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Astra Film Festival 2012
Agenda de evenimente

Ce aaduce aa XXII-aa eediþie aa FFestivalului
de ffilm ddocumentar AAstra?

Astra Film Festival 2012

Festivalul de film documentar
Astra este o prezenþã deja obiºnuitã la
Sibiu în fiecare toamnã. Atât la Sibiu
cât ºi, de altfel, în cercurile cine-
matografiei documentare europene ºi
internaþionale, spre mândria justifi-
catã a celor implicaþi anual în organi-
zarea acestui vast eveniment, cât ºi a
participanþilor – regizori ºi public
asemenea. Oraºul se umple de cine-
fili, filmografi, regizori ºi, mai presus
de toate, de zeci de mii de pasionaþi
de filmul documentar care vor
petrece în sãlile de cinema o sãp-
tãmânã plinã de realitãþile lumii, sur-
prinse pe peliculele selectate în
aceastã ediþie, a XII-a din istoria
Festivalului Astra. Istorie care se
întinde pe aproape douã decenii.

Pânã la ediþia aniversarã de anul
viitor, când festivalul de film Astra va
sãrbãtori 20 de ani, iatã ce eveni-
mente ne rezervã aceastã sãptãmâna
de sãrbãtoare a filmului documentar
românesc ºi internaþional.

{i anul acesta procesul de selecþie a
fost lung – dar plãcut; cele 80 de filme
care au ajuns în agenda finalã a festiva-
lului au fost alese dintre peste 1000 de

filme documentare propuse atenþiei
organizatorilor ºi au fost încadrate în
obiºnuitele secþiuni competiþionale
Internaþional, România, Student ºi mai
noul Eco CinematogrAFF.

Filmele hors concours au fost îm-
pãrþite ºi ele în cîteva secþiuni spe-
ciale. Made in Romania cuprinde 10
filme despre realitãþile româneºti, al
cãror numitor comun se referã la
viaþa satelor seculare, pãrãsite de
locuitorii lor plecaþi în cãutarea
luminilor marilor oraºe, efectele
nocive ale fantomei comunismului, o
prezenþã permanentã în conºtiinþa
româneascã ºi, nu în ultimul rând,
percepþia alteritãþii, a celor „altfel”,
comunitãþile de romi din România.
Acestor filme realizate de regizori
români li se adaugã ºi douã viziuni
strãine, una din Israel, alta din
Elveþia, cu titlurile Scrisoarea Sumnei
ºi, respectiv, Botiza.

Astra Film Junior va prezenta
celor în jur de 6000 de elevi anunþaþi
la festival o serie de documentare des-
tinate vârstelor mai fragede, iar secþi-
unea Dacii va aduce în discuþie
subiecte controversate în legãturã cu

misterele care încã mai înconjoarã
existenþa Daciei ºi rolul ei în istoria
anticã a spaþiului nostru geografic,
dar ºi ecourile acestor mistere, care au
strãbãtut douã milenii, pânã azi.

Pe lângã cele 80 de filme, provenind
din 25 de þãri, AFF are în agenda aces-
tui an ºi o serie de ateliere – masterclass-
uri susþinute de câþiva dintre regizorii
prezenþi la festival, acoperind varii
subiecte ºi interese: profesia de docu-
mentarist, fotografia documentarã, do-
cumentarul de investigaþie, Roma sto-
ries (despre comunitatea romilor) ºi
poveºti provenind din þãrile din jurul
Mãrii Negre.

Nu ocoliþi nici expoziþia de artã din
materiale reciclate care va ocupa
foaierul Casei de Culturã, atrãgând
atenþia, ca ºi secþiunea Eco Cine-
matogrAFF, asupra chestiunilor din ce
în ce mai presante ale suferinþelor plan-
etei sub amprenta noastrã necruþãtoare.

Zilele de luni ºi vineri se vor
încheia cu douã concerte ale unor
artiºti cehi, iar în zilele de marþi, mier-
curi, vineri ºi sâmbãtã vor concerta
patru trupe din România, ale cãror stil-
uri converg în frumoasa tradiþie a
muzicii vechi româneºti. Seara de sâm-
bãt` trebuie sã v-o rezervaþi în totali-
tate galei decernãrilor premiilor AFF.
Mai multe despre acestea însã în arti-
colul dedicat acestor programe spe-
ciale, de pe pagina 2.

Info practice

Festivalul Astra 2012 este gãzduit
de Casa de Culturã a Sindicatelor din
Sibiu ºi va dura de luni, 15 octombrie,
pânã duminicã, 21 octombrie. Pro-
iecþiile vor avea loc în sãlile Sãucan,
Marshall ºi Studio.

Un bilet pentru o singurã pro-
iecþie costã 5 lei, abonamentul pen-
tru o zi întreagã (toate proiecþiile, la
toate sãlile) costã 15 lei, iar abona-
mentul pentru întregul festival este
80 de lei.

