
Fanfara Transilvania din Cugir a
colindat luni prin centrul Sibiului
anun]ând deschiderea unuia dintre
cele mai importante evenimente cul-
turale ale ora[ului, dar [i a unuia din-
tre cele mai importante evenimente
în întregul peisaj cultural românesc.
E vorba, desigur, de cel mai vechi fes-
tival de film din România: Astra Film
Festival din Sibiu.

Festivalul s-a deschis luni seara cu
proiec]ia celui mai recent film al regi-
zorului care a pus bazele acestui
eveniment, Dumitru Budrala. „Satul
de demult“ este o produc]ie despre
cum se tr`ia odat` la sat [i despre
comorile care se ascund în Muzeul

Astra din Sibiu. Este un film despre
care directorul Complexului Muzeal
Astra, Valeriu Olaru, a declarat la
deschiderea festivalului c` îl impre-
sioneaz` de câte ori îl vede, c` e mân-
dru c` e sibian [i c` în Sibiu exist` o
asemenea comoar`.

Mândru de festivalul care a
început luni s-a declarat [i proasp`tul
pre[edinte al Consiliului Jude]ean
Sibiu, Ioan Cindrea (foto). „Vom
sus]ine Astra Film s` fie un festival
anual“, a spus Cindrea la deschiderea
oficial` a celei de-a dou`sprezecea
edi]ii. Înfiin]at în 1993, evenimentul
sibian a avut loc, în cele mai multe
cazuri, din doi în doi ani. De la înfi-

in]are [i pân` acum sunt trei lucruri
care au fost constante în acest festival
care a ajuns un brand în întreaga
lume: „sufletul festivalului“ în per-
soana directorului Dumitru Budrala,
prezen]a profesioni[tilor [i sprijinul
francez, constant înc` din 1994.

Fran]ei [i francofoniei i-a fost de-
dicat`, de altfel, cea de-a doua zi a fes-
tivalului, Ziua TV5 în care au fost
proiectate nu mai pu]in de patru
filme din aceast` ]ar`. {i pentru c`
între Ambasada Fran]ei, Institutul
Francez [i Astra Film exist` o „rela]ie
privilegiat`“, la deschidere a fost
prezent [i ambasadorul Fran]ei la
Bucure[ti, Philippe Gustin. Salutând
echipa de organizatori ai acestui festi-
val care „continu` s` promoveze do-
cumentarul de crea]ie, un produs ci-
nematografic exigent [i accesibil“,
Gustin a declarat c` ]ara pe care o
reprezint` va sus]ine în continuare
festivalul de la Sibiu, promi]ând pro-
grame speciale franceze [i pentru anul
urm`tor.

Început` cu sunete de fanfar`,
prima zi a festivalului s-a încheiat pe
acordurile aceleia[i trupe din Cugir,
care au r`sunat pe holurile Casei de
Cultur`, nu înainte ca trupa Floex
din Cehia s` urce pe scen` în ultimul
concert din mini-turneul lor în
România.

Activitatea Festivalului de Film
Astra se poate urmãri atât în edi]iile
zilnice ale ziarului ParagrAFF, cât [i
online, pe site-ul astrafilm.ro sau pe
pagina dedicatã, facebook.com/
AstraFilmFestival.

ROBERT BBÃLAN

ParagrAFF
Miercuri, 117 ooctombrie 22012
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Deschiderea oficialã

Astra vva ffi uun ffestival aanual

Astra Film Festival 2012

„Când lucrez la un
festival, mã simt în
concediu tot anul“

Dumitru Budrala, directorul Astra Film Festival, este,
a[a cum s-a spus în deschiderea oficial` de luni, „sufletul
festivalului“ din Sibiu. Când munce[te la un festival, sau
la un film documentar, se consider` în concediu tot anul,
iar ceea ce-l împinge înainte e sentimentul de împlinire,
atunci când vede c` un festival merge, c` la AFF se creeaz`
o atmosfer` special`, c` aici se întâlnesc oameni din toat`
lumea. 

Cât de solicitantã a fost etapa preselec]iei
filmelor care participã la Astra Film, în 2012; au fost
refuzate multe filme?

Uneori, refuz`m [i 1000 de filme. Dac` se înscriu
peste 1000 de filme, [i 1100, [i 1200, în unii ani. Pentru
preselec]ie lucreaz` o întreag` echip` de oameni specia-
liza]i, iar selec]ia final` ]ine cont [i de temele festivalului. 

Dupã ce se terminã festivalul, în octombrie, ce
face echipa Astra Film? Cât de repede se pregãte[te
de festivalul din anul urmãtor? 

Imediat cum se termin` o edi]ie, scormonim prin
creier pentru a g`si nout`]i, [i anun]`m imediat edi]ia
urm`toare. Nu avem timp s` lu`m nici o pauz`.
Trebuie preg`tite proiectele, pentru finan]are. Sunt
unele proiecte cu date foarte strânse, [i trebuie s` ne
apuc`m de treab` chiar imediat. 

Se munce[te, prin urmare, non-stop, tot anul? 
Dac` e[ti pasionat, dac` î]i place, nici nu se consi-

der` c` e o munc`. Suntem tot anul în concediu. Eu,
dac` lucrez la un film care îmi place, m` consider în
concediu. 

