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Când a început colaborarea dum-
neavoastrã cu AFF [i cum s-au
schimbat lucrurile între timp?

A început din anii '90, prin urmare a
fost loc [i timp pentru multe schimb`ri.
Pe toate planurile. Pentru mine person-
al, Astra Film a fost o întâmplare feric-
it`. În anii aceia cam debusola]i,
Dumitru Budrala avea deja în mintea lui
viziunea întregului proiect Astra Film,
adic` un centru de documentar cu pro-
duc]ie de film, arhiv`, programe de
training [i un festival interna]ional de
film documentar. Toate astea erau o
utopie în acel moment [i, în ceea ce m`
prive[te, m`rturisesc sincer c` la
începutul colabor`rii mele cu Astra
Film nu aveam habar cât de departe
mergea Dumitru cu viziunea lui.
P`[eam pe un  teren necunoscut [i a tre-
buit s` înv`] din mers, cu fiecare pas.
Pentru mine a fost o [ans`.

O componentã-cheie în a asigura
succesul unui festival de film se
referã la calitatea [i diversitatea pro-
duc]iilor participante. Cum face]i sã
aduce]i în fa]a publicului ceva nou
în fiecare an [i care sunt criteriile
dumneavoastrã când vã ocupa]i de
selec]ia filmelor?

Programul oficial este structurat în
a[a fel încât s` aduc` la Astra Film o
varietate de filme pentru o varietate de
spectatori. Sunt  produc]ii interna]io-
nale de r`sunet, sunt filme care se foca-
lizeaz` pe spa]iul fost comunist, este –
desigur, produc]ia româneasc` [i pro-
gramul „Student“, care îi conecteaz` pe
tinerii documentari[ti din România la
produc]iile [colilor de film [i pro-
gramelor de training din lume. În
sec]iunile competi]ionale, filmele ajung
în urma unui proces de selec]ie în dou`
etape, preselec]ia, realizat` de o echip`
de selectori care evalueaz` toate în-
scrierile, [i selec]ia final`. Dincolo de
filmele înscrise pentru competi]ii, festi-
valul invit` produc]ii pentru programe

sau proiec]ii speciale (cum a fost cazul
cu „Google And The World Brain“, fil-
mul de deschidere din acest an). Docu-
mentarele din [i despre România sunt
urm`rite cu aten]ie an de an pentru a fi
cuprinse în panorama „Made in
Romania“. Apoi, fiecare edi]ie vine cu
un focus, de obicei tematic. Anul aces-
ta, pentru c` AFF aniverseaz` dou`
decenii de la înfiin]are, programul spe-
cial este unul retrospectiv, „Retro 20“.

A[adar, filmele ajung în programul
oficial pe mai multe c`i, e un proces
complex, pe care nu-l parcurgi de unul
singur – slav` Domnului! Eu fac parte
din el ca membru al board-ului, al`turi
de Dumitru Budrala, directorul festi-
valului, [i directorul artistic Csilla
Kato. Sunt multe criterii de care ]inem
seama: originalitatea pove[tii [i a mod-

ului în care e transpus` în film, calitatea
cinematografic` [i, mai ales, onestitatea
abord`rii. În selec]iile Astra Film, pro-
duc]iile independente, realizate cu
mijloace modeste, sunt tratate pe picior
de egalitate cu documentarele f`cute cu
bani mul]i [i uneori chiar le sur-
claseaz`, pentru c` nu vrem filme care
s` plac` publicului cu orice pre], ci
filme care s` pun` pe gânduri.

Din punctul dumneavoastrã de
vedere, care este importan]a unui festi-
val de film documentar ca Astra Film?

Astra Film este important în
m`sura în care cinematografia docu-
mentar` e important`. Se spune c` fil-
mul documentar [i cel de fic]iune n-ar
trebui categorisite separat, pentru c` [i
într-un caz [i în cel`lalt vorbim despre
cinema pur [i simplu. Foarte adev`rat,

dar nu e mai pu]in adev`rat c` docu-
mentarul are parte de expunere infim`
comparativ cu filmul de fic]iune.
Noroc c` exist` oaze de cinema docu-
mentar, iar Astra Film e una dintre ele.

