foarte bine f`cut
[i e clar un subiect la mod`. {tim de el, mai
ales noi cei din Sibiu, dup` cum s-a v`zut
[i din \ntreb`rile din sal` de dup` film.
Regizorul m-a f`cut foarte curios când a
spus c` va filma \n România s`pt`mâna
asta. M` \ntreb unde [i pentru ce
proiect...“ 

Articol dde DDiana VVionea, MMihai KKolcsar ººi
Loredana GGhidarcea

Dilema spectatorului Astra Film Festival: 
atât de multe filme, atât de puþin timp!

Interviu ccu fformaþia BBucium

|ntre râsete, muzic` [i
relaxarea tipic` de dup` con-
cert, b`ie]ii au avut timp s` ne
\mp`rt`[easc` opiniile lor
despre Astra Film Festival [i
documentare \n general.
SSuunnttee]]ii ppeennttrruu pprriimmaa ddaattãã llaa
AAssttrraa ssaauu aa]]ii mmaaii vveenniitt [[ii \\nn aanniiii
ttrreeccuu]]ii ccaa ssppeeccttaattoorrii??
Mihai Balaba[: Pentru mine,
nu, e a doua oar` când vin.
Am cântat [i anul trecut, dar
cu dou` forma]ii. Oricum,
timpul petrecut aici anul aces-
ta [i anul trecut mi-a f`cut
poft` s` v`d documentare, de[i
cred c` prefer s` le v`d acas`.
CCaarree ssuunntt ddooccuummeennttaarreellee vvooaass-
ttrree pprreeffeerraattee ddee rroocckk ssaauu mmuuzziiccãã?? 
Mihai Balaba[: „This is Spinal
Tap“. Sau „Pompeii“ de la
Pink Floyd. 
Gelu Baranga: Ultimul v`zut
e „Sound City“ [i mi-a pl`cut.
Altfel, filmul anului e
„Searching for Sugar Man“. A
luat [i Oscarul. {i a mai fost
documentarul despre Anvil,
trupa de metal care \n anii '90
deschidea pentru Motley
Crew. „Anvil! The Story of
Anvil!“. Foarte bun. {i ar mai
fi DVD-ul scos de Dead Can
Dance anul `sta, e perfect!
DDaaccãã aarr ffii ssãã ffaaccãã cciinneevvaa uunn ddooccuu-
mmeennttaarr ddeesspprree vvooii,, ccee ttiittlluu aarr aavveeaa??
Mihai Balaba[: Dac` e gen
Spinal Tap, ar fi „Zbucium“.
Dac` e mai serios, poate s-ar
numi „Mucium“! 
Gelu Baranga: „The story of
Mucium!“ 
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FFiillmmuull dduummnneeaavvooaassttrrãã ssee tteerrmmiinnãã ccuu
uunn ttoonn ooppttiimmiisstt:: uunneeoorrii,, oommuull ddee ppee
ssttrraaddãã ppooaattee aavveeaa ssoorr]]ii ddee iizzbbâânnddãã.. PPee ddee
aallttãã ppaarrttee,, uullttiimmuull ccaaddrruu nnee aarraattãã uunn
bbuurrgghhiiuu \\nn PPeennnnssyyllvvaanniiaa,, iinnddiiccâânndd \\nnttrr-

uunn ffeell vviiiittoorruull ccoommuunniittãã]]iilloorr ppoolloonneezzee ccuu
ccaarree aa]]ii ffiillmmaatt......

Uite, exist` o adev`rat` problem`
cu toate astea, pentru c`, din punctul
meu de vedere, filmele mele trebuie s`
aib` un anumit sens al umorului, ceea

ce nu e \ntotdeauna evident. De aseme-
nea, acel sim] al umorului trebuie s`
con]in` o not` de optimism, alt-
minteri atunci faci un film care nu
ajut` pe nimeni. Dar finalul filmului
nu e unul optimist, pentru c` la sfâr[it
ne \ntoarcem \n Pennsylvania [i
vedem ce se \ntâmpl` acolo.

SSiimm]]ii]]ii ddeeccii ccãã,, pprriinn ffiillmmeellee dduumm-
nneeaavvooaassttrrãã,, ppuuttee]]ii pprroovvooccaa oo sscchhiimmbbaarree??

