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CUVÂNT ÎNAINTE | FOREWORD

Timishort împlineşte 7 ani. Am putea spune că acum
are cei şapte ani de acasă, în care a învăţat cum să
abordeze publicul timişorean şi internaţional, cum să
îmbunătăţească o selecţie de calitate a scurtmetrajelor
şi cum să influenţeze viaţa culturală dintr-o (sperăm)
viitoare capitală culturală europeană.
La rândul nostru, şi noi, organizatorii, am crescut
deodată cu Timishort şi ne bucurăm să îi putem ghida
evoluţia spre un eveniment de calitate excepţională.
Veniţi la Timishort, noi suntem cei cu filme scurte cu
bătaie lungă!
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Cuvânt înainte
Foreword

andreea dinca
Director al festivalului
Festival Director

We, the organizers, have grown together with
Timishort, and we are happy to be able to guide the
festival towards being an exceptional event.
Come to Timishort, we have short movies with a
long range!
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Timishort is now 7 years old. We could say it
has learned how to approach the audience from
Timişoara as well as the international audience,
how to improve a quality selection of shorts
and how to influence the cultural life of a future
(hopefully) european cultural capital.
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Programele noastre speciale vor include vizita a două
importante realități ale peisajului cinematografic
internațional, Festivalul Go Short din Olanda și Școala
franceză Le Fresnoy, un focus pe Serbia/Muntenegru și
filmografia lui Andrew Brand.

A şaptea ediţie Timishort!
Cât am mai crescut! : ) De la secţiunea nou introdusă,
TimiKids, până la performance-urile lui Alexander
Hacke & Danielle de Piciotto şi Miss God, suntem
foarte mândri de programul din acest an.

Să nu uităm de cele trei competiții ale noastre Internațională, Națională și Videorama. Un total de șapte
programe de urmărit și de savurat!

Ne dorim să înlesnim şi de această dată întâlnirea
publicului cu lumea scurtmetrajelor, să introducem
tinerele talente printre profesioniştii domeniului
cinematografic şi să dăruim puţină viaţă singurului
cinematograf de artă din oraş.

Să ne bucurăm! Timishort a revenit!
Here we are again with this new edition of Timishort.
In October, Timisoara will become the perfect
location where to discover some of the best shorts
of national and international production.
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În octombrie, Timișoara devine locația perfectă în care
să descoperiți unele dintre cele mai bune scurtmetraje
naționale și internaționale.
Un loc în care să întâlniți cineaști, actori, producători
talentați, iubitori de cinema și, nu în ultimul rând, să vă
faceți noi prieteni! Avem multe surprize pentru publicul
nostru din acest an!
Vom aduce un omagiu scenei muzicale underground
avându-i în juriu pe artista și muziciana Danielle de
Picciotto care, împreună cu Alexander Hacke (din trupa
Einstürzende Neubauten) va prezenta spectacolul
PERSEVERANTIA, și Uli Schueppel (cineast german
cunoscut pentru filmele cu Nick Cave și Blixa Bargeld).
Andrew Brand, un talentat cineast independent din
Marea Britanie, editorul de film român Eugen Kelemen,
strălucitoarea actriță Diana Cavallioti și directorul
festivalului Anim’Est Mihai Mitrică vor completa și
îmbogăți echipa Juriului.
TIMIKIDS, programul pentru tinerii noștri iubitori de
cinema, va fi una dintre noutățile din acest an.

A place to meet talented filmmakers, actors,
producers, artists, cinema lovers, and last but not
least, to make new friends! Lot of surprises for our
audience this year!
We will pay tribute to the underground cult music
scene by having in this year’s Jury, the 360° musician
and artist Danielle de Picciotto, who alongside with
Alexander Hacke (of Einstürzende Neubauten) will
present the performance PERSEVERANTIA and Uli
Schueppel (German filmmaker known for his great
films with Nick Cave, Blixa Bargeld).
Andrew Brand, a talented independent filmmaker
from UK, the romanian editor Eugen Kelemen, the
shining actress Diana Cavallioti and the Anim’Est
Festival director Mihai Mitrică will complete and
enhance the Jury team.
TIMIKIDS programme for our young film lovers will
be one of the new entries of this year. Our special
programmes will include the visit of two great
realities of the international panorama of cinema,
the Festival Go Short from Netherlands and the
French school Le Fresnoy, a focus on Serbia/
Montenegro and Andrew Brand’s fimography.
Let’s not forget about our three competitions the best
of International, National and Videorama, in a total
7 programs to follow and enjoy!
Let’s get excited! Timishort is back!

The 7th edition of Timishort!

cristina docea
Co-director
Co-Director

And we keep growing! :) Beginning with the fresh
section, TimiKids, and ending with the performances
of Alexander Hacke & Danielle de Piciotto and Miss
God, we are very proud of this year’s schedule.
We wish, once again, to make the public meet
the shorts, to introduce young talents among the
professional film makers and to bring, for a short
time, the only art cinema theater in town, to life.
October 15th - the day when Timishort magic starts!
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massimiliano nardulli
Selecționer al festivalului
Festival Programmer

Magia Timishort începe în 15 octombrie!
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Cinematografia experimentală este considerată uneori
drept latura întunecată a scurtmetrajelor. Prin urmare,
am fost scoși din sinagogă (nu tocmai), unde s-a difuzat
competiția anul trecut. Așadar, în 2015 vom infesta spații
mai puțin religioase. Dar filmele rămân la fel - amuzante,
controversate, însuflețite și răscolitoare. 9 filme ce
păstrează autenticitatea.
Veniți alături de noi!
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alexei dmtriev
Selecționer al festivalului
Festival Programmer

Experimental cinema is sometimes considered as the
dark side of short films.
So we got kicked out from the synagogue (not really),
where we screened this competition last year. Hence
in 2015 we will infest less religious spaces. But films
stay the same — fun, controversial, inspiring and
disturbing. 9 films that keep it real.
Come join us!
We have cookies (and beer).

Juriul Timishort
Timishort Jury
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Avem prăjituri (și bere).
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JURIU COMPETIȚIE NAȚIONALĂ ȘI VIDEORAMA | NATIONAL COMPETITION AND VIDEORAMA JURY

danielle de
picciotto

andrew
brand

diana
cavaliotti

mihai
mitrică

eugen
kelemen

uli
schueppel

Danielle de Picciotto este o artistă,
muziciană și cineastă de origine
americană. A făcut studii de muzică
și artă la New York. Lucrează ca
artist interdisciplinar în domeniile
artei, filmului, muzicii, literaturii și
spectacolului.
În 1989, Danielle, împreună cu
partenerul său, Dr Motte, a inițiat
primul eveniment Love Parade la
Berlin.
A colaborat cu Institutul Cultural
German Goethe la Hong Kong,
Milano, Roma, Tokyo, Berlin, Praga,
Sarajevo și Mexico City.
Danielle trăiește și lucrează la
Berlin.

Scurtmetrajele lui Andrew Brand
cuprind o gamă largă de genuri,
de la dramă, horror sau animație
până la documentar experimental.
După studii de Arte Frumoase la
Nottingham Trent University, unde
s-a specializat în instalații video,
Andrew a continuat cu o carieră în
realizarea de filme. A fost contractat
de către UK Film Council pentru
câteva filme, printre care „Things
We Leave Behind / Lucruri pe care
le lăsăm în urmă”, care a primit
două nominalizări pentru Cel mai
bun scurtmetraj și „Where There’s
Smoke / Acolo unde este fum”,
care a câștigat un premiu pentru
Cea mai bună imagine. Recent,
Andrew a fost contractat de
canalul TV Film4 pentru a finaliza
cel de-al șaptelea scurtmetraj al
său, „What the dog saw / Ceea ce
a văzut câinele” pentru serialul lor,
„A moment of horror / Un moment
de groază”.