Care sunt cele mai mari obstacole
[i provocãri cu care se confruntã
AFF an de an?

În privin]a obstacolelor, a[ zice c`
sunt de dou` feluri: cele recurente, cu
care ne întâlnim inevitabil la fiecare
edi]ie [i care ]in în principal de finan]are
– dar nu numai, [i cele neprev`zute, care
ne condimenteaz` via]a de organizatori.  

Dac` e s` vorbim despre provoc`ri,
pe unele ni le invent`m singuri. Anul
acesta, de pild`, propunem un format
nou pentru sec]iunea Eco-Cinemato-
graff.  E o sec]iune competi]ional`, deci
pune la b`taie un premiu, iar juriul care
decide câ[tig`torul e format din cinci
liceeni, care vor fi „p`stori]i“ de profe-
sorul Vintil` Mih`ilescu. Proiectul e cu
b`taie lung`, pentru c` urm`re[te impli-
carea celor foarte tineri într-un program
de educa]ie prin eco-documentar.  Cum
va evolua el pe parcurs, vom vedea. 

Ave]i ni[te recomandãri de filme
proiectate în cadrul acestei edi]ii care
dumneavoastrã v-au plãcut în mod
deosebit? Ce nu trebuie sã rateze
publicul de la Astra Film?

Sec]iunea „Student“, la pachet. Sunt
13 filme, scurt [i mediu metraje, care te
poart` prin toate ale vie]ii ([i mor]ii):
adolescen]i care nu pot [i nu vor s`
func]ioneze dup` regulile adul]ilor,
momentul maturiz`rii, industria de
nun]i, via]a conjugal` uzat` de trecerea
anilor, ajuns` în punctul în care
partenerii nu mai au ce s`-[i spun`,
marea trecere care este moartea, priv-
it` prozaic, ca o rutin` a vie]ii, religia
între credin]` [i cabotinism etc.

{i a[ mai recomanda „Leviathan“,
care e mai mult decât un film, e o expe-
rien]` senzorial` cople[itoare. 

Având în vedere cã anul acesta
Astra Film aniverseazã 20 de edi]ii,
ne pute]i spune o anecdotã petrecutã
în edi]iile precedente ale festivalului
care v-a rãmas întipãritã în memorie?  

De prin 2002, la Astra Film au
început s` vin` studen]i din ]`rile din
jur. O not` aparte o f`ceau studen]ii
polonezi, care au venit la Astra Film
multe edi]ii la rând. Cu cozile lor rasta
[i cu rucsacuri imense în spate, erau o
apari]ie exotic` în peisajul destul de
provincial al Sibiului de atunci. Cred c`
era în toamna lui 2006, festivalul înce-
pea a doua zi [i m` gr`beam spre Casa
de cultur` unde echipa muncea de zor ca
s` fie totul gata la timp, când am auzit
pe strad` o remarc`: „Uite polonezii!
Înseamn` c` începe Astra Film.“ 

Interviu dde TTeodora LLascu

Festivalul AAstra FFilm,
o ooazã dde ccinema ddocumentar

interviu cu

Adina VArgatu
selecþioner ºi membru al 

board-ului Astra Film Festival
)
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Retrospectiva
Astra Film Festival în imagini

2006 este anul în care Cristi Puiu face parte pentru prima dat  ̀din juriul Astra Film
Festival. Tot o premier  ̀este [i prezen]a la festival a regizorului [i produc`torului bri-
tanic Michael Yorke. Evenimentul din acest an a avut în centrul programului special
tema femeia, ocazie cu care este prezentat un portret al regizoarei Kim Loginotto.  

În 2007, Sibiul e Capital` Cultural` European`, iar festivalul prime[te Marele
Premiu pentru cel mai bun proiect cultural din România la sec]iunea „Art` [i
Cultur`“ din cadrul Galei Societ`]ii Civile. Edi]ia din acest an pune accentul pe
Transilvania, iar Regizorii Michael Yorke [i Bob Connolly împart sec]iunea portret. 