În competi]ie, anul acesta – ca [i la edi]iile ante-
rioare – vom vedea filme ale unor documentari[ti
din toatã lumea, de la Statele Unite la Olanda,
Rusia, România [i Israel. Notorietatea Astra Film
atrage documentari[tii la Sibiu? Iese [i Astra Film în
întâmpinarea lor?  

Majoritatea filmelor vin pe baza anun]ului pe care îl
punem pe site. În '93 era mult mai complicat, când nu
exista internetul, când nu puteai c`l`tori, din cauza vizelor.

(continuare în pagina 2) 
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A fost cândva în Cappadocia un sat plin de porumbei albi
ºi de faguri de miere. Dupã ce, în 1985, a fost recunos-
cutã ca parte a patrimoniului Unesco, regiunea s-a urba-
nizat în ritmul violent al cererii turistice, iar casele simple,
încã locuite de oameni seren pierduþi de lume, s-au trans-
format în mini-muzee, deschise publicului nepoftit.
Documentarul lui Eda Elif Tibet prinde în chihlimbarul unei
singure poveºti amintirile a ºapte oameni despre cum se
trãia în vechime în Cappadocia, despre cum se face
bulion, despre cum se ºlefuieºte onixul sau despre cum se
copilesc lãstarii de vie în pustietatea pietruitã a unei Turcii
pulsatile, dar puþin cunoscute. Formula mixtã a succesiunii
vocilor care deapãnã poveºti amalgameazã folclorul ad-hoc
cu invocaþia trecutului ºi cu respingerea inovaþiei care com-
promite tradiþia. Studiu etnologic în miniaturã, „28 days on
the Moon“ este convergenþa feericului integrat în ruralul
balcanic ºi a umanismului calin topit în mãrturia baladescã
a bãtrânelor ticãite, cu mâþele lor leneºe cu tot.

LAURA DDUMITRESCU

„The younger you are, the more aggressive you play“. Film
cu tezã în triptic despre experienþã ºi eºec, „Jucãtoarele
de ºah“ este cronica unei olimpiade ºahiste desfãºurate
în Germania ºi a unui obiectiv ratat, perpetuat în conflictul
dintre generaþii. Pildã despre moderaþie ºi mândrie, dar ºi
exerciþiu de observare a ineficienþei ideii de echipã în cioc-
nirea individualitãþilor, documentarul lui Stephan Hilpert
este indirect un mozaic de psihologii ºi de caractere
incompatibile. Este urmãrit cu precãdere chipul cãpitanu-
lui de echipã ca emblemã naþionalã în figura Elisabethei
Pähtz, cea mai tânãrã campioanã naþionalã ºi precoce
luptãtoare antrenatã de propriul tatã. Jocul de ºah, ca tip
de combat mental cu propria încrâncenare claustrantã,
apare, dincolo de contextul unui concurs, ca etapã de
maturizare ºi exemplu moral despre efemeritatea faimei,
despre precaritate ºi insuficienþã, despre talentul jubiliar
al tinereþii, blazarea experienþei lipsite de ºansa autore-
generãrii ºi dezechilibrul forþelor, în jocurile de orgolii.

LAURA DDUMITRESCU

„Era mai bine pe vremea lui Ceauºescu!“ este o opinie care
stârneºte de obicei polemici ºi primeºte priviri ucigãtoare.
Vãzând însã documentarul Gabrielei Bailardi, o sã vã
reþineþi poate aceastã rãbufnire. Constatarea se face, în
acest caz, în faþa deprecierii tragice a industriei româneºti
de la Revoluþie încoace, când fabrici profitabile, vechi de pe
vremea regalitãþii, au rãmas treptat fãrã bani, fãrã mate-
riale ºi fãrã comenzi, sub conducerea defectuoasã care nu
a reuºit sã se adapteze noii economii de piaþã. Uzina
mecanicã Nicolina, Fabrica de cãrãmizi Ciurea ºi Fabrica de
Þigarete – toate din Iaºi – ºi-au dat obºtescul sfârºit în
ultimii ani, dupã privatizare. În locul fabricilor de succes
sunt acum ruine jefuite de fierul vechi, aºteptând sã fie
demolate, iar terenurile – vândute. În Iaºi, dupã închiderea
acestor fabrici, ºi-au pierdut sursa de venit în jur de 100
000 de familii. Acestea sunt doar trei dintre cele peste
1200 de întreprinderi, fabrici, uzine ºi combinate închise în
România în ultimii 20 de ani de capitalism nepriceput.

CRISTINA PPETRESCU
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28 de zile pe Lunã
Eda Elif Tibet, Turcia
Competiþie: Student, 30 min.
 Miercuri 117 ooct., 112:00, ssala SSãucan
 Vineri 119 ooct., 117:00, ssala SSãucan

Jucãtoarele de ºah
Stephan Hilpert, Germania
Competiþie: Student, 56 min.
 Miercuri 117 ooct., 112:30, ssala SSãucan
 Vineri 119 ooct., 118:00, ssala SSãucan

(urmare din pagina 1)
Era o problem` atunci – scriai o

invita]ie sau lansai un anun], [i pân`
primeai un r`spuns trecea o lun`.
Acum, la ultimele edi]ii, e suficient
s` pui anun]ul festivalului, [i filmele
încep s` vin`. Exist` [i filme speciale
– s` zicem c`, dintr-un interes
anume, invi]i un anumit film, sau
poate mergem noi la alte festivaluri,
pentru c` [i noi c`l`torim la festival-
uri. Când întâlne[ti un film bun,
normal c` îl invi]i. 