Diana Cavallioti este o tânără actriţă
cunoscută atât în teatru, film cât şi
în televiziune. A debutat în regia
lui Laszlo Bocsardi în spectacolul
„Hamlet”, cu rolul Gertrude.
Au urmat roluri pe majoritatea
scenelor bucureştene alături de
actori mari: Maia Morgenstern,
Emilia Popescu, Mircea Rusu.
În prezent o puteţi vedea în 8
spectacole la Teatrul Naţional,
Teatrul Act, Godot Cafe Teatru,
Teatrul Metropolis dar şi la teatrele
din Ploieşti şi Brăila. În film a lucrat
cu regizori de vârf: Cristian Mungiu,
Cristi Puiu, Anca Damian, iar
datorită rolului din „O săptămână
nebună”, unde a jucat alături de
Horaţiu Mălăele, Tora Vasilescu,
Mihai Constantin, serial ce a fost
difuzat pe ProTv, este cunoscută şi
publicului larg din întreagă ţară.

Mihai Mitrică este directorul
Festivalului Internațional de Film
ANIM’EST.
A absolvit în anul 1997, cu un
Master în Public Management la
Academia de Studii Economice
București.

Eugen Kelemen a absolvit în 2009
Universitatea Națională de Teatru
și Film „I. L. Caragiale” în Montaj
și Regie de sunet, el având de
asemenea și un master în Montaj
de film. În anii 2010 și 2011 a predat
arta montajului la Intact Media
Academy.
Două dintre scurtmetrajele sale
cele premiate internțional sunt „The
Yellow Smiley Face / Fața galbenă
care râde”, în regia lui Constantin
Popescu, și „Superman, Spiderman
or Batman/Superman, Spiderman
sau Batman”, în regia lui Tudor
Giurgiu. Din anul 2009, Eugen
Kelemen a montat lungmetraje
regizate de Bogdan George Apetri,
Igor Cobileaschi Robert Budina și
Florin Șerban.
Eugen este co-fondator al
companiei de post-producție
Digital Cube, înfiinţată în 2010.

Uli M Schueppel a studiat limba
germană, limbi romanice și
lingvistică la Heidelberg, iar apoi
regie la Academia Germană de Film
și Televiziune de la Berlin (DFFB). Pe
lângă numeroase scurtmetraje,
videoclipuri muzicale și animații
(printre altele, trailer-ul Berlinalei
începând cu 2011, filmul de
deschidere Delphi- & DFFB), a fost
scenaristul, regizorul, producătorul
și chiar, ocazional, cameramanul
a 14 lungmetraje, variind de la
filme artistice, filme-eseu și filme
muzicale, până la documentare.
Schueppel lucrează de asemenea
în domeniul artei new media
(instalații video și fotografie),
prezentându-și
proiectele
la
diverse expoziții naționale și
internaționale.
Schueppel este membru al
Academiei Europene de FIlm (EFA)
din anul 2002.

Danielle de Picciotto is an American
born artist, musician and film maker.
She studied music & art in NYC.
Works as interdisciplinary artist in the
fields of art / film/ music/ literature
/ performance.
In 1989 Danielle, along with partner
Dr Motte, founded the first Berlin Love
Parade.
Has exhibited at Zoo London Art
Fair (England), Berliner Liste Art Fair
(Germany).
Cooperation with German Cultural
Goethe Institute in Hong Kong,
Milan, Rome, Tokyo, Berlin, Prague,
Sarajevo, Mexico City.
Danielle lives and works in Berlin,
Germany.

Andrew Brand’s short films span
a range of genres from drama,
horror, animation, and experimental
documentary. After studying Fine
Art at Nottingham Trent University
where he specialised in video
installation, Andrew pursued a
career in filmmaking. He has been
commissioned multiple times by the
UK Film Council for films including
‘Things We Leave Behind’ which
received 2 nominations for ‘Best
Short’, and ‘Where There’s Smoke’
which won a ‘Best Cinematography’
award. Most recently, Andrew was
commissioned by Film4 to complete
his 7th short film ‘What the Dog Saw’
for their series ‘A Moment Of Horror’.

Diana Cavaliotti is a young theatre,
film and TV actress. She made her
debut as Gertrude, in „Hamlet”,
having Laszlo Bocsardi as director.
She then played on most Bucharest
stages, along with great Romanian
actors: Maia Morgenstern, Emilia
Popescu, Mircea Rusu. She is
currently starring in 8 shows at the
National Theatre, Act Theatre,
Godot Cafe Theatre, Metropolis
Theatre and also at the Ploieşti and
Brăila theatres. She has starred in
movies by top directors: Cristian
Mungiu, Cristi Puiu, Anca Damian,
and due to her role in „O săptămână
nebună / One crazy week”, a TV
series
where she starred along
Mălăele, Tora Vasilescu, Mihai
Constantin, she is also known by a
wider audience throughout Romania.

Din anul 2006 este fondator și
director al Festivalului International
de Animație Anim’est, cel mai
mare festival din București și
singurul festival de animație din
România, cu un public de 25.000
de spectatori.
Curator de scurtmetraje și selector
la diverse festivaluri internaționale.
Din anul 2011, el este freelancer,
producător
de
scurtmetraje
animate românești, cum ar fi
„Strigătul” de Sebastian Cosor.
Mihai Mitrică – director of ANIM’EST
international animation film festival.
Graduated in 1997 – MSc degree
in Public Management from the
Academy of Economics Studies in
Bucharest.
Since 2006, founder and director
of Anim’est Animation International
Film Festival, the biggest film festival
in Bucharest and the only animation
film festival in Romania with 25000
audience.
Short film curator and selector for
various international festivals.
Since 2011, free lancer, producer of
Romanian animation short films: The
scream by Sebastian Cosor.

Eugen Kelemen graduated in 2009
from the National University of
Theater and Film “I. L. Caragiale”
with a degree in The Art of Film
Editing and Sound Directing and
also holds a masters degree in Film
Editing.
In 2010 and 2011 he taught the art
of editing at Intact Media Academy.
Two of his most awarded short
films are: “The Yellow Smiley Face”
directed by Costantin Popescu, and
“Superman, Spiderman or Batman”,
directed by Tudor Giurgiu, Starting
2009 he edited feature films
directed by Bogdan George Apetri,
Igor Cobileaschi and Robert Budina
and Florin Serban.
Eugen is the co-founder and CEO of
the post-production company Digital
Cube established in 2010.

Uli M Schueppel studied German,
Romance studies, and linguistics
in Heidelberg, and subsequently
studied directing at the German
Film- and Television-Academy, Berlin
(DFFB). Along with a number of short
films, numerous music videos, and
animations (i.a.: Berlinale-Trailer/
Opener since 2001, Delphi- &
DFFB opener), he was the author,
director, producer, and occasionally
even cameraman of 14 full-length
films ranging from feature films,
essay films, and music films to
documentaries (see filmography).
Schueppel also works in the field of
new media art (video installations
& photography) and presents his
projects in various national and
international exhibitions.
Schueppel has been a member of
the EuropeanFilmAcademy (EFA)
since 2002.
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JURIU COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ | INTERNATIONAL COMPETITION JURY
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Sâmbătă, 17 octombrie 2014
Saturday, October 17th 2014

Joi, 15 octombrie 2014
Thursday, October 15th 2014

Vineri, 16 octombrie 2014
Friday, October 16th 2014

Cinema Timiș

Cinema Timiș

Cinema Timiș

Ora: 19:00 / time: 7 pm
Deschidere festival:
Opening film:
OFF WAYS, Germania, 2009,
regie: Uli Schueppel, 91’
OFF WAYS, Germany, 2009,
directed by: Uli Schueppel, 91’

Ora: 12.00 / time: 12 am
TimiKids

Ambasada
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Ora: 22.00 / time: 10 pm
Perseverantia - performance cu Danielle de
Picciotto (Crime& the City Solution) și Alexander
Hacke (Einstürzende Neubauten)
Perseverantia - performance with Danielle de
Picciotto (Crime& the City Solution) and Alexander
Hacke (Einstürzende Neubauten)
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Ora 14.00 / time: 2 pm
Competiţie Internaţională I
International Competition I
ora 16.00 / time: 4 pm
Competiţie Naţională I
National Competition I
ora 18.00 / time: 6 pm
Competiţie Internaţională II
International Competition II
Ambasada

Ora :14.00 / time: 2 pm
Competiţie Internațională III
International Competition III
Ora: 16.00 / time: 4 pm
Festival Visit: Go Short Olanda / Netherlands
Ora: 18.00 / time: 6 pm
Competiţie Naţională II
National Competition II
Ora: 20.00 / time: 8 pm
Competiţie Internațională IV
International Competition IV
AMBASADA
Ora:14.00 / time: 2 pm
Videorama (reluare/rerun)

ora 16.00 / time: 4 pm
Short Matters!

