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Prezent \n programul festivalului
Astra Film cu documentarul s`u
„Coreea de Nord, nimic de invidiat“,
reporterul TVR Adelin Petri[or a
acceptat s` stea de vorb` cu noi, de
data aceasta de cealalt` parte a micro-
fonului.

CCuumm aa ddeeccuurrss QQ&&AA-uull ddee dduuppãã
pprrooiieecc]]iiee??

Foarte bine, a durat atât de mult
\ncât era s` ne dea afar` din sal`, c` tre-
buia s` \nceap` filmul urm`tor. Chiar
m-am mirat, reportajul e de 20 de
minute [i \ntreb`rile cred au durat c`
aproape o or`! Eu am mai fost o dat` la
Astra cu un reportaj din Afganistan \n
2008, eram la Realitatea. Eram \n sala
Studio, care e sala Mircea S`ucan
acum.

ªªii aattuunnccii ccuumm aapprreecciieezzii eexxppeerriieenn]]aa
ddiinn 22000088 pprriinn rraappoorrtt ccuu cceeaa ddee aaccuumm?? CCee
ss-aa sscchhiimmbbaatt??

Bun [i atunci, nu m` a[teptam s` fie
atât de mult` lume, sala s` fie arhiplin` [i
s` dureze atât de mult discu]ia. E greu s`
fii om de televiziune, aici sunt regizori,
eu nu am leg`tur` cu asta, nu fac film de
autor. Noi la televiziune nu ne per-
mitem s` ne d`m cu p`rerea, \ncerc`m s`
fim obiectivi. C` nu poate nimeni fi
100% obiectiv, asta e clar, dar \ncerc`m.
Am avut o oarecare emo]ie, \ntotdeauna
am emo]ii, sunt para[utat dintr-o alt`
lume. Când transmiteam din Bagdad
pentru Antena, aveam o audien]` de 1-2
milioane de spectatori, dar ar putea s` fie
[i 10 milioane, tu nu-i vezi, tu vezi un
cameraman care ]i-e prieten, cu care
filmezi [i e mult mai simplu. Când stai
cu 150 de oameni \n fa]` [i ei te \ntreab`
una-alta, ai emo]ii mult mai mari. Mai
ales c` [tii c` unii sunt regizori, particip`
la festivaluri cu filme, sunt experimen-
ta]i. Da, am avut emo]ii. Dar a fost o
experien]` senza]ional`, pentru c` de
data asta am avut timp s` v`d, am v`zut
materiale, am stat [i ieri, am v`zut [i
filme studen]e[ti foarte multe. 

CCee aa aattrraass ppuubblliiccuull llaa ffiillmm,, ssuubbiieeccttuull
ssaauu nnoottoorriieettaatteeaa dduummnneeaavvooaassttrrãã??

Subiectul, cred. Coreea de Nord.
\ntâmpl`tor am avut viz` pentru ]ara

asta, este visul oric`rui jurnalist, e ]ara
\n care orice reporter vrea s` filmeze. E
o ]ar` aproape sigilat`, \n care oamenii
nu [tiu lucruri pe care la noi le [tiu

copii. Oamenii nu au acces la infor-
ma]ii, m`nânc` din dou` \n dou` zile.
{tim c` au murit foarte mul]i de
foame \n anii '90, dar nu [tim câ]i,
sunt estim`ri ale ONU de la câteva
sute de oameni pân` la 2,5 milioane.
Deci \]i dai seama c` e o ]ar` foarte
interesant` [i cred c` lumea e intere-
sat` de subiect. Mai ales c` noi vedem
aceste lucruri \ntr-o alt` cheie, pân`
\n '89 \n România a fost o dictatur`,
deci cred c` sesiz`m mai multe
nuan]e decât sesizeaz` occidentalii,
care nu au [tiut niciodat` ce \nseamn`
s` nu ai lumin`, s` ai ap` cald` o zi da,
o zi nu, s` n-ai ciocolat` sau s` n-ai
pâine. 

DDaaccãã aarr ffii ssãã ffaacceemm oo ccoommppaarraa]]iiee
\\nnttrree CCoorreeeeaa ddee NNoorrdd [[ii oorriiccaarree ddiinn
zzoonneellee ddee ccoonnfflliicctt ddiinn ccaarree aaii aaccttiivvaatt,,
eexxiissttãã ppuunnccttee ccoommuunnee,, ddiinn ppeerrssppeeccttiivvaa
rreeppoorrtteerruulluuii??

Nu se compar`. Nu exist` un peri-
col iminent. Nu a fost o zon` pericu-
loas`, dar pentru mine a fost cea mai
\nsp`imânt`toare experien]`, pentru c`
am avut senza]ia c` am c`l`torit \n
timp [i am v`zut România f`r` 1989.
Cred c` a[a ar fi putut ar`ta România
dac` nu ar fi fost Revolu]ia, poate nu la
gradul acesta de demen]`, dar undeva
pe acolo. Aveam toate [ansele s`
ajungem acolo. 

CCuumm þþii ssee ppaarree FFeessttiivvaalluull AAssttrraa FFiillmm??
E foate tare festivalul! M` bucur

foarte mult s` fiu aici la aniversarea de
20 de ani [i mai spun o dat`, sunt un
corespondent de r`zboi pierdut printre
regizori [i arti[ti, dar m` simt foarte
bine. {i m` bucur foarte mult c` nu am
fost singur la proiec]ie, ci c` am avut
parte de o sal` arhiplin`.

A cconsemnat CCãtãlin OOlaru

„„AAssttrraa FFiillmm FFeessttiivvaall ee 
oo eexxppeerriieennþþãã eexxttrraaoorrddiinnaarrãã““

reporterii TV au cuvântul

Adelin Petrisor 
realizatorul filmului documentar

„Coreea de Nord, nimic de invidiat“

Anul ttrecut aa ffost pprima eexperienþã ppe ccare aam aavut-oo ccu AAstra FFilm
Festival. AAm vvenit ssã aacopãr ffestivalul dde ddocumentare lla SSibiu, aavând îîn
vedere ccã eemisiunea „„Ca-nn ffilme“ dde lla DDigi24 eera ((ºi eeste ººi îîn aacest aan)
partener mmedia aal eevenimentului. ªªi aam ddecis, ddupã ddoar ccâteva zzile, ccã
trebuie ssã mmã îîntorc ººi îîn aanii uurmîtori. AAm ddescoperit uun ffestival aaparte,
diferit ffaþã dde cceea cce îîntâlnisem îîn aalte ppãrþi ººi ccu ssiguranþã aaltfel ddecât
festivalurile ddin BBucureºti. AAtmosfera eeste ttihnitã ººi ffoarte ppersonalã, sspiri-
tul eeste uunul ffoarte iintim. AAi iimpresia ccã ttoþi ccineaºtii ººi ccinefilii sstrânºi aaici
sunt ggata ssã îîmpãrtãºeascã oorice ccu ttine: ffilme, ppãreri, ddiscuþii ppasio-
nante ddespre ccinematografie ººi, dde cce nnu, cchiar uun ppahar dde vvin. AAici,
înveþi eenorm ººi ppleci îîndrãgostit iiremediabil dde ffilmul ddocumentar!