Unde inova]i? Unde gãsi]i ele-
mentul care diferen]iazã edi]ia din
2012 fa]ã de cea din 2011, de exem-
plu? 

Primul [i cel mai important
lucru care face diferen]a sunt su-
biectele filmelor. Toate filmele au
teme proaspete, realitatea e într-o
continu` schimbare, rea[ezare – iar
filmele care vin aduc alte viziuni, alte
abord`ri despre realitatea din
România [i din toat` lumea. 

Un element care mie mi se pare
nou e latura a[a-zis mondenã a festi-
valului. Anul acesta mi se pare cã ea
iese în eviden]ã mai mult decât în
al]i ani – de la un film al lui Florin
Cioabã, în calitate de regizor de do-
cumentar, la doctorul Mencinicop-
schi, în calitate de protagonist al
unui film despre alimentele pe care
le mâncãm în România, la trei filme

despre daci. E o patã de culoare a
edi]iei din 2012, aceastã laturã mon-
denã – nu foarte cunoscutã, la Astra
Film Sibiu?

Da, este. A mai ap`rut aceast`
latur` [i în anii trecu]i. De exemplu,
la edi]ia din 2011 am avut filmul
„P`rintele Arsenie Boca: Omul lui
Dumnezeu“. Sala asta era efectiv
neînc`p`toare. A trebuit imediat s`
mai preg`tim o sal`, [i holul.
Simultan am avut trei proiec]ii, de[i
era programat` doar una. ªi specta-
torii – erau altfel de spectatori, nu
erau cei care vin de obicei la festival.
Dar exist` [i pentru ei documentare
interesante. 

De obicei vin studen]i la Astra
Film. Acum, erau oameni îmbr`ca]i
în sutane.

Nu erau doar preo]i. Erau [i
c`lug`ri, [i tot felul de oameni –
oameni credincio[i. Ei [i-l imaginaser`
într-un fel pe Arsenie Boca, [i voiau
s`-l vad`, a[a cum [i-l imaginau ei. 

Nu se separau ca apa de ulei,
studen]ii [i credincio[ii?

Era alt public. În sal` nu era pu-
blicul festivalului. Probabil c` [i anu-
mite filme de tipul „Toxic“, cu doc-
torul Mencinicopschi, va fi un alt tip
de public. Eu nu ar trebui s`-mi dau
cu p`rerea despre astfel de lucruri,
nu e etic-corect. Sunt directorul festi-
valului [i trebuie s` p`strez o anu-

mit` neutralitate. Îns` [i filmele de
acest fel sunt foarte bune. Juriul
decide. ªi, oricum, dezbaterile de la
masterclass-uri [i atelierele care se
construiesc [i în jurul acestor filme
urmeaz`, în linii mari, stilul consa-
crat al festivalului. 

La sec]iunile competi]ionale se
adaugã proiec]iile speciale [i master-
class-urile. În 2012, Astra Film Sibiu
gãzduie[te o sec]iune intitulatã
„Docstories Marea Neagrã“, cu
pove[ti din jurul Mãrii Negre. De
unde a pornit ideea aceasta, a unei
sec]iuni tematice despre Marea
Neagrã – la Sibiu?

ªi acesta este o dovad` despre fap-
tul c` Astra Film este luat în consider-
are, pe plan interna]ional. E un al
doilea episod – primul modul s-a
desf`[urat în Tbilisi, în Georgia.
Urmeaz` [i un al treilea modul, în
Amsterdam, la IDFA. Trainerii sunt
foarte buni, iar participan]ii vor
înv`]a s`-[i transforme pove[tile din
jurul M`rii Negre în filme. 

Deja sunt douã festivaluri,
Astra Film [i Astra Film Junior.
Anul acesta, Astra Film Junior a
fost premiat la Gala Societã]ii
Civile la sec]iunea Educa]ie, Învã-
]ãmânt, Cercetare. Cum reac]io-
neazã copiii? 

La prima edi]ie a fost un pic mai
greu. Copiii nici nu [tiau cum s`
reac]ioneze, pentru c` nu aveau
experien]a cinematografului. Era,
probabil, pentru prima oar` în via]a
lor când intrau într-o sal` de cinema.
Erau obi[nui]i cu filme de la televi-
zor, de pe internet, cu tipul acela
comercial de filme. Pur [i simplu
urlau când pornea clipul, b`teau din
palme. Acum nu mai avem pro-
bleme, nu mai e nevoie s` purt`m o

munc` prea complicat` de convin-
geri, pentru c` ei abia a[teapt` s` vin`
Astra Film Junior – copiii [i profe-
sorii. ªi cifrele sunt elocvente. Prima
edi]ie a avut, poate, o mie de partici-
pan]i, acum sunt [apte mii. Ieri, de
exemplu, au fost patru proiec]ii – a
trebuit s` dubl`m num`rul s`lilor. 

