
Ne pute]i da câteva detalii despre
etapele ini]iale ale realizãrii filmului
„Blestemul gazelor de [ist“? Cum a]i
gãsit comunitã]ile cu care a]i filmat?

Cea din Polonia se afl` în locul unde am
f`cut un alt film, „Holy Field, Holy War“, [i
este despre agricultur`. Pentru mine, fermierii
sunt ultima redut` a underground-ului, e ceva
ce m` intereseaz`. Sunt polonez. Am facut
multe filme în Polonia, a[a c` m-am plimbat
prin ]ar` aproape un an pentru a g`si un loc
unde s` filmez acel film si am gasit locul `sta
în estul ]`rii, nu departe de grani]a cu
Ucraina. Am petrecut foarte mult timp acolo
filmând cu fermierii [i, pe parcursul
film`rilor, am descoperit împreun` o alt`
problem` cu care trebuiau s` se confrunte,
exploatarea gazelor de [ist, o problem` despre
care nu [tiau nimic la început. Nici nu era
vorba de exploatare, cât despre testele seis-
mice [i despre compania asta mare care a
ap`rut în zon` [i care ii trata de parc` erau
absolut neimportan]i. Opiniile lor nu contau,
erau trata]i de parc` erau pioni ce puteau fi
muta]i într-o parte [i-n alta [i fermierii nu
erau foarte receptivi la asta, la acest tip de
manipulare. {i erau deranja]i, ei se pricep
foarte bine la agricultur`, [tiu ce se întâmpl`
cu mediul înconjur`tor, sunt înaintea oame-
nilor din zone urbane. A[a c` filmam cu ei
când am aflat. {i în Pennsylvania a fost sim-
plu, am locuit la New York mul]i ani de zile
[i Pennsylvania e chiar lâng` New York. A[a
c` am fost acolo, m-am plimbat prin zon`, am
petrecut mult timp acolo [i am devenit foarte
implicat în via]a acestor oameni [i în cauza
lor. Tot procesul a urmat o evolu]ie natural`.

{i de ce a]i ales aceste douã locuri în
special?

În Statele Unite, acest tip de exploatare are
loc de aproape 10 ani [i Pennsylvania este
unul dintre locurile unde activitatea este
foarte intens`, au peste 10.000 de pu]uri acolo,
a[a c` nu a trebuit s` caut loca]ia. Ce am vrut
eu s` ar`t este cum stau lucrurile în Statele
Unite [i cum ar putea ar`ta în Polonia. `sta a
fost scopul de a merge acolo. Pentru c` în
povestea polonez` vorbim despre o prob-
lem`, în principiu, teoretic`. Ideea era s` ar`]i
c` îngrijorarea acestor oameni avea cauze
reale. {i din moment ce tehnologia este, în
propor]ie major`, american`, pentru c` a fost
inventat` în America, am atins un punct bun
de echilibru, [tii? Chevron este companie
american`, multe dintre aceste companii de
energie sunt din America, unele sunt din
Canada sau Germania, dar America este cea
mai mare for]` din spatele opera]iunilor.  

Unii dintre fermierii din film sus]in
cã, de fapt, la început nu au avut nimic
împotriva procedurii, deoarece pãrea sã
furnizeze fonduri importante pentru
Polonia. Are aceastã teorie sus]inere în
media?

Toate guvernele sprijin` acest tip de pro-
pagand`. Nu vreau s` vorbesc despre
subiecte care ]in de politica mondial`, dar
toat` lumea are nevoie de energie, nu-i a[a?
Atâta doar c` cea mai mare parte a energiei
mondiale vine din câteva locuri mari [i late.
America a decis s` devin` independent` ener-
getic. Aceea[i preocupare o au [i ]`ri precum
Polonia sau România, care v`d în energie un
soi de arm` prin care î[i pot câ[tiga indepen-
den]a fa]` de ]`ri precum Rusia, în cazul
Europei de Est. Asta e modalitatea prin care
aceast` idee e marketat`, hai s` l`s`m com-
paniile astea str`ine s` vin` în ]ar` s` ne
extrag` resursele [i noi o s` fim
independen]i. La început, s-a crezut c` în
Polonia exist` cel mai ridicat poten]ial de
gaze de [ist din Europa, cât s` ajung` 300 de
ani, [i mul]i au crezut c` to]i polonezii o s`
poat` ie[i la pensie, atâ]ia bani va face ]ara
lor. Companiile americane au investit masiv
în prospec]ie, a[a c`, între timp, cei 300 de
ani s-au f`cut 200, iar apoi 30, în cel mai bun
caz, ceea ce e extrem de pu]in, prin raport cu
daunele care ar putea fi provocate mediului.
În plus, gazul nu se va folosi în mod necesar
pe plan intern, ci va fi cel mai probabil
exportat. Nimeni n-a zis nic`ieri, în niciuna
din ]`rile astea, c` gazul va fi folosit pe plan
intern, dup` cum nimeni n-a scos o vorb`
despre pre]ul gazului.