Ora: 16.00 / time: 4 pm
Competiţie Internațională II (reluare)
International Competition II (rerun)

Ora 18.00 / time: 6 pm
Focus on Serbia / Muntenegru / Montenegro

Ora: 18.00 / time: 6 pm
Competiţie Internațională I (reluare)
International Competition I (rerun)

Sala 2 a TNT

Ora: 20.00 / time: 8 pm
Competiţie Națională I (reluare)
National Competition I (rerun)

Ora 20.00 / time: 8 pm
Videorama
Ora 22.00 / time: 10 pm
Performance ”Blancanieves”
+ sound life Miss God (PL)

D’Arc Club
Ora 23.30 / time: 11.30 pm
Festivalparty – DJ Cavallioti

D’ARC
Ora: 23.00 / time: 11.00 pm
Festivalparty
DJ Newgotti (Anonim TM) & Mandel (Soulheads)

Duminică, 18 octombrie 2014
Sunday, October 18th 2014
Cinema Timiș

Ora: 14.00 / time: 2 pm
School Visit: Le Fresnoy
Ora: 16.00 / time: 4.00 pm
Focus on Andrew Brand
Ora 20.00 / time: 8 pm
Ceremonie de premiere & proiecţie filme premiate
Awarding ceremony & awarded films

AMBASADA
ora:14.00 / time: 2 pm
Competiţie Internaţională IV (reluare)
International Competition IV (rerun)

ora:16.00 / time: 4 pm
Competiţie Naţională II (reluare)
National Competition II (rerun)

Ora: 18.00 / time: 6 pm
Competiţie Internaţională III (reluare)
International Competition III (rerun)
The Rabbit Hole (El Che)
Ora 23.00 / time 11.00 pm
Closing Karaoke Party
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Program | Programme
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Premii | Awards

Timishort
Film Festival
2015
Competiție Internațională | International Competition

•

trofeul timishort pentru cel mai bun film

•

mențiunea specială a juriului
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special jury mention
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Competiție Națională | National Competition

•

premiul pentru cel mai bun film românesc

best romanian film

•

mențiunea specială a juriului

special jury mention
Videorama | Videorama

•

premiul videorama pentru cel mai bun film experimental

videorama award for the best experimental film

•

Film de
deschidere
Opening film

Timishort Film Festival 2015 15 - 18 Octombrie / October

timishort trophy for the best film

mențiunea specială a juriului

special jury mention
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FILM DE DESCHIDERE | OPENING FILM

FILM DE DESCHIDERE | OPENING FILM
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Off Ways
Off Ways

Un documentar de Uli M Schueppel

A documentary by Uli M Schueppel

At noon on December
21st, 1989 the members
of
Einstürzende
Neubauten – a band
then hailed as WestGerman cult export – hit
the road in West Berlin
for their very first concert
in East Berlin, (still-)
capital of the GDR.
And as yet, it is a long,
unusual way from Berlin
Kreuzberg to Berlin
Lichtenberg, into the
Wilhelm Pieck-Hall of
the industrial plant VEB
Elektrokohle. As yet
there is the wall and
as yet there are border
controls…

Cineastul Uli M Schueppel, un prieten al trupei, i-a însoțit pe cei de la Einstürzende
Neubauten pe parcursul acestei zile „extraordinare” - extraordinară pentru muzicienii
care crescuseră în Berlinul de Vest și care nu primiseră până atunci un permis oficial
pentru a cânta în Germania de Est. Extraordinară și pentru că spectacolul din acea
seară fusese aranjat cu ajutorul dramaturgului Heiner Müller, care era prieten cu Blixa
Bargeld pe vremea aceea, și care a făcut de asemenea o introducere a concertului
printr-un scurt discurs. Faptul că el a apărut în backstage cu o delegație de miniștri
francezi (printre care și Ministrul Culturii, Jack Lang), ține de evenimentele bizare ale
acestei zile...
Filmmaker Uli M Schueppel, a friend of the band, accompanied Einstürzende
Neubauten throughout this ‘extraordinary’ day – extraordinary for the musicians
who for the most part had grown up in West Berlin and who previously had never
been granted an official permit to perform in the GDR. Extraordinary, because the
concert in the evening had been pulled off through mediation of GDR playwright
Heiner Müller, who was friends with Blixa Bargeld at that time, and who also would
introduce the concert with a short speech. The fact, that he appeared backstage
with a delegation of French ministers (amongst them then Culture Minister Jack Lang)
belongs to the bizarre side occurrences of this day…
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În 21 decembrie 1989,
la
prânz,
membrii
Einstürzende Neubauten
- o trupă aclamată drept
un produs cult de export
al Germaniei de Vest pornesc din Berlinul de
Vest pentru primul lor
concert în Berlinul de Est,
pe atunci capitala RDG.
Este un drum lung și
neobișnuit din Berlin
Kreuzberg până la Berlin
Lichtenberg
în
sala
Wilhelm Pieck a fabricii
VEB Elektrokohle. Mai
este și zidul, mai sunt și
controale vamale...
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FILM DE DESCHIDERE | OPENING FILM

Dar acest concert este un eveniment extraordinar în special pentru publicul din Germania
de Est, care asocia multe lucruri cu numele și conceptul Einstürzende Neubauten, și care
intra brusc în contact cu trupa și cu Vestul și se confrunta cu propriile proiecții despre
acestea.
Ce s-a întâmplat atunci, în acea zi - „între timpuri”? Acest film îmbină felurile de a fi ale
Vestului și Estului. 20 de ani mai târziu, câțiva participanți la concert refac drumul care i-a
dus la sala de concerte a VEB Elektrokohle. Unii au venit din cartier, alții din împrejurimile
Berlinului, sau chiar de la 300 de km depărtare; ei reflectează retroactiv asupra acestui drum
care i-a dus, pe de o parte, la acest eveniment unic în viață și, pe de altă parte, la reunificarea
Germaniei.
Din aceste drumuri dinspre Vest și Est către concert iese la iveală un mozaic temporal al
Berlinului în această zi „extraordinară” - o călătorie înapoi într-o Germanie „între timpuri”.

Uli M Schueppel a studiat limba germană, limbi romanice și lingvistică la Heidelberg, iar apoi regie la Academia
Germană de Film și Televiziune de la Berlin (DFFB). Pe lângă numeroase scurtmetraje, videoclipuri muzicale și animații
(printre altele, trailer-ul Berlinalei începând cu 2011, filmul de deschidere Delphi- & DFFB), a fost scenaristul, regizorul,
producătorul și chiar, ocazional, cameramanul a 14 lungmetraje, variind de la filme artistice, filme-eseu și filme muzicale,
până la documentare .
Schueppel a primit Premiul Special al Juriului (Montreal 1998), premiul „OCIC„ 1993, NewBerlinFilmAward 2008,
Underground Spirit Award 2009 la European-Film-Festival (Palic) pentru „realizări extraordinare în producția de film
independent”, cât și Lifetime Award 2014 la SPFF (International Music Documentary Festival, Croația) pentru „realizări
remarcabile în domeniul documentarelor și industriei muzicale”.
Schueppel lucrează de asemenea în domeniul artei new media (instalații video și fotografie), prezentându-și proiectele
la diverse expoziții naționale și internaționale.
Începând cu anul 2003, Schueppel a lucrat de asemenea drept lector invitat, predând regie și film documentar la
Academia Germană de Film și Televiziune (DFFB) și la Academia Olandeză de Film din Amsterdam. A ținut numeroase
ateliere master class pe tema „documentar muzical”, „producție de film independent” și „digital storytelling”.
Schueppel este membru al Academiei Europene de Film (EFA) din anul 2002.

