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Astra Film Festival

2012

)

Punctul culminant al celei de-a douãsprezecea ediþii Astra Film
Sibiu a fost Gala decernãrii premiilor, deschisã, sâmbãtã seara, în
acordurile formaþiei Anton Pann. Din peste o mie de documentare
înscrise în preselecþie, în acest an, au fost distinse opt filme,
incluzând ºi un premiu ex-aequo acordat la secþiunea Student.
Juriul, format din Luciano Barisone (directorul Festivalului Interna-
þional de film documentar din Elveþia Visions du Réel din Nyon în 2000),
Sorin Botoºeneanu (Decan al Facultãþii de film din Universitatea
Naþionalã de Artã Teatralã ºi Cinematograficã I.L.Caragiale din
Bucureºti), Hanka Kastelicová (producãtor executiv al departa-
mentului Film Documentar pentru HBO Europa), René Kubásek
(directorul Centrului Ceh), Cristian Niþulescu (membru CA SRTV ºi
consilier management TVR3, fost producãtor executiv la departa-
mentul de ºtiri al Societãþii Naþionale de Televiziune), Christophe
Pomez (consilier pe probleme de cinema ºi teatru al Ministerului
Culturii din Franþa, actualul director al Institutului Francez din
România, filiala Cluj-Napoca), Cristi Puiu (regizor ºi scenarist),
Michael Stewart (antropolog ºi director al festivalului de film docu-
mentar Open City de la Londra), a hotãrât premiile, prezentând
pentru fiecare dintre ele o motivaþie a alegerii.

Secþiunea Eco
CinematogrAFF
„Gone Wild“, Dan Curean

Motivaþia jjuriului: „Filmul prilejuieºte o expe-
rienþã antropologicã profundã ºi relevã cu subtili-
tate fragilitatea mult contestatã a ecosistemului
nostru. Un film profund cinematic, cu imagini de
neuitat din Delta Dunãrii, evocând sãlbãticia ºi
fragilitatea unui loc unde oamenii sunt subor-
donaþi puterii naturii.“

Discursul ccâºtigãtorului: „În
general se mulþumeste unor
oameni importanþi pentru
film, eu aº vrea sã
mulþumesc cailor... Nu ºtiu
cum se spune în limba lor
mulþumesc, dar cred cã, dacã

mã înclin, aºa cum se înclinã ei, e suficient...
Ne-au fãcut pe noi, oamenii, sã simþim ºi sã
redescoperim ce înseamnã libertate, gustul
vieþii sãlbatice, aºa cum ni-l transmit ei nouã.
Cred cã acest premiu înseamnã o ºansã în
plus pentru acei cai, care exprimã în modul
cel mai frumos ºi mai poetic ceea ce înseam-
nã libertate.“ 

Marele premiu
„Cântec de leagãn din Phnom
Penh“, Pawel Kloc

Motivaþia jjuriului: „Filmul traseazã portretul
complex al unui bãrbat  a cãrui dorinþã sin-
cerã de a gãsi dragostea se loveºte de o
societate coruptã la scarã largã de prosti-
tuþie. Autorul se plaseazã în aceeaºi si-
tuaþie delicatã în care se aflã protagoniºtii
sãi, iar privitorul rãmâne cu gustul amar al
dezamãgirii în faþa realitãþilor vieþii. Juriul a
fost impresionat de aceastã intensã ºi
dureroasã cãlãtorie la capãtul nopþii.“

Discursul ccâºtigãtorului:
„Juriul a spus deja totul,
nu ºtiu ce mai pot adãuga.
Vreau doar sã mulþumesc
pentru invitaþia de a parti-
cipa la festival, a fost o
experienþã minunatã, cu

un public grozav. Le mulþumesc, nu în
ultimul rând, ºi prietenilor care m-au ajutat
la acest film. Nu ºtiu ce sã mai adaug,
sunt copleºit.“

Motivaþia jjuriului: „Revista Formula AS,
ce militeazã de 10 ani pentru salvarea
Roºiei Montane, este onoratã sã pre-
mieze un documentar care, prin calitatea
sa, prin unghiul obiectiv de abordare,
continuã sã menþinã vie atenþia asupra
acestei pãrþi a României, care se aflã
într-adevãr la marginea prãpastiei.“

Discursul ccâºtigãtorului:
„Ieri nici nu bãnuiam cã
voi primi acest premiu…
Am fost foarte surprins
de reacþia publicului de
ieri searã, când s-a
aplaudat minute în ºir la

sfârºitul proiecþiei, cred cã asta spune
tot despre film. Vã mulþumesc, Astra
Film Festival, pentru ocazia de a ne
prezenta filmul în premierã aici.“

Secþiunea Student
„Ultima stradã“, Rasmus
Sievers, Marina Monsonís

Motivaþia jjuriului: „Momente pline de poezie
se succed într-o ambianþã care combinã nos-
talgia pentru vremurile trecute cu dorinþa de
a reînvia evenimentul. Rasmus Sieves ºi
Marina Monsonis au realizat un documentar
amuzant, autentic ºi profund uman.“