A]i încercat sã sta]i de vorbã cu cei
de la Chevron, sã prezenta]i [i punctul
lor de vedere?

Da, [i nu numai cu Chevron, ci cu mai
multe companii, atât în Polonia, cât [i în
Statele Unite, [i toate au refuzat. Am
schimbat mailuri, i-am sunat. E ca în
„1984“, realit`]ile [i modul cum sunt ele
reflectate sunt diametral opuse. În cele mai
multe ]`ri de care m-am ocupat, ministerul
mediului se ocup` de aceast` chestiune, ceea
ce nu-i deloc normal. De fapt, ac]ioneaz` ca
intermediari, nu pentru a proteja mediul, ci
pentru a-l vinde. 

Filmul dumneavoastrã ar putea sã se
încadreze în categoria filmelor activiste,
dar în acela[i timp, abordarea dumnea-
voastrã pare sã fie foarte personalã [i
inspirându-se din tradi]ia stilului neor-
namentat al Cine-Verite-ului. Este o
alegere asumatã?

Eu nu sunt activist, nu vreau s` fiu un
activist, `sta e un cuvânt foarte periculos
care se vehiculeaz` prin lume. Oamenii
`[tia sunt cataloga]i într-un anumit fel [i
dup` un timp, nimeni nu mai e atent la ce
vor ei de fapt s` spun`.

S` faci un film despre o problem` este
foarte periculos, deoarece începi s` faci un
fel de discurs sau polemic` [i publicul
începe s` devin` suspicios. Exist` un fel de
regul` în jurnalism, care mi se pare foarte
plictisitoare, dar ea exist` de mul]i ani, [i
anume c` trebuie s` dai cuvântul ambelor
tab`r` atunci când tratezi un subiect. Îns`
la multe din aceste subiecte, nu exist`
cealalt` tab`r`, aceasta este ascuns`, [i este
greu s-o în]elegi pentru c` ea este, în cazul
de fa]`, reprezentat` de companiile de gaz.
Acestea au un ]el: s` fac` bani; pentru ele,
este vital s` se asigure c` popula]ia accept`
un anume lucru pe care îl fac de mult timp,
accept` ca ele s` extrag` resursele din
p`mânt în cel mai silen]ios mod posibil,
astfel încât s` ob]in` maximum de profit,
ceea ce e exact ce-[i doresc patronii [i
ac]ionarii. Acestea sunt ni[te entit`]i foarte
puternice care î[i creeaz` o imagine fals`,
ba chiar încearc` uneori s` pun` piedici
celor care se preocup` de domeniul lor, ca
jurnali[ti sau cinea[ti. E un fel de r`zboi.
A[a c` am încercat s` nu fiu genul de per-
soan` care s` cad` în capcan` [i s` îi expun`
p`rtinitor. Asta a fost o problem` cu fil-
mul de fa]`, pentru c` a fost f`cut pentru
televiziunile de audien]` maxim` din
Fran]a [i Germania, difuzat la ora 20 [i a
fost prima dat` când am f`cut un film pen-
tru acest gen de public. Dup` îndelungate
discu]ii cu editorul, am descoperit care e
punctul vulnerabil al unui astfel de film:
oamenii care stau acas` [i se uit` la TV la
ora 20 vor s` fie distra]i, în primul rând, [i
în al doilea rând au puterea de a schimba
oricând programul, a[a c` trebuie s` îi tragi
înapoi la fiecare dou` minute, pentru c` în
orice secund` în care nu sunt concentra]i,
ri[ti s`-i pierzi. A fost o provocare s` fac
un film care s` fie dup` stilul meu [i care s`
se [i supun` tuturor normelor televiziunii,
a[a c` am optat pentru voice-over, ceea ce
îmi e total necaracteristic. Dar am experi-
mentat cu asta [i a ie[it filmul care a ie[it! 

Cu toate astea, am decis s` evit s` fac
genul de film în care li se d` cuvântul ambe-
lor tabere, un demers jurnalistic clasic, alt-
fel spus. Problema la un astfel de film e s`
încerci s` ar`]i adev`rul f`r` s` îl faci prea
evident. Ceea ce m` intereseaz` pe mine e

s` fiu povestitor, nu activist, deoarece con-
sider c` majoritatea produc]iilor cine-
matografice nu pot schimba lumea. Cu
toate acestea, unele filme pot avea un
impact, iar ideea principal` e s` creezi un
spa]iu de dialog. Multe filme sunt v`dit
dialectice, devenind propagand`.