Anul 2009 aduce cu el [i prima edi]ie a Astra Film Junior, fratele mai mic al fes-
tivalului, care cuprinde filme documentare realizate pentru copii [i adolescen]i.
Primul volum dedicat istoriei postdecembriste a filmului documentar românesc a
fost lansat în cadrul programului special „20 de ani de film documentar românesc“
organizat de Astra Film Festival în acest an. Totodat`, 2009 a marcat [i începutul
noului val al filmului românesc, iar Corneliu Porumboiu [i Cristi Puiu, reprezen-
tan]i ai acestui val, au fost prezen]i pe scena Astra Film în acest an. AFF 22006

10 aamãnunte iincredibile
despre ssecþiunea INCREDIBIL

Dupã cum ne-au obiºnuit ºi în ediþiile precedente,
selecþionerii Festivalului de Film Astra au pregãtit un nou
set de documentare, mai precis doisprezece la numãr,
marca Made in Romania. Filmele care participã anul
acesta la aceastã secþiune specialã sunt realizate în
România de autori români sau strãini ºi trateazã o serie
de subiecte abordate din unghiuri cât mai originale. 

Pletora de tematici recom-
pune în mozaic portretul
amplu al unei Românii
extrem de preocupate, ºi
asta pe bunã dreptate, de
cliºeele ºi prejudecãþile aso-
ciate aproape instinctiv cu
imaginea ei, atât în interiorul,
cât ºi în afara graniþelor. Iar

ceea ce face ca aceastã privire de ansamblu sã devinã ºi
mai interesantã ºi de neratat este faptul cã viziunile
subiective din spatele filmelor sunt pe cât de captivante,
pe atât de inedite ºi diferite una faþã de cealaltã. 
De la Elena Borcea, tânãra în vârstã de numai 16 ani
care, cu ajutorul Asociaþiei Vira, a realizat un documen-
tar anchetativ ºi extrem de personal despre felul în care
închiderea Întreprinderii de Rulmenþi de la Bârlad a
marcat evoluþia propriei sale familii („Familia mea, pe
scurt“, prezentat ºi la Cannes în cadrul secþiunii non-
competiþionale Short Film Corner), la veterani precum
Radu Gabrea, al cãrui film „Evrei de vânzare“ trãdeazã
obsesia unui popor de a reconstitui adevãrul istoric,
tratând povestea unui tip de tranzacþii neortodoxe între
Israel ºi România comunistã, avem de-a face în cadrul
secþiunii Made in Romania cu producþii care nu au cum
sã te lase indiferent. 
La cea de-a douãzecea ediþie, festivalul Astra vã propune
sã aruncaþi o privire la investigaþiile pe care aceºti cineaºti
le realizeazã, tratând atât chestiuni sociale de actualitate
autohtonã, într-o Românie vãzutã în continuare de mulþi
ca paradis rural, cât ºi teme universale precum drepturile
de autor în epoca digitalã sau negarea tradiþiilor populare
într-o lume în curs de globalizare.   

Teodora LLascu

Reconstituirea portretului unei þãri, sau 

De ce nu trebuie 
sã ratezi secþiunea 
Made In Romania

esential,

De la realitatea din spatele celui mai
ambi]ios proiect intelectual al
Internetului, trecând prin rutina obsesiv`
de a-]i înregistra gândurile, rela]iile,
amintirile [i chiar moartea pe cea mai
faimoas̀  re]ea de socializare din lume,
pân  ̀la o incursiune bulversant̀  în inte-
riorul celui mai strict regim politic
cunoscut omului, culminând cu o fereas-
tr  ̀ c t̀re realit̀ ]ile interioare ale unor
tor]ionari politici cu fantezii de staruri de
la Hollywood, sec]iunea „Incredibil“
promite s̀  te surprind  ̀prin pove[ti pe
care trebuie s̀  le vezi ca s̀  le crezi. 