Pentru agenda completã a proiecþi-
ilor ºi programelor speciale, vã invitãm
sã consultaþi fie broºura festivalului,
disponibilã la Casa de Culturã, fie site-ul
oficial, astrafilm.ro.

CRISTINA PPETRESCU

„De lla ddocudramã ppînã lla
cinema oobservaþional ppur,

filmul ddocumentar
românesc vvine îîn ttoate

nuanþele pposibile”

Încã o ediþie, încã sute de filme de triat. Cum a
decurs selecþia de anul acesta?

Aº începe cu menþiunea cã s-au înscris în jur de 1000
de filme din toatã lumea, pînã la 1 aprilie s-a adunat un
dulap cu dvd-uri trimise în plicuri. Ca sã traduc acest
aspect, înseamnã cã în jur de 2000 de profesioniºti din
lume (fiecare film are o echipã în spate) au considerat
important ca filmul lor sã ruleze pe ecranele  de la festiva-
lul din Sibiu. Perioada de selecþie este un proces care
dureazã c#teva luni, ºi este foarte intensã, o experienþã in-
telectualã ºi cinematograficã ineditã, dar ºi extrem de
solicitantã. Ceea ce mã consumã pe mine personal este
responsabilitatea de a alege acea picãturã de 10% din toate
filmele venite care sã alcãtuiascã programul festivalului.
Respectiv rãrirea celor mai bune filme din lista finalã,
fiindcã nu pot intra mai mult de 100 de filme.

Cum stã România la capitolul filme studenþeºti?
Avem tinere talente cu idei ºi abordãri noi sau
rãmân de bazã tot cineaºtii cu experienþã?

Categoric sunt mult mai mulþi tineri care fac docu-
mentar, ºi nu numai cei care studiazã Film/TV, sunt ºi
din alte domenii, unii studieazã în România sau în
Europa ori America.

Documentaristul român este jurnalist ºi reporter
de investigaþie sau mai degrabã artist ºi eseist vizual?

De toate, ºi lista poate continua. Se pot gãsi toate
abordãrile posibile, de la docudramã pînã la cinema
observaþional pur, în toate nuanþele posibile, sunt filme
ºi cu un melanj de abordãri diferite. 

(continuare \n pagina 2)
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Astra Film Festival 2012 v` pro-
pune, pe lâng` documentarele din
competi]ie [i cele din sec]iunile speciale,
o serie de programe speciale. Acestea
cuprind concerte, expozi]ii de art`, mas-
terclass-uri [i prelegeri, promi]ând s`
fac` o concuren]` serioas` filmelor ce
vor rula în paralel.

Prima zi de festival, luni 15
octombrie, deschide [i seria concertelor,
avându-l ca protagonist pe Dvorák. Nu
pe Antonin, ci pe Tomás, mai bine
cunoscut sub numele lui de scen` –
Floex. Polivalentul artist ceh ne va
încânta, de la ora 19:00, cu muzica sa
complex`, [i, tot ca urmare a colabor`rii
AFF cu Festivalul Soundczech, la fel de
nonconformi[tii s`i cona]ionali din tru-
pa DVA, vor cânta vineri, de la 22:00.
Patru trupe româneºti cu stiluri
diferite, ce au ca numitor comun sub-
stratul de muzicã româneascã veche,
ne vor bucura în diferite zile ale festi-
valului (de la ora 19): Avant’n’gard,
16 octombrie, Zmei Trei, 17 octom-
brie, Trei Parale, 19 octombrie ºi
Anton Pann 20 octombrie, dupã gala
decernãrii premiilor.

Tot în prima zi, la 20:30, are loc
vernisajul ReciclART, o expozi]ie de art`
ce se va afla pe toat` perioada festivalului
în foaierul Casei de Cultur` a Sindi-
catelor. Ca o completare a tinerei sec]iuni
Eco CinematogrAFF, expozi]ia î[i pro-
pune s  ̀promoveze reciclarea, toate expo-
natele fiind realizate din „de[euri“.

Seria masterclass-urilor de anul aces-
ta va debuta mar]i, la 16:00, cu Profesia

de documentarist, prezentat de Petr
Lom care, dup` sesiunea de întreb`ri de
la finalul proiec]iei filmului s`u Back to
the Square, ne propune o eventual`
schimbare de carier`.

Roma Stories, o serie de discu]ii
despre imaginea romilor în filmul do-
cumentar, aspecte sociale [i culturale, se
va desf`[ura pe parcursul zilelor de
miercuri [i joi.

Tot miercuri începe cealalt  ̀ serie de
masterclass-uri propus` anul acesta,
Docstories Marea Neagr ,̀ continuat  ̀joi [i
vineri, a doua parte dintr-un proiect mai
amplu ce a început la Tbilisi [i se va fina-
liza în cadrul International Documentary
Film Amsterdam. La AFF, invita]ii Rick
Minnich, Goran Radovanovic [i Serge
Gordey vor îndruma participan]ii din
]`rile învecinate cu Marea Neagr  ̀ s -̀[i
transpun  ̀pove[tile originale, autohtone,
în filme, prin sfaturi despre dramaturgie,
structur  ̀[i form .̀

Vineri va fi [i ultima zi cu master-
class, acesta fiind Documentarul de
investiga]ie care î[i propune s` explo-
reze limita dintre folosirea [i abuzarea
puterii pe care acest gen de film o con-
fer` documentaristului/reporterului in-
vestigator.

