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Face]i parte din juriul Astra Film
Festival încã de la început. Care sunt
amintirile frumoase pe care le pãstra]i
dupã atâ]ia ani? 

Filmele sunt cea mai frumoas`
amintire pe care o am din to]i ace[ti
ani, în primul rând. Sunt filme mi-
nunate pe care nu ai [ansa s` le vezi alt-
fel, în Marea Britanie sau în alt` parte.
{i, în al doilea rând, tot spiritul festi-
valului este de neuitat, cu muzica sa, cu
foarte multe oportunit`]i de a sta de
vorb` cu oamenii [i de a te sim]i bine
împreun` cu ei, spirit care reflect` de
fapt felul de a fi a lui Dumitru Budrala.
Îmi aduc aminte [i de anumite eveni-
mente care s-au întâmplat într-un me-
diu social diferit de cel al festivalului,
cum a fost proiec]ia de film pentru
s`tenii din Jina, sunt lucruri deosebite
pe care nu am cum s` le uit u[or!  

Care este cea mai importantã
schimbare pe care a]i observat-o la
festival de-a lungul anilor?  

În primii ani a fost un eveniment a
c`rui amploare nu se compara cu cea
actual`. Dar a acaparat tot mai mul]i
tineri, iar acum e un festival uria[, cu
foarte mul]i str`ini care vin din toat`
lumea, cu un juriu interna]ional, în
special anul acesta, [i un program mult
mai amplu. 

Ce parte din Astra Film Festival
v-a inspirat sã crea]i festivalul Open
City Docs din Londra?

Tot modul în care este organizat
festivalul de la Sibiu m-a inspirat s`-l
organizez pe cel din Londra, am g`sit
aici mult` voie bun`, atât pentru orga-
nizatori cât [i pentru oaspe]i, [i pe dea-
supra toat` lumea înva]` foarte multe
lucruri noi în acela[i timp. Londra nu
avea un festival de film documentar
atât de bine organizat [i de aceea am
considerat c` am cale liber` pentru a-l
crea, în special pentru c` am v`zut de
20 de ani cum se face asta. De fapt,

m`iestria cu care Dumitru combin` fil-
mul cu dezbateri, cu muzic` [i cu alte
evenimente culturale, asta face din
Astra Film un festival.

Ce pãrere ave]i despre produc]ia
româneascã de film documentar? 

Este foarte dificil s` faci un film în
România din cauza lipsei de fonduri,
pentru c` Ministerul Culturii nu spri-
jin` astfel de activit`]i [i nu exista o
tradi]ie a filmului documentar înainte
de 1990. Iar atunci când exist` bani,
este foarte greu s` faci filme pentru
pia]a interna]ional` [i s` spui o poveste
simpl` despre fapte bune sau fapte rele.
A[adar, este foarte greu pentru pro-
duc`tori s` fac` documentare compli-
cate, costisitoare, care s` vorbeasc`

despre ceea ce se întâmpl` cu adev`rat
în anumite situa]ii sociale, din cauza
lipsei unui fond destinat filmelor docu-
mentare [i a lipsei unei organiza]ii care
s` se ocupe cu promovarea acestui gen
de filme. Asta înseamn` c` docu-
mentarele române[ti nu ajung pe pia]a
interna]ional` la fel de des ca cele ale
altor ]`ri. De exemplu, Cehia [i

Germania public` bro[uri care cuprind
toate filmele documentare produse în
]`rile lor pentru a ajuta exporturile
acelor filme, pe când în România nu se
face a[a ceva, [i asta îngreuneaz` totul.  

Aveþi un regizor român de film
documentar preferat? 