{i dac` nu te-am convins înc`,
iat` 10 am`nunte incredibile despre
„copiii teribili“ ai festivalului:

Actul de a ucide (2012; r: Joshua
Oppenheimer) este joaca de-a moar-
tea a lui Anwar Congo [i a priete-
nilor s`i, care, în 1965, dup` înl`tu-
rarea guvernului din Indonezia, au
devenit peste noapte [efi de plutoane
de execu]ie. Ambi]iile adevarate ale
celor trei ]in, îns`, mai mult de latura
artistic`. În numere grote[ti de west-
ern-uri, filme poli]iste [i musical-uri,
ace[tia î[i recreeaz` crimele [i î[i joac`
victimele, imaginându-se în pielea lui
John Wayne sau Marlon Brando. 

Membrii plutoanelor de execu]ie
care apar în film au insistat s` fie pl`ti]i
pentru „eforturile artistice“ depuse.

Regizorul secund [i peste 20 de
membri ai echipei de filmare au do-
rit s` r`mân` anonimi, de teama
represaliilor venite din partea solda-
]ilor din plutoanele de execu]ie care
nu au participat la film`ri.

Filmul îi are ca produc`tori pe
doi dintre cei mai celebri regizori
de documentare din lume, Werner
Herzog [i Errol Morris. 
Nu ppierde „„Actul dde aa uucide“ ssâmbãtã,
de lla oora 221:00 îîn SSala MMARSHALL!

În 2011, primul ministru al Aus-
traliei a interzis practicarea plank-
ing-ului, noua activitate extrem`
care a adunat mai mult de 300.000 de
like-uri pe Facebook, dupã ce un prac-
ticant dornic de afirmare a decedat.
Acesta este doar unul dintre moti-
vele pentru care „Nebunia Facebook“
(2011; r: Geoff D'Eon) nu este doar
povestea celor pentru care „2000 de
prieteni apropia]i“ reprezint` o rea-
litate, ci [i un studiu al implica]iilor,
de multe ori dezastroase, ale celei
mai populare re]ele de socializare
din lume. 
Vino lla „„Nebunia FFacebook“ ssâm-
bãtã lla oora 221:00, iin SSala SSAUCAN!

În aprilie 2012, Coreea de Nord, cea
mai închis` ]ar` de pe planet`, a permis
accesul a 140 de jurnali[ti, cu ocazia
s`rb`torilor faraonice prilejuite de
împlinirea a 100 de ani de la na[terea
lui Kim Ir Sen. În mod normal, în
Coreea de Nord au acces nu mai mult
de 4 echipe de jurnali[ti pe an!

Din 1985, când o echip` TV a în-
so]it ultima vizit` oficial` a lui Nicolae
Ceau[escu în Phenian, Adelin Petri[or
este primul jurnalist român de televi-
ziune care a reu[it s` filmeze în Coreea

de Nord. Jurnalistului român i-au tre-
buit 6 ani s` ajung` acolo [i ce a rezul-
tat este documentarul-reportaj „Core-
ea de Nord, nimic de invidiat“ (2012;
r: Adelin Petri[or)

În Coreea de Nord tr`iesc 25 de
milioane de oameni. Majoritatea nu
au auzit niciodat` de Internet, cum-
p`r` mâncare pe cartel` [i nu au
voie s` de]in` propriet`]i. Telefonul
mobil are doar 300.000 de utiliza-
tori, [i asta datorit` unei companii
de telefonie din Egipt care a imple-
mentat o re]ea special` în 2011.

“Google [i creierul mondial“
(2013; r: Ben Lewis), un documentar
despre cel mai ambi]ios proiect
demarat pe Internet [i consecin]ele
sale legale [i morale, a avut premiera
la Sundance Film Festival [i a primit
critici extrem de pozitive. Cu toate
astea, g`sirea unui distribuitor în
Statele Unite ale Americii s-a dove-
dit a fi un proces foarte dificil, mul]i
speculând c` motivul ar fi atacarea
intereselor Google. 