În lipsa co-regizoarei Marina
Monsonís, premiul a fost
acceptat doar de Rasmus
Sievers: „Acest premiu este
în egalã mãsurã ºi al
Marinei Monsonís, care nu
a putut fi aici în aceastã

searã. Ne bucurãm cã am fost primiþi atât
de bine în lumile oamenilor de pe strada din
Barceloneta, fãrã ei nu ar fi fost posibil
acest film, care rãmâne ca o mãrturie a
existenþei lor. Mã bucur foarte mult pentru
acest premiu, dupã cinci ani de producþie ºi
un an de eºecuri la alte festivaluri, ne
motiveazã sã mergem mai departe.“

Secþiunea Student
„Schimburi Cuºer“,
Iris Zaki

Motivaþia jjuriului: „Prin simplitatea 
procedeului tehnic utilizat – filmare 
din unghi fix cu încadrare pe recepþia 
unui hotel – Iris Zaki ne livreazã felii 
de viaþã ºi momente ale întâlnirii 
autoarei cu „celãlalt“. Conversaþiile 
de la recepþie sunt de la cele mai 
banale, la unele foarte revelatorii 
pentru percepþia ºi reflecþiile 
spectatorului. Printr-un montaj abil,
autoarea oferã o privire intensã asupra
religiei ºi a vieþii.“

Discursul ccâºtigãtorului:
„Nu am prea multe de
spus, în afarã de faptul cã
apreciez foarte mult cã mã
aflu aici ºi cã am primit
acest premiu. Sunt foarte
onoratã, ador acest festi-

val, e unul dintre cele mai faine, sunt
foarte fericitã, vã mulþumesc!“

Secþiunea Internaþional
„Se crede cel mai bun“, Maria
Kuhlberg 

Motivaþia jjuriului: „Urmãrind acest film intim
ºi sincer, spectatorul se identificã cu prota-
goniºtii ºi se simte îndemnat sã arunce o
privire cãtre relaþiile trecute ºi prezente cu
cei care îi populeazã universul personal.“

Regizoarea Maria Kuhlberg
ºi-a þinut discursul de
acceptare a premiului de la
distanþã, din Suedia, trans-
miþându-ne o înregistrare
video: „Când am primit
mesajul am fost tare fericitã,

a fost o surprizã minunatã, ºi regret cã nu
pot fi acolo, alãturi de voi, dar din pãcate
îmi este teribil de fricã sã zbor. Filmul meu
este un mesaj despre felul în care expe-
rienþele din copilãrie ne pot afecta viaþa
adultã, limitându-ne posibilitatea de a lua
deciziile cele mai bune ºi chiar fãcându-ne
sã repetãm, în mod inconºtient, greºelile
pãrinþilor noºtri.“

Motivaþia jjuriului: „Orice deliberare despre
iubire naºte controverse. A fost ºi cazul
membrilor juriului, care ºi-au declarat sen-
timentele pentru mai multe dintre filme.
Pentru umorul intrinsec  al abordãrii ºi
pentru o realitate universalã, chiar dacã
este descoperitã în România, pentru sub-
tilitatea portretizãrii personajelor ºi pentru
o muncã bine fãcutã, juriul acordã acest
premiu filmului Noosfera“.

Discursul ccâºtigãtorului:
„Mulþumesc juriului ºi
Festivalului de Film Astra
cã ne-au invitat,
mulþumesc ºi personajelor
din film, domnului profesor
ºi nevestelor sale, toate

trei victime ale poveºtilor lui despre „noos-
ferã“, dar care îl iubesc in continuare.“

Premiul „Realitãþi
româneºti“, oferit de TVR
„Noosfera“, Artchil Khetagouri,
Ileana Stanculescu

Motivaþia jjuriului: „Pentru inteligenþa si
dragostea cu care s-au apropiat de un
subiect mai degrabã lipsit de strãlucire,
reuºind sã-i restituie frumuseþea ºi adevãrul
conþinute  în momentele fãrã glorie ale vieþii
de la bloc, în gesturile banale ale omului de
lângã noi, în surâsul aproapelui nostru.“

Discursul
câºtigã-
toarelor: „Ce
surprizã mi-
nunatã! Atât
Charlotte, cât
ºi eu suntem

foarte fericite cã am venit la Sibiu sã ne
prezentãm filmul publicului român. Am vrea
sã le mulþumim din suflet ºi oamenilor de
la bloc, ei sunt cei care au fãcut posibil
acest film. Le mulþumim, nu în ultimul rând,
ºi juriului, ºi publicului de aici, din Sibiu.“

Secþiunea România
„Cheltuieli comune“, Anne
Schiltz, Charlotte Grégoire

Premiu special acordat
de revista Formula AS
„Roºia Montanã, un loc la marginea
prãpastiei“, Fabian Daub
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Au fost multe filme intrate
în competi]ie anul acesta. A]i
reu[it sã le vede]i pe toate?