Regizorul meu preferat de film do-
cumentar este vechiul meu prieten
Dumitru Budrala, iar filmul lui,
datorit` titlului, poate fi considerat cel
mai bun film documentar din
România. Îmi plac foarte mult filmele
realizate în acest stil de observa]ie feeric,
aici e vorba despre o explorare a unei
lumi ascunse a ]iganilor. Sunt îns` [i
regizori tineri care fac filme uimitoare,
ca de exemplu „Crulic – Drumul spre

dincolo“, documentarul animat de
anul trecut care mi-a pl`cut foarte
mult. La fel de mult mi-a pl`cut
„P`c`toasa Teodora“, pe care cineva l-a
descris ca „pornografie cre[tin`“. Nu
sunt de acord cu descrierea aceasta,
este un film excelent despre extazul de
a deveni c`lug`ri]`, care arat` c` noua
genera]ie de regizori vine puternic din

spate. {i în edi]ia din acest an a festiva-
lului avem un tân`r regizor român
care acum locuie[te în Germania (n.r.
{erban T`taru) al c`rui film, „Anato-
mia unei plec`ri“, este foarte inteligent
[i foarte bine f`cut, îl recomand din
toat` inima!  

A]i scris recent un eseu despre
documentarele române[ti. Ne pute]i
spune câteva cuvinte despre aceastã
lucrare? 

A fost mai degrab` o trecere în
revist` a tendin]elor în filmul docu-
mentar românesc [i a provoc`rilor pe
care cinea[tii au reu[it sau nu s` le
dep`[easc`, a[adar este mai mult un
studiu asupra felului în care au ap`rut
documentarele în România în ultimii
20 de ani. Într-un fel, România este
între dou` situa]ii. Ungaria, de exem-
plu, se confrunt` cu un colaps al
filmelor documentare, ei nu au nici
m`car un singur film documentar bun,
exist` un ONG care finan]eaz` ni[te
filme activiste îngrozitoare, extrem de
plictisitoare. În Polonia, sunt dou`
[coli bune de film, iar studen]ii de
acolo produc în fiecare an 10 - 15 filme
bune, a[adar au o produc]ie serioas`.
România este cumva la mijloc: exist` o
mi[care a filmului documentar aici, nu
atât de mare ca în Polonia, dar nici
dezastruoas` ca în Ungaria. 

Ne pute]i spune câte ceva despre
România, despre Sibiu, pentru cã a]i
fost aici de atât de multe ori? Ce vã
aduce înapoi de fiecare datã? 

Prietenul meu Dumitru Budrala m`
aduce înapoi la Sibiu de fiecare dat`,
dar este foarte pl`cut pentru mine s`
vin la acest festival. Pe lâng` faptul c`
v`d filme foarte interesante, am ocazia
[i s` cunosc oameni foarte interesan]i,
de data aceasta a fost directorul festi-
valului din Africa de Sud, dar sunt [i
al]ii, prieteni buni pe care i-am tot
întâlnit aici de-a lungul anilor. Din
p`cate, nu am timp s` vizitez Sibiul în
timpul festivalului pentru c` m` plimb
doar între hotel, cinema [i foaier, dar
vara vin deseori cu copiii, în vacan]`!

Corina DDavid

FFiillmmuull ddooccuummeennttaarr ddiinn RRoommâânniiaa,,
ppee ddrruummuull cceell bbuunn 

interviu

Michael Stewart 
membru al juriului Astra Film Festival, 

director Open City Docs Fest, 
doctor în antropologie socialã
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Masterclass 
Alexandru SSolomon

Q&A „„Internetul sse
închide“

CCaarree ee ddiiffeerreenn]]aa ddiinnttrree uunn pprroodduuccããttoorr [[ii uunn ddiirreeccttoorr
ddee ffeessttiivvaall??

Directorul de festival pl`nuie[te, supravegheaz`,
are o viziune [i o strategie pentru dezvoltarea festi-
valului, \n timp ce produc`torul creeaz` [i aduce la
via]` acele idei. Dar munca de echip` e cea care face
un festival s` fie minunat!