Care este cea mai simplã [i mai
profundã motiva]ie pe care o ave]i
dvs., personal, pentru sus]inerea
acestui festival – de 20 de ani
încoace?

Eu la întrebarea asta nu m-am
gândit, nici nu cred c` pot defini
aceast` motiva]ie. Îns`, în orice caz,
tot timpul am discu]ii cu so]ia mea,
Csilla (directorul artistic al festivalu-
lui), [i mereu spunem c` ne consum`
prea mult timp preg`tirea festivalu-
lui. Anul trecut, au fost ni[te reac]ii
ale lui David Dumitru, b`iatul nostru
cel mic, care tot auzea ce probleme
avem. Unele probleme erau legate de
finan]are – nu erau probleme legate
de filme, partea asta mergea de la
sine. ªi David zicea: „Tati, hai s`
facem o cas` mare, [i la primul etaj
facem un festival, la al doilea un festi-
val, la al treilea alt festival.“ 

A[a în]elegea el, la [ase ani,
povestea asta cu festivalul. Nu [tiu care
e motiva]ia cea mai profund`. Pur [i
simplu, m` simt în apele mele când
v`d c` un festival merge, când v`d
oameni care se întâlnesc, venind din
toate col]urile lumii. De exemplu, la
John Marshall, când a venit în 2004,
am v`zut trei studen]i – unul din
Berlin, unul din Polonia [i unul din
Anglia – veni]i s`-l vad` pe Marshall la
Astra Film, în Sibiu. John Marshall era
pentru prima oar` la un festival de film
în Europa. Normal c` asta î]i creeaz` o
stare de mul]umire. Când vin oameni

din diferite locuri, sau când veneau
polonezii cu trenuri, sau cu ocazii, spe-
cial pentru festivalul `sta. Au fost ani
în care erau [i peste 150 de polonezi. ªi
atmosfera care se creeaz` – sunt
oameni care s-au c`s`torit aici, oameni
care s-au împrietenit, care au creat
rela]ii durabile. Sunt oameni care au
amintiri foarte pl`cute despre Astra
Film Sibiu. 

Tema ecologicã e, anul ãsta, ca un
fir ro[u al festivalului. De unde ideea
expozi]iei ReciclART – o expozi]ie cu
obiecte realizate din gunoaie?

Problema mediului e deja una
global`. Produc]ia de filme despre
mediu a crescut acum în mod sub-
stan]ial. Pur [i simplu, po]i s` faci o
sec]iune separat` numai pe tema asta.
Anul trecut am avut patru filme cu
diferite teme ecologie. Anul `sta avem
deja competi]ie la mediu. ReciclART-
ul vine ca o completare, ca o extindere
pentru în]elegerea problemelor legate
de protejarea mediului. 

„Satul de demult“, prezentat în
deschiderea festivalului, urmãre[te
tradi]ii [i strânge imagini din mai
multe regiuni ale ]ãrii. Cum lipi]i
acest mozaic pentru un singur do-
cumentar, totu[i, coerent? 

Nu am f`cut filmul într-o zi, [i nu
am avut un buget pentru asta. Pur [i
simplu, de-a lungul timpului am f`cut
anumite înregistr`ri [i, atunci când
am început montajul, le-am folosit. 

Ave]i o tradi]ie preferatã pe
care vã place sã o povesti]i, când
sunte]i cu prietenii? 

Am multe, dar astea numai dac`
mergem la colib`, la un foc lâng`
vatr`, [i dup` ce închidem reporto-
fonul. 

Interviu rrealizat dde 
CÃTÃLIN SSTURZA

interviu

Dumitru Budrala
Directorul Festivalului 

Astra Film

Crucile fabricilor
seculare
Gabriela Baiardi, România
Made in Romania, 37 min.
 Miercuri 117 ooct., 112:00, ssala MMarshall
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Miercuri [i joi la Casa de Cultur` a
Sindicatelor din Sibiu vor avea loc sesiunile
masterclass-ului „Roma Stories“, care va inves-
tiga prezen]a romilor în filmul documentar
prin prisma a câtorva filme semnate de regi-
zori români [i str`ini, urmate de discu]ii în
care se vor dezbate semnifica]iile [i impactul
social ale diferitelor imagini concurente despre
romi, problemele sociale [i cultura lor.

Filmul eveniment al zilei de joi este
„Adev`rul despre Holocaust“, realizat de
Florin Cioab`, care î[i face astfel debutul
regizoral la prestigiosul festival de film do-
cumentar Astra. Despre acest film [i despre
adev`rurile evitate ale istoriei recente – în
interviul de mai jos.

„Adevãrul despre Holocaust“ va
avea premiera la festivalul Astra de la
Sibiu. Povesti]i-ne cum v-a venit ideea
realizãrii sale.