Am vãzut toate filmele din ca-
tegoriile Student [i Eco Cinema-
togrAFF, din al cãror juriu am
fãcut parte.

Cum vi s-au pãrut acestea,
vãzute prin prisma experien]ei
dumneavoastrã extinse în do-
meniu, comparate de exemplu
cu filmele de la alte festivaluri
din acest an?

Filmele din categoria Student
sunt fantastice. Selec]ia de filme
per total a fost substan]ialã, [i
toate foarte bune, la nivel inter-
na]ional. Am avut câte un singur
premiu de acordat, dar am fi putut
da, din punctul meu de vedere,
lejer trei sau patru. N-a fost deloc
o decizie u[oarã. La sfâr[it au
rãmas filme extraordinare care nu
au primit recunoa[terea pe care o
meritau. E pãcat. Pe de altã parte,
[i unii s-ar putea sã fie leza]i, eco-
cinematografia e o idee interesan-
tã, dar filmele studen]ilor, [i cred
cã vorbesc pentru to]i cei din juriu
aici, au fost cele mai interesante.

Presupun cã cele din catego-
ria Eco CinematogrAFF au tre-
nat din punct de vedere artistic,
al formei.

Da. Ce am încercat acolo a fost
sã alegem un film care avea o anu-
mitã calitate cinematograficã. Care
sã fi fost mai mult decât o simplã
discu]ie pe teme ecologice, care sã
fi folosit forma cinematograficã
pentru a explora ceva mai larg de-
atât... Deci nu doar un film mani-
fest. Ce vreau sã spun este cã, per-
sonal, calitatea jurnalismului în
aceste filme mi s-a pãrut sub-stan-
dard. Unii s-au complãcut în a face
filme care dau publicului ce vrea
acesta sã vadã, cu o coloraturã ide-
ologicã puternicã, [i calitatea pro-
cesului de investiga]ie a avut de
suferit. Nu e ceva universal, dar a
fost adevãrat în unele cazuri – ca
filmele de care vorbeam mai
devreme, filmele manifest. Oa-
menii nu investigheazã ambele
pãr]i ale pove[tii, din pãcate. 

Filmele din categoria Student,
pe de altã parte, nu au suferit de
acest neajuns. Cercetarea e bine
fãcutã, jurnalismul este foarte bun.
Au reu[it sã acopere foarte bine
aspectul acesta foarte important al
descoperirii a ce se întâmplã de
fapt în cazul surprins în film.
Acesta mi se pare un lucru foarte
important, pentru cã nu e deloc
bine dacã documentarul fãcut nu
reu[e[te sã ilustreze ceva foarte

adevãrat despre lume. De exemplu,
„Strem] 89“. Pãrerea mea e cã e cel
mai bun film despre revolu]ie.
Surprinde foarte bine situa]ia din

România la momentul respectiv –
oarecum haoticã, oameni care se
îmbãtau, aproape împu[cându-se,
dar din fericire nefãcând-o pentru
cã acum sunt vecini; dar [i schim-
barea, pentru cã în final a fost
vorba de o revolu]ie. România n-a
mai fost aceea[i dupã 1989. {i fil-
mul func]ioneazã, pentru cã rea-

lizatorul lui s-a gândit mult timp la
ce s-a întâmplat cu adevãrat acolo,
a documentat bine totul.

Fiecare an e diferit la AFF,
dar anul acesta mi s-a pãrut cã a
beneficiat de o listã de filme
deosebit de bunã. O selec]ie
interna]ionalã foarte bogatã [i de
foarte bunã calitate.

V-a]i mai întâlnit cu unele
dintre aceste filme [i în altã
parte, de exemplu la London
Open City? 

Unele au fost într-adevãr
prezente [i acolo. Pe altele nu
le-am primit, de exemplu ne-a scã-
pat din vedere „Jerome Jerome“,
[i regretãm. Dar „Solar Eclipse“,
filmul ceh despre Africa, a fost.
Un film foarte amuzant, plãcut de
urmãrit. Important, interesant.
Fiecare festival are propriul sãu
ritm, propriile sale cercuri, re]ele.
De unele filme auzim, de altele
nu. Nu vãzusem, pânã sãptãmâna
asta, multe din filmele prezente la
Astra, dar am fost plãcut surprins
de calitatea lor.

A]i gãsit interesant, poate prin
prisma antropologului social, fap-
tul cã multe dintre filmele ce
vizau un anumit subiect ajung sã
atingã, mãcar în treacãt, [i latura
socialã/umanã a pove[tii?

Da, în special dacã faci un film
într-un stil mai degrabã observa-
]ional. E oarecum inevitabil, chiar
dacã faci un film despre o anumitã
problemã – „Ro[ia Montanã“ de
exemplu – sã ajungi, dacã ai ceva
valoare ca realizator, sã explorezi [i
rela]iile interumane, [i sã î]i
explorezi tema principalã prin aces-
tea, prin impactul asupra oame-
nilor. Filmul te conduce singur în
aceastã direc]ie. Filmul de care am
vorbit, „Strem] 89“, se axeazã pe
acei oameni, în acel loc [i în acea
perioadã. Asta reu[e[te cel mai bine
sã surprindã un documentar.