Filmul a fost filmat în loca]ii din
China, Statele Unite ale Americii,
Europa si America Latin`, con]inând
unele dintre cele mai spectaculoase [i
frumoase biblioteci din lume, printre
care: Biblioteca Mân`stirii din Mon-
tserrat, Biblioteca Na]ional` din
Beijing, Biblioteca Vasconcelos din
Mexico City, precum [i impresio-
nantul Centru Supercomputing din
Barcelona, unde se afl` MareNostrum,
unul dintre computerele mamut ale
lumii, înconjurat de vechii pere]i ai
catedralei Torre Girona.
„Google ººi ccreierul mmondial“, ffilmul
care aa ddat sstartul eedi]iei ddin aacest
an, mmai ppoate ffi vvizionat vvineri, dde lla
ora 119:30, îîn SSala MMARSHALL

Loredana GGhidarcea
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2006 CCristi PPuiu ººi DDumitru BBudrala 2006 MMichael SStewart
AFF 22006 rregizorul ººi pproducatorul 
Michael YYorke

AFF 22006 PPublic nnumeros lla CCasa dde
Culturã ddin SSibiu

Festivalul de Film Documentar Astra vã invitã anul acesta
la o serie de documentare realizate de studenþi, atât din
România, cât ºi din Europa sau Asia. Selecþia acestui an
se axeazã pe filme care exploreazã experienþe cât se
poate de personale. Astfel, moartea, nebunia, visul sau
maturizarea sunt unele dintre temele pe care le putem
întâlni în cadrul acestei secþiuni. 
Filmul care deschide competiþia  – „Dupã fel ºi chip“ (2012),
realizat de Paula Oneþ, este povestea, relatatã cu umor de
studenta clujeanã, a unor oameni care îºi aleg încã din tim-
pul vieþii fotografia de pe mormânt, demonstrând astfel cã
cimitirul poate deveni un document social viu. 
Acelaºi spaþiu este explorat ºi de Lefteris Fylaktos, autorul
documentarului „Cafe-Finovo“ (2013), de unde aflãm
povestea primei cafenele din Germania amplasatã...
într-un cimitir! Contrar aºteptãrilor, activitãþile desfãºurate
în cafenea sunt extrem de vii ºi de artistice. 

„Dacã 6 ar fi 9“, documen-
tarul Ivanei Mladenovic
realizat în timpul workshop-
ului Aristoteles, contureazã
portretul unui bãrbat de 50
de ani care încearcã sã
demonstreze lumii întregi
cã este normal. Din dorinþa
de a face filme, bãrbatul se
ocupã de actorie, coloanã
sonorã ºi producþie, per-
sonajele pe care le joacã
fiind nimeni alþii decât

Sfântul Nicolae ºi ªtefan cel Mare. 
„Kedi“ (Stefan Neuberger, 2012), este exerciþiul experi-
mental al germanului Stefan Neuberger, în care mai mulþi
oameni din Istanbul sunt vãzuþi prin prisma peisajului
extrem de bogat pe care îl creioneazã propria lor imagi-
naþie. Împreunã, ei creeazã povestea vieþii unei pisici. 
Taiwanezul Yu-Shen Su a ales sã surprindã, în
„Construire“ (2012), într-o perioadã de dezvoltare urbanã
acceleratã în China, douã oraºe pustii: unul fantomã ºi
unul mitic, al viitorului. 
Sensibilitatea tinerilor se face simþitã ºi în celelalte poveºti
depãnate de documentarele care fac parte din aceastã
secþiune, tocmai de aceea vã recomandãm cãlduros sã
vã puneþi cu burta pe documentare: sesiunea continuã! 

Diana VVoinea

Când filmul documentar
intrã în sesiune  – secþi-
unea Student a AFF 2013

special

8 filme concureaz` la sec]iunea competi]ional` Eco-
cinematogrAFF în acest an: „}ara cea mic`“ (r. Nikos
Dayandas, Grecia, 2013), „Blestemul gazelor de [ist“ (r. Lech
Kowalski, Fran]a, 2013), „De[euri“ (r. Anirban Datta, India,
2012), „Orizont (r. Skule Eriksen, Norvegia, 2013),
„Sindromul Vene]ia“ (r. Andreas Pichler, Austria, Germania,
Italia, 2012), „Spre insula de nic`ieri“ (r. Kate McNaughton,
Marea Britanie, 2012), „Tokyo Waka“ (r. John Haptas [i
Kristine Samuelson, S.U.A., 2012), „Un film fain“ (r. Andrei
D`sc`lescu, România, 2012). 