Eu cred c` înainte de toate era datoria
mea s` fac acest film, deoarece m-a pre-
ocupat foarte mult problema Holo-
caustului – tat`l meu [i bunicul meu au
fost deporta]i în lag`rele mor]ii din
Transnistria în perioada 1942-1945. Nu
pot s` uit [i nu voi uita niciodat` ce mi-au
povestit bunicul [i tat`l meu despre trau-
ma prin care au trecut în acea perioad`,
despre faptul c` au ajuns acolo f`r` hran`,
medicamente, f`r` ca cineva s` se intere-
seze de ei. În fiecare zi mureau zeci de
oameni. Au ajuns s` se îmboln`veasc` de
tifos [i au ajuns în situa]ia de a se hr`ni cu
cadavre din cauza foametei.

Cred c` toate acestea m-au determinat
s` aduc la cuno[tin]a tinerilor romi, [i nu
numai a lor, aceste aspecte din via]a
romilor, pentru ca asemenea fapte s` nu
se mai întâmple, pentru ca tinerii no[tri
s` lupte împotriva xenofobiei, discrimi-
n`rii [i antisemitismului.

În 1997 a avut loc la Sibiu un proces al
lui Hitler, care s-a constituit din judec`tori
romi. Ace[tia au judecat aceast` tragedie,
precum [i ceea ce au f`cut Hitler [i
Antonescu. Desigur c` lor nu le mai
puteam face nimic, deoarece erau mor]i de
mult, dar noi am condamnat aceste fapte
pentru a nu se mai repeta.

De ce crede]i cã subiectul deportãrii
romilor [i, în general, al „poraimos-ului“, a
fost trecut cu vederea de istorie în ultima
jumãtate de secol?

Cred c` s-a întâmplat acest lucru datorit`
faptului c` romii nu au avut lideri pân` în
1990 [i nu au existat organiza]ii care s` vor-
beasc` despre aceast` istorie. Doar dup` 1990
am avut posibilitatea de a spune întregii lumi
despre ceea ce s-a întâmplat atunci. Evreii au
mii de filme despre Holocaust, biblioteci
întregi, dar despre drama romilor nu exist`
aproape nimic. Acest lucru m-a determinat
s` încep acest proiect.

Primul documentar românesc (al lui
Dimitrie Gusti), fãcut la Drãgu[ în anii
'30, men]ioneazã doar în treacãt comu-
nitatea romilor din acel sat. 80 de ani
mai târziu, încã nu se fac documentare
despre via]a romilor, iar ei sunt în con-
tinuare o colectivitate ]inutã la distan]ã
sau ignoratã. De ce crede]i cã nu reu[im
sã schimbãm aceastã paradigmã?

Statul român nu a recunoscut niciodat`
deportarea romilor, spunând c` nu a fost
ordonat` de c`tre Antonescu, ci de c`tre
nem]i, lucru care nu era adev`rat, întrucât
nu Hitler a trimis romii afar` din România,
ci Antonescu, din propria lui ini]iativ`,
deoarece România f`cea parte din Ax`.

Încheia]i documentarul prin cuvin-
tele „statul român se face vinovat de

trimiterea romilor în lagãrele mor]ii“.
Ce responsabilitate crede]i cã ar trebui
sã î[i asume contemporanii no[tri pen-
tru faptele reprobabile ale conducãto-
rilor ]ãrii de acum 70 de ani?

Este adev`rat c` am încheiat filmul cu
faptul c` România se face vinovat` de
trimiterea romilor în lag`re, iar pentru
acest lucru va trebui s` pl`teasc` des-
p`gubiri, deoarece romilor li s-au luat aur,
c`ru]e, cai, toate acestea intrând în propri-
etatea Guvernului Antonescu. Mai mult
decât atât, în urm` cu 2 ani pre[edintele
Traian B`sescu a recunoscut acest Holo-
caust.

Acest prim efort cinematografic
pare sã fie un succes (prin selec]ia sa la
Astra). Vã gândi]i sã reveni]i [i în anii
viitori cu filme documentare despre
via]a romilor din România?

Cu siguran]` nu m` voi opri aici. Deja
lucr`m la un film despre integrarea romilor
în societate prin cre[tinizare [i de asemenea
ne gândim s  ̀lucr`m la partea a doua a filmului
„Adev`rul despre Holocaust“, unde vor fi
prezentate dramele romilor din întreaga Eu-
rop`, acolo unde aproximativ un milion de
oameni au fost uci[i. Recent am cerut Parla-
mentului European, prin intermediul depu-
tatei noastre, doamna Livia Jaroka, recu-
noa[terea Holocaustului la nivel european.

CRISTINA PPETRESCU

„„NNuu ppoott ssãã uuiitt ººii nnuu vvooii uuiittaa nniicciiooddaattãã
ccee mmii-aauu ppoovveessttiitt bbuunniiccuull ººii ttaattããll mmeeuu““

3PPAARRAAGGRRAFF

În cel de-al Doilea Rãzboi Mondial nu doar evreii Europei
au fost þinta politicii de purificare etnicã, ci ºi romii. Sub
pretextul necesitãþii populãrii Transnistriei, proaspãt
intratã în administrarea României în '41 (doar pentru
scurt timp, pânã în '44), mareºalul Antonescu a deportat
acolo 25 000 de romi, urmând, dupã declaraþiile oficiale
ale vremii, instrucþiunile naziste, iar dupã cele neoficiale
profitând de ocazie pentru a „curãþa þara de þigani“.
Istoria tinde sã pãstreze tãcere asupra acestui aspect,
dar documentarul lui Florin Cioabã aruncã luminã, 70 de

ani mai târziu, asupra faptului cã jumãtate dintre romii
deportaþi au murit în iarna lui '42 pe câmp, de frig,
foame sau tifos, ºi cã restul au supravieþuit în condiþii
subumane. În cadrul genocidului romilor (poraimos), au
murit 36 000 de oameni în România ºi aproape 2 mi-
lioane în toatã Europa, care se alãturã celor 6 milioane
de evrei ºi zecilor de mii de slavi, polonezi, prizonieri ruºi,
francmasoni ºi homosexuali executaþi în timpul
Holocaustului.