„Strem] 89“, pe de altã parte,
asta î[i propune de la început sã
ilustreze. Alte filme pornesc
într-o anumitã direc]ie [i ajung
sã atingã [i partea socialã.

A[a e. Iar în alte cazuri nici nu
existã un subiect evident – sunt

doar explorãri ale condi]iei uma-
ne. „Schimburi cu[er“ este un bun
exemplu, [i mai sunt [i altele.
„Ultima stradã“, filmul de la cate-
goria Student, nu e un film
despre o problemã. Este pur [i
simplu o pledoarie pentru un
timp [i un spa]iu.

Dupã atâtea edi]ii la care
a]i fost deja, cum vi se pare
Astra Film Festival 2012, com-
parat [i cu anii anteriori, dar [i
cu alte festivaluri de profil din
Europa?

Extraordinar la acest festival e
cã nu este un eveniment comer-
cial, e o sãrbãtoare a filmului, un
loc de întâlnire al realizatorilor. E
foarte plãcut sã vezi atâ]ia regizori
[i oameni de film aici anul acesta.
Nu e niciodatã u[or sã determini
realizatorii sã vinã, pentru cã au
programe încãrcate, nu au prea
mul]i bani, a[a cã tot respectul [i
felicitãri organizatorilor pentru cã
au reu[it sã facã festivalul atât de
atractiv. E impresionant, la fel
cum e impresionantã însã[i men]i-
nerea în via]ã a AFF în condi]iile
economice dificile actuale. Mai
mult, s-a reu[it pãstrarea [i chiar
extinderea dimensiunilor festivalu-
lui, a evenimentelor periferale –
muzica, masterclass-urile, expo-
zi]iile. Iar faptul cã în aceste con-
di]ii economice numãrul de vizio-
nãri a rãmas constant cre[te va-
loarea experien]ei, e o dovadã cã
oamenii sunt dispu[i sã plãteascã
pentru a vedea filmele, [i cã deci a
fost o strategie de succes.

Oamenii nu vin din curiozi-
tate, nu intrã în salã ca sã „vadã
ce-o fi acolo“, vin cu un film în
minte, î[i doresc sã cadã ceva
anume.

Exact, existã un angajament al
audien]ei. {i în general, în cei 20 de
ani ai festivalului, acesta s-a schim-
bat, a evoluat – calitatea filmelor,
tipurile de discu]ii, varietatea pu-
blicului, faptul cã acum existã o
expunere interna]ionalã, [i nu mai
sunt doar creatorii filmelor, vin
oameni din multe alte ]ãri special
ca sã asiste la festival.

MILTON SSTÃNESCU

„Am aavut uun ssingur ppremiu
de aacordat, ddar aam ffi pputut dda

trei ssau ppatru“

interviu

Michael Stewart
membru al juriului, Categoriile:

Student ºi Eco CinematogrAFF

Într-un Phnom Penh rãvãºit de sãrã-
cie, mizerie ºi prostituþie, doi oameni
– Ilan Shickman, un ghicitor în cãrþi
israelian venit in Cambodgia în
cãutarea unei vieþi mai bune, ºi iubita
lui Saran – se chinuie sã supravie-
þuiascã, la fel ca orice familie nor-
malã. Au douã fetiþe, Marie ºi
Jasmine, însã, din cauza sãrãciei, sunt
nevoiþi sã o dea pe cea mai mare unei
familii adoptive. Tristeþea lor e subli-
niatã de o chinuitoare lipsã de afecþi-
une cãreia cei doi se strãduiesc din
rãsputeri sã îi facã faþã. Comunicarea
dintre ei are diferite baraje, dar cea mai
importantã este legatã de felul rudimen-
tar în care vorbesc engleza, o limbã

strãinã pentru ambii ºi care aproape cã
devine personaj în film. Imersatã în viaþa
lor cotidianã, camera urmãreºte proce-
sul trist de decãdere a acestei familii
neobiºnuite, forþatã de circumstanþele
nefaste sã se despartã. Proiectat, printre
altele, în cadrul festivalurilor Visions du
Réel ºi HotDocs, „Cântec de leagãn din
Phnom Penh/ Phnom Penh Lullaby“ a
primit premiile „Silver Dragon“ ºi „Silver
Horn“ în cadrul Festivalului Internaþional
de film din Cracovia (2011), pentru meri-
tul de a fi „utilizat un limbaj expresiv pen-
tru a descrie o luptã neobiºnuitã pentru
iubire ºi acceptare în mijlocul unor
condiþii de viaþã dure“. 