But most notably, this concert is also an extraordinary event for the GDR audience, which
associated much with the name and concept of Einstuerzende Neubauten, and which was
suddenly - facing the band and the West - confronted with their projections.
What happened back then, on that particular day – ‘in between’? This film now conflates these
ways of West and East. 20 years later some of the concertgoers trace those paths that led them
to the concert hall of the VEB Elektrokohle.
Sometimes from around the neighbourhood, sometimes from Berlin’s surroundings, or even from
barracks 300km away – retrospectively they reflect this way, which on the one hand led them to
this once-in-a-lifetime pop event, and at the same time to the German reunification.
Out of these various Western/Eastern ways to the concert emerges a temporal mosaic of Berlin
on this ‘extraordinary’ day – a journey back to a German ‘in between-time’.

Uli M Schueppel studied German, Romance studies, and linguistics in Heidelberg, and subsequently studied
directing at the German Film- and Television-Academy, Berlin (DFFB).
Along with a number of short films, numerous music videos, and animations (i.a.: Berlinale-Trailer/Opener
since 2001, Delphi- & DFFB opener), he was the author, director, producer, and occasionally even cameraman
of 14 full-length films ranging from feature films, essay films, and music films to documentaries.
Schueppel received the “Special Jury Award” (Montreal 1988), the “OCIC”-Award 1993, the
“NewBerlinFilmAward 2008”, the 2009 “Underground Spirit Award” from the European-Film-Festival (Palic)
for his “extraordinary accomplishment in independent film production”, as well as the 2014 “Lifetime Award”
at 5.SPFF (International Music Documentary Festival, Croatia) “for outstanding accomplishments in musicdocumentary and its industry“.
Schueppel also works in the field of new media art (video installations & photography) and presents his
projects in various national and international exhibitions.
Since 2003, Schueppel has also worked as a guest lecturer, teaching direction and documentary film at the
Deutsche Film- und Fernsehakademie (DFFB) and the Nederlandse-Filmacademie, Amsterdam. He has given
numerous master class workshops on the topics of “music documentary”, “independent filmmaking”, and
“digital storytelling“.
Schueppel has been a member of the EuropeanFilmAcademy (EFA) since 2002.
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Competiție
Internațională
International
Competition

Regizor și fotograf, de-a lungul
carierei sale s-a concentrat pe
subiecte de interes social și uman,
cu documentare care au participat
la renumite festivaluri de film
precum Hot Docs (Canada), Palm
Springs (SUA), Leipzig (Germania)
și Viña del Mar (Chile), printre altele.
Este câștigător al spectacolului de
talente din America Latină ”Project
48”, organizat de televiziunea locală
în versiunea latino-americană și cea
locală.
Director and photographer, in
his career he has put emphasis
on social and human interest
topics, with documentaries that
have participated in prestigious
film festivals such as Hot Docs
(Canada), Palm Springs (USA),
Leipzig (Germany) and Viña
del Mar (Chile), among others.
Winner of Latin American talent
show ”Project 48”, organized
by TNT in their local and Latin
American version.

MORT DUPĂ TINE
CRAZY FOR YOU
Chile / Chile, 2015, 11’
Regia / Directed by: Marcelo Kiwi

Elias este timid și singuratic, în timp ce Carolina este
sociabilă și duce o viață fără prejudecăți. Două persoane
în același corp. Este portretul unei obsesii pentru Regina
Pop, care depășește simpla admirație.
Elias is shy and lonely, while Carolina is sociable and
has a life without prejudice. Two persons living in the
same body. It is the portrait of an obsession with the
Queen of Pop that goes beyond mere admiration.
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DISONANȚĂ
DISSONANCE
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Germania / Germany, 2015, 17’
Regia / Directed by: Till Nowak

22

Cine stăpânește realitatea? Cine poate spune unde
începe imaginația? Un muzician genial își duce viața
singuratică într-o lume suprarealistă, aeriană. Cântă
zilnic la pian într-o sală de concerte gigantică, dar fără
public. Într-o zi, lumea sa animată se prăbușește și în
ea pătrunde realitatea. Îi lipsește fiica sa, pe care vrea
să o viziteze, dar mama acesteia nu-i dă voie. Filmul
se transformă dintr-o dată din animație în dramă,
reflectând drumul din mintea psihotică a unui sărman
muzician de stradă în lumea reală. El are o singură
dorință: să cânte pentru fiica sa, pe care nu mai poate
să o viziteze.
Who owns reality? Who defines where fantasy begins? A
genius musician lives a lonely life in a surreal, floating world.
He plays the piano every day in a gigantic concert hall,
but there is nobody to listen. One day, his animated world
collapses and reality breaks out. He misses his daughter and
wants to visit her, but her mother doesn’t allow it. The film
seamlessly transforms from an animation into a live action
drama, reflecting the journey from the psychotic mind of a poor
street musician into the real world. He only has one wish: to
play for his daughter, which he is not allowed to visit any more.

Din 1999 Till Nowak este artist
grafic digital profesionist în cadrul
propriilor proiecte independente
și
un
eficient
producător
pentru clienți de calibru. Till a
absolvit în 2005 design media la
Universitatea de Științe Aplicate
din Mainz, Germania. Lucrările
lui au fost expuse în cadrul a sute
de festivaluri internaționale de
film, au fost publicate în cărți și în
cadrul SIGGRAPH 2006, 2007, 2009
și 2011, fiind premiate cu peste
60 de distincții, de exemplu la
Annecy, Moscova, Aspen și AFI Fest
Hollywood. A susținut prelegeri
despre munca sa în cadrul unor
evenimente internaționale, în
universități din Korea, Germania și
Australia.
Till Nowak is a digital artist,
designer and filmmaker. Since
1999, Till works as a professional
computer graphics artist on
his own independent projects
and as an efficient one-manproduction-company for high
profile clients. Till graduated
in 2005 media design at the
University of Applied Sciences
in Mainz, Germany. Till’s
work has been exhibited in
hundreds of international film
festivals, featured in books and
at SIGGRAPH 2006, 2007,
2009 and 2011 and was
awarded with more than 60
awards, for example in Annecy,
Moscow, Aspen and at the AFI
Fest Hollywood. He has given
lectures about his workflows
in international events, such as
universities in Korea, Germany
and Australia.

aldemar
matias
Aldemar Matias (1985, Manaus) este
absolvent de regie film al EICTV
(Escuela Internacional de Cine y
TV de Cuba). Ultimul său film, El
Enemigo (2015), a fost premiat la
Documenta Madrid, Film Caravan,
Italia. În prezent, Matias lucrează la
primul său lungmetraj care pleacă
de la un scurt-metraj realizat în
2011, Parente, o poveste despre
testările HIV din satele Yanomami și
Tikuna de pe Amazon.
Aldemar Matias (1985, Manaus)
is a film director graduate of
EICTV (Escuela Internacional de
Cine y TV de Cuba). His latest
film, El Enemigo (2015), was
awarded with at Documenta
Madrid and at Film Caravan,
Italy. Matias is currently working
in his first feature based on a
short film he did in 2011 called
Parente, a story about HIV
testing in the Yanomami and
Tikuna villages in the Amazon.