O alt  ̀ ocazie de a „fura meserie“ o
ofer  ̀ziua de mar]i, când Kathleen Laraia
McLaughlin va ]ine o prelegere sub titlul
Fotografia documentar ,̀ împ`rt`[indu-ne
din experien]a ei în domeniu, dobândit`
în bun  ̀ parte pe t`râmurile noastre pe
care a poposit pentru prima oar  ̀în 1999.
Activitatea sa extins  ̀ în România a fost
recunoscut  ̀de multe institu]ii de profil,
f`când obiectul unor expozi]ii perma-
nente, una dintre ele chiar în cadrul
Ambasadei S.U.A. din Bucure[ti.

Ziua de joi aduce un eveniment
deosebit – Portret: Lauren]iu Damian.
Cei prezen]i vor avea ocazia s` se
(re)familiarizeze cu vasta ºi variata
creaþie a documentaristului rom#n.

Seria programelor speciale din
aceast` edi]ie AFF se încheie în ultima zi
de competi]ie, sâmb`t`, cu o dezbatere
despre daci, ce va urma proiec]iei celor
trei filme pe aceast` tem` – Draco:
chipurile de piatr`, Dacii: adev`ruri tul-
bur`toare [i Descifrând Dacia: mo[te-
nirea pierdut` a României. Dr.
Gheorghe Alexandru Niculescu, cerce-
t`tor la Institutul de arheologie Vasile
Pârvan, va modera discu]iile deschise la
care vor participa [i autorii filmelor
men]ionate.

MILITON SSTÃNESCU

invitatie

Programe speciale
la AFF 2012

Masterclass-uuri, cconcerte,
expoziþii ººi mmese rrotunde lla AAFF

, Filmul de deschidere
Satul de demult
Dumitru Budrala
Deschiderea AFF, luni, 15 octombrie

Documentar conceput ca o armonicã, în care tradiþia se
concentreazã în poveste, iar povestea primeºte carcasa
conservatoare a muzeului, Satul de demult al lui Dumitru
Budrala este o colecþie de istorii de folclor pliate ºi apoi
depliate în jurul ideii de societate tradiþionalã autenticã. În
1905, Asociaþiunea Transilvanã pentru Literaturã
Românã ºi Cultura Poporului Român (ASTRA) înfiinþeazã
muzeul eponim, cãruia i se adaugã în 1967 Muzeul
Tehnicii Populare, iar în 1990 Muzeul Civilizaþiei Populare
Tradiþionale ASTRA. Un triptic muzeal gândit sã conserve,
sã inventarieze ºi sã
repovesteascã
tradiþii, cântece ºi ri-
turi de trecere, dar ºi
sã reproducã imag-
inea satului ideal.
De la hermeneutica
simbolurilor
apotropaic-mistice de
pe porþile caselor,
pânã la sãrbãtoarea
Sânzienilor ºi formele
fertilizãrii prin crucile
fãcute din spice de
grâu purtate prin
sate, documentarul
lui Dumitru Budrala
este un film cu rama
dublã: iniþial diacronic (muzeul a fost înfiinþat la începutul
secolului trecut din nevoia de a defini o identitate naþio-
nalã într-un conglomerat al popoarelor, ºi a fost temporar
închis în 1950 din raþiuni politice), apoi centrat pe detaliu
etnologic ºi studiu antropologic.
Ritualul chipãruºului este, de pildã, un dans de înmor-
mântare, în care bãrbaþi mascaþi joacã în cerc, sãrbã-
torind plecarea din lume a celui mort. Bocitoarele, garanþi
ai moralitãþii celui pe care îl plâng ºi cele care asigurã
cãlãtoria sufletului spre lumea cealaltã, se înghesuie în
prag de bisericã, fetele danseazã cu braþele ridicate ºi
invocã pãgân soarele, iar bãtrânele satului pregãtesc
clopote din lut în aºa numitul ritual de ropotit al þestului.
Materia vie se efileazã ºi îºi prinde iþele într-o suveicã pe
care oamenii o reasambleazã cultural. Fetiþa care descrie
cu acribie mecanismul rãzboiului de þesut este deci o
punere în abis simbolicã a posibilitãþilor ca tradiþia sã se
reîncarneze în spaþiul circumscris al muzeului.

LAURA DDUMITRESCU

(urmare din pagina 1)
Dar trebuie sã menþionez cã

aceastã diversificare a stilurilor
de abordare a apãrut oarecum
dupã 2002, pînã atunci erau doar
de TV, ºi câþiva autori de film cu
abordare cinematograficã.

Ce surprize ne aduc anul
acesta programele speciale,
hors-concours?