Existã vreo diferen]ã stilisticã în
felul cum a]i abordat filmarea comu-
nitã]ii americane [i a celei poloneze?
Pare cã a]i petrecut mai mult timp cu
polonezii...

Construirea pove[tii a fost dificil` din
acest punct de vedere, deoarece am fost
al`turi de fermierii polonezi de la bun
început. Îi cuno[team foarte bine, a[a c` am
avut un fir narativ organic care se mula peste
povestea adev`rat`. În Pennsylvania a fost
mai artificial, ceea ce a fost o problem`.
Povestea din Pennsylvania a fost o
construc]ie menit` s` ilustreze ceva, iar cea
din Polonia a fost o evolu]ie. În acea evolu]ie,
a trebuit s` injectez ilustra]ii, în timp ce
conexiunile nu erau vizuale, erau bazate pe
textul meu. Când am mers în Pennsylvania,
nu am avut o poveste de urm`rit, deoarece
acolo nu exista a[a ceva. A[ fi putut s` dezvolt
[i acolo o poveste dac` a[ fi petrecut mai mult
timp cu ei, dar eram acolo din motive foarte
exacte, care nu erau date nu de oameni, ci de
industrie, [i a trebuit s` lucrez mai repede din
ra]iuni financiare - nu aveam cum s` petrec
acolo luni [i luni. Ceea ce am vrut s` fac în
Pennsylvania a fost urm`torul lucru: s` prind
povestea într-un mod vizual, visceral, pentru
a expune problema, [i am vrut ca industria s`-
mi expun` problemele, a[a c` a[teptam acele
momente. În tipul meu de film pe care îl
practic eu, norocul este foarte important, dar
î]i faci [i singur norocul, a[a c` atunci când
managerul de siguran]` pentru locul de foraj
a venit la mine [i a început s`-mi spun` despre
problemele pe care le cauza forajul, am fost
surprins. Dac` ar fi fost o situa]ie oficial` în
care eu îi luam eu interviul cu camera
deschis`, nu mi-ar fi zis niciuna din acele
pove[ti. În acela[i timp, nu voiam s` fiu b`tut
sau s` am probleme cu poli]ia, a[a c` i-am
f`cut semn sunetistului, care a înregistrat
totul pe mobil, [i `sta a fost un mod de a
ob]ine adev`rul, ceea ce e cu totul altceva
decât versiunea oficial` a adev`rului.

(continuarea în numãrul 3)
A cconsemnat TTeodora LLascu
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Trei tineri stau \n fa]a Casei
de cultur`, discutând aprins fil-
mul de deschidere. Unul dintre
ei, cu trei capete mai \nalt de
colegii s`i, se las` cu greu con-
vins s` ne spun` cum i s-a p`rut.
„Noi am venit aici ca s` vedem
produc`torii locali din Sibiu, s`
vedem cum ajut` ei economia
local` [i s` vedem cum ar putea
sibienii s` sus]in` asta [i normal
c` am venit [i noi la Astra.“
Moment \n care intervine [i
colega sa \n discu]ie „Am auzit
de Astra Film, dar este prima
dat` când sunt aici [i mi-a pl`cut
foarte mult filmul de
deschidere… chiar m-a impre-
sionat, dar m-a cam [i z`p`cit.
M-am gândit: «S` m` las oare de
Google books?» sau trebuie s`
mai scriu pe blog ca s` mi se
indexeze [i s` fie a[a o chestie…“
„Nu, e pur [i simplu vorba de
tendin]ele din epoca modern`,
când trebuie s` te pliezi pe ceea
ce se \ntampl`, s` cuno[ti foarte
bine [i s` ride the wave. Trebuie
s` vezi cum s` folose[ti tendin]a
\n folosul t`u.“ Punct din care s-a
pornit o discu]ie aprig`, prezen-
]a noastr` fiind rapid uitat` de
Manuel [i Ana Maria, noii no[tri
prieteni.

Un tân`r cu p`rul lung intr`
râde \n foaier cu prietenii s`i.
„Am venit pentru Ada Milea. |n
seara asta nu am venit pentru
film.“ M`car e sincer...