ELIZA ZZDRU

„Nici mãcar nu aveam habar cã dupã
sec]iunea interna]ionalã se mai dã un premiu.
Am fost pe de-a-ntregul luat prin surprindere,
sutã la sutã. Premiile au fost cu totul [i cu totul
secrete. ªi acesta e un lucru foarte bun. Mã simt
foarte onorat de acest premiu, iar motiva]ia ju-
riului e cea mai frumoasã descriere a filmului
meu care s-a fãcut vreodatã. La modul cât se
poate de serios. Sunt foarte fericit, mai ales cã
toate documentarele pe care le-am vãzut aici, la
Sibiu – în jur de zece, pânã acum –, au fost,
într-adevãr, foarte bune.“

Pawel Kloc

câStigAtorul
Marelui premiu Astra Film

pentru documentarul
„Phnom Penh Lullaby“

Cântec de leagãn din Phnom Penh
Pawel Kloc, Polonia
Competiþie: Internaþional,

(



Sunte]i directorul Centrului
Ceh din Bucure[ti, asociat în
ultimii ani cu multe evenimente
culturale. Cum se încadreazã Astra
Film Festival în aceastã listã?

În primul rând, mul]umesc. Mã
bucur cã eforturile noastre nu trec
neobservate, dar din pãcate, în prin-
cipal din cauza logisticii [i a dimen-
siunilor reduse ale centrului nostru,
majoritatea evenimentelor organi-
zate de noi sunt în Bucure[ti. Dar
încercãm sã ajungem [i în alte ora[e
ale ]ãrii. De aceea ne bucurãm foarte
mult cã avem ocazia sã fim implica]i
în Astra Film Festival, aici, în Sibiu,
[i nu numai cu film, ci [i cu muzicã
(Floex [i DVA). Mai mult, vom
reveni în curând aici cu un spectacol
de teatru special, pe 10 noiembrie, la
Teatrul Radu Stanca.

Tot la Centru ave]i „Documen-
tary Mondays“, a[a cã îmi ima-
ginez cã a]i vãzut o grãmadã de
documentare.

A[a e, am vãzut multe, dar, [tii,
dacã iei cultura ca atare, sunt multe
lucruri despre care se poate vorbi. E
vorba de film, dar e [i vorba de mu-
zicã, dans, teatru, artã graficã,
design, dar dacã e un domeniu în
care Republica Cehã chiar are rezul-
tate deosebite, acela ar fi filmul doc-
umentar. Sunt mul]i documentari[ti
în momentul de fa]ã, în fiecare an
avem vreo 20 de filme în cine-
matografe, deci acum suntem un fel
de mini imperiu al filmului docu-
mentar. De aceea ]inem programul.
Sunt în principal filme cehe, dar am
avut [i câteva filme române[ti, chiar
câteva avanpremiere. E mereu plin
în salã, [i încercãm sã avem [i
discu]ii dupã fiecare film, ceea ce e
probabil cel mai atractiv. {i oferim [i
bere Staropramen dupã fiecare
proiec]ie. 

În contextul acesta, cum vi
s-au pãrut filmele de la Astra Film
Festival 2012?

Eu am fost în juriul a douã cate-
gorii, Student [i Eco Cinemato-
grAFF, ceea ce înseamnã cã nu am
vãzut nici pe departe toate filmele
prezente anul acesta la festival, ca cele
de la Interna]ional sau România, sau
cele din afara competi]iei. Dupã
mine, având în vedere cã cele Eco
sunt filme cu o tematicã, [i cã cele-
lalte sunt filme fãcute de studen]i,
nivelul general a fost unul foarte ridi-
cat. Am avut, to]i cei din juriu, pro-

bleme mari în a alege câte un câ[tigã-
tor. Filmele studen]ilor au fost în spe-
cial deosebit de bune.

Asta pare sã fie pãrerea generalã. 
Da, sunt bune, [i nu doar pentru

ni[te filme fãcute de studen]i, sunt
bune la modul absolut. 

Apropo de categorii, cele douã
la care a]i fost repartizat cred cã
v-au venit ca o mãnu[ã. Filmele din
categoria Student sunt în general
pe teme sociale, iar categoria Eco
CinematogrAFF – numele vorbe[te
de la sine.

Da, din punct de vedere al
subiectelor atinse, au fost pe sufletul
meu. Majoritatea filmelor m-au intere-
sat, dacã nu din punct de vedere al
formei, al imaginii, mãcar prin temã.

{tiu cã sunte]i [i fotograf do-
cumentarist. Cu ce ochi a]i vãzut
imaginea unora dintre filme?

Da, mã rog. Când nu sunt diplo-
mat, ca acum, tind sã spun cã sunt
fotograf. Dar în nici un caz nu sunt
fotograf în adevãratul sens al cuvân-
tului. E cel mai important hobby al
meu. Ocazional, când timpul îmi
permite, mai am câte o expozi]ie.
Dar în principal nu am timp pentru

a[a ceva, din pãcate. Mai fac, când [i
când, ni[te fotografii, dar nu lucrez la
nici un proiect în momentul de fa]ã,
nici un proiect de fotografie docu-
mentarã. Pur [i simplu nu am timp,
programul nu mi-o permite acum.