CATALINA BUCUR
emisiunea „Ca-n filme“, Digi24

Aici, îînveþi eenorm ººi ppleci îîndrãgostit 
iremediabil dde ffilmul ddocumentar!
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Retrospectiva 
Astra Film Festival în imagini

În 2011, Astra Film Festival a primit finanþare din partea MEDIA Desk România, ocazie
cu care a gãzduit un seminar dedicat Programului MEDIA al Uniunii Europene, mai exact
oportunitãþilor de finanþare oferite în cadrul acestui program realizatorilor de film docu-
mentar din România. Seria de seminarii de anul acesta s-a concentrat genurile filmului
documentar: observaþional, independent, etnografic ºi de televiziune, dar ºi asupra inter-
sectãrii documentarului cu Internetul ºi cu new media. 2011 însemnat primul an de Eco
Cinematograff, dar ºi anul în care festivalul s-a putut lãuda cu un târg de bucate 100%
tradiþionale.
Anul trecut, din cele aproape 100 de filme reprezentând 24 de þãri participante la festi-
val, o treime au fost produse în România, de regizori români sau strãini. De remarcat
între acestea este ºi documentarul „Adevãrul despre Holocaust“, semnat de Florin
Cioabã, care trateazã subiectul holocaustului romilor din România, aducând pe ecran o
serie de evenimente foarte puþin cunoscute în þarã. Festivalul Astra Film 2012 a prezen-
tat ºi anul acesta un program special de filme ºi discuþii tematice, în centrul discuþiilor
fiind de data aceasta documentarul istoric românesc, mai precis prezenþa dacilor în
filmele de profil.

2009. BButoiul AAFF 2009. CCorneliu PPorumboiu

N`scut` \n Frankfurt, Germania, Gaby Babic a stu-
diat la Frankfurt [i la Paris, de]inând masterate \n Studii
Teatrale, de Film si Media, {tiin]e Politice [i Literatur`
German`. |ntre 2005 [i 2007, a fost coordonator de pro-
grame pentru Institutul Goethe din Sarajevo, iar \ntre
2007 [i 2008, a fost implicat` \n proiectul de cercetare
„Culturi Vizuale \n Serbia“ al Universit`]ii Konstanz.
Din 2008, este custode [i manager cultural al mai multor
festivaluri de film [i institu]ii culturale. Face parte din
colectivul „reel to real“ din Frankfurt, un proiect care
prezint` filme experimentale [i documentare. Din sep-
tembrie 2010, este directorul goEast - Festivalul de Film
Central [i Est European de la Wiesbaden.

EEssttee pprriimmaa ddaattãã ccâânndd ssuunnttee]]ii \\nn jjuurriiuull ffeessttiivvaalluulluuii AAssttrraa..
CCee vv-aa ccoonnvviinnss ssãã vveennii]]ii llaa SSiibbiiuu?? 

Cum s` nu accept invita]ia pe care am primit-o?
Mereu m-am sim]it onorat` s` fac parte din jurii [i \mi
place s` fac asta - s` \ntâlnesc colegi [i s` discut`m filme.
|n plus, este o [ans` pentru mine de a urm`ri filme noi,
ceea ce fac oricum, pentru selec]ia de filme a festivalului
meu. Sunt, \n general, un mare fan al cinematografiei
române[ti, a[a c` este o activitate pl`cut` ce se \ntâmpl` la
Astra!

CCaarree ssuunntt ccrriitteerriiiillee dduummnneeaavvooaassttrrãã ccâânndd jjuurriizzaa]]ii uunn
ffiillmm??

Nu am un catalog \n care m` uit [i zic „OK, asta e
bine, asta e r`u“. Bine\n]eles, discut`m despre calitatea
imaginii sau detalii tehnice \n general, dar apoi este o
chestiune de percep]ie general` a filmului, dac` exist`
rela]ii bine ar`tate \ntre protagoni[ti, daca exist` stan-

darde etice, a[a c` nu exist` o list` de criterii pe care s` o
urm`resc. 

CCee ffaaccee ccaa uunn ffiillmm ssãã ffiiee bbuunn,, dduuppãã ppããrreerreeaa dduumm-
nneeaavvooaassttrrãã??

Pentru mine, un film bun este unul de care m` ata[ez,
din anumite motive, fie emo]ionale, fie prin intermediul
unei imagini, a[a c` ar trebui s` existe o uniune \ntre cele
dou`: o leg`tur` emo]ional` [i una vizual`. 

SSuunnttee]]ii ddiirreeccttoorruull ffeessttiivvaalluulluuii GGooEEaasstt.. CCuumm ssee
aasseeaammããnnãã ffeessttiivvaalluull AAssttrraa ccuu ffeessttiivvaalluull dduummnneeaavvooaassttrrãã?? 

GoEast este un festival dedicat filmelor din Europa
de Est, a[a c` proiect`m filme din toate statele fost comu-
niste. Avem [i o competi]ie de documentare, iar \n toate
celelalte sec]iuni ale festivalului, inclusiv \n retrospectiv`,
proiect`m documentare, deci aceasta cred c` ar fi o simi-
laritate. |n general, sunt [i selec]ioner pentru festivalul
nostru [i c`l`toresc destul de mult prin ]`rile din Est.
Vizitez \n fiecare an Polonia, Cehia sau Rusia pentru a
strânge filme, a[a c` este normal s` vin aici dac` am fost
invitat`! 