Un alt tân`r, localnic de data
asta, ne \mp`rt`[e[te [i el p`rerea
despre festival. „Vreau s` v`d
filme, [i la Astra, \n fiecare an
sunt filme bune. Adic` ni[te
documentare interesante care s`
schimbe cel pu]in ceva la nivel
de percep]ie sau s` fie ceva ce nu
s-a mai dat. Festivalul este foarte
relevant pentru c` \]i deschide
ochii. Eu m` uit la documentare
[i acas` dar la un festival vine
mai mult` lume...“

Nu putem ignora c`, \ntre
timp, \n vârful treptelor de la
ie[irea Casei de Cultur`, s-a
\nghegat un grup solid [i
numeros de tineri, care discut`
cu ]ig`rile pemanent aprinse,
descriind cercuri largi, fume-
gânde, \n aer. Dup` o cercetare
sumar` de teren, afl`m cu
bucurie c` e vorba de un grup de
studen]i UNATC. Se cuvine s`-i
bombard`m cu \ntreb`ri. Ioana,
student` la Sunet [i Montaj ne
spune c`: „Am venit la Astra
pentru c` anul acesta studiem
documentarul [i ne-am gândit c`
Astra Film Fest este o surs` bun`
de cercetare [i inspira]ie. Vrem

s` afl`m cum se face un docu-
mentar… despre asta este vorba.
Este primul an \n care suntem
aici [i abia a[tept`m s` vedem
filmele. Am v`zut acum filmul
`sta cu Google, care \mi stârnise
interesul pe hârtie, dar care dup`
aceea mi-a pierdut interesul pe
m`sur` ce filmul rula. Am înþe-
les din primele 20 de minute
despre ce era vorba [i informa]ia
dupa aia se repet`.“ Da, a[a face
informa]ia asta, se mai [i repet`,
dar tot e bine dac` \]i intr` \n
cap, zicem noi.

Nici Andrei, student la
Scenaristic` [i Filmologie, nu a
fost prea impresionat de filmul
de deschidere „Este o impresie
personal`, dar am \n]eles c` Ben
Lewis este un bun documen-
tarist, care a luat un subiect mic
[i f`r` emotie [i l-a tras… o or`
jumate. Hmm, nu [tiu ce s` zic.
Adic` dac` nu avea toat`
filosofia lui HG Welles \n spate,
care e o fic]iune, [i a folosit-o s`-[i
construiasc` filmul, atunci ar fi
fost un documentar foarte…
adic` n-ar fi fost.“ Simona, stu-
dent` la regie, are o abordare
ni]el mai pozitiv` S`-i d`m
cuvântul: „Sincer am fost
curioas`, trebuie s` fac cercetare
pentru semestrul de documentar
de la facultate [i m-am gândit c`
aici sigur voi g`si informa]ii care
s` m` ajute!“

Cristian, doctor \n filozofie
la Cluj, a venit pentru a treia
oar` la festival. „Prima oar`, am
venit pentru c` ni[te prieteni i-au
f`cut reclam` [i eram foarte
interesat de un festival de docu-
mentare. A doua oar` am venit
pentru c` mi-a pl`cut foarte
mult prima dat` [i acum cred
mi-am facut o tradi]ie din asta.
Filmele le selectez dup` sugesti-
ile prietenilor sociologi [i docu-
mentari[ti. Astfel am v`zut
multe filme care au avut un
impact, un exemplu ar fi
«Vân`torii de vulpi». Filmul din
seara (...) cred c` se leag` de
povestea celor 20 de ani de
Astra, cum s-a \nceput de la nivel
pur analogic [i acum directorul
probabil este fascinat de era digi-
tal` \n care ne sc`ld`m.“

Mitru, programator IT, a
fost extrem de impresionat de
filmul lui Ben Lewis. „Deosebit
de bine documentat… mi-a
pl`cut [i a prezentat foarte multe
p`r]i diferite. Mi s-a p`rut
insightful [i a intrat \n profun-
zimea problemei. Am plecat mai
de[tept decât am intrat la film [i
pentru mine asta e important la
un documentar. Am stat [i la

Q&A, unde au fost câteva
\ntreb`ri bune.“ |ncântarea sa s-a
extins \ns` [i la festival \n sine
„Sincer, \ntotdeauna mi-a pl`cut
ideea, dar niciodat` nu am fost
zilnic aici sau la vân`toare de
filme. Sibiul anul `sta mi se pare
mai b`gat \n priz`. |ntotdeauna
mi s-a p`rut un festival bine
organizat. Toat` lumea \i d`
importan]` [i are o greutate
mare, dar nu mi se pare c`
oricine din administra]ie sau
care are o greutate public` \i d`
prea mult` valoare. (...) Dar
oricum apreciez ce face Dumitru
Budrala. Mi se pare c` el este
sufletul festivalului [i f`r` el s-ar
alege praful. Asa c` din punctul
meu de vedere Budrala este o
institu]ie public` [i el face festi-
valul s` se \ntâmple. Oricum,
mi-a pl`cut foarte mult [i docu-
mentarul aniversar. Chiar nu
[tiam povestea [i este fain s` se
mai \ntample chestii d-astea, mai
afl`m [i noi ce avem de fapt \n
ora[!“

Alina [i Maria, care lucreaz`
\n Sibiu la marketing [i resurse
umane, s-au tot \ntrerupt una pe
alta pentru a ne spune cât de
mult le-a pl`cut filmul [i festiva-
lul \n general. 