CCee nnee ppuuttee]]ii ssppuunnee ddeesspprree ZZaaggrreebbDDooxx??
Este un festival anual de filme documentare care

are loc \n Zagreb, Croa]ia, \n februarie-martie. A fost
lansat \n 2005, iar scopul s`u este de a le da spectato-
rilor [i exper]ilor [ansa de a privi mai \ndeaproape
documentare recente, de a stimula produc]ia
na]ional` de documentare [i de a sprijini coproduc]iile
interna]ionale [i regionale. ZagrebDox este un festi-
val specializat care prezint` documentare ale c`ror
form` plin` de imagina]ie [i palet` de teme variat` \l
face unic \n Croa]ia [i Europa. Urm`toare edi]ie, a
zecea, va avea loc \ntre 23 februarie [i 2 martie.

CCââtt ttiimmpp ddeeddiiccaa]]ii \\nn ffiieeccaarree aann oorrggaanniizzããrriiii ffeessttiivvaa-
lluulluuii??

Tot anul e dedicat organiz`rii. Aproape imediat
dup` terminarea unei edi]ii, ne apuc`m de ur-
m`toarea. Sunt foarte multe filme de v`zut [i \ntot-
deauna e nevoie de idei pentru anul urm`tor, pentru
a face festivalul mai bun.

AAppuuccaa]]ii ssãã vveeddee]]ii [[ii ffiillmmeellee ppee \\nnddeelleettee ssaauu ssuunnttee]]ii
pprreeaa ooccuuppaattãã ppeennttrruu aassttaa??

Toat` lumea care e implicat` \n organizare este
extrem de ocupat`, datorit` num`rului mare de filme
pe care le proiect`m. |ncerc s` v`d cât mai multe, dar
pe majoritatea le v`d dup` festival, când \mi fac timp
pentru asta.

CCuumm aa]]ii ddeessccrriiee rreellaa]]iiaa dduummnneeaavvooaassttrrãã ccuu ffiillmmuull
ddooccuummeennttaarr??

Am o pasiune mare pentru documentare. ~sta e
[i motivul pentru care lucrez la un festival de docu-
mentare. Pentru mine, documentarele au o anumit`
adâncime [i mi se pare a fi un mod bun de a intra \n

lumi diferite [i pentru a descoperi noi emo]ii [i
adev`ruri. Mereu am preferat documentarele
filmelor de fic]iune, poate din cauza variet`]ii de
subiecte prezentate [i privirii profunde pe care ne-o
dau despre aspecte ale vie]ii diferite, dar actuale.

CCee ppããrreerree aavvee]]ii ddeesspprree ssiittuuaa]]iiaa ddooccuummeennttaarruulluuii \\nn
RRoommâânniiaa??

Cred c` documentarele române[ti sunt foarte
interesante. De-a lungul anilor, am v`zut multe docu-
mentare române[ti incredibil de bune [i sunt sigur`
c` AFF a jucat un rol important \n dezvoltarea [i \n
cre[terea popularit`]ii documentarelor române.

EE vvrreeuunn ffiillmm ccaarree ssãã vvãã ffii mmaarrccaatt ppeerrmmaanneenntt??
Sunt atât de multe, e greu s` aleg doar unul.

Multe mi-au vorbit \ntr-un mod special, m-au f`cut
s` \n]eleg lucruri noi sau chiar s`-mi schimb punctul
de vedere. Pentru mine, `sta este cel mai important
lucru când vine vorba de filme.

Interviu dde MMihai KKolcsár

AAFFFF aa jjuuccaatt 
uunn rrooll iimmppoorrttaanntt îînn ddeezzvvoollttaarreeaa 

ddooccuummeennttaarreelloorr rroommâânneeººttii

interviu

Lucija Parac
producãtor ZagrebDox

//

Valentina MMiu, HHead oof MMedia DDesk
Romania, ddespre pprogramul CCREATIVE
EUROPE ddestinat ffilmului ddocumentar

AFF
2013

în
imagini
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Masterclass TThomas CCiulei

Cãtãlin SSturza lla cconferinþa
„România ssub llupã. CCinema
documentar îîn RRomânia
ultimelor ddouã ddecenii“

Olivier MMagis lla QQ&A-uul ccare 
a uurmat pproiecþiei ffilmului „„Ion“

Concertul „„Cântice-nn ccerc“

||nn pprriimmuull rrâânndd,, aall
ccââtteelleeaa aann ssuunnttee]]ii
llaa ffeessttiivvaall?? 