Programele speciale sunt sur-
prize în general ºi se contureazã în
timpul selecþiei. Cum este de exem-
plu programul special Familia. Anul
acesta avem multe filme care intrã în
mijlocul relaþiilor complexe ale unor
familii, ºi aici filmul documentar are
multe de spus, are ºansa – pe care nu

o are nici o altã artã – de  a povesti
despre ce înseamnã familia astãzi.
Aceste filme au o naraþiune neobiº-
nuitã, ºi pãtrund în adâncimile relaþi-
ilor umane ce nu au mai fost reflec-
tate pânã acum cu atâta flexibilitate, ºi
din unghiuri atât de apropiate.

„Antropologia vizualã“ a
dispãrut din titulatura oficialã
a festivalului. De ce?

E poveste veche. Festivalul a
apãrut cu acest subtitlu la începutul
anilor 1990. Atunci antropologia
vizualã era o sintagmã prin care,
oarecum, puteam sã definim mai
uºor profilul festivalului pe care tin-
deam sã îl construim, decât prin cea
a filmului documentar. A urmat o

perioadã foarte intensã în domeniul
tehnicii, accesul la echipament
video ºi evident rãspândirea lui, ºi
paralel abordarea antropologilor de
a arãta o culturã, un fenomen uman
dinãuntru care nu este legat de un
studiu în domeniul antropologiei.

Pe la ediþia din 2006 am avut
deja un festival de film documen-
tar, când s-a conturat profilul fes-
tivalului ºi ceea ce defineam noi
ca filmul documentar din per-
spectiva festivalului Astra Film.

Existã vreo schimbare în
forma sau fondul documen-
tarelor româneºti din ultimii
ani, o tendinþã sau un curent?

Un singur lucru este de remar-
cat. În ciuda faptului cã nu existã
surse de finanþare clar accesibile,
totuºi se fac documentare. Ma-
joritatea s-au adaptat sã atragã
surse din târguri de proiecte din
afarã. Este un apetit evident de a
comunica prin documentar, pe te-
me diferite, înfruntând chiar
greutãþi de producþie sau finanþare.

Printre temele recurente ale
filmelor documentare sau artis-
tice româneºti rãmân, an dupã
an, cea a vieþii din timpul
comunismului ºi cea a efectelor
comunismului asupra vieþii de
azi. Când credeþi cã vom scãpa
de acest Nemesis?

În cazul documentarului revine
tema trecutului recent, dar totuºi
focusul nu cred cã este doar acolo.
Ar fi interesant de analizat, ºi asta
plãnuim sã facem pentru la anul, ce
fel de subiecte au fãcut regizorii
strãini despre România, în com-
paraþie cu ceea ce au ales  regizorii
români.

O altã temã frecventã prin-
tre interesele documentariºtilor
este ºi viaþa satului românesc,
de la deltã pânã în cel mai uitat
cãtun din munþi. De ce credeþi
cã ne întoarcem atât de mult
spre rural, tradiþii ºi pãmânt?

Probabil cã despre subiectul
respectiv simt nevoia oamenii sã
mai comunice. Încã nu s-a spus tot.

Ceea ce este interesant, cele
mai profunde filme documentare
despre satul maramureºean au fost
fãcute de regizori strãini p#nã
acum, anul acesta avem unul în
premiera la Astra Film, cu titlul
Botiza. Microcosmosul satului
românesc care mai persistã este un
subiect pe care nu l-am vãzut redat
cu atâta rãbdare, cu atâtea detalii
importante care pur ºi simplu te
teleporteazã acolo, ºi nu te lasã
indiferent, trebuie sã pãtrunzi în
lumea respectivã.

E suficient ce arãtãm lumii
despre România (din punct de
vedere documentaristic)? Ce
ne-ar mai lipsi pentru o ima-
gine completã?

Asta e o problemã a celor care
construiesc imaginea României,
brandul þãrii ºi aºa mai departe.
Producþia de film documentar care
vine la festival nu prea are de-a face
cu aceastã problemã. Temele se
aleg de cãtre autori, din fericire nu
se comandã subiectele. 

interviu

Csilla Kato
director artistic AFF



 Anul acesta, la Sibiu, se desfãºoarã
nu unul, ci douã festivaluri de film
documentar, în paralel. Între 15 ºi 18
octombrie 2012, peste 6 000 de elevi ºi
liceeni vor avea ocazia de a vedea filme
documentare educative nu la televi-
zor, ci în sala de cinema.
 Apa este principala temã a festiva-

lului Astra Film Junior din 2012,
Pentru prima oarã, pe lângã educaþia
cinematograficã ºi culturalã, elevii vor
avea parte ºi de educaþie ecologicã, cu
ajutorul filmului documentar.
 Astra Film Junior, laureat al Galei

Societãþii Civile în 2012 la secþiunea
Educaþie, Învãþãmânt, Cercetare, este
singurul program de educaþie vizualã
prin film documentar din România
dedicat copiilor ºi adolescenþilor.