M: „Nu m` a[teptam ca un
film care dezbate drepturile de
autor s` fie atât de interesant.“

A: „Da, a[tept`rile mele au
fost dep`[ite. M` a[teptam la
ceva mai plictisitor, dar a fost
fascinant. Nu mi-am putut
imagina câte implica]ii ar putea
avea acest proiect, care chiar ne
afecteaz` pe to]i. Cât despre fes-
tival, s`pt`mâna când e Astra
Film, programul este f`cut \n
func]ie de filme. Sâmb`t` [i
duminic` suntem aici toat` ziua.
Dup` cum s-a putut vedea [i \n
filmul aniversar, festivalul este o
emblem` pentru Sibiu. Datorit`
lui, Sibiul [i restul festivalelor
(festivalul de jazz, festivalul de
teatru) au crescut \n 20 de ani [i
chiar ne mândrim cu acest festi-
val.“

M: „Da, este un festival care
s-a dezvoltat, cu toate c` avea
foarte multe obstacole \n jur, pe
care le-a \ntâmpinat pe m`sur`
ce treceau anii. La un moment
dat parc` dep`[iser` ni[te obsta-
cole [i iar`[i directorul a trebuit
s` o ia de la \nceput. Asta
demonstreaz` tenacitate [i  cred
c` ar trebui s` fim mândri cu o
asemenea putere de caracter \n
Sibiu, care s` fac` aceste lucruri
pentru ora[.“

A: „Eu vreau s` merg la
«Drill, baby, drill»… e clar

momentul, gazele de [ist, Ro[ia
Montan`. Trebuie s` fim to]i
informa]i, s` [tim ce pa[i urm`m
\n continuare!“

M: „Pentru mine, «Google [i
creierul mondial» a fost filmul
principal, cel la care mi-am dorit
s` merg \n mod special. Mi se
pare o tem` actual` [i una la care
nu cred c` ne-am gândit foarte
mult.  Adic` vedeam Google
Books ca o aplicatie util`, nu ca
o amenin]are.“

A: „|n anii trecu]i, au fost tot
felul de documentare de
antropologie din Cambodgia,
Filipine, legate de ce se \ntâmpl`
\n jurul nostru [i mi-am dat
seama de cât de noroco[i suntem
noi. Chiar dac` tr`im \n contin-
uare ni[te ani de tranzi]ie, \n alte
p`r]i poate fi [i mai r`u.“

M: „Eu m` uit la docu-
mentare despre comunism [i
regimul penitenciarelor din
perioada comunismului \n
România [i am v`zut c` anul
acesta chiar este la Astra Film
Fest un astfel de documentar pe
care ]in s`-l v`d. |n plus, foarte
multe documentare antropolog-
ice despre Africa, Oceania, zone
ce pentru noi sunt foarte exotice,
si chiar vreau s` \nv`] mai multe
lucruri despre aceste culturi [i
civiliza]ii.“

Andra Matzal, redactor
Think Outside the Box, ne-a
m`rturisit c` vrea s` vad` o
groaz` de filme annul acesta.
«Drill, baby, drill», am multe de
v`zut. Nu m` intereseaz` o
sec]iune anume, pentru c` \n
fiecare an am avut surprize de la
sec]iunie c`rora nu le-am acordat
aten]ie din \nceput. Mi s-a p`rut
foarte mi[to filmul de
deschidere, m-a activat subiectiv.
Pentru edi]ia de anul acesta am
avut de f`cut un eseu despre 20
de ani de film documentar, apli-
cat documentarelor realizate de
jurnali[ti de televiziune. Tre-
buind s` v`d zeci de docu-
mentare realizate \n intervalul
`sta, mi-am dat seama c` este
absolut vital`, pentru c` istoria
se scrie [i prin documentare.
Prin simplul fapt c` ele nu sunt
accesibile, adic` pe net nu le po]i
g`si, \[i restric]ioneaz` o mare
parte a cunoa[terii pe care po]i s`

o ai despre lume. {i Astra e unul
dintre pu]inele locuri unde po]i
s` vii [i s` te pui la curent cu ce
se \ntâmpl` la nivel social, eco-
logic sau politic. |n ceea ce
prive[te compara]iile cu celelalte
festivaluri, TIFF e cumva o
experien]` pentru cinefili, hedo-
nist`.. Astra e pentru oameni,
dup` p`rerea mea, mai implica]i
civic sau m`car care vor s` se
informeze \ntr-un mod activ,
din mai multe perspective [i nu
neap`rat estetic.“