Pãcat. Ce crede]i însã despre
fotografie, comparatã cu filmul, ca
mod de exprimare documentarã?

Mã întrebi de parcã a[ fi teoreti-
cian. Inima mea e, sigur, la fotografie.
Dacã e vorba de film, prefer filmul
documentar [i într-o oarecare mãsurã
tind sã-mi placã mai mult cele cu o
calitate fotograficã. De exemplu îmi
place Wim Wenders foarte mult. De
multe ori mi se întâmplã sã aflu, dupã
un timp, cã vreun realizator de filme
documentare care îmi place foarte
mult a început ca fotograf. Deci cele
douã domenii sunt strâns legate. Sunt
mul]i oameni de film care au început
ca fotografi [i vice versa. Subcon-
[tient, cred cã ce caut într-un film e
flerul pentru imagini puternice, care
vorbesc de la sine, pentru o anumitã
surprindere a scenelor relevante.

O ultimã întrebare – a]i lucrat
cu Vaclav Havel. Cum a fost, ce
amintiri ave]i?

Da, a fost incredibil, [i eram tânãr
la momentul respectiv. Aveam un pic
peste 20 de ani, [i destinul mi-a oferit
[ansa de a lucra îndeaproape cu el [i
pentru destul de mul]i ani. O expe-
rien]ã de genul ãsta te îmbogã]este, sã
cuno[ti o persoanã ca Havel – [i nu
sunt mul]i ca el –, sã vezi pe cineva care
[i-a men]inut verticalitatea, a rezistat
în condi]ii de multe ori extrem de difi-
cile. Îi mul]umesc lui Dumnezeu cã fac
deja parte dintr-o genera]ie care nu a
fost pusã în fa]a unor decizii dificile.
N-am avut niciodatã de fãcut o alegere
grea, cum au fãcut cei din timpul
rãzboiului, sau din 1968, sau din tim-
pul comunismului, când ori colaborai,
ori copiii tãi nu aveau dreptul sã
meargã la [coalã. Ce po]i sã alegi în ast-
fel de condi]ii? Eu n-a trebuit sã fac fa]ã
unor astfel de situa]ii, [i nu [tiu dacã a[
fi avut tãria sã mã comport cum a
fãcut-o Havel, de exemplu, dar faptul
cã [tii cã au existat [i existã astfel de
oameni î]i dã putere – ãsta a fost unul
dintre lucrurile deosebite, unice, trãite
lucrând aproape de el. Po]i sã pui
partea asta în articol, sunt mândru de
asta, de faptul cã am lucrat cu Havel,
noi cehii, în general, suntem mândri cã
l-am avut.

MILTON SSTÃNESCU

„Ce ccaut îîntr-uun ffilm
e fflerul ppentru iimagini pputernice,

care vvorbesc dde lla ssine“
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membru al juriului, Categoriile:
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Astra Film Festival în cifre
Trei ssãli dde ccinema, ppatru ssecþiuni îîn ccompetiþie, ccinci
secþiuni nnon-ccompetiþionale, ººapte mmasterclass-uuri, nnouã
filme ppentru ccopii –– lla ffinalul uunei ssãptãmâni-mmaraton
AFF, iiatã ccâteva sstatistici ccare nne ooferã iimaginea dde
ansamblu aasupra ccelei dde-aa ddouãsprezecea eediþii aa
Festivalului dde FFilm DDocumentar AAstra ddin SSibiu. 

- 46 de filme documentare au fost selectate în acest an
pentru programele din afara competiþiei.
- 54 de filme documentare au participat în cele patru
secþiuni ale competiþiei.
- 71 este numãrul þãrilor din care s-au înscris la
începutul anului filmele pentru preselecþie.

- 83 de filme au fost prezentate anul acesta la Astra, fie
în premierã naþionalã, fie internaþionalã.
- 100 de filme, mai puþin de 10% dintre cele trimise la
festival pentru vizionare, au fost selectate anul acesta
pentru a participa în cadrul celor patru secþiuni com-
petiþionale ºi în programele speciale.
- 150 de voluntari au ajutat în acest an echipa de orga-
nizare a festivalului; 100 dintre aceºtia sunt din Sibiu,
ceilalþi din restul þãrii.
- 300 de ore au însumat filmele proiectate în aceastã
sãptãmânã în cele trei sãli ale Casei de Culturã.
- 1 172 de filme s-au înscris în preselecþia festivalului, la
începutul acestui an.
- 6 000 de copii au venit sã vadã filmele din secþiunea
Astra Film Junior.
- 50 000 de persoane vin anual la Festivalul de Film
Documentar Astra. Sperãm cã ºi dvs. v-aþi aflat printre
aceºtia.

esential,

Trei întâmplãri 
de la Astra Film
Festival 2012

Fostul senator Péter Eckstein-Kovács a pornit joi dupã-
amiazã din Cluj pentru a ajunge la Astra Film Sibiu. Cum
nu are maºinã, a încercat sã ajungã la film cu autocarul.
Toate biletele de la autocar fiind deja vândute, ºi cum d-l
Kovács dorea sã nu rateze proiecþia documentarului
despre Roºia Montanã, programat la 19.00, fostul sena-
tor a fãcut autostopul pânã la Sibiu. ªi a reuºit sã prindã
ºi proiecþia, ºi întreg weekendul, la festival. 