 Festivalul, devenit între timp de
sine stãtãtor, îºi propune sã dezvolte
apetitul ºi gustul elevilor pentru film
ºi sã stârneascã interesul copiilor pen-
tru filmul documentar folosit ca
metodã de educaþie. În plus, în 2012,
accentul va cãdea asupra unor teme
ecologice.
 Elevii de ºcoalã primarã ºi de gim-

naziu vor avea ocazia sã vizioneze

serialul de succes Esperanto, copiii
apei, o producþie Gedeon Program-
mes (Franþa, 2012). Serialul a fost
lansat în Franþa, în 22 martie, în acest
an, de ziua mondialã a apei.
 Tot elevilor pânã în 14 ani li se

adreseazã ºi serialul Cum se fabricã, o
producþie Maj Productions, Canada.
Vor fi prezentate episoade care abor-
deazã ºi teme legate de apã.

 Pentru liceeni, Astra Fim Sibiu a
pregãtit documentarul Chemerical, al
doilea documentar de mediu produs
de Andrew Nisker. Filmul abordeazã
dezbaterea despre toxine ºi despre
produsele toxice pe care le folosim zi
de zi într-un mod cu adevãrat infor-
mativ ºi distractiv, fãrã a face peda-

gogie ci, mult mai important, oferind
soluþii la îndemâna tuturor.
 O altã surprizã pentru liceeni va fi

proiectul ªcoala Discovery, care va fi
prezentat de Ruxandra Mocanu,
Consumer Marketing Manager pe
Europa de Sud-Est pentru Discovery
Channel.
 Astra Film Junior 2012 include ºi

un concurs de desene pentru copiii de
ºcoalã primarã, pe tema apei, alãturi de
un alt concurs, de mesaje ecologice
privind protecþia apei, pentru elevii de
gimnaziu. Desenele ºi mesajele pentru
aceste concursuri au fost primite doar
în peturi Bucovina de 0,5 litri, în ideea
de a recicla sticlele de apã date copiilor
la Festival ºi de a-i implica într-un
proiect Astra Film Sibiu 2012 numit
ReciclART – de construire a unor
obiecte de artã realizate din peturi.
 Pânã în prezent, la Festivalul

Astra Film Junior au participat, în
total, aproximativ 25 000 de elevi. În
aprilie 2012, proiectul AFJ a fost
solicitat sã fie desfãºurat la nivel
naþional, în cadrul programului ªcoa-
la altfel.

CÃTÃLIN SSTURZA
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Cum v-a atras atenþia acest
subiect delicat, al unei fete care
îºi cautã mama biologicã?

Subiectul ne-a ieºit în cale,
printr-o întâmplare fericitã. Vo-
iam sã facem un film despre
nenumãraþii copii care trãiesc în
internate ºi despre relaþiile lor
complicate cu pãrinþii. Cercetãri
îndelungi într-unul dintre aceste
internate ne-au adus faþã în faþã
cu Hanna – iar zâmbetul ei miste-
rios ne-a atras imediat. Nu mult
dupã aceea ne-a spus cã dorinþa ei
secretã este sã îºi caute mama ade-
vãratã – de atunci am ºtiut care va
fi povestea filmului nostru.
Voinþa ºi fermitatea ei ne-au dat
de înþeles cã va fi o cãlãtorie fasci-
nantã.

Cât de greu a fost pentru o
fatã de 18 ani sã îºi caute sin-
gurã mama? Echipa voastrã a
fost doar pe post de observator
sau aþi ajutat-o ºi voi la investi-
gaþii?

Hanna ºtia cã fusese adoptatã
din România când era doar un
bebeluº. Partea dificilã a fost sã
audã toate detaliile, inclusiv fap-
tul cã mama ei adevãratã era
foarte sãracã ºi pe jumãtate
þigancã. Echipa a ajutat-o cu
investigaþiile pânã în momentul
cheie – de atunci a fost foarte

important pentru noi sã fim ca o
muscã pe perete ºi sã nu interve-
nim în scena dramaticã.

Apropo de acest lucru, came-
ra pare într-adevãr sã fie invizi-
bilã pentru protagoniºti, chiar
ca o musculiþã pe un zid. Cum
aþi reuºit sã pãstraþi aceastã dis-
tanþã ºi, în acelaºi timp, sã aveþi
acea intimitate faþã de subiect?

E un compliment sã auzim
acest lucru, pentru cã pe de o parte
am lucrat asiduu cu cameramanul
nostru sã reuºim sã fim invizibili
cu camera ºi sã nu ne intimidãm
protagoniºtii, sã îi ajutãm sã se
simtã în siguranþã ºi sã se com-
porte natural în diverse situaþii de-
licate. Pe de altã parte, în anumite
situaþii am insistat ca personajele sã
fie filmate de foarte aproape,
forþ#nd camera sã îi confrunte cu
„zoom in”-uri lungi pe figuri,
încercând sã ajungã în sufletele lor;
credem cã exact aceastã tensiune
dintre cadre îndepãrtate ºi strânse
este cea care creeazã atmosfera de
„v-aþi ascunselea”, de a ºti ºi de a nu
ºti, ajutând la crearea unei atmos-
fere de intimitate ºi suspans în
film.