CCaarree eessttee ppããrreerreeaa dduummnneeaavvooaassttrrãã ddeesspprree cciinneeaa[[ttiiii rroo-
mmâânnii,, \\nn ssppeecciiaall ddeesspprree cceeii pprreezzeenn]]ii llaa AAssttrraa aannuull aacceessttaa?? 

Nu am apucat \nc` s` urm`resc programul de docu-
mentare române[ti, dar \n general, cinematografia
româneasc` a avut un rol crucial \n festivalul meu, iar
anul trecut am proiectat 16 filme \n competi]ia noastr`,
10 de fic]iune [i 6 documentare. Am avut mereu filme
române[ti \n competi]ie, ceea ce demonstreaz` cât de
puternic este cinema-ul românesc \n Europa. Dup`
p`rerea mea, este unul unic [i creativ, cu un mod special
de a spune pove[ti, ceea ce \l face s` difere de cinema-ul
polonez sau ceh. 

AAvvee]]ii uunn rreeggiizzoorr rroommâânn pprreeffeerraatt??
Urm`resc toate numele mari. Cristi Puiu, membru

\n juriul Astra Film Festival, este unul dintre regizorii
mei prefera]i, filmul lui, „Aurora“, a fost \n competi]ia
noastr`. De asemenea, \mi place Marian Cri[an, care a
câ[tigat premiul pentru cel mai bun regizor. L-am avut
pe Alexandru Solomon cu noi \n fiecare an, \n timp ce
Ada Solomon a [i fost membru \n juriu, a[a c` exist`
multe prietenii [i rela]ii cu regizorii [i produc`torii
români!

AAvvee]]ii oo sseecc]]iiuunnee pprreeffeerraattãã \\nn ccaaddrruull ffeessttiivvaalluulluuii AAssttrraa??
Pân` acum, m-am uitat la filme din sec]iunile Centrul

[i Estul Europei [i Student, dar [tiam deja [i alte filme din
sec]iunea Interna]ional. Cred c` selec]ia este special`, e
foarte bun` [i tinde s` favorizeze documentarele mai
degrab` experimentale decât pe cele cu o nara]iune
tradi]ional` [i conven]ional`, ceea ce m` bucur`. Nu am
v`zut \nc` filme din sec]iunea EcoCinematograff, dar o
voi face ast`zi! 

A cconsemnat CCorina DDavid

Astra FFilm FFestival, uun cclub sselect 
din ccare mmã bbucur ssã ffac pparte

interviu

Gaby Babic
director al festivalului goEast din Wiesbaden, membru al juriului AFF

//
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2009. Copiii vvenind lla AAFF 2009. Astra FFilm JJunior 2011. CCopii iintrând lla pproiecþii 2011.Mastercass CCristi PPuiu

Cum a început Festivalul World
Festival din Tartu [i care este filosofia
din spatele sãu?

Festivalul a luat na[tere în 2003, anul
acesta marcând aniversarea a 10 ani.
Totul a început ca o colaborare cu
NAFA - Asocia]ia Nordic` de Film
Atropologic, o organiza]ie relativ infor-
mal`, dar care organiza evenimente ci-
nematografice de ani de zile. Ei ne-au
încurajat s` demar`m acest proiect.
Odat` organizat, ne-am dat seama c`
exista o anumit` cerere, aproape o a[-
teptare din partea publicului larg, dina-
fara ora[ului Tartu, s` transform`m fes-
tivalul într-unul anual, care s` con]in`
filme de peste tot din lume. A[a c` am
continuat. Motivul pentru care am rezi-
stat este [i implicarea Muzeului Na]io-
nal din Estonia, unde o parte din echipa
noastr` lucreaz`. Muzeul a fost foarte
deschis la ideea de a sus]ine un festival
anual de documentare, de[i de obicei un
muzeu nu se ocup` cu asta. 

Astfel, filosofia festivalului î[i g`se[-
te r`d`cinile în background-ul nostru.
Este un festival f`r` sec]iune de com-

peti]ie [i mul]i dintre invita]ii no[tri îl
compar` cu o [coal` de film sau cu un
schimb amical de idei, [i nu ca un
eveniment tipic industriei. Asta ne
ofer` libertatea de a alege produc]ii
variate, de la filme de student, la pro-
duc]ii mari, care se revendic` de cele
mai multe ori de la o prespectiv`
atropologic`. Festivalul devine, într-
un fel, o explorare a culturii de zi cu zi
a oamenilor din toate col]urile lumii. 

Care crede]i cã este rolul unui fes-
tival de film documentar, mai ales
unul dedicat documentarului de tip
antropologic? 

Am avut câteva discu]ii în care ne-
am întrebat dac` ar trebui s` ne con-
centr`m pe o arie ce are leg`tur` cu
drepturile omului, de exemplu, dar am
decis s` nu facem asta. Nu ne-am dus
nici spre mesaje legate de responsabili-
tatea noastr` cultural`. Tema major` a
festivalului nostru ]ine de explorare.
Astfel c` un aspect foarte important e
comunicarea [tin]ific`, pentru c` la fes-
tival vin studen]i [i cercet`tori. Dar
avem [i un public, larg pentru care cel
mai important lucru cred c` este
oferirea unei platforme unde oamenii
pot veni, pot vedea filmele [i apoi pot
s` decid` singuri mesajul. 

De ce v-a]i dorit sã fi]i prezentã la
Astra Film Festival?

Astra Film Festival face parte din
aceast` re]ea de festivaluri atropologice.

Bineîn]eles c` aria sa de acoperire s-a
extins de-a lungul timpului, dar cu
respectul cuvenit acestor începuturi.
Am venit acum câ]iva ani [i acum am
decis s` revin, împreun` cu colegii mei,
pentru c` este un loc foarte important în
care sunt adunate cele mai importante
documentare române[ti, precum [i cele
din Europa Central` [i de Est, o selec]ie
ce lipse[te de la festivalurile mari din
Vest. Pân` la urm`, Astra Film Festival
[i-a p`strat standardele ridicate [i aici
g`se[ti acela[i tip de atmosfer` familiar`
existent` [i în anii trecu]i. Este fantastic
c` a reu[it s` continue timp de 20 de ani
în acela[i mod puternic [i pozitiv!

Existã vreun film care v-a plãcut
pânã acum sau filme pe care vre]i sã
le vede]i în mod special? 