La fel de entuziast` s-a dove-
dit [i doamna Gabriela
Garlonta, fost` actri]` la Sfântu
Gheorghe, care ne-a declarat:
„|n primul rând, toate aplauzele
pentru Budrala, pentru c`
Budrala este un vis`tor [i filmele
care sunt aduse aici sunt foarte
bune. Nota bene, s` r`mân` un
festival de art`! De exemplu, a]i
v`zut, regizorul filmului de
deschidere a spus c` filmul lui
este premier` nu numai \n Sibiu,
ci [i \n sud-estul Europei. Deci,
veni]i. Pentru c` voi, tinerii,
venind, \nv`]a]i mai multe \n
câteva zile de festival decât \n nu
[tiu câ]i ani de [coal`. A[a zicea
[i Cristi Puiu! „

Ciprian, un om de pe
P`mânt, dup` cum s` descrie sin-
gur, spune c`, dup` filmul din
aceast` sear`, i-au r`mas „foarte
multe \ntreb`ri deschise. Un
film foarte bine f`cut. Nu am
mai fost la festival, cred c` abia
de o lun` am \nceput s` fiu
con[tient de cât de minunate pot
fi documentarele. Am fost la o
lansare de carte [i a fost proiectat
[i un documentar la Astra. {i era
un documentar foarte interesant
legat de un fel de dualitate \ntre
mândrie [i altruism.“

Alain, un tân`r francez boem
care lucreaz` ca voluntar la
Muzeul Astra, s-a \ndr`gostit de
plaiul mioritic aici, la Sibiu: „a[
vrea s` locuiesc cel pu]in un an \n
România. Am auzit de festival \n
locul unde sunt cazat. Filmul m-a
impresionat. Iubesc c`r]ile [i a
fost tulbur`tor s` v`d ce poate
face o industrie de ebooks. Nu-
mi place conceptual c`r]ilor digi-
tale!“

Au cconsemnat LLoredana GGhidarcea, 
Mihai KKolcsar ººi DDiana VVoinea
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Reporter: CCaarree eessttee,, dduuppãã ppãã-
rreerreeaa vvooaassttrrãã,, iimmppoorrttaann]]aa eexxiiss-
tteenn]]eeii uunnuuii ffeessttiivvaall pprreeccuumm AAssttrraa,,
\\nnttrr-uunn ccoonntteexxtt aaccttuuaall ddiinn ccee \\nn ccee
mmaaii nneeccllaarr ((ddiinn ppuunncctt ddee vveeddeerree
eeccoollooggiicc,, ssoocciiaall ssaauu ppoolliittiicc))?? 

Anca Duma (ancadu-
ma.ro): Astra este un ambasador
cultural indiferent de contextul
politic, social sau economic \n
care ne-am afla [i m` bucur c`
este unul dintre festivalurile care
au pus România pe hart`, m`car
la capitolul acesta al cine-
matografiei. Astra a venit cu o
alt` opinie, o alt` perspectiv`
asupra filmului [i mi se pare
foarte frumos c` au existat foarte
mul]i regizori care au venit spe-
cial \n România, ca s` cunoasc`
mai bine ]ara [i s`-[i realizeze
documentarele [i s` \ncerce s`
construiasc` o poveste \n jurul a
ce au cunoscut!

Anne-Marie Chelariu (thean-
nemarie.ro): Eu m-am bucurat
s` v`d filmul de prezentare,
adic` istoricul festivalului. |mi
place Astra pentru c` mi se pare
c` se bazeaz` foarte mult pe
emo]ie, fa]` de alte festivaluri –
am participat ca voluntar [i la
Next, [i la TIFF. Pe mine, per-
sonal, poate nu m` emo]ioneaz`
la fel de mult un scurt-metraj a[a
cum m` emo]ioneaz` via]a a doi
bunici, spre exemplu, pe care \i
v`d pe ecran. Cred c` asta dife-
ren]iaz` Astra de celelalte festi-
valuri din ]ar`, plus istoria de 20
de ani. 

EExxiissttãã uunn aannuummiitt ttiipp ddee
ssuubbiieeccttee ccaarree vvãã iinntteerreesseeaazzãã \\nn
mmoodd ddeeoosseebbiitt \\nn aacceeaassttãã eeddii]]iiee [[ii ppee
ccaarree aavvee]]ii ddee ggâânndd ssãã llee uurrmmããrrii]]ii?? 

Anne-Marie: Mie mi-ar
pl`cea s` v`d filmele vechi, din
ce-am v`zut \n filmul de
prezentare. Filmele alb-negru cu

oameni \n costum popular, cu
hore, cu adun`ri, pentru c` nu
[tiu foarte multe despre acest
subiect, nu am avut contact cu
aceast` lume [i a[ vrea s` [tiu mai
multe. 