Nu [tiu exact,
dar dac`-i edi]ia 20,
poate c` de vreo
18 ani... Cam a[a.
Sunt atât de per-
severent [i mul]u-
mit` so]iei mele,
care face filme do-
cumentare [i care
sigur c` este foar-
te legat` de acest festival, deci aici eu sunt \nso]itor care
mai [i prinde ceva din atmosfer` [i din filme pân` la
urm`!
CCuumm vveeddee]]ii eevvoolluu]]iiaa ffeessttiivvaalluulluuii \\nn aaccee[[ttii 1188 aannii ddee ccâânndd
vveennii]]ii aaiiccii?? SS-aa sscchhiimmbbaatt cceevvaa??

Este foarte clar c` e un festival care a crescut, [i dup`
ce-a crescut, a crescut, a crescut, dup` care a reu[it s` se
men]in` la un nivel foarte ridicat. Adic` nu a avut nici-
un fel de momente de c`dere. {i asta pentru c` \ntot-
deauna organizatorii au [tiut s` fac` evenimente aici. 
CCuumm aapprreecciiaa]]ii aaccttiivviittaatteeaa lloorr?? AAvvee]]ii ccââtteevvaa ccuuvviinnttee ppeenn-
ttrruu eeii??

|i apreciez [i e mult` munc` [i sudoare pentru ca noi
s` ne bucur`m de aceast` atmosfer` foarte destins` [i
fain` care \nso]e[te festivalul. Dar cele mai importante
r`mân \ntotdeauna filmele.
CCaarree ccrreeddee]]ii ccãã eessttee iimmppoorrttaann]]aa ffiillmmuulluuii ddooccuummeennttaarr
aaccuumm,, \\nn ccoonntteexxttuull aaccttuuaall??

Filmul documentar este ancorat social-politic sau
nu , dar \n tot cazul e ceva care nu e de Hollywood, [i
important e c` vorbim de un gen care poate s` fie f`cut
cu camer` video cump`rat` la reducere, \n mall. Avem
fiecare rani]a de regizor de documentare \n spate!
CCaarree ssuunntt aa[[tteeppttããrriillee dduummnneeaavvooaassttrrãã ddee llaa uunn ffiillmm ddooccuu-
mmeennttaarr?? PPrreeffeerraa]]ii ssãã aaffllaa]]ii mmaaii mmuullttee ddeesspprree aannuummiittee
llooccuurrii ssaauu ssiittuuaa]]iiii ddiinn lluummee,, ssaauu vvãã iinntteerreesseeaazzãã mmoodduull \\nn
ccaarree ee ffããccuutt ddooccuummeennttaarruull??

Când m` uit la filme, nu sunt politician! (râde) M`
poate atinge orice. Chiar dac` evoc` perioade trecute,
cei mai mul]i dintre documentari[ti ofer` publicului
informa]ii corecte [i actuale, ceea ce este atr`g`tor [i
important!

Diana VVoinea ººi CCãtãlin OOlaru

Primul premiu la ceremonia de \nchidere a festiva-
lului de film Astra din Sibiu a fost \nmânat  de C`t`lina
Bucur \n numele Digi24 [i a fost oferit pentru debut al
unui regizor din România. Premiul a fost câ[tigat de
tân`ra de numai 16 ani Elena Borcea, al c`rei film
„Familia mea pe scurt“ ascunde semnele indubitabile ale
unei voci auctoriale viguroase. Urcând pe scen` s`-[i
primeasc` premiul, Elena a fost cople[tit` de emo]ii,
oferind astfel unul dintre cele mai memorabile momente
din istoria edi]iei cu num`rul 20. Participarea la Astra a
fost cea mai fain` chestie pe care a f`cut-o pân` acum,
potrivit declaraþie sale. Cine ar putea s-o contrazic`?