Ieri a fost prima zi în care am reu[it
s` mergem la filme, pentru c` am ajuns
în noaptea precedent`, deci nu am avut
foarte mult timp la dispozi]ie pentru
a-mi forma o opinie. Dar, în principiu,
vreau s` merg la filmele pe care nu le pot
vedea în alt` parte, la filmele la care doar
Astra îmi poate oferi acces. Poate nu
sunt produc]ii foarte mari [i bineîn]eles
filmele din România [i Europa Central`
[i de Est variaz` ca tem`, îns` au aspecte
care le leag`, ce ]in de societ`]ile similare
din aceste ]`ri. Chiar dac` a[ putea vedea
aceste filme în alte p`r]i, mi se pare
important s` le vezi în acest context,
pentru c` experien]a [i discu]iile de dup`

vor fi foarte specifice acestei zone din
Europa. Bineîn]eles, exist` [i filme din
alte zone, produc]ii mai mari, care nu
pot fi ratate, precum „Actul de a ucide“. 

De ce este important pentru festi-
valul World Film de la Tartu sã fie
prezent la International Film Festi-
val Meeting?

Acest eveniment a fost unul dintre
motivele pentru care am decis s` vin.
Este important s` particip`m la acest
tip de întâlniri, pentru c` ne ofer`
ocazia de a dezbate experien]e [i de a
schimba idei cu alte festivaluri, de a
afla despre filme noi. 

Interviu dde LLoredana GGhidarcea

interviu

Pille Runnel
directorul ºi preºedintele comitetului de selecþie 

al festivalului World Film din Tartu, Estonia

„„NNuu vveezzii llaa ffeessttiivvaalluurriillee mmaarrii ddiinn
vveesstt ccee ppooþþii vveeddeeaa llaa AAssttrraa FFiillmm““
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2011. PParada dde ddeschidere 2011. AAlexandru SSolomon 2011. CCristi PPuiu 2011. AAndreea EEsca

Ce vã leagã de Festivalul Astra
Film? Ce pãrere ave]i despre filmele
din competi]ie?

Este prima dat` când vin la festival,
dar desigur c` auzisem multe despre el,
doar e vorba de cel mai mare festival
de documentare din România! Drept
urmare, [tiam de festival [i am fost
extrem de bucuroas` s` fiu invitat`.
Cât despre competi]ie, nu pot s` zic
decât c` este o selec]ie foarte bun`.
Multe din filme le-am v`zut [i la alte
festivaluri, unele au fost chiar proiec-
tate la Leipzig [i multe din ele le-a[ fi
ales eu însumi. 

Ca selec]ioner, ne-a]i putea spune
cum analiza]i filmele din compe-
ti]ie? Care sunt criteriile, subiectul
ales sau modul cum a fost realizat fil-
mul (din punct de vedere estetic,
respectiv al dificultã]ilor ridicate de
proiect realizatorilor)?

Pentru mine [i pentru mul]i dintre
colegii mei, nu conteaz` subiectul,
chiar nu suntem interesa]i de asta.
Desigur, am propriile mele convingeri
din punct de vedere politic [i social, dar
cred c` dac` subiectul ar fi cel care con-
teaz`, atunci am putea s` citim ziarul
sau s` ne uit`m la un reportaj TV. Or,
aici e vorba de documentarul artistic,
deci în principal este vorba despre art`.
Suntem interesa]i de felul în care au
fost f`cute filmele, asta a fost [i ce s-a
discutat la [edin]`, asta e ceea ce caut eu
ca selec]ioner. Este vorba de un autor,
de semn`tura unui autor, iar stilul artis-
tic cu siguran]` este important! Între-
barea este mereu câte nivele are un doc-
umentar. Dac` are unul singur, s`

zicem c` este despre copii din Africa,
atunci nu e de ajuns. Dac` este art`, ar

trebui s`-mi spun` ceva despre mine, s`
abordeze întreb`ri existen]iale. Trebuie
mereu s` fie cu un nivel mai sus.

Cum alege]i documentarele pen-
tru festivalul din Leipzig? ]ine]i cont
de problemele stringente (sociale,
politice sau de mediu) din societatea
actualã sau de stilul unui autor?

Desigur c` întotdeauna ne uit`m la
stilul autorului, dar avem mai multe
sec]iuni în festival. De exemplu, avem

o competi]ie interna]ional`, pentru
filmele despre care credem c` sunt foar-

te bine f`cute, pentru capodopere. Dar
avem de asemenea o competi]ie pentru
cinema-ul tân`r, [i aici intr` filmele
experimentale. De exemplu, exist`
cazul în care cineastului nu i-a ie[it
proiectul cum [i-ar fi dorit, dar m`car a
vrut s` ating` ceva sau s` aduc` inova]ii
genului. Chiar dac` nu vorbim de un
succes complet, filmul intr` în aceast`
sec]iune, deoarece vrem s` ar`t`m în ce
feluri noi î[i pot documentarele l`rgi

grani]ele. Avem o sec]ie pentru scurt-
metraje, una pentru documentare ger-
mane, dar [i o competi]ie despre pia]a
muncii, a[a c` ne uit`m la subiect, dar
filmul trebuie totu[i s` aib` o anumit`
calitate. Avem [i o competi]ie pentru
filme despre democra]ie, deoarece la
Leipzig, [i nu altundeva, a avut loc
Friedliche Revolution. Judec`m deci [i
dup` mijloacele artistice alese de
cineast de a-[i spune povestea.

Care este importan]a documen-
tarului azi?

Din ce am v`zut la festivalul meu,
cred c` documentarele au devenit mai
importante. Ne d`m seama c` asta a
început în 2001, dup` 11 septembrie,
acela a fost momentul în care oamenii
au început s` tânjeasc` nu dup` un tip
nou de informa]ie, ci dup` un nou
mod de a privi lucrurile. Nu în alb [i
negru, ci pove[tile adev`rate din
spatele evenimentelor politice, c`ci tr`-
im într-o lume complex`, iar media nu
face decât s` simplifice totul. Docu-
mentarele nu le simplific` deloc, ci ne
arat` complexitatea lucrurilor, [i
oamenii sunt interesa]i de aceast` com-
plexitate. Mai ales cei tineri, iar pu-
blicul nostru este mai mare în fiecare
an, poate pentru c` g`sesc subiecte pe
care nu le v`d la TV.