EL ENEMIGO
INAMICUL
THE ENEMY
Cuba, 2015, 26’
Regia / Directed by: Aldemar Matias

În cadrul unei firme de desinsecție din Havana, Mayelín
are sarcina ingrată de a da amenzi cetățenilor în ale căror
case există țânțari dengue. Cu un șef exigent și colegi
conflictuali, Mayelín trebuie să-și impună autoritatea
pentru a câștiga respect.
In a fumigation centre in Havana, Mayelín has the thankless
task of doling out fines to citizens who have the dengue
mosquito in their homes. With a demanding boss and
conflictive workers, Mayelín will have to impose her authority
to gain respect.
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ALATEADVUSE MAJA
CASA INCONȘTIENTULUI
HOUSE OF UNCONSCIOUSNESS
Estonia, 2015, 11’
Regia / Directed by: Priit Tender
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Acest film se bazează pe un studiu de lungă durată al
viselor coșarilor. Imaginile cel mai des întâlnite au fost
selectate dintre numeroasele materiale disponibile, iar
scenariul a fost creat pe baza acestor imagini. Statisticile
susțin pretenția că acest film prezintă unul dintre visele
pe care coșarii le au cel mai frecvent.
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This film is based on a long-term study of the dreams of
chimney sweepers. The most frequently encountered
images have been selected from the abundant
material available and the script was created on the
basis of those images. Statistics support the claim
that this film presents one of the dreams that chimney
sweepers encounter most frequently.
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priit tender

ruslan akun

Priit Tender s-a născut în 1971
în Tallinn, Estonia. A absolvit
Universitatea Pedagogică din
Tallinn ca profesor de arte. Primul
său loc de muncă a fost ca artist
pentru filmul lui Priit Pärn și Janno
Põldma ”1895” (1995). Debutul
său ca regizor a venit în 1996 cu
filmul ”Gravitație”. A participat la
numeroase expoziții de artă.

Ruslan Akun este un tânăr
regizor, producător și scriitor din
Republica Kirghiză, Asia Centrală.
A știut dintotdeauna că va
deveni regizor de film. A studiat
la American University Central
Asia, continuându-și educația ca
regizor/cineast în Bishkek, orașul
său natal. Este unul dintre cei mai
prosperi și mai tineri regizori de
film din Kirghistan.

Priit Tender was born in 1971 in
Tallinn, Estonia. He graduated
from
Tallinn
Pedagogical
University as an art-teacher.
His first job was as one of the
artists for Priit Pärn and Janno
Põldma’s film “1895” (1995). His
debut as director came in 1996
with the film “Gravitation”.He
has participated in several artexhibitions.

Ruslan Akun is a young director,
producer and writer from
Kyrgyz Republic, Central Asia.
He always knew he’d be a film
director. He studied at American
University Central Asia and
continued his education as a
director/cinematographer
in
Bishkek, his native town. He
is one of the most successful
and youngest film directors of
Kyrgyzstan.

PEREGON
PĂSTORII
HERDING
Kirghistan / Kyrgyzstan, 2014, 23’
Regia / Directed by: Ruslan Akun

O familie de păstori, tatăl, fiica și fiul, a plecat cu turma
de vite spre locul de pășunat vara. La mijlocul drumului
întâlnesc niște susținători politici corupți care îl conving
pe tată să li se alăture pentru a face rost de bani în mod
rapid. Tatăl acceptă și își lasă copiii singuri, instruindu-i
să-l aștepte. Cu toate acestea, el nu apare. Astfel că în
dimineața următoare copiii decid să aibă singuri grijă de
turmă. Vor reuși? Filmul prezintă o generație de soți și
tați ”pierduți” în Kyrgyzstan și o nouă generație de copii
care-și iau viața în propriile mâini.
A family of sheperds, father, little daughter and son,
set out to herd cattle to summer pastures. In the
middle of the way they encounter corrupted political
campaigners who persuade the father to join them
and make quick money. Father agrees and leaves
his children all alone instructing them to wait for him.
However, he does not show up. So next morning the
kids decide to herd the cattle on their own. Will they
manage to do that? The film depicts a generation of
”lost” fathers and husbands in Kyrgyzstan and a new
generation of children who stand up for their future.
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FISURA
CRACK
Marea Britanie / UK, 2015, 12’
Regia / Directed by: Peter King
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O nouă fisură pune stăpânire pe proprietățile din
Londra. Cu bătăi, afaceri ilegale și conflicte teritoriale tot
mai periculoase, nu va dura mult până situația va scăpa
de sub control. ”Fisura” îl urmărește pe Jay și gașca sa,
B.H.S. (Brixton Hit Squad) printr-o expunere a acestei
epidemii sociale îngrijorătoare.
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A new craze is taking over the estates of London. With
fights, street deals and territorial warfare growing ever
dangerous, it won’t be long until it’s out of control.
”Crack” follows Jay and his gang, B.H.S. (Brixton Hit
Squad), in an exposé of this troubling social epidemic.

Peter provine din Nord-Estul
Angliei, inspirat de eroii locali
Ridley și Tony Scott. Filmele
sale se concentrează pe natura
umană, explorând subtilitățile
societății și ale oamenilor. Filmele
sale comerciale și de autor sunt
caracterizate de un stil naturalist
și veridicitate vizuală. ”Fisura”,
un mocumentar despre jocurile
ilegale cu castane, satirizează
imaginea vieții urbane din Londra,
folosindu-se în mod jucăuș de
limbajul îndrăzneț al găștilor de
cartier pentru a tensiona povestea
tinerilor ostili.
Peter originates from the North
East of England, inspired by
local heroes Ridley and Tony
Scott. His work focusses on
human
nature,
exploring
the subtleties of society and
individuals.
Peter’s
drama
and commercial work are
characterised
by
natural
performances and verité visual
style. ”Crack”, a mockumentary
about
underground
conker
fighting, satirises the image of
urban life in London, playfully
using tropes of the gritty gang
genre to twist the narrative of
the disaffected youth.

patrick
vollrath
Patrick Vollrath a urmat cursurile
de Film and Video Training la ARRI
Film & TV în Munchen, Germania.
Și-a început cariera ca și editor.
Între 2008 și 2015, a studiat
Bachelor Film Studies în Regie la
Universitatea de Muzică și Arte
Interpretative - Academia de Film
din Viena, în clasa câștigătorului
Premiului Academiei și de două
ori premiat cu Palme D’Or Michael
Haneke. Patrick Vollrath a câștigat
cu creațiile sale numeroase premii
naționale și internaționale. Între
2011 și 2013, s-a deplasat la Cannes
pentru a participa la Cannes
Young Lions Competition. În 2013
a participat la Berlinale Talent
Campus.
Patrick Vollrath studied Film
and Video Training at ARRI Film
& TV in Munich, Germany. He
started his career as an editor.
From 2008 to 2015 Bachelor
Film Studies in Directing at
the University of Music and
Performing Arts - Film Academy
Vienna in the class of Academy
Award and two times Palme
D’Or winner Michael Haneke.
Patrick Vollrath has won several
national
and
international
prizes for his works. 2011 and
2013 he went to Cannes to be
a participant of the Cannes
Young Lions Competition. In
2013 he was a participant of the
Berlinale Talent Campus.

DIE JACKE
JACHETA
THE JACKET
Austria, Germania / Austria, Germany, 2014, 9’
Regia / Directed by: Patrick Vollrath

Un băiat întâlnește o fată. Poate fi dragoste. Dar mai
este și jacheta. Jacheta va schimba totul...
A boy meets a girl. It could be love. But there is this
jacket, too. And the jacket will change everything…
Timishort Film Festival 2015 15 - 18 Octombrie / October
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LES PÉCHERESSES
PĂCĂTOASELE
THE SINNERS
Belgia /Belgium, 2014, 16’
Regia / Directed by: Gerlando Infuso
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Trei povești despre trei femei din trei epoci diferite, care
suferă. Ca urmare a unui gest nefericit, acestea își atrag
mânia unui bărbat.
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Three stories about three women at three different
epochs who suffer. Following an unfortunate gesture,
they reap the wrath of a male figure.
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gerlando
infuso

anastasia
novikova

Născut în 1986, Gerlando Infuso a
studiat la La Cambre în Bruxelles.
Primul său film de scurt-metraj
”Margot”, realizat în timpul anului 3
de studii, a fost premiat la Festivalul
Internațional de Animație de la
Annecy în 2008. În 2009, ”Milovan
Circus” a câștigat mai multe premii
internaționale. În iunie 2009,
cântăreața franceză RoBERT l-a
contactat pe Gerlando și l-a rugat
să-i regizeze videoclipul piesei
”Ange et Démon”, coloana sonoră
pentru noul parfum Givenchy.
Gerlando a terminat ”L’oeil du
Paon” în 2010. Și în 2012, regizează
videoclipul lui Emilie Simon pentru
piesa ”Franky’s Princess”. Gerlando
termină proiectul de cursă lungă
”Păcătoasele” în 2014.