Anca Duma: {i eu a[ fi
interesat` de subiectele care sunt
tratate din punct de vedere
antropologic, cum ar fi partea de
tradi]ii, istorie... traiul ]`ranilor,
lucrurile care s-au pierdut. Din
p`cate, oamenii nu cunosc
lucrurile astea sau refuz` s` le
cunoasc`. Dar [i cele despre
Internet, cum a fost filmul din
seara asta, pentru c` noi activ`m
\n mediul online, suntem blog-
geri [i activi[ti ai online-ului. 

DDaaccãã aarr ffii ssãã ffaaccee]]ii uunn ddooccuu-
mmeennttaarr,, ccee ssuubbiieecctt aa]]ii aabboorrddaa?? 

Anne Marie: Eu chiar am
vrut [i am \nceput... despre via]a
bunicului meu. Despre cum a
\ntâlnit-o pe bunica mea, care e
nem]oaic`, [i despre cum locu-
iesc ei \n satul lor. 

Anca Duma: Nu [tiu dac` a[
merge atât de departe, cu un
film, dar sunt tentat` s` \ncep
s`-mi fac arborele genealogic. 

Vlad Dulea (vlad.dulea.ro):
A[ face un documentar despre
percep]ia din afara sistemului
cum c` mediul online ar fi diferit
de realitate. Exist` percep]ia c`
online-ul este o lume diferit` de
offline, ceea ce este total gre[it. E
o premiz` anormal` [i asta ar fi o
tem` bun` de abordat \ntr-un
documentar. Faptul c` nu exist`
nicio diferen]` \ntre cele dou`
lumi. 

Alina Massier (alinamas-
sier.ro): Nu este vorba despre
Internet versus realitate. E vorba
despre oameni. Altfel, eu m`
mai ocup [i de un magazin de
rochii de mireas` [i poate a[ face

un documentar despre industria
rochiilor de mireas` [i \n general
a nun]ilor [i cum evolueaz` aces-
tea, cum sunt miresele de la
\nceput pân` la nunt`. 

Cristian Florea (cristianflo-
rea.ro): Eu a[ face un documen-
tar despre cum federa]iile spor-
tive române[ti nu se implic` \n
sporturile pe care le sus]in [i a[
face o compara]ie cu o federa]ie
din alt` ]ar`. 

Alexandra Palconi (alexan-
drapalconi.info): Eu a[ face un
documentar despre [vabii b`n`-
]eni, pentru c` \n momentul de
fa]` studiez istoria lor [i chiar nu
se [tiu foarte multe lucruri
despre ei. 

Vlad Dulea: Eu a[ mai face
un documentar despre via]a tru-
pelor de cover-uri de nun]i din
perioada 2006-2013, pentru c` e
diferit. Atunci au existat ni[te
declicuri care au schimbat indus-
tria [i eu cred c` exist` un con-
cept pre-trupe de cover la nun]i
[i post-trupe de cover la nun]i. 

Istvan Bertalan (istvanber-
talan.blogspot.com): Eu a[ face
un documentar despre schim-
b`rile \n cultura oamenilor
determinate de descoperiri [tiin-
]ifice [i tehnologice. 

CCee ppããrreerree aavvee]]ii ddeesspprree ffiillmmuull
pprreezzeennttaatt \\nn ddeesscchhiiddeerree,, „„GGooooggllee
aanndd tthhee wwoorrlldd bbrraaiinn““?? 

Istvan Bertalan: Mie mi-a
pl`cut foarte mult cum s-a pus
problema [i \n primul rând nu
po]i s`-]i ba]i joc de drepturile de
autor ale oamenilor, indiferent
de motivul pe care \l folose[ti.
Au transformat totul \ntr-un fel
de comunism \n care dac` cineva
[i-a construit o c`su]` cu mâna
lui, \i este confiscat`, transfor-
mat` \n muzeu [i tu trebuie s` te
mu]i la bloc. 

Anca Duma: Dincolo de
orice, nu trebuie s` uit`m c`
Internetul este o surs` de mon-
etizare, oricum am pune pro-
blema. {i important este s` se
con[tientizeze acest lucru.
Discut`m de un fenomen care
\n România a luat amploare,
indiferent de contextul social
\n care e[ti. Indiferent de unde
tr`ie[ti. Am v`zut persoane
care au un mini smartphone [i
care stau conecta]i mereu, intr`
pe Google sau pe Facebook, ca
s` vad` una sau alta sau s`
caute. Era inevitabil ca lu-
crurile s` nu se \ntâmple a[a [i
\ntr-adev`r, capitalismul, cor-
pora]iile – [tim foarte bine ce
fac [i nu are rost s` intr`m \n
detalii. 