Sânziana Pop, directoarea prestigioasei publica]ii
Formula AS, a \ncercat s` o rivalizeze pe Elena Borcea
la capitolul emo]ii. Premiul Special Acordat Documen-
tarului Românesc este oferit de 20 de ani \n numele
Formula AS, prietenie de durat` care a \nceput cu o
„dragoste la prima vedere“. Prezent` pe scena festivalu-
lui, Sânziana Pop a ]inut s` precizeze c` doar Dumitru
Budrala, „un profesionist de excep]ie“, ar fi putut trans-
forma acest proiect cultural \ntr-o institu]ie na]ional`.
Premiul a fost acordat filmului „Afacerea T`nase“ de
Ionu] Teianu.

Premiul pentru Imagine de film documentar româ-
nesc a fost oferit CineLabs România trio-ului str`lucit

compus din Mihai Andrei Leaha, Iulia Hossu [i Andrei
Cri[an („Valea Plângerii“). Premiul pentru Cel mai Bun
Documentar din Secþiunea Student a fost câ[tigat de
Elke Margarete Lehrenkraus cu filmul „Roman]`
Lucid`“. Premiul a fost oferit de ICR.

Premiul Eco-Cinematograf, cu un juriu format din
elevi ai Colegiului Na]ional „Gheorghe Laz`r“, a
revenit filmului „}ara cea Mic`“ de Nikos Dayandas.
Premiul pentru Cel Mai Bun Documentar Românesc
oferit de TVR a fost câ[tigat de Anca Hirte cu filmul „|n
Numele Primarului“. Regizoarea nu a putut fi prezent`,
\ns` pe scen` a urcat protagonista filmului: mama
cineastei, care a subliniat importan]a festivalului,
punând accent pe ceea ce \nseamn` acesta pentru
România.

Premiul pentru Cel Mai Bun Documentar din
Europa Central` [i de Est, oferit de Consulatul General
al Germaniei, a fost acordat filmului „Anatomia
Plec`rii“ de {erban Oliver Tataru.

Premiul pentru Cel Mai Bun Documentar
Interna]ional,  oferit de HBO România, a fost câ[tigat
de filmul „Dansând singur“ de Biene Pilavci.

Marele Premiu a fost \nmânat de Emil Hurezeanu,
care [i-a \nceput discursul cu o declara]ie de dragoste
pentru ora[ul Sibiu. Juriul a fost reprezentat de regi-
zorul Cristi Puiu, care, cu umorul s`u caracteristic, a
prezentat marele câ[tig`tor: „Legile lui Mathew“.

Dup` tradi]ie, festivalul s-a \ncheiat cu un discurs din
partea domnului Dumitru Budrala, directorul festivalu-
lui, [i a continuat \n foaierul s`lii Thalia, iar apoi în cel
al Casei de Cultur` a Sindicatelor. Cu aceasta, AFF 20 a
ajuns la final. Tr`iasc` Astra Film Festival 21!

Mihai KKolcsár

vox pop de 5 stele

Am vvãzut ddoar 22-33 ffilme, ddin

pãcate. DDar ssper ssã rrecuperez

mai ttârziu. MMi-aa pplãcut „„Hello

Stranger“ ffoarte ttare, ccu aatât

mai mmult ccu ccât mmai îîntâi ll-aam

întâlnit ppe rregizor, aapoi aam

vãzut ffilmul îîn ccadrul ffestivalu-

lui ººi nnu mmã aaºteptam ssã ffie

aºa, aa ffost aamuzant!