Anastasia Novikova (n. 1990) a
absolvit Universitatea de Stat
de Cinema și Televiziune din St.
Petersburg. ”Conversația” este
filmul documentar scurt de debut.

Born in 1986, Gerlando
Infuso studied at La Cambre
in Brussels. His first short film
”Margot” made during his
3rd year, was awarded at
the International Festival of
Animation of Annecy in 2008.
In 2009, ”Milovan Circus” won
several international prizes. In
June 2009, the French singer
RoBERT contacts Gerlando and
asks him to direct her music
video for ”Ange et Démon”, the
soundtrack of the new fragrance
by Givenchy. Gerlando finished
”L’œil du Paon” in 2010. And
in 2012 directs the music video
of Emilie Simon for the song
”Franky’s Princess”. Gerlando
finishes the long-haul project
”The Sinners” in 2014.

Anastasia Novikova (b. 1990)
graduated from Saint Petersburg
State University of Cinema and
Television. ”The Conversation”
is her documentary short film
debut.

RAZGOVOR
CONVERSAȚIA
THE CONVERSATION
Rusia / Russia, 2015, 22’
Regia / Directed by: Anastasia Novikova

Valentin Stepanovich este singurul și ultimul locuitor
al unei așezări abandonate. De când soția sa a trebuit
să meargă la spital în St. Petersburg, acesta își petrece
zilele așteptând ca ea să dea un telefon.
Valentin Stepanovich is the sole remaining inhabitant
of an abandoned settlement. Since his wife had to go
to hospital in St. Petersburg, he has been spending his
days waiting for her phone call.
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SILUETA
FIGURE
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Polonia/Belgia / Poland/Belgium, 2015, 8’
Regia / Directed by: Katarzyna Gondek

Totul în jur este alb și bate vântul. O siluetă gigantică
iese la iveală din spatele perdelei de zăpadă și se lovește
de șosea. Trece prin orașe, sate, case, pentru a poposi în
vârful unui deal, alături de păianjeni, sfinți și mașinuțe
electrice. ”Silueta” este o poveste suprarealistă despre
cum se creează miturile, despre kitsch-ul religios și
despre dorința de măreție. Cine este protagonistul?
Cel mai mare locatar din lume al unui parc de miniaturi
sacrale. O contradicție gigantică.
It’s white and windy all around. A gigantic figure
emerges from behind the snow curtain and!1 hits the
road. It passes towns, villages, houses, to land on
top of a hill, next to spiders, saints and bumper cars.
”Figure” is a surreal tale about creating myths, about
religious kitsch and about the desire for greatness.
Who is our protagonist? The world’s largest sacral
miniature park resident. A gigantic contradiction.

RADIATOR IP SALES - 2015
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katarzyna
gondek

nathan
willcocks

A absolvit studii de film și un
curs de filme documentare la
Wajda School. Autoare de filme
și lucrări literare, Katarzyna este
interesată de supranatural. Cele
mai recente filme ale sale sunt
”Silueta”, o comedie poetică despre
un preot gigantic de plastic și
”Hosanna”, o poveste scurtă care,
la fel, deconstruiește cu ușurință
câteva mituri religioase. În prezent
lucrează la un film scurt de
ficțiune, o coproducție Polonia/
Belgia, numit ”Băiatul cerb” și la un
documentar despre amintirile care
dispar (”Perdeaua neagră”).

Nathan Willcocks este actor și
regizor de film. Vorbește trei limbi
și a jucat în peste 20 de piese de
teatru și în multe scurtmetraje și
lungmetraje care au câștigat premii
de-a lungul anilor în Marea Britanie,
Spania și Franța. ”Ursul” este primul
scurtmetraj regizat de acesta.

A graduate of film studies and
documentary course in Wajda
School. Author of films and
literary forms, Katarzyna is a
hunter for the surreal. Her latest
film works are ”The Figure”, a
poetic comedy about a gigantic
plastic pope and ”Hosanna”, a
short narrative that also lightly
deconstructs a few religious
myths. Right now she is working
on a short fiction, a Polish/
Belgium coproduction called
”Deer Boy” and a documentary
about disappearing memories
(”The Black Curtain”).

Nathan Willcocks is an actor
and film director. He is trilingual
and has performed in more than
20 theatrical productions and in
many award winning short films
and feature films over the years
in Britain, Spain and France.
”The Bear” is his first short film
as a director.

URSUL
THE BEAR
Franța / France, 2015, 13’
Regia / Directed by: Nathan Willcocks

Regizorul Nathan Willcocks i-a întâlnit pe Josh și pe
Urs în Londra, în 2002. Auzise despre Urs că acesta se
pregătise ca actor cu regretatul Ken Campbell. Nathan
decide să-i urmeze, filmându-i, pentru a descoperi în
curând că nu este singurul interesat de acest subiect.
Filmaker Nathan Willcocks met Josh and Bear in
London back in 2002. He’d heard about Bear, that
he’d trained as an actor with the late Ken Campbell.
Nathan decides to follow them with his camera and
soon discovers he isn’t the only one interested in the
subject.
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ZEUS
ZEUS
Bulgaria, Germania / Bulgaria, Germany, 2015, 30’
Regia / Directed by: Pavel Vesnakov
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Moartea tatălui său îl determină pe Zeus să-și
contacteze fratele vitreg Vasil, care și-a părăsit familia
cu câțiva ani în urmă. Vasil nu are de gând să-l ajute pe
fratele său mai mic să plătească pentru înmormântare.
Când în sfârșit acesta acceptă să-l ajute pe Zeus să-și
vândă mașina, cei doi frați încep o călătorie fatidică.…
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The death of his father urges Zeus to contact his older
half-brother Vasil, who left the family years ago. Vasil
has no intentions to help his younger brother finance
the funeral. When he finally agrees to help Zeus to
sell his car, the two brothers start on fateful journey.

Pavel G. Vesnakov, născut la Sofia în
1987, este licențiat în Arte Vizuale și
deține un Master în Arta Filmului.
Filmele sale foarte realiste și
provocatoare explorează colapsul
societății bulgare contemporane.
A
scris/regizat
trilogia
de
scurtmetraje ”Inches of Suburbia”:
Trains (2011), The Paraffin Prince
(2012) and Pride (2013), care au fost
proiectate la numeroase festivaluri
internaționale de film. Ultima parte
a trilogiei, Pride, a câștigat peste 20
de premii. De asemenea, Pavel este
alumnus la Berlinalelor și al Taberei
de Talente de la Sarajevo.
Pavel G. Vesnakov, born in
Sofia in 1987 holds a Bachelor’s
Degree in Visual Arts and a
Master’s Degree in Film Arts. His
highly realistic and provocative
films explore the collapse
of contemporary Bulgarian
society. He is the writer/director
of the short film trilogy ”Inches
of Suburbia”: Trains (2011),
The Paraffin Prince (2012)
and Pride (2013), which have
been screened at numerous
international film festivals. The
latest installment of the trilogy,
Pride, won over 20 awards.
Pavel is also an alumnus of the
Berlinale and Sarajevo Talent
Campus.

jean-baptiste
saurel
Jean-Baptiste Saurel a absolvit
La Femis în 2009. În timpul
Cupei Mondiale de Fotbal din
Africa de Sud, acesta regizează
un documentar, ”Tomorrow Far
Away”, o poveste cu tineri. În 2012,
scrie și regizează ”The Dickslap”,
o comedie de acțiune și creează
primul său film de lungmetraj.
”Aquabike” este cel de-al doilea film
de scurtmetraj al său.
Jean-Baptiste Saurel graduated
from La Femis in 2009. During
the Soccer World Cup in
South Africa, he directs a
documentary,
“Tomorrow
Far Away”, a teen chronicle.
He writes and directs “The
Dickslap” in 2012, an action
comedy and develops his first
feature film. “Aquabike” is his
second short film

TERAPIE PRIN APĂ
AQUABIKE
Franța / France, 2015, 23’
Regia / Directed by: Jean-Baptiste Saurel

După ce a fost profund traumatizată de un pește la vârsta
de 15 ani în timp ce înota în Seychelles, Sophie nu a mai
suportat să intre în apă. Acum are 35 de ani și Anaïs,
prietena ei cea mai bună, a decis să-i ofere o sesiune de
tratament împotriva aquafobiei cu Aquaman, un guru
vindecător cu metode destul de radicale.
After being deeply traumatized by a fish at age 15
when swimming in the Seychelles, Sophie has never
been able to go in the water again. Now she is 35
and Anaïs, her best friend has decided to offer her an
aquaphoby treatment session with Aquaman, a healer
guru with quite radical methods.
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MARIANA
MARIAN
Republica Cehă / Czech Republic, 2014, 4’ 52’’
Regia / Directed by: Jakub Cermak
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Un videoclip pentru una dintre cele mai renumite trupe
avangardiste cehe “Uz jsme doma”. O călătorie animată
suprarealistă și demodată în istoria... cui? A maternității?
A întrebărilor? A inspirației? Să fim cu ochii în patru...
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A music video for one of the most famous czech
avantgarde bands “Uz jsme doma”. A surreal old
fashion animation journey throught the history of
human… what? Motherhood? Question-asking?
Inspiration? Let’s keep the eyes open...