Asta este o discu]ie clasic`, poate
cinema-ul schimba lucruri? Cred c`
unele tipuri de film pot ajuta oamenii
s` vrea s` lupte pentru ceea ce este
adev`rul. Acum, dac` ele chiar schim-
b` ceva, asta este o cu totul alt`
discu]ie. Dar mai ales ele trebuie s` dea
oamenilor o dorin]` s` lupte. {i nu m`
refer la genul de lupt` \mpotriva sis-
temului \n sensul acela tradi]ional
comunist, „hai s` distrugem burghe-
zia“, ci la dorin]a de a continua s`

exi[ti \ntr-un fel care te face s` te
gânde[ti la ce sunt libert`]ile personale,
[i e bine s` ai aceast` dorin]` s` nu
cumperi cea mai nou` ma[in` sau
hain`, s` te ui]i la lucruri pu]in altfel.
Din punctul meu de vedere, dac` faci
oamenii s` se gândeasc` la asta, par-
ticipi la lupt`!

CCaarree ccrreeddee]]ii ccãã eessttee ppiieessaa ddee lleeggããttuurraa
ddiinnttrree pprriimmeellee dduummnneeaavvooaassttrrãã ffiillmmee,,
ccaarree aauu \\nn pprriimm ppllaann sscceennaa uunnddeerrggrroouunndd
ddiinn AAmmeerriiccaa,, [[ii ffiillmmeellee dduummnneeaavvooaassttrrãã
mmaaii rreecceennttee??

Cred c` toate filmele pe care le-am
realizat au \n centru aceea[i tem`, a
evad`rii – oamenii \ncearc` s` tr`iasc`,
s` supravie]uiasc` [i s` fac` tot felul de
lucruri \n afara sistemului, fie c` e
vorba despre sistemul cultural, ca de
exemplu punk-ul (care vorbe[te foarte
mult despre revolta \mpotriva muzicii
corporate), sau o reac]ie \mpotriva
anumitor evenimente care aveau loc \n
acele vremuri, ca de exemplu r`zboiul
din Vietnam. Sunt multe feluri \n care
po]i s` analizezi tot ce se \ntâmpl`, iar
eu am fost interesat de toate subiectele,
chiar [i de cele legate de sexualitate, dar
\n sens larg de acele subiecte legate de
oameni care nu vor s` se integreze \n
sistem. Este dificil s` faci acum genul
de cinematografie pe care \l fac eu, pen-
tru c` ceea ce s-a \ntâmplat cu docu-
mentarele este c` sunt concentrate

interviu

Lech Kowalski
regizorul documentarului 

Drill Baby Drill

Documentarul cca lluptã 
pentru aadevãr (continuare ddin nnumãrul 22)
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asupra unor probleme pe care eu le
consider obositoare [i plictisitoare.
Când sunt nevoit s` vizionez astfel de
filme, m` gândesc deseori c` primesc o
lec]ie, ceea ce e foarte bine uneori, dar
alteori este foarte plictisitor. Oamenii
sunt revolu]ionari, devin outsiders, [i
asta e ceea ce m` intereseaz` pe mine. 

||nn pprriinncciippiiuu,, ccuumm vvãã ppoozzii]]iioonnaa]]ii ffaa]]ãã
ddee pprroocceeddeeuull ddee aa pprreelluuaa aannuummiittee iimmaaggiinnii
ssaauu sseeccvveenn]]ee ddiinn aallttee ffiillmmee,, ccuu ssccooppuull ddee aa
iilluussttrraa uunn ppuunncctt ddee vveeddeerree rraaddiiccaall ddiiffeerriitt
ffaa]]ãã ddee iinntteenn]]iiaa iinnii]]iiaallãã ccuu ccaarree aauu ffoosstt
aacceesstteeaa ffoolloossiittee??

Sunt pentru deconstruc]ia a cât mai
multe chestii, pentru c` e ca [i cum ai
rescrie istoria. E foarte interesant s`
faci asta. Ce vreau s` spun este c` atunci
când vine vorba de cinema, istoric
vorbind, noii cinea[ti veneau [i copiau
stiluri de cinema, \n acela[i timp
ad`ugând elemente proprii. E ca mixa-
jul \n muzic`, când te folose[ti de
sunete pentru a ob]ine ceva nou.
Suntem \n genul `la de realitate Ne
reinvent`m pe noi \n[ine \mpreun` cu
trecutul nostru colectiv [i mi se pare
destul de cool, sunt pentru pân` la
cap`t. Ce rezult` din asta mai târziu,
nu pot s` [tiu.