KKrriissttiinn BBrräähhmmeerr,, vvoolluunnttaarr îînn eecchhiippaa ffeessttiivvaalluulluuii::
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Care este rela]ia dumneavoastrã cu festivalul Astra? 
Leg`tura mea cu Astra a \ncepu când a fost trimis` o

invita]ie festivalului de care m` ocup, Encounters din
Africa de Sud, care are loc în Cape Town, dar [i în
Johannesburg. Am primit un email de la pre[edintele fes-
tivalului Astra, în care m` invita s` vin în România cu
ocazia anivers`rii a 20 de ani de festival, [i reac]ia mea a
fost: „Extraordinar, ar fi fantastic!“. M-am gândit deja la
Europa de Est [i c`utam moduri în care s` intru mai serios
în contact cu aceast` zon`. A[a c` ne-am scris [i apoi mi-a
propus s` fac parte din juriu. Mi-am spus c` asta ar fi ocazia
perfect` de a interac]iona cu filmele realizate în Europa
Central` [i de Est. A[a c` sper c` rela]ia noastr` se va dez-
volta în ceva frumos. Cred c` cele dou` festivaluri [i, pro-
babil, cele dou` ]`ri au destul de multe lucruri în comun,
din punct de vedere istoric [i ideologic, a[a c` abia a[tept
s` pot explora rela]ia mai departe. 

Ce crede]i despre filmele din competi]ie? 
M-au impresionat filmele studen]ilor din Centrul [i Estul

Europei, sunt voci care încep s` se fac` auzite în aceast`
regiune. Iar unul din lucrurile care m` preocup` este modul
în care tinerii cinea[ti v`d via]a la peste 20 de ani de la
c`derea comunismului. Asta am observat c` reiese din multe
filme. P`rin]ii lor s-au n`scut în ]`ri care poate nu mai exist`,
a[a c` sunt importante modul în care tinerii interpreteaz`
via]a [i solu]iile vizuale pe care le g`sesc pentru a exprima
cum arat` acest nou tip de libertate în societatea în care
tr`iesc. A[adar, mi-a pl`cut foarte mult s` m` uit la aceste
filme, cu o abordare subiectiv`, mai mult decât societal`. Nu
sunt sigur` c` asta se întâmpl` în regiune, dar asta este expe-
rien]a mea ca membru al juriului. Este interesant [i fascinant
pentru c` un lucru similar se întâmpl` [i în Africa de Sud,
unde au trecut 20 de ani de la apartheid. A[a c` exist` aceast`
discu]ie aproape paralel` între dou` col]uri ale p`mântului.
Tinerii interogheaz` situa]ia actual` [i procesul este mai
pu]in dureros, o fac, într-un fel, deta[at, dar cu dragoste. 

Cum analiza]i filmele din competi]ie? Pe ce criterii
vã baza]i? 

Criteriile cred c` urmeaz` trei direc]ii: povestea, struc-
tura pove[tii [i modul în care aceasta este prezentat`, adic`
aspectul ei cinematic. Cum s-a folosit camera de filmat ca
instrument, pentru c` aceasta nu poate face decât ce vrea
regizorul s` fac`. Al treilea criteriu este vocea cineastului
în întregul film. 

Sunte]i [i dumneavoastrã programator... 
Da, la festivalul nostru – sunt director de festival. Sunt

[i programator, m` ocup [i de strângerea fondurilor.
Momentan fac toate astea. Dar ceea ce mi se mai pare fru-
mos la Astra – pentru c` asta se întâmpl` din cauza
resurselor (în mod ideal, ar trebui s` fie un programator [i
noi am avut unul, în anii trecu]i, dar depinde de fondurile
pe care le avem), este faptul c` am întâlnit o mul]ime de
oameni cu care pot organiza activitatea curatorial`. Exist`
un comitet de selec]ie la Encounters, care se ocup` de pre-
selec]ia filmelor [i care îmi d` lista scurt` de filme alese, pe
care m` uit eu apoi. 