Puterea de a alege vã permite sã
trimite]i un mesaj lumii? Îmi închipui
cã, pânã într-un punct, ave]i o voce
mai puternicã decât un regizor. 

Desigur c` are de-a face cu puterea,
dar aceast` putere nu m` face fericit`,
ba din contr`, uneori m` sperie. Am
f`cut [i eu documentare sau am con-
tribuit la producerea lor [i [tiu cât de
greu este, cât de mult sunt toate legate
între ele [i cât de important este pentru
regizor ca filmul lui s` fie selec]ionat la
un festival. Sunt con[tient` de ce
înseamn` decizia mea, pentru c` e
vorba de carierele unor oameni. Dac`
nu alegem un film, asta poate însemna
sfâr[itul unei companii de produc]ie. [i
asta nu m` face deloc fericit`, de fapt
îngreuneaz` lucrurile. Dar îmi place
ceea ce fac [i n-a[ face alteceva pentru
nimic în lume!

Interviu dde DDiana VVoinea

interviu

Grit Lemke
selecþioner al festivalului DOK Leipzig, 

membru în juriul Astra Film Festival

AArrttãã vveerrssuuss rreeaalliittaattee îînn ddooccuummeennttaarr



TTrruuppaa „„PPeessttee ppããdduurree““ aa ttrreeccuutt ppeessttee eemmooþþiiii 

ººii aa ooffeerriitt uunn ccoonncceerrtt ppee cciinnssttee!!
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IIoonnuuþþ TTeeiiaannuu,, rreeggiizzoorruull ffiillmmuulluuii 
„„AAffaacceerreeaa TTaannaassee““,, 

îînn ddiiaalloogg 
ccuu ssppeeccttaattoorriiii

PPrreezzeennþþã mmaajjorrã 

laa AAstrraa FFiilmm JJuunniiorr

RReeggiizzoorruull RRaadduu GGaabbrreeaa 
llaa AAssttrraa FFiillmm FFeessttiivvaall

MMiirrcceeaa FFlloorriiaann llaa tteelleeffoonn

ccuu MMaarriiaa TTããnnaassee:: 

uunn ccoonncceerrtt ccuumm nnuu 

ss-aa mmaaii vvããzzuutt,, 

nnuummaaii llaa AAFFFF 22001133!!

MMiirrcceeaa FFlloorriiaann llaa tteelleeffoonn

ccuu MMaarriiaa TTããnnaassee:: 

uunn ccoonncceerrtt ccuumm nnuu 

ss-aa mmaaii vvããzzuutt,, 

nnuummaaii llaa AAFFFF 22001133!!

Probabil 
cel mmai ttânãr 
fan aal 
festivalului

VVeenniiþþii llaa AAssttrraa FFiillmmFFeessttiivvaall ccuu mmiicc,, ccuu mmaarreeººii ccuu ffooaarrttee mmiicc!!

RReeggiizzoorruull CCrriissttii PPuuiiuu,, 
mmeemmbbrruu aall jjuurriiuulluuii

2011. PProiecþie dde ffilm lla ggradiniþã îîn ccadrul AAstra FFilm JJunior 2012. FFlorin CCioabã
2011. PPublicul pprezent lla pproiecþia ffilmului
„Pãrintele AArsenie BBoca, OOmul llui DDumnezeu“

FFaacceeþþii ccuunnooººttiinnþþãã ccuu jjuurriiuull AAFFFF 22001133!!

Astrraa FFiilmm, 

uunn ffeestiivvaal 

îînntotdeeaauunnaa 

sppeecctaaccuulos!!
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2012. PPublicul lla ppremiera ffilmului 
„Adevãrul ddespre HHolocaust“

2012. DDezbateri aaprinse îîn jjuriul 
festivalului AAstra FFilm

2012. MMasterclass PPetr LLom

CÂnd documentarul 
se transformA 
În sArbAtoare

|n documentarul „Anatomia unei plec`ri“
(„Anatomy of a Departure“), {erban T`taru,
regizorul filmului, st` de vorb` cu p`rin]ii s`i
despre cel mai important eveniment din via]a
lor: plecarea, pe rând, din România comunist`.
Regizorul face treptat trecerea c`tre \ntreb`ri
u[or incomode, care ating puncte sensibile,
f`cându-ne astfel s` ne sim]im uneori ca ni[te
intru[i care asist` la o discu]ie mult prea intim`,
dar cu atât mai interesant`.

Povestea ddin sspatele ppoveºtii

Prezent la sesiunea de \ntreb`ri de dup`
vizionarea filmului, regizorul {erban T`taru a
r`spuns la \ntrebarea care st`tea pe buzele tutu-
ror celor din sal`, referitoare la reac]ia pe care au
avut-o p`rin]ii s`i atunci când au v`zut filmul.

Proiectat în sala Marshall a Casei
de culturã a sindicatelor din
Sibiu, filmul „Sãrbãtoarea
Malanka la Krasna“ a prilejuit
publicului sibian un moment spe-
cial: întâlnirea cu regizorul Dmytro
Sukholytkyy-Sobchuk. Despre
documentarul sãu, dedicat unei
tradiþii cu totul aparte a minoritãþii
româneºti din satul ucrainean
Krasna (noaptea, colindãtorii
merg din casã în casã, fac farse ºi
interpreteazã mici scenete în care
fiecare membru al grupului îºi are
rolul sãu, iar întreaga acþiune este
condusã de un tânãr burlac
îmbrãcat în haine de femeie),
acesta ne-a declarat: „Malanka