Anul acesta este a treia edi]ie de când programul oficial al
Astra Film Fest include o sec]iune dedicat` filmului eco, dar
primul an când aceast` sesiune devine una competi]ional`.

Juriul care decide câ[tig`torul acestei sec]iuni este format
din liceeni de la Colegiul Na]ional Gheorghe Laz`r din
Sibiu, prezida]i de domnul Vintil` Mih`ilescu, antropolog [i
profesor la {coala Na]ional` de Studii Politice [i
Administrative (SNSPA). 

Numele „Drill, baby, drill“ al filmului realizat de regi-
zorul polonez Lech Kowalski este inspirat de la sloganul
electoral folosit pentru prima dat` la Conven]ia Na]ional`
Republican` din 2008. Cei care foloseau acest slogan î[i
exprimau sprijinul pentru exploatarea tot mai intens` a
petrolului, v`zut ca principal` surs` de energie. 

Anirban Datta, regizorul filmului „De[euri“, a fost
prezent la Festivalul de Film de la Cannes cu filmul s`u de
absolvire, în anul 2006.

„Orizont“, singurul film f`r` cuvinte al sec]iunii, face
parte din trilogia „Peisaj“, al`turi de alte dou` documentare,
„Fiord“ [i „Lumin` de iarn`“, care dezv`luie imagini spec-
taculoase filmate pe coasta de sud-vest a Norvegiei. 

Documentarul „Orizont“ a câ[tigat deja anul acesta pre-

miul pentru „Cel mai bun director de imagine“ în cadrul
Festivalului Interna]ional de Film Documentar „Kino-
litopys“ din Kiev, Ucraina.

Skule Eriksen, regizorul filmului „Orizont“, a câ[tigat
22 de premii de-a lungul celor 35 de ani de activitate cine-
matografic`, printre care [i „Premiul Special pentru cea
mai bun` imagine“ pentru filmul „Fiord“, în cadrul
Festivalului interna]ional ECO-ETNO-FOLK Film din
România (în 2010). 

Andreas Pichler, regizorul documentarului „Sindromul
Vene]ia“, a câ[tigat prestigioasa distinc]ie „Grimme
Award“ în 2004. 

Andrei D`sc`lescu, singurul regizor român prezent in
aceast` sec]iune, a conceput [i organizat festivalul Filmul de
Piatr` de la Piatra Neam], ajuns anul acesta la a [asea edi]ie. 

Regizorii filmelor prezente în aceast` sec]iune au în
palmares, în total, peste 40 de premii câ[tigate la festivaluri
na]ionale [i interna]ionale. 

Corina DDavid

EEccoouurriillee EEccoo CCiinneemmaattooggrrAAFFFF
Secþiune specialã la AFF 2013 dedicatã

documentarului cu temã ecologistã
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2007 cconcert GGrigore LLeºe AFF 22007 EEmil HHurezeanu
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Zilnic, oameni de toate vârstele iau
cu asalt treptele Casei de Cultur`,
gr`bi]i s` vad` cât mai mult din progra-
mul festivalului. Întâlnim în discu]iile
noastre studen]i, pensionari, actori,
ingineri sau foarte buni cunosc`tori ai
filmului documentar, care analizeaz`
fiecare cadru prin prisma propriei
experien]e. 

David, student din Germania, este
impresionat de realitatea dur` a filmu-
lui: „Ceea ce mi s-a p`rut emo]ionant la
acest film (n.r. 8 Martie) a fost afi[ul de
la locul lor de munc`, pe care era scris
«Tati, te a[tept`m acas`», de[i în film
eu am v`zut foarte multe femei. Pentru
mine, asta este de fapt toat` ideea filmu-
lui, faptul c` aceste femei fac de fapt o
munc` pentru b`rba]i. În Germania,
noi avem foarte multe organiza]ii care
lupt` pentru drepturile femeilor, nu
exist` a[a ceva [i în Romania? Întreb
pentru c` mi se pare c` aceste femei au
nevoie de a[a o organiza]ie“. 