Jakub Cermak (*1986) este un binecunoscut poet și compozitor ceh,
după ce a publicat trei volume de
poezie și șase CD-uri cu propriile
sale melodii (Cermaque) și-a mutat
interesul spre animații, care, în
mod neprevăzut, l-au transformat
într-un amator profesionist de film
și creator de videoclipuri. O mare
parte a anului trecut și-a petrcut-o
alături de soția sa și fiica de un an
și jumătate într-o rulotă veche,
călătorind prin Europa, filmând
documentare, înregistrând un
nou CD și achitându-și facturile cu
banii încasați din videoclipurile de
animație realizate în general pentru
trupe din Cehia.
Jakub Cermak (*1986) is an
acknowledged
czech
poet
and songwriter, after having
published three books of
poetry and six CDs of his own
songs (Cermaque) he turned
his interest toward animations,
which accidentaly turned him
into a proffesional film amateur
and music videos creator.
Big part of the last year he
was living with his wife and
1,5year old daughter in an
old camper, travelling around
Europe, shooting documentary,
recording new CD and paying
bills by animating music videos
for mostly czech bands

neritan
zinxhiria
S-a născut în aprilie 1989 în Tirana,
Albania. În iarna anului 1990, familia
sa imigrează în Grecia. În 2008, a
primit premiul pentru Debut în
regie în cadrulInternational Short
Film Festival in Drama pentru filmul
său de scurtmetraj ”The Best Bride”.
Cel de-al doilea film ”Chamomile”,
a câștigat premiul Golden
Horseman la ediția din 2013 a
Internationla Short Film Festival din
Dresda, urmat de alte numeroase
nominalizări internaționale și 19
premii. În Grecia, filmul câștigă
șase premii. În prezent, lucrează la
primul său film de lungmetraj, în
Grecia.
He was born in April 1989 in
Tirana, Albania. In the winter
of 1990, his family immigrates
to Greece. In 2008, he was
awarded as the Best Newcomer
Director in the International
Short Film Festival in Drama
for his first short film “The
Best Bride”. His second film
“Chamomile”, won the Golden
Horseman at the 2013 Dresden
International Short Film Festival,
followed by other numerous
worldwide selections and 19
awards. In Greece, the film
wins six awards. He is currently
preparing his first feature film in
Greece.

KRONIKË E NJË BURRI QË ËSHTË GATI TË VRASË
CÂND UN TÂNĂR ESTE PE PUNCTUL DE A UCIDE
THE TIME OF A YOUNG MAN ABOUT TO KILL
Italia, Albania / Italy, Albania, 2015, 19’ 49’’
Regia / Directed by: Neritan Zinxhiria

În munții din nordul Albaniei, un tânăr caută să răzbune
moartea tatălui său. Ucigașul a dispărut de câteva luni,
iar poliția încă îl caută. Tânărul îl răpește pe unicul fiu
al ucigașului și îl crește până la vârsta de 16 ani, când,
potrivit legii răzbunării Kanun din Albania, un băiat
devine bărbat și i se permite să ucidă sau să fie ucis.
In the mountains of Northern Albania, a young man
seeks revenge for his father’s death. The murderer has
disappeared a few months ago and the police is still
looking for him. The young man kidnaps the killer’s
only son and raises him up until he reaches his 16th
birthday, when according to the Kanun, the Albanian
law of revenge, a child becomes a man and he is
allowed to kill or to be killed.
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BÄR
URSUL
BEAR
Germania / Germany, 2014, 9’14”
Regia / Directed by: Pascal Flörks
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Trecutul bunicului meu era mereu foarte prezent.
Acesta apărea dintr-odată în ceva ce spunea sau făcea,
dar el nu vorbea niciodată despre asta. Abia acum, când
îi revăd viața și personalitatea așa cum o știam, simt cu
adevărat greutatea moștenirii lui.
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My grandpa’s past was always very present. It would
break through in something he’s say or do, but he’d
never talk about it. Only now, by revisiting his life and
personality as I knew him, do I feel the weight of his
inheritance.

Pascal Floerks, născut în Worms,
Germania, și-a descoperit pasiunea
pentru animație foarte devreme,
realizând primul său film pe
când era copil. După finalizarea
studiilor de media management
la Business and Information
Technology School Iserlohn, își
continuă studiile la Filmakademie
Baden Wuerttemberg. A adunat
o experiență vastă ca și creator de
personaje în cadrul a numeroase
proiecte la Blue Sky Studios în SUA.
Întors în Germania, a contribuit la
multe proiecte de studio precum
Polynoid, Woodblock și Studio Soi,
fiind recent creator de personaje
pentru filmul nominalizat la Oscar
”Room on the Broom”.
Pascal Floerks, born in Worms,
Germany, discovered his passion
for animation as early on,
making his first films as a child.
After successful completion of
a media management degree
at the Business and Information
Technology School Iserlohn,
he continued his education
at the Filmakademie Baden
Wuerttemberg. He gathered
plentiful experience as a
character TD on numerous
projects at Blue Sky Studios
in the US. Back home in
Germany, he’s contributed to a
multitude of projects for studios
such as Polynoid, Woodblock
and Studio Soi, most recently
as lead character TD on the
Oscarnominated film ”Room on
the Broom”.

piotr
domalewski
Piotr Domalewski, născut în 1983
în Łomża. Actor polonez de film și
teatru, scenarist și student în anul
IV la Regie la Facultatea de Radio
și Televiziune Krzysztof Kieslowski
din cadrul Universității Silesia
din Katowice. Co-autor al mai
multor piese de teatru și filme de
scurtmetraj premiate.
Piotr Domalewski, born in 1983
in Łomża. A Polish film and
theatre actor, a screenwriter and
a fourth-year student of Directing
at Krzysztof Kieslowski Faculty
of Radio and Television at the
University of Silesia in Katowice.
Co-author of several theatrical
performances and awarded
short films.

JEDYNE WYJŚCIE
SINGURA CALE
THE ONLY WAY
Polonia / Poland, 2014, 19’
Regia / Directed by: Piotr Domalewski

Adam, un tânăr care locuiește cu mama sa, nu a ieșit cu
anii din apartamentul său. După moartea mamei, viața
lui Adam s-a întors cu susul în jos. Întrucât nu poate să
funcționeze normal fără grija și atenția mamei, Adam
decide să urmeze sfatul prietenului său, poștașul, și să
închirieze camera mamei sale unei tinere, care va avea
grijă de el.
Adam, a young man living with his mother, hasn’t
left his apartment in years. After his mother’s death,
Adam’s own life is being turned upside down. Since
he’s not able to function properly without motherly
concern and service, Adam decides to take his
friend’s, the postman’s advice and rent out his mother’s
old room to a girl, who’ll take care of him.
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PORUMB
COUNTY STATE USA: SWEET CORN
SUA / USA, 2014, 23’
Regia / Directed by: Jonathan Nowak

Timishort Film Festival 2015 15 - 18 Octombrie / October

După ce a jefuit banca din oraș, un tânăr fură mașina
unui fermier care vinde porumb pe marginea străzii. În
timp ce încearcă să se eschiveze, fermierul decide să-l
ajute pe tânăr să scape și să-i dea o lovitură aceleiași
bănci care i-a ipotecat proprietatea.
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After robbing the town bank a local teen carjacks a
hapless farmer selling sweet corn on the side of the
road. As they attempt to get out of dodge the farmer
decides to help the teen escape and stick it to the very
bank that is foreclosing on his property.