CRISTINA PPETRESCU

interviu

Florin CioabA
regizor, „Adevãrul despre Holocaust“

)

Adevãrul despre Holocaust 
Florin Cioabã, Romania
Made in Romania, 45 min.
 Miercuri 117 ooct., 117:30, ssala MMarshall
 Joi 118 ooct., 111:15, ssala SStudio

Ajutor pentru Mihaela 
Hanna Maylett, Finlanda
Competiþie: România, 96 min.
 Miercuri 117 ooct., 119:00, ssala MMarshall
 Joi 118 ooct., 112:00, ssala SStudio

O româncã de etnie romã dã naºtere unui copil într-o
garã din Finlanda, þarã care n-a mai vãzut cerºetori de la
sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial. E punctul de
plecare al unei poveºti care se desfãºoarã între
România ºi Finlanda, cu o micã oprire în Grecia. E o
poveste în care îºi fac loc asociaþii caritabile ºi crima
organizatã, case din chirpici ºi palate. E întâlnirea între
douã lumi paralele, în care cuvîntul „ajutor“ are înþe-
lesuri total diferite pentru fiecare parte.
Una dintre secvenþele din film explicã exact diferenþele
dintre cele douã lumi: de teamã cã romii sunt margina-
lizaþi ºi nu vor fi lãsaþi sã intre în hotel, finlandeza îl
aºteaptã în faþa clãdirii pe cel cu care urmeazã sã se
întîlneascã. La un moment dat, în faþa hotelului
parcheazã un Jaguar. Din el coboarã chiar omul pe care
îl aºtepta, unchiul unuia dintre cei care cerºesc pe
strãzile din Helsinki. 

ROBERT BBÃLAN

Balul þiganilor
Alfred Bulai, România
Made in Romania, 38 min
 Miercuri 117 ooct., 116:30, ssala MMarshall
 Joi 118 ooct., 110:30, ssala SStudio

Filmul lui Alfred Bulai înseamnã mai mult decât un
studiu etnic ºi sociologic; este o cãlãtorie în timp ºi un
omagiu celui care a conceput unul dintre primele docu-
mentare româneºti, Dimitrie Gusti.
Acesta a realizat în 1929, în satul Drãguº din zona
Fãgãraºului, un studiu monografic ºi un film documen-
tar despre tradiþiile ºi meºteºugurile românilor, în care
membrii comunitãþii romilor erau menþionaþi cu aceeaºi
reþinere cu care ei înºiºi priveau spre camera de filmat a
sociologului.
83 de ani mai târziu, pe urmele lui Gusti, Alfred Bulai
viziteazã iar satul Drãguº pentru a documenta de
aceastã datã un eveniment local, a cãrui tradiþie s-a
stins prin anii '80: balul opulent al þiganilor din sat ºi al
neamurilor lor din regiune. Lucrul este cu atât mai fasci-
nant dacã luãm în considerare faptul cã de-a lungul isto-
riei comunitatea þiganilor s-a þinut mereu separatã de cea
a românilor – ºi în vechime, ºi pe vremea lui Gusti, ºi azi.
Momentul în care s-a trecut cu voie bunã acest pârleaz
interetnic a fost aceastã manifestare culturalã ºi socialã
recurentã, în care nimeni nu mai era alteritatea,
„celãlalt“, ci tot Drãguºul chefuia ºi dãnþuia cot la cot, cã
doar o datã pe an avea loc balul þiganilor.

CRISTINA PPETRESCU
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În ton cu o sec]iune special` a
edi]iei de anul acesta a Astra Film
Festival – „Eco CinematogrAFF“ –
care propune o privire de ansamblu
asupra problemelor de mediului,
prin prisma lucr`rilor unor realiza-
tori de film documentar din toat`
lumea, AFF a lansat, la începutul
verii, o propunere c`tre arti[tii
români de a concepe o serie de
obiecte care s` foloseasc`, în mod
creativ, materiale reciclabile.

În urma unui proces de selec]ie, au
fost p`strate lucr`rile a 14 arti[ti
români: Casandra Vidrighin, Omega
cbu, Chris Balthes, Aurelia C`linescu,
Coralie de Gonzaga, Raluca Ciobanu,
C`t`lin Victor Gherman, Theodor
Adrian Niculae, Alina Ionescu, Ovidiu

{tefan, Anamicify, Lefteye.ro, Valentina
Nicoleta Vasioiu, Florinela Anca
Vasilescu. Prezentând abord`ri dife-
rite asupra modalit`]ilor alternative în
care pot fi recontextualizate diferite
obiecte reciclabile dintre cele mai
nea[teptate, cei 14 arti[ti î[i expun
lucr`rile în foaierul Casei de Cultur` a
Sindicatelor din Sibiu, în perioada
15-21 octombrie.