În Sala Marshall a Casei de Cultur`,
un grup de tineri discut` aprins la
sfâr[itul filmului, ceea ce ne face curio[i
s` le afl`m opiniile despre proiec]iile
din aceste zile, dar [i despre întreg festi-
valul. Intr`m în vorb` [i afl`m c` sunt
studen]i la Institutul de Etnologie [i
Antropologie din Polonia [i sunt foarte
entuziasma]i de prezen]a lor la Astra
Film Festival.   

Marek, singurul bãiat din grup, ne
spune: „Acesta este primul an în care
vin la festival [i îl g`sesc extrem de
interesant, îmi place în special faptul c`

în program sunt incluse foarte multe
filme din multe domenii. Din p`cate,
nu le pot vedea pe toate, chiar dac` sunt
aici de la 12 la prânz pân` la 10 seara.
Sper s`-mi plac` ce o s` v`d, cu atât mai
mult cu cât nu am cum s`-mi fac un
program (sunt prea multe filme [i a mai
r`mas prea pu]in timp), a[a c` mi-am
propus s` v`d cât de mute filme pot!“ 

Olga a descoperit deja partea care o
intereseaz` cel mai mult din tot festiva-
lul: „Cel mai mult îmi place sec]iunea
Eco CinematogrAFF, unde pot vedea
filme despre reciclare, ecologie sau
drepturile omului; m` bucur mult c`
am [ansa asta. Trebuie s` spun c` am
v`zut doar filme str`ine cu acest
subiect, de aceea pl`nuiesc s` v`d «Un
film fain», despre care am în]eles c` are
un regizor român. Din tot ce am v`zut
pân` acum, cel mai mult mi-a pl`cut
«Kedi», o povestire despre a fi pisic`,
în care oamenii î[i folosesc imagina]ia
pentru a-[i da seama cum se simte o
pisic`, regizorul folose[te imagini din
Istanbul, este totul foarte plastic [i îmi
place mult!“  

Katarzyna, colegã cu Marek [i Olga,
ne spune: „Filmul meu preferat de pân`
acum este «8 Martie». Mi-a pl`cut ideea
regizorului de a ar`ta p`r]i din socialism,
ca de exemplu mineritul sau alte tipuri de
munc` industrial`, în care femeile fac
toat` munca grea. Iar apoi, dup` revo-
lu]ie, chiar dac` societatea a devenit una
democratic`, putem vedea c` femeilor le
lipsesc în continuare op]iunile, exist` înc`
o problem` foarte mare cu drepturile

cet`]ene[ti [i cu retribuirea echitabil` a
muncii care o fac femeile [i a celei pe care
o presteaz` b`rba]ii deci, practic, nu s-a
schimbat nimic odat` cu c`derea comu-
nismului. Mi s-au p`rut foarte interesante
aceste aspecte, [i înc` [i mai interesant e
faptul c` totul este prezentat din punctul
de vedere al unui b`rbat“. 

Marek se încumet` s` dea [i un
pronostic: „Am v`zut câteva filme foarte
bune, dar câ[tig`torul cred c` va fi unul
dintre acele filme care vorbesc despre
problemele din lume, despre Internet
sau despre dezastre. Bineîn]eles, este
foarte important [i ca subiectul filmului
s` fie unul interesant!“  

Printre atâtea filme, tinerii au apu-
cat totu[i s` ia [i pulsul ora[ului: „Sibiul
a fost o surpriz` pentru mine, una
pl`cut`. Îl v`zusem doar în câteva poze
pe Internet, este prima dat` când vin
aici [i mi se pare locul perfect pentru
a[a un festival, loca]iile sunt foarte
aproape una de cealalt`, hotelul, sala de
proiec]ii… {i îmi place mult ritmul
ora[ului, faptul c` nu se întâmpl` nimic
foarte rapid, dar în acela[i timp totul
are o energie proprie extrem de apar-
te“, a precizat Katarzyna. „Eu sunt un
mare fan al limbii române, îmi place
foarte mult cum sun`, este melodioas`
[i dur` în acela[i timp“, o completeaz`
Olga. Cum s` nu fim de acord cu ea?

Corina DDavid 
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