Vlad Dulea: {i mie mi-a
pl`cut! M-a captat, cred c` a fost
bine f`cut. Strict despre ce se
vorbe[te \n film, eu sunt de
partea Google. 

Anne-Marie: Eu [tiu c`
Internetul este riscant, dar este
pentru moment singura modali-
tate prin care eu pot s` las ceva \n
urm` lumii, iar eu vreau
neap`rat s` las ceva \n urm`, a[a
c` \mi asum toate riscurile!

CCrreeddee]]ii ccãã aavvee]]ii oo rreessppoonnssaabbiillii-
ttaattee ffaa]]ãã ddee ppuubblliiccuull vvoossttrruu \\nn
aacceellaa[[ii mmoodd \\nn ccaarree uunn rreeaalliizzaattoorr
ddee ddooccuummeennttaarree aarree oo rreessppoonnssaabbiill-
iittaattee ffaa]]ãã ddee ppuubblliiccuull lluuii?? 

Vlad Dulea: Noi, ca orice
autor, ca un autor de docu-
mentare sau de c`r]i, avem
responsabilitate fa]` de public \n
general. Tu ai pus \ntrebarea fa]`
de publicul lor. Aici e o dife-
ren]`. Eu, cel pu]in, tratez difer-
it publicul meu, adic` cel care
m` a[tept s` citeasc` \n mod con-
stant articolele mele, fa]` de pu-
blicul general. Deci c`tre publi-

cul meu am o responsabilitate,
c`tre cel general, nu. 

Anca Duma: Depinde foarte
mult cum e[ti tu, ca om, [i care
sunt percep]iile tale \n leg`tur`
cu realitatea pe care o ai. Pentru
c` realitatea mea este diferit` de a
ta. Important este s` existe
balan]a aceea \ntre bine [i r`u [i
s` fii echilibrat \n fiecare context,
astfel \ncât cititorul blogului t`u,
mai ales c` este vorba despre o
comunitate, s` fie cât mai bine
informat. 

Anne Marie: Eu voi folosi
un caz concret. Atât timp cât am
respect pentru ceea ce fac, \mi
asum ceea ce spun [i de aici
\ncolo, dup` ce am dat drumul
materialului, nu mai e nimic de
schimbat. Vor exista oameni care
s` te critice, dar aia e p`rerea ta. 

Cristian Florea: Eu cred c`,
atunci când te hot`r`[ti s`-]i faci
un blog sau s` faci un documen-
tar, porne[ti de la ideea c` tu o sa
fii subiectiv \n leg`tur` cu ceea ce
prezin]i [i din moment ce e[ti
subiectiv, nu po]i avea preten]ia
ca toat` lumea s` fie de acord cu
tine! 

Au cconsemnat DDiana VVoinea 
ºi TTeodora LLascu

4 PPAARRAAGGRRAFF

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

Astra Film Festival 2.0.
Interviu ccu bbloggerii iinvitaþi lla ffeessttiivvaall

Miercuri, 116 ooctombrie 22013

Retrospectiva
Astra Film Fest în imagini

Festivalul Astra Film a devenit interna]ional \ncepând cu anul 1994. Deºi participarea
realizatorilor de documentare de peste hotare la aceast  ̀a doua edi]ie nu a fost semnifica-
tiv  ̀din punct de vedere numeric, este de notat faptul c  ̀AFF 1994 a reprezentat o punte
de leg`tur  ̀\n stabilirea contactelor dintre centre importante produc`toare de film docu-
mentar din vestul Europei ºi produc`tori ai aceluiaºi gen din Europa de Est. Dintre
prezen]ele notabile la festivalul din acel an, \i amintim pe Asen Balikci, realizator de filme
documentare, profesor ºi doctor \n antropologie, ºi Vivi Dr`gan Vasile, director de ima-
gine, fondator al Funda]iei Arte Vizuale. 

|ncepând cu anul 1996, festivalul s-a concentrat \n jurul dialogului dintre Est ºi Vest.
Tot \n acest an au fost organizate, pentru prima oar  ̀\n cadrul unui festival din România,
sesiuni de \ntreb`ri ºi r`spunsuri pentru public.

Filmele româneºti au fost \ncadrate \ntr-o sec]iune special̀  \ncepând cu edi]ia din 1998.
O alt  ̀noutate a festivalului a fost introducerea \n acel an a portretelor de regizori, primul
protagonist al acestora fiind Mircea S`ucan. 1998 este primul an \n care regizorul David
MacDougall, cel mai important reprezentant al cinematografiei antropologice anglo-
saxone, a fost prezent la festival. 
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