Aþi cãlãtorit în România
pentru a filma ultima parte a
documentarului.  A fost greu sã
vã descurcaþi la faþa locului, cu

detectivul care trebuia sã pãs-
treze o abordare discretã ºi cu
nevoia de a documenta întreaga
poveste?

Nu a fost deloc uºor sã abor-
dãm aceastã situaþie delicatã. Eram
îngrijorate atât pentru reacþiile
Hannei, cât ºi pentru confidenþiali-
tatea promisã „Akterinei“, cum îi
pronunþã Hanna numele Ecaterinei,
ºi pentru siguranþa ei. Aºa cum se
poate vedea în film însã, ºi detec-
tivul ne-a ajutat foarte mult ºi toatã
lumea a fost discretã ºi în siguranþã.

Cel mai mare motiv de îngrijo-
rare a fost totuºi reacþia Sumnei,
de când „Akterina“ a negat cã ar fi
avut vreun amestec în povestea
asta. La început Sumna a fost

foarte afectatã ºi nu a vrut sã o
vadã deloc, dar datoritã efor-
turilor noastre susþinute a acceptat
sã o vadã faþã în faþã pe Akterina ºi
sã decidã singurã dacã e sau nu
mama ei, astfel încât sã plece din
România ºtiind cã a fãcut tot ce
era în puterile ei.

Credeþi cã Hanna a reuºit
prin aceastã aventurã emoþionalã
sã se liniºteascã ºi sã se concen-
treze de acum înainte pe viaþa ei
ºi pe ceea ce vrea sã devinã?

Hanna (Sumna) spune cã acest
film a reprezentat pentru ea o
încheiere fericitã. „A însemnat
foarte mult sã îi vãd faþa ºi sã o
îmbrãþiºez o singurã datã”, spu-
nea ea. „În sfârºit am imaginea

care lipseºte din albumul meu din
copilãrie; ºi m-am liniºtit… Înþe-
leg ºi circumstanþele pentru care a
negat adevãrul, deºi sunt sigurã cã
peste mulþi ani mã voi întoarce în
România ºi voi încerca încã o da-
tã sã o abordez”.

Aceastã poveste nu este sin-
gularã în internatele din Israel.
Credeþi cã filmul vostru va
deveni un precedent bun pen-
tru alþi tineri care sunt în
aceeaºi situaþie ºi care sperã sã
îºi întâlneascã la un moment
dat pãrinþii?

Da, a fost interesant pentru cã
imediat ce filmul a fost prezentat
în Israel în câteva internate câþiva
tineri adoptaþi au venit la noi sã
ne cearã sã îi ajutãm sã îºi gãseascã
propriile origini biologice. Unul
dintre ei era „Ronili“ din film,
mentorul Hannei ºi prietena ei
cea mai bunã, care la rândul ei
viseazã sã îºi întâlneascã tatãl, pe
care nu l-a vãzut niciodatã.

Ne-ar face mare plãcere sã-i
ajutãm pe toþi aceºti copii sã îºi
gãseascã pãrinþii adevãraþi. Noi
credem cã cel mai important
lucru, ºi dreptul oricãrui copil,
este sã cunoascã adevãrul despre
propria lui identitate, chiar dacã
uneori acest adevãr doare.

CRISTINA PPETRESCU

interviu
Timna Goldstein-Hattab, 
Hadar Kleinman-Zadock

regizoare, „Scrisoarea Sumnei“

Documentaristul, iinvizibil pprecum oo mmuscã ppe pperete

10 lucruri despre Astra Fim Junior 2012 
esential Viaþa îmbuteliatã

Urs Schnell, Elveþia, Germania
Competiþie: EEco CCinematogrAFF, 990 mmin.
 Marþi 116 ooct., 112:00, ssala MMarshall

 Vineri 119 ooct., 220:00, ssala SStudio

Jurnalistul Res Gehringer îºi propune sã arunce un pic
de luminã asupra unui subiect de importanþã mondialã.
Apa este subiectul în cauzã, resursa cea mai banalã ºi
totodatã cea mai importantã a planetei. Problema de
aceastã datã este comercializarea excesivã, nejustifi-
catã, ºi acapararea surselor de apã de cãtre companii,
în particular subiectul þintã al acestui film – Nestlé, una
din cele mai profitabile societãþi comerciale din istorie.
Tendinþa spre
monopol, exploa-
tarea agresivã, mar-
ketingul bazat pe
dezinformare ºi
ascundere a unor
adevãruri vitale,
toate acestea sunt
luate în vizor de Res, conaþionalul celor de la Nestlé. Cifrele
(compania numãrul 1 în lume pe profil, 110 miliarde de
franci profit anual, 10% din aceºtia corespunzând apei
îmbuteliate, etc.) ºi mai ales faptele (lipsa apei curente ca
problemã globalã, adevãrul din spatele acþiunilor umanitare
ce poartã emblema companiei elveþiene, lipsa de comuni-
care) sunt prezentate ca atare, însã degetul acuzator ridicat
de filmul lui Urs Schnell este cât se poate de direct.