O biciclet` compus` din p`r]i
provenind din diferite ]`ri ale Europei,
lipit` cu band` adeziv` de un televizor,
o farfurie alc`tuit` din m`rgele de plas-
tic [i sticl`, fulgi de scoic` [i resturi din
alte accesorii, o pies` de mobilier
urban construit` din cauciucuri,
[uruburi [i un capac policarbonat sunt
câteva dintre exponatele pe care le
pute]i vedea în foaierul Casei de
Cultur` pân` pe 21 octombrie.

Vernisajul expozi]iei a avut loc
luni, 15 octombrie, la ora 20, ime-
diat dup` deschiderea oficial` a celei
de-a dou`sprezecea edi]ii AFF.
Evenimentul a fost înso]it de un DJ
set CAMPsauvage [i de o prezentare
de costum a Aureliei C`linescu.
Artista g`l`]eanc` a expus costume

extravagante alc`tuite din materiale
reciclabile, expozi]ia fiind înso]it` de
un performance al „Contesei recicla-
bile“. Astfel, cine a trecut prin
foaierul Casei de Cultur` ieri seara,
în jurul orei 20, s-a putut întâlni cu o
apari]ie interesant`, îmbr`cat` într-o
rochie croit` din carton ondulat,
plastic, folie anti[oc, hârtie [i rafie.

ELIZA ZZDRU

Pentru a cincea oar` membru al juriului în
cadrul Festivalului de Film Documentar Astra,
anul acesta la sec]iunile „Interna]ional“ [i
„România“, Cristi Puiu vorbe[te despre ceea ce d`
substan]` unui film, documentar sau de fic]iune,
despre curajul de a fi la timpul prezent [i despre mis-
terul descoperirii celuilalt prin film.

Când î]i dai seama cã un documentar e
bun? De la primul cadru? Ulterior, dupã ce
îl vezi?

Toate variantele sunt posibile. {i asta nu e
valabil numai pentru documentar. Documen-
tarul nu exist`, denumirea asta e a[a, numai de
manier` administrativ`.

{i atunci ce e filmul documentar? Îl sim]i
diferit fa]ã de filmul de fic]iune?

Da. Filmul de fic]iune, ca s` m` exprim de
o manier` foarte pragmatic`, e filmul a c`rui
substan]` este preponderent extras` din mintea
autorului, iar documentarul e filmul a c`rui
substan]` este preponderent extras` din exteri-
orul min]ii autorului. {i n-ai cum s` dai de for-
mule pure, totul este impur. N-am g`sit o defi-
ni]ie mai sintetic`. 

Cred c` cel mai important lucru e s` ajungi la
cel`lalt. Dac` po]i provoca întâlnirea... [i nu po]i
provoca întâlnirea, ea se petrece f`r` voia ta.
Dac` ai [ansa de a te întâlni cu cel`lalt, atunci
avem ceva acolo. Întâlnirea nu se petrece în mod
continuu, exist` numai fragmente de întâlniri, [i
astea sunt emo]iile pe care mie mi le provoac` fil-
mul, oricare ar fi el, documentar sau fic]iune. {i
atunci [tiu dac` sunt în fa]a unui film. Dar exist`
capcane. Întâlnirea se poate întâmpla f`r` voia
autorului, [i sim]i atunci c` autorul este arogant
[i str`in de întâlnirea care s-a petrecut, sau care se
poate petrece în continuare. E posibil ca în
primele zece minute de film s` crezi c` se poate
întâmpla, [i dup-aia s` treac` treizeci de minute [i
s` nu se mai întâmple, pentru c` regizorul e
aiurea, e centrat numai pe propriul buric. Astea
sunt situa]iile cele mai frecvente. Iar când vorbim

despre ceea ce în mod administrativ numim film
documentar sau film de fic]iune – a[a, ca s` nu ne
încurc`m pe raft – lucrurile respective se pot
petrece sau nu în ambele cazuri. Dar ele nu se
petrec pentru c` regizorul vrea. Autorul nu poate
provoca  întâlnirea, dar el trebuie s` î[i doreasc`
foarte mult asta. E ceea ce le spun [i actorilor, tot
timpul. Nu exist` meseria de actor, ci exist` doar
curajul de a fi acolo la timpul prezent. Pentru c`
este extrem de emo]ionant s` vezi un om care bea
un pahar de ap`. Dar s`-l bea [i s` fie acolo. Te
emo]ioneaz` [i nu [tii de ce. 

Indiferent de felul în care alegem noi s` ne
ducem la întâlnire cu lumea, toate formulele
sunt valabile, pentru c` întâlnirea se petrece
oricum f`r` voia autorului. Trebuie s` fii tâmpit
s` te gânde[ti c` po]i controla ceva, nu po]i con-
trola nimic. Singurul lucru pe care po]i s`-l faci
e s` te duci a[a, plin de uimire [i de mirare [i s`

încerci s` faci tot ce po]i tu pentru a l`sa
lucrurile s` se întâmple. 