este numele tradiþiei ucrainene, în timp ce, în cazul minoritãþii române, se
foloseºte titulatura de Ursul. În regiunea în care am filmat, se îngemãneazã
trei culturi diferite: cea româneascã, cea ucraineanã ºi cea germanã.“ 
Întrebat dacã va exista o continuare a filmului sau dacã urmãtorul proiect
al sãu va fi dedicat de asemenea minoritãþii româneºti din Ucraina, regi-
zorul Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk a rãspuns: „Filmãrile la Sãrbãtoarea
Malanka la Krasna au durat patru ani. Þin minte cã lucram pentru un post
de televiziune local atunci când un prieten mi-a vorbit despre existenþa
acestei tradiþii atât de deosebite. M-am dus într-un suflet acolo ºi primul
lucru pe care l-am filmat a fost tocmai acest moment special când întrea-
ga comunitate româneascã se uneºte. Apoi am cunoscut din ce în ce mai
multe persoane din satul Krasna ºi am început sã strâng material. Mi-a
fost greu la început, cu atât mai mult cu cât, pânã atunci, cultura
româneascã era o necunoscutã pentru mine. În plus, acolo toatã lumea
vorbeºte româneºte. Or, eu nu vorbesc o boabã de românã, aºa cã peste
tot, cãram dupã mine un translator. Iniþial, românii au fost suspicioºi în
ceea ce ne priveºte, dar în scurt timp am reuºit sã le câºtig încrederea. Tot
ce pot sã vã spun e cã, pe durata filmãrilor, au curs aproximativ 200 de
litri de vodcã. În acest sens, nu ne-am implicat deloc, deoarece trebuia sã
muncim, deci e strict contribuþia comunitãþii... (râde) În orice caz, dupã
patru ani, cred cã e timpul sã merg mai departe ºi sã mã dedic ºi altor
tematici! Aºa cã acum, scriu scenariul primului meu film de ficþiune.“

Cãtãlin OOlaru

„Regãsesc RRomânia dde aacum 220 dde aani 
doar ppe aacoperiºuri“

Serban TAtaru
regizorul documentarului 
„Anatomia unei plecãri“

)

)

) )

,
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2012. VVideobarul ffestivalului 2012. MMichael SStewart 2012 SSorin BBotoºeneanu

„P`rin]ilor mei le-a pl`cut filmul, felul \n
care eu l-am realizat, \ns` nu cred c` au fost
foarte \ncânta]i de modul \n care i-am prezen-
tat. Am ales totu[i s` folosesc \n film [i
momente \n care ei nu se simt \n largul lor \n
timp ce povestesc, tocmai pentru a demonstra
c` \ntoarcerea la anumite sentimente este, de
cele mai multe ori, o chestiune dificil` [i
dureroas`. Near`tând buc`]ile \n care ei nu vor
s` povesteasc` sau \[i caut` cuvintele ar fi
\nsemnat s` prezint doar ni[te p`rin]i care
spun o poveste frumoas` [i cursiv` despre o
perioad` trist` din via]a lor. Tocmai prin aces-
te momente am vrut s` adaug o a doua dimen-
siune a primei pove[ti, pe care ei o povestesc“.  

„Filmul eeste ffãcut ppentru ccategoria dde ppublic ppe
care aam îîntâlnit-oo lla SSibiu“

{erban este de p`rere c` publicul lui se
\mparte \n dou` categorii: cei care sunt impli-
ca]i personal \ntr-o astfel de poveste, la rândul
lor fiii sau fiicele celor care au fugit din
România pe vremea comunismului [i care \i
m`rturisesc c` [i-ar dori [i ei o astfel de comuni-
care cu p`rin]ii lor, respectiv spectatorii care
privesc filmul ca pe o lec]ie de dialog cu p`rin]ii
[i \l admir` pentru cerbicia cu care caut`
r`spunsurile. Despre publicul sibian, regizorul
român are o p`rere aparte: „Mi-a pl`cut foarte
mult c` \n sal` au fost [i oameni mai \n vârst`,
unii chiar i-au cunoscut pe tat`l meu sau pe

bunicul meu sibian, pentru c` ace[tia sunt cei
care [tiu cu adev`rat cum a fost perioada despre
care povestesc p`rin]ii mei. Sigur c` m` bucur
mult s` v`d [i tineri \n sal`, dar filmul este f`cut
par]ial pentru primul gen de oameni [i sunt
fericit c` i-am descoperit la Sibiu“. 

Totuºi, oo ffamilie ffericitã

Gândindu-se la cum se simte acum, când vede
filmul [i \[i aduce aminte de momentele din
copil`rie, regizorul afirm`: „Filmul e f`cut din
interviuri [i din momentele mele retrospective,
pentru care m-am retras pe acoperi[uri, singurul
loc \n care reg`seam ]ara din memoria mea, pe
strad` era totul plin de reclame. Textele pe care
le spun eu sunt \ntr-adev`r gânduri ale mele pe
care le-am \nregistrat \ntr-o camer` dintr-un sub-
sol, [i sunt de fapt un fel de medita]ii pe care le-
am \nregistrat exact cum mi-au venit atunci \n
minte. Atunci când ascult aceste texte m` \ntris-
tez cel mai mult, pentru c` ele redau exact esen]a
momentelor dureroase de atunci“. 

Regizorul r`spunde \ns`, cu zâmbetul pe
buze, la una din \ntreb`rile cheie din film: „Da,
am fost o familie fericit` [i suntem \n continuare
o familie fericit`. A r`mas \ns` deschis` \ntre-
barea dac` am vrut \ntr-adev`r s` plec sau nu din
România [i nici \n ziua de azi nu [tiu dac` eram
sigur c` vreau s` plec sau nu“

Corina DDavid 

Deºi expunerea lor nu este aceeaºi cu cea de care se bucurã filmul de
ficþiune, filmele documentare îndeplinesc o funcþie socialã mai acutã,
readucând la suprafaþã aspecte ale trecutului pe care le-am uitat sau pe
care nici nu le ºtiam, permiþându-ne sã aruncãm o privire în aspecte
ascunse ale prezentului, spunându-ne mici poveºti de care altfel n-am fi
aflat vreodatã. Într-un an în care dezbaterea privind protecþia naturii
atinge apogeul în România, secþia Eco-CinematogrAFF al festivalui
rãspunde acestor noi exigenþe. 
Este ºi cazul documentarului „Un film fain“ a lui Andrei Dãscãlescu, care
prezintã munca eco-educaþionalã a voluntarilor în tabãra de la Tãºuleasa.