Cum se desfã[oarã selec]ia la Encounters? 
În primul rând, festivalul Encounters a fost creat pen-

tru a cre[te produc]ia de documentare în regiune, deoarece
mai mereu, documentarul a fost un fel de film informativ,
destinat exclusiv televiziunii. A[a c` am creat acest festival
pentru a ajuta la dezvoltarea documentarelor ca form` de
art`. Încerc`m s` atragem documentare artistice, indiferent
de subiectul abordat. Elementul principal este, deci, cât de

cinematic este un documentar, cât de atr`g`tor este din
punct de vedere vizual. Ne uit`m la toate sub-genurile, dar
nu ne oprim la un singur subiect. Avem 40 - 50 % din filme
din Africa de Sud [i Africa, iar restul sunt filme
interna]ionale. Iar pe lâng` cele 5-7 documentare mai mari
ale anului, dintre cele nominalizate la Oscar sau Sundance,
prin restul, încerc`m s` promov`m vocile anumitor regi-
zori [i s` le oferim o platform` pentru a face asta. Dar
ar`t`m tot, adic` festivalul a prezentat diferite proteste anii
trecu]i. Am avut-o, de exemplu, pe Leila Khaled, din
Palestina, am proiectat filme din Israel. Scopul nostru este

s` atragem aten]ia, s` reu[im s` facem publicul s` se
implice în ceea ce se întâmpl` acas` la el. 

Din experien]a dumneavoastrã de jurat, a]i premiat
vreodatã un film numai datoritã subiectului abordat,
eventual unul controversat? 

Fiecare documentar înseamn` un subiect, pentru c`, pân` la
urm`, este vorba despre via]`. A[a c` de aceea ezit în a spune
„da“ 100%. Depinde mereu de subiect, dar [i de cum este acesta
interpretat, nu-i a[a? Dar m` refer aici la modul în care subiec-
tul te indeamn` la reflec]ie sau în care î[i dep`[e[te spa]iul, pen-
tru a deveni universal. Deci r`spunsul este „da (râde).

A]i spune cã filmul documentar a devenit mai po-
pular în ultima vreme? Cum crede]i cã s-a schimbat
acesta în ultimii ani? 

Documentarul, ca gen, a devenit mai popular. Cred c`
sunt mai mul]i factori care au dus la asta: unul este accesi-
bilitatea – documentarele sunt mai u[or de f`cut [i de
urm`rit. Iar asta are de-a face cu tehnologia digital` care,
împreun` cu Internetul,  le d` regizorilor mai mult acces
la documentare de tot felul. {i mai cred c` s-a dezvoltat
pentru c`, pentru tinerele genera]ii, sunt mai multe
celebrit`]i care fac documentare. Charlize Theron sau
prin]ul Harry, fiecare au f`cut câte un documentar. De
asemenea, pare un mod mai accesibil de a rela]iona între ei
[i cu lumea, iar ceea ce este fantastic este c` din ce în ce mai
mul]i tineri interac]ioneaz` cu acest gen. Poate c` acum 10
ani trebuia s` mergi la [coala de film, s` ai un distribuitor...
Dar azi, cu toate mijloacele alternative de distribu]ie, cred
c` devine popular pentru c` este mai accesibil. 

Crede]i cã, din pozi]ia în care vã afla]i, de a selecta
filme pentru un festival, ave]i puterea de a transmite
un mesaj lumii? Mai mult decât ar avea un regizor? 

„Putere“ este un cuvânt periculos. Acum, ca s` fii un
regizor, unul bun, trebuie s` vezi o mul]ime de filme, a[a
c` din punctul meu de vedere, nu exist` o diferen]` în ter-
meni de lucruri la care ai acces ca regizor sau programator.
Deci chiar dac` pare c` noi suntem cei care selecteaz` ce
ajunge la public, de fapt regizorii ne dicteaz` ce este impor-
tant [i ce trebuie s` ajung` la public. Sau cel pu]in a[a se
întâmpl` în cazul meu!

Dar crede]i cã, fiind în pozi]ia de a selecta filmele,
poate exista riscul ca luarea deciziilor sã devinã un pro-
ces prea subiectiv? 