JJuurriiuull ppeennttrruu sseecc]]iiuunneeaa EEccoo CCiinneemmaa-
ttooggrraaffff aa ffeessttiivvaalluulluuii,, \\nn ccaarree ppaarrttiicciippãã ffiill-
mmuull dduummnneeaavvooaassttrrãã,, eessttee ffoorrmmaatt \\nn
\\nnttrreeggiimmee ddiinn eelleevvii ddee lliicceeuu.. CCaarree ee ppããrreerreeaa
dduummnneeaavvooaassttrrãã \\nn lleeggããttuurrãã ccuu aassttaa [[ii ddee ccee

ccoonnssiiddeerraa]]ii ccãã oorrggaanniizzaattoorriiii aauu ffããccuutt
aacceeaassttãã aalleeggeerree??

Mi se pare grozav, pentru c` e o plat-
form` pentru ca tinerii `[tia s` devin`
critici, prin aceea c` ei trebuie s` ia o
decizie \n leg`tur` cu ce consider` a fi un
film bun. Tinerii au tendin]a s` se
raporteze la lucruri care sunt viscerale.
Ceva ce nu trebuie s` treac` prin filtrul

unor idei academice sau istorice sau care
]in de evolu]ia cinemaului, chestii de
genul `sta. Deci ceea ce cred e c` filmul
trebuie s` le spun` lor ceva, ca o melodie
pop, [tii, care e cea mai reu[it`? P`i melo-
dia asta m` face s` vreau s` dansez. E per-
fect \n regul` s` iei o decizie bazat` pe
lucruri de genul `sta.

A cconsemnat TTeodora LLascu

Polonia ºi România: douã
þãri, aceeaºi situaþie. 

Regizorul de origine polonez` Lech Kowalski a fost
prezent \n fa]a publicului dup` proiec]ia filmului s`u,
„Blestemul gazelor de [ist“, [i a r`spuns la câteva dintre
\ntreb`rile spectatorilor. Astfel, am aflat c` cineastul
inten]ioneaz` s` filmeze [i \n unele zone din România.
|ntrebat despre acest subiect, acesta a ezitat s` divulge des-
tina]ia exact` care \l intereseaz`, explicând c` deocamdat`
se teme s` nu i se creeze probleme legate de acest proiect.
Regizorul a fost al`turi de fermierii polonezi din locali-
tatea ?urawlowa timp de doi ani, filmând materialul pen-

tru documentarul s`u. |n aceast` perioad`, sus]ine c` a
avut numeroase tentative de a-i contacta atât pe reprezen-
ta]ii Chevron, cât [i pe cei ai altor corpora]ii cu acela[i
profil, dar ace[tia nu au fost deschi[i dialogului, refuzând
s` dea interviuri sau declara]ii. Dl. Kowalski a fost \ntre-
bat dac` i s-a \ntâmplat pe parcursul film`rilor s` fie
amenin]at sau bruscat de c`tre angaja]ii companiei sau de
c`tre autorit`]ile publice, m`rturisind c` evit` s` fie singur
\n momentul \n care filmeaz` cu ace[tia [i c` a primit, \ntr-
adev`r, amenin]`ri sau r`spunsuri ostile chiar [i de la
poli]ie, de cele mai multe ori \n Statele Unite. Cineastul
este de p`rere c`, \n realitatea contemporan`, lupta cu
marile corpora]ii este extrem de dificil`, deoarece acestea
sunt protejate prin legi [i amendamente guvernamentale
care func]ioneaz` \n detrimentul cet`]enilor; ca [i \n cazul
problemei de la ?urawlowa, corpora]iile \[i ob]in autori-
za]iile [i permisiunile de la autorit`]ile publice prin proce-
duri birocratice, iar localnicii [i cet`]enii nu au niciun
cuvânt. Lech Kowalski ne-a mai spus c` \ndemnul lui pen-
tru astfel de comunit`]i care nu sunt de acord cu
exploatarea gazelor de [ist, sau cu orice alt` problem` de
aceast` natur`, este s` nu se lase descuraja]i de gigan]i ca
Chevron [i s` se comporte precum partizanii, care, din
convingere, reu[esc adesea s` opun` rezisten]` unor for]e
net superioare. 

Teodora LLascu

Lech Kowalski, de vorbã cu publicul AFF

ZZIIAARRUULL AASSTTRRAA FFIILLMM FFEESSTTIIVVAALL SSIIBBIIUU

Redactor-ººef: Cãtãlin Olaru
Redactori: Corina David, Diana Voinea,
Loredana Ghidarcea, Mihai Kolcsar,
Teodora Lascu
Tehnoredactori: Nicu Ilie, Carmen Corbu

ParagrAFF