MILITON SSTÃNESCU

,



Câteva ssute dde ccopii sse îînºirã ppe
scãrile CCasei dde cculturã, lla ddes-
chiderea AAstra FFilm JJunior. DDouãzeci
de ººcoli ddin SSibiu ººi îîmprejurimi ss-aau
revãrsat îîn ssãlile dde ccinema AAFF.
Unele ggrupuri iies, aaltele iintrã, nnon-
stop –– ººi ee aabia îînceputul ccelor ppatru
zile dde mmaraton dde ffilm ddocumentar
educativ, ppentru eelevi.

„Am venit de la opt, de la prima
orã. În fiecare an îi aducem aici pe
copiii din clasa I. Am vãzut Esperanto,
copiii apei”, ne spune o educatoare
care încearcã sã þinã grupaþi, pe scãrile

Casei de culturã, treizeci de prichindei.
„Ne-a plãcut foarte mult documen-
tarul cu apa – copiii au grijã de mediu”,
intervine, pedantã, o fetiþã. „Mie mi-a
plãcut Cum se fabricã” (bãieþel, spirit
ingineresc); „ºi chestia cu operaþia la
ochi” (bãieþel entuziast, se apucã sã
explice toate detaliile tehnice).

„Venim aici încã din clasa I. Acum
e deja a patra oarã, ºi o sã mai venim ºi
la anul. Poate o sã ajungem ºi în altã zi,
cu pãrinþii”, spune o fetiþã blondã
dintr-un grup de copii de-a patra,
înºiraþi în foaier. „Am vãzut oceane ºi
alge ºi chirurgi ºi cum se fabricã
covoarele” (bãieþel, în acelaºi grup,
spirit rezumativ). Cum e în sala de
cinema? „Frumos, interesant, mare.
Ne place mai mult în salã, mai mult
decât la televizor.” Aþi repeta expe-

rienþa? „Da, ne-a plãcut. Documen-
tarul cu algele a fost super!”

„Azi venim cu elevi de la clasele 5-8”,
ne spune o profesoarã din Turnul
Roºu. „E prima vizionare pentru ei, la
un festival de film documentar. Scopul
e sã înveþe cum sã se comporte într-o
salã de cinema, ºi caracteristicile unui
film documentar. Prin ce se deosebeºte
acest tip de film faþã de filmele pe care
le vãd ei acasã, la televizor.” Copiii din
grup se foiesc pe scaune, în rândul de
sus al sãlii. „Nu am mai vãzut docu-
mentar la cinematograf”, spune cu
convingere un bãiat care stã lângã pro-
fesoarã. „Am mai vãzut filme, dar nu
documentar, pânã acum, la cinema”,
completeazã o colegã. „Ne plac docu-
mentarele de la televizor, dar e frumos
sã le vezi în salã.”  

4 PPAARRAAGGRRAFF

ziarul AAstra FFilm FFestival SSibiu

Redactor-ººef: Cristina Petrescu
Redactori: Cãtãlin Sturza, Robert
Bãlan, Laura Dumitrescu, Militon
Stãnescu, Eliza Zdru
Tehnoredactor: Nicu Ilie
Foto: Francisc Arrany , Eliza Zdru

PPaarraaggrrAFF

Scrisoarea Sumnei
Hadar Kleinman- Zadock ºi
Timna Goldstein-Hattab, Israel
Made iin RRomania, 554 mmin.
Marþi 116 ooct., 118:00, ssala  SSãucan
Duminicã 221 ooct., 117:00, ssala MMarshall

În categoria Made in Romania acesta este singurul film
care nu se petrece aici ºi nu este vorbit în limba românã.
Personajul sãu principal, Sumna, este însã cea „made in
Romania“. Datã spre adopþie când avea 3 zile ºi dusã în
Israel la noua sa familie, Sumna ºi-a vãzut dosarul de adopþie
la 12 ani, iar de atunci (acum are 19 ani) nu viseazã decât la
momentul în care va reuºi sã îºi întâlneascã mama biologicã
din România. O personalitate dificilã, Hannah, cum i se
spune Sumnei în þara sa adoptivã, nu se înþelege bine cu
pãrinþii sãi ºi pe perioada adolescenþei se dovedeºte un
copil greu de stãpânit, astfel încât este aproape abando-
natã a doua oarã ºi trimisã sã îºi petreacã copilãria la
internat. Înainte de a pãºi în viaþa de adult (ºi de a se înro-
la în armatã, obligatorie pentru fete în Israel), Hannah
angajeazã un detectiv pentru a-i gãsi mama în Romania,
începând asfel o cãlãtorie emoþionalã tumultoasã dinspre
familia de împrumut spre mama care a renunþat la ea,
cãutând rãspunsuri ºi obþinând ºi mai multe întrebãri.