Dat fiind cã proiecþiile AFF au þinut uneori ºi pânã la
miezul nopþii, pentru a putea reîncepe cu forþe noi la 10
dimineaþa, ºeful sãlii Marshall a hotãrât cã e o bãtaie de
cap în plus sã se mai ducã ºi acasã. Aºa cã, într-o noapte,
s-a culcat în Casa de Culturã, pe o canapea ascunsã în
spatele panourilor din foaier. 

Ondrej, un tânãr antropolog venit din Cehia, a hotãrât,
alãturi de soþia sa japonezã, pasionatã ºi ea de filme
antropologice, cã banii le vor ajunge pentru a-ºi cumpãra
abonament la festival, dar cã vor face economie la capi-
tolul cazare. Prin urmare, Ondrej ºi soþia sa au pus cortul
în Dumbrava Sibiului ºi au locuit acolo toatã sãptãmâna.
În fiecare zi, de dimineaþã, cei doi au revenit în centrul
oraºului cu autobuzul, pentru a vedea cât mai multe filme
la AFF. 

inedit



Dumitru Budrala, directorul Astra Film
Festival, a urcat pe scenã la Gala decernãrii
premiilor AFF [i a mul]umit tuturor partener-
ilor [i sus]inãtorilor festivalului. La petrecerea
care a urmat galei, dl. Budrala a vorbit [i
despre edi]ia din 2013 – care va fi una specialã,
deoarece AFF va împlini 20 de ani.

Care sunt concluziile Astra Film
Sibiu 2012? 

Felicitãri, în primul rând, tuturor
câ[tigãtorilor, [i la cât mai multe filme
bune. Le mul]umim tuturor regizorilor de
film, [i considerãm cã to]i sunt premia]i,
dacã ne gândim la faptul cã, din 1 200 de
filme, fiecare sec]iune a selectat aproxima-
tiv 10. Mul]umesc [i sponsorilor, partene-
rilor, sus]inãtorilor festivalului [i volunta-
rilor. E o sãptãmânã care a trecut ca o clipã, a
fost un adevãrat maraton al filmului docu-
mentar, în care, împreunã, am avut posibili-
tatea sã cãlãtorim, lucru ce nu s-ar fi putut
întâmpla fãrã echipa de aur a Astra Film. La
anul se împlinesc 20 de ani, va fi o edi]ie
aniversarã, a 13-a edi]ie Astra Film Festival, la

care cu tot dragul vã a[teptãm. Vã mul]umim
pentru bucuria pe care ne-a]i fãcut-o, aflân-
du-vã alãturi de noi la acest festival.

Edi]ia de anul acesta este a 12-a, o
cifrã rotundã. Anul viitor se împlinesc
20 de ani de Astra Film – o altã cifrã
rotundã. La ce vã gândi]i pentru edi]ia
din 2013? 

La anul împlinim 20 de ani de film do-
cumentar la Astra Film Sibiu. Ne gândim,

pentru edi]ia din 2013, la ni[te lucruri
foarte atractive, foarte plãcute. La noutã]i,
la lucruri normale – dar oricum diferite
fa]ã de edi]iile de pânã acum. Lucruri care
sã te surprindã. 

Publicului i-a plãcut foarte mult docu-
mentarul cu Ro[ia Montanã. Felul cum a
fost aplaudat documentarul, când a pri-
mit la galã un premiu special – acesta l-a
fãcut, într-un fel, favoritul publicului.

E firesc. A[a a fost [i acum vreo patru
ani, când a fost difuzat un alt documentar
despre Ro[ia Montanã. O parte dintre
spectatori erau poate militan]i, iar juriul
alege [i dupã alte criterii.

{i petrecerile Astra Film?
Astea nu-s petreceri, sunt socializãri.

Schimburi de idei, poate brainstorming.
Vede]i cã toate chipurile sunt luminoase.
Oamenii au o anumitã plãcere sã vinã aici.
{i calitatea oamenilor care vin, în general,
la festival e una foarte bunã. Sunt oameni
mai aten]i la detalii, la nuan]e. 