Da, acest risc exist`. {i chiar dac` e[ti director de festi-
val sau membru într-un juriu, experien]ele tale ca persoan`
se insinueaz` în acest proces. De aceea cred c` este impor-
tant ca în aceast` industrie, în particular, s` te asiguri c`
profesioni[tii cu care lucrezi c`l`toresc mult în jurul lumii,
pentru a vedea cât mai multe filme [i a renun]a, pe cât
posibil, la prejudec`]ile personale. {i cred c` pericolul vine
doar când acest lucru lipse[te, adic` în absen]a unei
în]elegeri personale a situa]iei tale într-un context global.
Deci da, aceast` parte personal` poate interveni în proces.
Am f`cut parte din jurii în care negociam un anumit film
[i la final zici „Ok, ce p`rere ai despre film? Explic` de ce
te atinge într-un anumit mod“. Pentru c` asta încerc`m s`
facem, încerc`m s` g`sim leg`turi. Dac` m` uit la o poveste
despre tine [i fra]ii t`i, ar trebui s` pot s` m` gândesc la
fra]ii mei [i nu conteaz` de unde e[ti, nu conteaz` ce spui.
Deci este o pozi]ie dificil`, dar oameni suntem. 

Care e pozi]ia mai delicatã, cea a unui programator
de festival sau cea a unui membru de juriu?

Cred c`, din motive diferite, ambele sunt dificile, dar
mai ales calitatea de membru de juriu. Dac` e[ti programa-
tor, te gânde[ti c` „Ok, `sta-i filmul“, [i îi permi]i publicu-
lui s`-[i aleag` ce vrea s` vad`, cum s` vad` [i toate cele.
Dar se acord` un premiu, sunt ni[te bani oferi]i celui care
câ[tig` competi]ia. Ca membru al juriului, trebuie s` fii
foarte clar în privin]a motiva]iilor, care trebuie s` fie cât se
poate de ra]ionale, pentru c` spui c` din toate filmele, aces-
ta este cel mai bun. De exemplu, sunt membru al juriului
AFF, dac` nu am nicio idee despre ce înseamn` Europa de
Est, Blocul comunist sau ideologia marxist`, atunci asta
devine problematic. Toate aceste lucruri exist` într-un
context, motiv pentru care cred c` totul este mai delicat.
Sau, cel pu]in, trebuie s` fii mai pu]in vehement, ca mem-
bru al juriului.

Dacã ar fi sã alege]i o produc]ie din anul 2013 care
v-a rãmas întipãritã în memorie, pentru ce a]i opta?

Dumnezeule! (râde) Asta-i o întrebare grea! Pentru c`
sunt multe documentare excelente anul `sta… Nu-mi place
deloc când sunt întrebat` lucrul `sta de jurnali[ti. Chiar e
dificil. Dac` trebuie, [i chiar trebuie, ce-mi îmi vine în cap
acum ar fi „Central Park 5“, ar fi „The Artist Is Present“,
ar mai fi înc` dou` filme pe care le-am v`zut aici în com-
peti]ie despre care nu pot s` vorbesc… Multe! 

Unul dintre cele mai discutate documentare apãrute
în ultimul an este „The Act of Killing“, proiectat anul
acesta la Astra Film Festival. L-a]i vãzut?

Da, „The Act of Killing“! {i am v`zut director's cut-ul,
lung de câteva ore. „The Act of Killing“ e o chiar un
moment de cotitur` în cadrul genului documentar, în sen-
sul c` î]i p`trunde în minte. La un moment dat, stai în sala
de cinema [i începi s` te sim]i agresat, ceea ce a fantastic! E
o manier` excelent` de a spune o poveste, altfel decât cum
suntem to]i obi[nui]i s` auzim pove[tile, o sim]im în noi
în[ine, ne intr` în piele! 

Interviu rrealizat dde DDiana VVoinea ººi TTeodora LLascu

interviu

Lessedi Oluko Moche
membru al juriului AFF

Encounters CCape TTown ººi AAstra SSibiu,
începutul uunei pprietenii ffrumoase

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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