La sesiunea de întrebãri ºi rãspun-
suri de dupã film, regizorul ne-a
mãrturisit cã în ianuarie 2012 a
început munca de voluntar pentru
Tãºuleasa Social, devenind foarte
rapid „dependent“ de aceastã
experienþã. „Este un film despre vo-
luntariat, dar un voluntariat la care
eu însumi am participat.
Voluntariatul nu înseamnã doar sã
plantezi copaci, ci ºi sã aplici pro-
priul tãu talent în cel mai bun mod
posibil pentru a facilita dezvoltarea
acþiunii pe care o susþii. De exem-

plu, Marcel Iureº, care apare de mai multe ori în film vorbind despre
tabãrã, nu merge acolo sã sape gropi pentru copãcei, dar în schimb a
prezentat pentru voluntari, în mijlocul unei pajiºti, un spectacol de-ale sale
care la Bucureºti este mereu cu sala plinã; Ada Milea a susþinut concerte,
fiecare face ce poate el cel mai bine.“ Efectul imediat al filmului este dorinþa de a
merge la acea tabãrã, dar regizorul le-a spus celor prezenþi ca cei ce vor sã se
implice pot face ceva în mijlocul propriei lor comunitãþi.
O altã contribuþie a lui Andrei Dãscãlescu a fost aducerea unor nume mari
din spectacolul românesc, pentru a susþine proiectul prin concerte. Printre
acestea, se numãrã Robin and the Backstabbers sau Maria Rãducanu.
„Este frumos sã mergi în ºcoli ºi sã susþii o prezentare în faþa a trei clase
de elevi, vreo 75 de oameni, dar efectul nu va fi la fel de mare ca atunci
când ai o persoanã de culturã care sã te susþinã. Când îl vezi pe Marcel
Iureº susþinând proiectul poate vei asculta mai atent“, a adãugat Andrei
Dãscãlescu.  
„Voluntariatul schimbã vieþi, dar mai ales viaþa ta“, a fost de pãrere o mem-
brã a publicului, realizatorul documentarului adãugând cã perioada petre-
cutã în proiect l-a schimbat profund ºi cã, în prezent, nu mai cautã sã
munceascã pentru a obþine bani, ci pentru a schimba stãri de fapt. Pentru
cei ce doresc sã se implice în acest proiect, este bine de ºtiut cã pe 26
octombrie are loc urmãtoarea plantare de copãcei marca Tãºuleasa Social.

Mihai KKolcsár

Un ffilm ffain ccu uun
mesaj ººi mmai ffain
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Cum a]i descrie rela]ia dumneavoastrã cu
Festivalul Astra Film?

Am început cu Aristoteles aici în Sibiu în 2006,
când festivalul era deja recunoscut [i bine f`cut, bine
a[ezat. Eu doar am profitat de tot ceea ce avea Astra
de oferit, de spa]ii, de echipamente. Pentru primii doi
ani, aici se petrecea totul: cursurile de teorie de film
în general [i de documentar în particular, care durau
atunci dou` s`pt`mâni, se petreceau sus în podul se-
diului. Era foarte pl`cut. Ne venea totul de acolo,
erau toate aranjate prin eforturile lui Dumitru [i
Csilla. ªi, în primul an, au ie[it trei filme excelente,
dintre care unul r`mâne favoritul meu num`rul 1, cel
a lui Adina Pintilie, „Nu te sup`ra, dar...“. Corina
Radu a f`cut un altul [i al treilea e al unui sârb. 

Ce este Aristoteles?
E un atelier de formare. 16 participan]i sunt ale[i

pe baza unui pachet – un film în a c`rui produc]ie au
participat, indiferent de func]ie: regizor, produc`tor,
operator. Arte France, care au fost primii care au
venit cu finan]are, formeaz` apoi o comisie. În primul
an, am luat bani [i de la TVR [i CNC, iar în ultimii
doi ani am r`mas cu finan]are doar de la Arte [i CNC,
nu s-a mai implicat nimeni s` ne ajute. Ideea este s` iei
12 copii care nu sunt n`scu]i alalt`ieri, care [tiu cu ce
se m`nânc` filmul, nu neap`rat documentarul, [i s` le
dai o ghidare. Facem asta prin mijlocirea exper]ilor –
nu sunt eu cel care ]ine cursurile, de la ei î[i formeaz`
cultura general` despre film, despre film documentar.
Apoi se duc [i vâneaz` singuri subiecte, stabilesc o
dat` de filmare, dup` care se întorc s`-l monteze [i, la
final, predau un documentar de jum`tate de ceas. 

Totul se face în englez`, pentru ca ei s` aib` un
numitor comun, deci este necesar` cunoa[terea lim-
bii, nu la un nivel de expert, dar s` se poat` în]elege
[i exprima. Ceea ce este frumos este c` cei care vin de
afar`, din Croa]ia, Bulgaria, Polonia sau Republica
Ceh`, se simt într-un loc care le este familiar, c`ci
]ãrile seam`n` între ele, dar în acela[i timp sunt ni[te
str`ini, ceea ce cred c` a fost mereu un plus – românii
care [tiu limba se pot în]elege cu cel de la col]ul
str`zii sau din câmpie sau de la munte, dar asta nu
înseamn` neap`rat c` [tiu imediat cu cine au de-a
face, în timp ce str`inii se bazeaz` pe cei de aici s` le
fac` tranzi]ia spre subiectele lor. Conceptul a fost de
la început s` îi ]inem pe to]i sub acela[i acoperi[,
adic` se culc` noaptea [i se scoal` diminea]a cu
acela[i lucru în cap: filmul. Nu avem naveti[ti, s`
zicem, din Titan sau Balta Alb` care s` vin`
diminea]a în Muzeul Þ`ranului. Ei dorm acolo, se
trezesc acolo, [i noaptea viseaz` filmul. Asta ajut`
enorm, c`ci creeaz` o concentrare nefor]at` – tr`ind
în acela[i mediu de diminea]` pân` seara, bei [i
m`nânci cu aceea[i oameni. Iar cei 16 care, din
motive economice, au devenit 12 în ultimii doi ani,
sunt împ`r]i]i în patru grupe de câte trei, nu de câte
patru, cum st`teau lucrurile înainte. Eu le dau cas`,
mas`, echipament de filmat [i montat, iar ei nu tre-
buie decât s` vin` cu talentul [i expertiza de acas` [i
s` g`seasc` un subiect interesant atât pentru ei, cât [i
pentru noi. ªi, slav` Domnului, am avut pe parcursul
acestor opt ani [i recunoa[tere interna]ional` în fes-

tivaluri mari, cum ar fi Cannes, Leipzig [i Locarno,
unde am luat premii, ceea ce e al dracului de bine [i
pentru noi, Aristoteles, dar [i pentru ei. Fo[tii stu-
den]i vorbesc despre noi, [i vorbesc bine [i frumos.
Pentru ei este o ocazie bucolic`, dar este [i de munc`.
It's a boot camp, dar este [i Muntele Magic. 