Interviu rrealizat dde CCÃTÃLIN SSTURZA
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Tehnoredactor: Nicu Ilie
Foto: Sebastian Marcovici
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„Ediþia ddin 22013 vva ffi pplinã dde
lucruri ccare ssã tte ssurprindã“

În culisele Astra
Film Sibiu
Logistica AFF

„Faþa festivalui pe care o vãd invitaþii este
una, cea din spate este alta, mult mai com-
plexã. În spate, existã foarte multã muncã,
nu doar în aceastã perioadã a festivalului,
ci ºi înainte. Pregãtirile încep chiar de când
se încheie ediþia anterioarã. Avem câteva
zile de odihnã, de recuperare, dupã care
începem din nou. Se întâmplã ºi lucruri
nepregãtite, însã în ceea ce priveºte partea
tehnicã a festivalului, se iau mãsuri din
timp pentru a nu avea surprize. Odatã ce
festivalul devine, acum, anual, viaþa va fi ºi
mai antrenantã – nu vom mai avea, prac-
tic, timp de respiro.“ Mircea NNan , ccoordo-
nator aal llogisticii AAFF

Ce poþi face cu 
o sticlã de plastic?
Echipa Astra Film Junior a primit anul
acesta sute de sticle de plastic, ajunse în
containerul pentru reciclare, dar conþinu-
tul lor a fost expus în foaierul Casei de
Culturã. Acesta fost unul dintre punctele
regulamentului concursului de desene ºi
mesaje organizat la ediþia din 2012 a
Astra Film Junior. Dupã ce au vizionat un
film, elevii din clasele primare au primit
la plecare câte o sticlã de apã, în care au
adus apoi desenele fãcute pentru con-
cursul „Ce înseamnã apa pentru tine“.
Un lucru similar au fãcut ºi elevii de gim-
naziu care au fost la Astra, numai cã în
cazul lor n-a fost vorba de desene, ci de
mesaje care sã conþinã îndemnuri de a
economisi apa. 
„Apa“ a fost, de altfel, tema de anul
acesta a programului educaþional pen-
tru copii ºi adolescenþi Astra Film
Junior, creat în 2009. 
Cele mai reuºite mesaje ºi desene au
fost premiate sâmbãtã în cadrul unei
gale la care au fost prezenþi mare parte
dintre copiii ale cãror opere au fost
declarate câºtigãtoare, împreunã cu
profesorii lor. Sponsorii concursului,
Bucovina ºi Editura Corint Junior, au
fost darnici, oferind câte patru premii
pentru elevii din fiecare an de studiu în
cazul claselor primare ºi câte un premiu
pentru fiecare an de studiu la gimnaziu.
Nu puteau sã rãmânã nepremiaþi nici
singurul elev din clasa zero care a par-
ticipat la concurs, nici elevii din clasa a
II-a de la ªcoala „I.L. Caragiale“, care au
fãcut toþi un singur desen mare ºi au
primit pentru acesta un premiu special.   

ROBERT BBÃLAN

„Sunt de mar]i aici, am venit s` stau pân`
la sfâr[itul festivalului. Pentru mine este a
doua edi]ie. Am v`zut vreo dou`zeci de filme
pân` la gala de sâmb`t` seara. Sunt student` în
Cluj [i, pentru a veni la Astra Film Sibiu, mi-
am luat o mic` vacan]` de la studii. Pân`
acum, mi s-au p`rut foarte bune dou` docu-
mentare, „Metroul“ [i cel despre Ro[ia
Montan`. La proiec]ia documentarului despre
Ro[ia Montan` s-a aplaudat, în sal`, timp de
cinci minute la sfâr[it, a fost impresionant.“

„Am fost la multe filme, estimez c` la vreo
15-20, dar, surprinz`tor, nu am v`zut niciunul
dintre filmele premiate sâmb`t` seara. Mi-au
pl`cut foarte mult „Mama Illegal“, „Ajutor
pentru Mihaela“ [i „Gone Wild“. ªi documen-
tarul despre Ro[ia Montan`, pentru c`
prezint` un subiect controversat. M-a surprins
pl`cut Fabian Daub, care a încercat s` pre-
zinte ambele p`r]i. Eu locuiesc în Chicago  de
doisprezece ani [i, de fiecare dat` când auzeam
c` începe la Sibiu festivalul Astra, îmi doream

s` fiu aici. Acum, printr-o întâmplare fericit`,
m` aflu înapoi în Sibiu [i mi-am spus c` nu se
poate s` nu particip în fiecare zi la festival. Nu
mi se pare, oricum, un mare efort s` fiu aici
zilnic. Este un maraton foarte pl`cut.“

„Am ales câteva filme mai aproape de
mine, cumva. Eu m-am n`scut în Republica
Moldova [i, în mod evident, am fost mai
atent` la filmele care aveau [i o tematic`
legat` de locul meu natal. În Sibiu m-am sta-
bilit nu demult, dup` ce mi-am terminat
studiile. Am venit aproape în fiecare zi la
Astra Film. Anul acesta, am ajuns pentru
prima dat` la festival [i am fost impresionat`
de diversitatea subiectelor, [i de faptul c`
fiecare film a reu[it s` surprind` o latur`
foarte diferit` a vie]ii. Am un film favorit –
„Mama Illegal“. E un film care m-a atins
foarte puternic. Am observat [i reac]iile pu-
blicului, extrem de emo]ionante, [i sunt
bucuroas` c` am reu[it s` vorbesc [i cu una
dintre protagoniste – cu Grecu Aurica.“ 

vox pop
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