CRISTINA PPETRESCU

Mese în familie
Dana Budisavljevic, Croaþia
Competiþie: IInternaþional, 449 mmin.

Marþi 116 ooct., 117:00, ssala SSãucan
Sâmbãtã 220 ooct., 114:00, ssala MMarshall
Descoperind cã cel mai dificil, dar ºi cel mai inevitabil
subiect pentru un film documentar este propria viaþã, Dana
Budisavljevic se întoarce la mesele în familie cu pãrinþii ºi
fratele sãu, luând cu ea o camerã de filmat ºi începând sã
punã „pe tavã“ chestiuni cu adevãrat importante: de ce
homosexualitatea ei este un subiect tabu ce a îndepãrtat
membrii familiei ºi mãsura în care aceºtia se acceptã unii
pe alþii cu toate defectele ºi idiosincraziile fiecãruia.
Dejunurile sau cinele obiºnuite în familie, care ar fi tre-
buit sã îi apropie, dar care nu fãceau decât sã îi înde-
pãrteze mai mult pe unii de alþii, cu discuþii evazive
despre vreme, politicã sau cheltuieli banale, se trans-
fomã astfel într-un lung proces izbãvitor de acceptare a
celor care ar trebui sã ne fie cei mai apropiaþi în viaþã,
dar care de fapt sunt, de multe ori, cei mai strãini.
Distins cu o menþiune specialã a juriului ºi cu premiul
publicului la festivalurile de film ZagrebDox ºi Sarajevo ºi
cu premiul pentru cel mai bun debut balcanic la
DokuFest 2012, Mese în familie este un demers curajos
de autodescoperire, aducând pe ecran farmecul discret
al unor evenimente atât de familiare nouã tuturor, dar ºi
atât de universale, încât probabil cã vor aminti multora
cã mai sunt încã de dat câteva telefoane acasã.

ELIZA ZZDRU

Zãpada tãcutã
Jan van den Berg ºi Pipaluk
Knudsen-Ostermann, Olanda
Competiþie EEco CCinematogrAFF, 771 mmin.

Marþi 116 ooct., 113:00, ssala SSãucan
Sâmbãtã 220 ooct., 111:00, ssala MMarshall
Pipaluk Knudsen-Ostermann, coautoare a acestui film, alã-
turi de Jan van den Berg, este ºi eroina documentarului de
lung metraj pe care îl puteþi urmãri astãzi. Acesta face parte
dintr-un proiect omonim mai amplu, care include ºi un scurt
metraj, un website, precum ºi materiale educaþionale desti-
nate instituþiilor de învãþãmânt. Scopul declarat este acela
de a atrage atenþia asupra poluãrii globale în creºtere, în
special a pesticidelor persistente, ca DDT-ul.
Apa, ca element ubicuu pe Pãmânt ºi permanent în
miºcare, este purtãtorul acestor otrãvuri, ºi Pipaluk îºi
exprimã, într-un mod foarte personal, teama de efectele
pe termen lung (cancer, probleme de fertilitate, scãderea
IQ-ului, transmiterea de la mame la feþi a pesticidelor din
sânge), dar ºi speranþa  cã oamenii pe care i-a întâlnit în
cãlãtoria ei prin lume (Tanzania, India, Costa Rica),
oameni dispuºi sã lupte pentru ei dar ºi pentru tot restul
populaþiei planetei, vor reuºi sã aducã schimbarea.

MILITON SSTÃNESCU

Astra Film Junior

Vox Pop
pãrerile micilor cinefili

 Marþi 116 ooct., 118:00, ssala MMarshall

Titlul s-ar mai putea scrie ºi Fuga (d)in rai, deoarece per-
sonajele principale ale acestui trist film îºi reneagã raiul
impus de acasã ºi sar gardul ferecat al Edenului în grãdi-
na vecinului, în cãutarea copacului cunoaºterii ºi a ceva
ce nu mai vãzuse neam de neamul nostru de nãscuþi în a
doua jumãtate a secolului 20: democraþie, libertate.
Sunt douã poveºti uluitoare, una cu happy end, alta nu, ºi
amândouã cu ochii umezi. Prima ne vorbeºte despre grup
de „uneltitori“ care încearcã sã iasã din þarã în timpul

comunismului sub pretextul unei false nunþi la graniþã, pe
Dunãre, fãrã miri, dar cu nuntaºi pe picior de fugã.
A doua povesteºte o evadare ca în filme, cu avionul utilitar
de agriculturã, zburând la firul ierbii peste întreaga Ungarie,
pânã în Austria, unde în câmpul unui fermier au aterizat în
1980, nãuci ºi epuizaþi de fricã, 20 de refugiaþi români.
Fuga din rai al lui Stelian Tãnase este un film pe care nu tre-
buie sã îl rataþi, un documentar emoþionant ca o scrisoare
de demult ºi palpitant ca un film poliþist de acþiune.

CRISTINA PPETRESCU

Fuga din rai
Stelian Tãnase
Made in România, 88'
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