Unde are loc Aristoteles [i de ce a fost ales acel loc?
Primele dou` edi]ii au avut loc în Cisn`dioara,

urm`toarele la Sibiel, evident cu Sibiu ca punct de
referin]`, în primul rând pentru c` mie îmi place
Sibiul mai mult decât Bucure[tiul, în al doilea rând
pentru c` aveam nevoie de un spa]iu larg unde s` îi
caz`m pe to]i, studen]i, exper]i, membri ai juriului.
Dup` Cisn`dioara [i Sibiel, la Vama, Suceava, am
g`sit o pensiune destul de înc`p`toare pentru toat`
lumea. Cred c` orice col]i[or din România în afar`
de Bucure[ti ofer` [i frumuse]e [i bog`]ie de subiecte.
Multe lume a zis c` ar fi mai bine aproape de ora[,
dar studen]ii nu s-a plâns de cazarea din Vama, care
e un s`tuc între Moldovene[ti [i Gura Humorului.
Pensiunea e superb`, iar din punctul meu de vedere,
dac` ai ceva în cap, po]i s` faci un documentar [i
despre pisic`, [i despre bunic`, despre orice. 

În ce segment demografic se încadreazã partici-
pan]ii?

E vorba de cinea[ti tineri, în general, de[i am avut
[i aplican]i de 58 sau 59 de ani, [i evident c` nu le
po]i spune: „Doamn`, domnule, e u[or târziu s` v`
apuca]i acum de documentar“. Faptul c` ei trebuie s`
fi trecut prin [coal` de film deja d` limita de jos de
vârst`, adic` în jur de 21 de ani. În primul an, am
avut un b`iat superb care avea 36 de ani, deci pe acolo
ar fi limita superioar`. Cam pe acolo ar fi, 20-30. Dar

nu cred c` doar pentru c` au 19 sau 20 de ani ei sunt
necop]i, nu vârsta îi face pe ei, nu asta îi deosebe[te,
ci dragul [i preg`tirea lor. Am avut câteva fete de 21,
22 de ani care [tiau mai multe film decât unii din
exper]i, ceea ce e extrem de îmbucur`tor. Exagerez,
evident. E pl`cut când îi vezi pe to]i c` se preocup`,
c` vor s` fac` [i c` [i [tiu. C` nu dorm nop]ile s` se
uite la filmele sugerate de exper]i. Îi vezi c` vor s` se
perfec]ioneze, cam asta este totul, ca [coal` sau ate-
lier, Aristoteles nu e de formare, ci de perfec]ionare.
Care cum vine, de unde vine, prin contact cu ceilal]i
[i profesorii, îi sim]i c` în a cincea s`pt`mân` sunt
u[or diferi]i. Iar când auzi de la ei cât de mult le-a
pl`cut, c` vor s` mai fac`, desigur c` nu îi putem
primi [i a doua oar`, dar c` ei vor s` se întoarc`, ]i se
înc`lze[te sufletul.

Nu le taie nimeni capul dac` nu au f`cut un film
bun, sau le-a ie[it unul mediocru, nu asta e impor-
tant, important este cum ie[i la sfâr[itul celor cinci
s`pt`mâni, dac` ai înv`]at ceva sau nu. ªi s` [tii de ce
ai gre[it [i cum. Cum spunea [i Beckett, „e[uezi o
dat`, e[uezi [i a doua oar`, dar a treia încearc` s`
e[uezi mai bine“. Când dau ei cu capul de pragul de
sus e infinit mai important decât un film premiat.

Pe lângã faptul cã ei î[i trimit singuri filmele la
festivaluri, Aristoteles cu ce îi ajutã, din punct de
vedere al expunerii?

În func]ie de cât de bine le iese filmul, noi le pro-
punem s` trimit` filmele imediat la festivalurile pe
care le [tim. Nu cunosc toate festivalurile mici din
Polonia sau Croa]ia, dar evident c` eu îi împing s`
trimit` oriunde. Pe cât de frumoas` e experien]a, nu e
deloc u[or. E anapoda s` crezi c` po]i face o capodo-
per` sau un film complet în doar cinci s`pt`mâni,
pornind de la nimic, s`-l [i filmezi, s`-l [i montezi, s`-i
faci corec]ia de culoare [i de sunet. Dup` Aristoteles,
îi îndrum s` stea împreun` în echipe [i s` mai lucreze,
iar apoi s` m` ]in` la curent cu nivelul de dezvoltare
al filmului. Este o datorie, s` zic a[a, [i a mea, [i a lor
s` ias` cu filmul în lume, fie c` e un festival de institut
sau unul m`runt, nu are importan]`, nu tot omul tre-
buie s` intre în Berlin sau Cannes.

Televiziunea românã [i-a arãtat interesul pen-
tru aceste filme?

Nu, nimeni nu este interesat. Nimeni. Cred c` [i
dac` le-ai vinde spa]iu gol ar fi mai interesa]i. ªi nu
vorbesc doar de filmele de la Aristoteles, ci de docu-
mentar în general. Cei care fac documentar, via]a lor
este s` intre la câte un festival, s` apar` în pres` o
dat` sau de dou` ori. Televiziunea nu face nimic nici
pentru Thomas Ciulei, nici pentru Iepan, nici pen-
tru Ujic`. 

Care este cea mai îndepãrtatã ]arã din care a]i
avut aplica]ii?

Am avut din Noua Zeeland`, din Australia, din
Canada, din America de Sud, Finlanda, Norvegia,
America, Los Angeles. Dar nu pot s` îi iau. E o
[coal` de formare pentru Europa Central` sau de
Est. Scrie [i în descriere, a[a e dat de la Arte, dar ei
încearc` marea cu sarea. Am luat o fat` foarte bun`
din Chile, dar ea avea so]ul în Austria, [i am scos-o
cumva. 

Care este viitorul pentru Aristoteles?
Noi facem, dar depinde [i de CNC, de bani. C`

dac` se tulbur` apele cu CNC, va fi r`u [i pentru
Aristoteles, [i pentru Astra, [i pentru film în general! 

Interviu dde MMihai KKolcsár

interviu

Dan NuTu
producãtor 

Aristoteles Workshop
producãtor 

Aristoteles Workshop

Aristoteles WWorkshop ººi AAstra
Film FFestival, oo pprietenie ddurabilã!

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