Dar ce po]i face totu[i atunci când ai un
personaj de film documentar [i vrei sã-l deter-
mini sã se deschidã în fa]a camerei?

Nu [tiu, nu am o formul` pentru asta.
Pentru mine, asta e un mister, indiferent dac`
vorbim de filmul documentar sau de filmul de
fic]iune. 

Crezi cã regizorii sunt imorali, atunci
când, pretinzând cã vor sã facã un film docu-
mentar, merg înspre realitate cu o inten]ie
[tiutã dinainte, pentru a provoca ceva [i pen-
tru a ob]ine în felul ãsta un documentar?

Cred c` exist` dou` variante posibile. Exist`
asumarea faptului c` lumea este extrem de miste-
rioas`, c` totul este bezn`, cu mici sclipiri
ici-colo, care te fac s` crezi c` în]elegi câte ceva. {i
exist` varianta în care tu î]i pierzi cerceii în cas`

[i te duci s` ]i-i cau]i. În mintea ta apar atunci
configura]i cerceii, iar când îi g`se[ti, e[ti foarte
fericit`. Dac` pleci la drum când faci film docu-
mentar [tiind clar ce cau]i, atunci aia vei g`si, [i
vei for]a lumea din exteriorul min]ii tale s` se
plieze pe ceea ce tu cau]i. Asta se întâmpl` cu to]i
regizorii care intervin [i manipuleaz`, în vreme
ce to]i ceilal]i se mir` de bezna asta cu sclipiri
ici-colo [i se duc în neant. Iar `[tia sunt cei
frumo[i. Dar asta e tot ce se poate spune, e vala-
bil [i pentru fic]iune, [i pentru documentar. Res-
tul e a[a, balet, ne prostim. {i nu ob]ii niciodat`,
de fapt, ca efect secundar al mir`rii tale, lucruri
coerente. Niciodat`, façon de parler: foarte rar se
întâmpl` s` ob]ii lucruri coerente. Iar atunci când
le ob]ii, e pentru c`, dac`, în faza de filmare, te
la[i st`pânit de propria ta mirare [i uimire, în faza
de montaj te apuci s` articulezi, s` le legi cap la
cap, pentru a da un r`spuns coerent, pentru ca
lumea s` se uite la un produs care arat` bine, cu
introducere, cuprins [i încheiere. Or, atunci ar
trebui s` se nasc` semnul de întrebare. În mo-
mentul în care vezi un film cu introducere, cuprins
[i încheiere [i zici „uite ce film am v`zut“, în secun-
da doi trebuie s` te sperii foarte tare de ce ai spus. 

Povestea – de fapt, structura pove[tii –  ne
apar]ine, pentru c` pove[tile nu exist`, iar
filmele coerente sunt filmele cu introducere,
cuprins [i încheiere [i ne plac, pentru c` este un
sens, exist` o concluzie. Ne plac foarte mult
pentru c` ne pun la ad`post. Ne ap`r` de bezna
care se afl` în jurul nostru, asta e tot. {i cu asta
basta, mai mult de atât nu se poate spune.
Oamenii ar trebui s` se îndoiasc` [i s` fac` un
pas înapoi atunci când povestea este bine arti-
culat`, numai c` este foarte greu, tocmai pentru
c` povestea ne asigur` lini[tea. E bine s` existe
o poveste coerent`, cu introducere, cuprins [i
încheiere, în care lumea poate fi cunoscut`.
Expresia de sus a chestiei `steia sunt filmele
americane.

Filmele care î[i cautã cuprinsul [i încheierea,
frumos articulate, î]i dau o anumitã lini[te, cum
î]i dau [i basmele. To]i oamenii cautã basme în
forme derivate.

Da, asta spun. Numai c` oamenii de[tep]i,
care î[i asum` limitele [i care mizeaz` pe buna
func]ionare a creierului lor, oamenii `[tia n-au
cum s` se simt` descoperi]i, indiferent de pove[ti.
Când citesc sau v`d o poveste ori când mi se
întâmpl` un eveniment pe care îl compun în
minte sub forma unei pove[ti, m` duc la culcare,
dorm, fac orele de somn, m` trezesc diminea]a [i
repun în discu]ie povestea pe care am articulat-o
în ziua precedent`. A[a sunt oamenii inteligen]i,
de regul`. Oamenii pro[ti bat în cuie povestea [i
spun „a[a stau lucrurile, asta e via]a“.

Interviu rrealizat dde 
LAURA DDUMITRESCU ºi EELIZA ZZDRU
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Redactor-ººef: Cristina Petrescu
Redactori: Cãtãlin Sturza, Robert
Bãlan, Laura Dumitrescu, Militon
Stãnescu, Eliza Zdru
Tehnoredactor: Nicu Ilie
Foto: Francisc Arrany , Eliza Zdru,
Sebastian Marcovici

PPaarraaggrrAFF

interviu 

Cristi Puiu
membru al juriului AFF 2012

ReciclART – artã din deºeuri la AFF
recomandare

„„CCrreedd ccãã cceell mmaaii iimmppoorrttaanntt lluuccrruu
ee ssãã aajjuunnggii llaa cceellããllaalltt““

Miercuri, 117 ooctombrie 22012
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