Originar din Tundra Minnesota,
Jonathan Nowak trăiește în prezent
în Venice Beach împreună cu
familia sa, unde lucrează ca scriitor/
regizor. Jonathan își petrece timpul
mergând pe bicicletă în jurul
orașului Los Angeles, construind
căsuțe în copaci, preocupat de
paranormal și căutând povești care
să merite a fi povestite.
Originally from the Tundra of
Minnesota, Jonathan Nowak
now lives in Venice Beach
with his family where works
as a writer/director.   Jonathan
spends his time cycling around
Los Angeles, building tree
houses, obsessing over the
paranormal, and searching for
stories worth telling.

peter volkart
Peter Volkart a studiat arte vizuale
și regie la Zurich și New York. A
realizat scurtmetraje independente
și documentare pentru televiziune.
Pe lângă activitatea sa ca cineast,
Peter Volkart a avut numeroase
expoziții în galerii și muzee de artă
din Elveția și din întreaga lume.

SUBOTIKA - TĂRÂM DE VIS

Peter Volkart has studied visual
art and filmmaking in Zurich
and New York. He has made
independent short films as well
as documentaries for television.
Besides
working
in
film,
Peter Volkart has had various
exhibitions in galleries and art
museums in Switzerland and
abroad.

Subotika, o insulă puțin cunoscută pe cealaltă parte a
globului. O țară încântătoare cu peisaje extraordinare,
priveliști grandioase și câteva probleme minore. Faceți
rezervarea acum! Subotika, destinația de vacanță care
nu dezamăgește.

SUBOTIKA - LAND OF WONDERS
Elveția / Switzerland, 2015, 14’
Regia / Directed by: Peter Volkart

Subotika, a little-known island on the other side of
the globe. An enchanting country with extraordinary
sights, grand visions and a couple of minor problems.
Book right now! Subotika, the holiday destination that
lives up to its promises.
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BLOEDHOND
CÂINELE SĂLBATIC
WILD DOG
Olanda / The Netherlands, 2014, 7’
Regia / Directed by: Mees Peijnenburg
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Agresivitatea lui Gij devine din ce în ce mai problematică.
Dacă nu ia măsuri acum, temperamentul său exploziv
va provoca daune ireversibile.
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Gijs’ aggression is becoming more and more of a
problem. If he doesn’t take action now his explosive
temper will cause irreversible damage.
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mees
peijnenburg

maria
eriksson

Mees Peijnenburg (1989) este
originar din Amsterdam. În 2013
a absolvit Academia Olandeză de
Film. Filmul de licență ”Cowboys
Janken Ook”, care a avut premiera
la Berlinale Generations 2014, a
fost aclamat de critici și a primit
numeroase premii. Stilul său creativ
experimentează diferite forme
narative, în care stilul său vizual
distinct este constant.

Maria Eriksson a dat lovitura ca
cineast. A absolvit Academia de
Arte Dramatice din Stockholm
cu scurtmetrajul de succes
”Annalyn”, care a fost proiectat
la numeroase festivaluri din
întreaga lume și a câștigat
multe premii. Maria transmite
energie, onestitate și atmosferă
în filmele sale prin performanțe
actoricești hipnotizante și povești
emoționante despre sexualitate,
iubire, familie și prietenie.

Mees Peijnenburg (1989) is
a native from Amsterdam. In
2013 he graduated from the
Netherlands Film Academy.
His graduation film Cowboys
Janken Ook premiered at
Berlinale Generations 2014,
was critically acclaimed and
awarded several prices.His
creative style experiments with
different narrative forms, in
which his distinct visual style is
constant.

Maria Eriksson has hit the
ground running as a filmmaker.
She graduated from Stockholm
Academy of Dramatic Arts
with her successful short film
Annalyn, which has been
screened at many festivals
all over the world and won
numerous prizes. Maria brings
grit, honesty and flavour to
her films with spellbinding
performances
and
moving
stories dealing with sexuality,
love, family and friendship.

OM DU LÄMNAR MIG NU
DACĂ MĂ PĂRĂSEȘTI ACUM
IF YOU LEAVE ME NOW
Suedia / Sweden, 2014, 18’ 22”
Regia / Directed by: Maria Eriksson

Frida are 19 ani și este mamă pentru propria sa mamă.
Astăzi se mută împreună cu prietenul său. În sfârșit.
Dar se întâmplă ceva pe cât de inimaginabil, pe atât de
inevitabil.
Frida is 19 and a mother to her own mother. Today
is the day she’s moving out and in with her boyfriend.
Finally. But then the unthinkable happens, as it
inevitably does.
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MARIO JE GLEDAL MORJE Z ZALJUBLJENIMI OČMI
MARIO PRIVEA MAREA CU DRAGOSTE
MARIO WAS WATCHING THE SEA WITH LOVE
Slovenia, 2014, 12’
Regia / Directed by: Svetlana Dramic
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Mario lucrează pe o macara într-un un mic șantier naval
pe o insulă idilică. Într-o zi întunecată și cu mult vânt, îi
trece prin gând ideea că marea ar putea însemna ceva
diferit în ochii lui. Decide să fugă de singurătatea și
rutina în care trăiește. El își va reaminti această zi ca fiind
o zi extraordinar de frumoasă.
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Mario operates a crane in a small shipyard on an
idillyc island. On a windy and gloomy day he gets
struck by a thought that the sea could be something
different in his eyes. He decides that he will run away
from his lonelyness and routine. He will remember this
day as stunningly beautiful.
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svetlana
dramic

rino stefano
tagliafierro

Svetlana Dramlic, născută în 1982.
Timp de peste 10 ani a contribuit
la crearea culturii cinematografice
slovene ca regizor și editor de
film, primind numeroase premii
internaționale. Scurtmetrajele sale
au fost premiate în întreaga lume.
De asemenea, a editat și filme de
lungmetraj premiate la festivaluri
internaționale.

Născut în 1980, este un creator și
regizor italian de animații video
experimentale.

Svetlana Dramlic, born in 1982.
For more than a decade she
has co-created the Slovenian
film culture as a film director
and editor and received several
international
awards.
Her
shorts have received several
international awards. She has
also edited international awardwinning features

Born in 1980, he is an Italian
experimental video animator
and director.

FRUMUSEȚE
BEAUTY
Italy / Italia, 2014, 09’49”
Regia / Directed by: Rino Stefano Tagliafierro

”Frumusețe” este o scurtă poveste despre cele mai
importante emoții din viață, de la naștere până la
moarte, iubire și sexualitate prin durere și frică. Este
un tribut adus artei, vieții și frumuseții dezarmante a
acestora.
”Beauty” is a short story of the most important emotions
of life, from birth to death, love and sexuality through
pain and fear. It is a tribute to art, to life and their
disarming beauty.
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RESPIRO
RESPITE
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Marea Britanie, Italia / UK, Italy, 2015, 20’
Regia / Directed by: Adriano Cirulli
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Cine are nevoie de casă și de familie când ai patru roți?
Un bărbat duce o viață organizată. Face jogging în
fiecare dimineață, merge la birou de la nouă la cinci, își
duce hainele la spălat o dată pe săptămână. Adevărat,
locuiește în mașina sa și nu și-a mai văzut soția și fiica de
ceva timp. Dar nu avem cu toții nevoie de o mică pauză
din când în când? Parțial studiu de personaj, parțial
road movie, ”Respiro” este povestea atmosferică a unui
pustnic din zilele noastre.
Who needs a home and family when you’ve got four
wheels? A man leads an organized life. He jogs each
morning, works in the office nine to five, picks up the
laundry once a week. True, he lives in his car, and
he hasn’t seen his wife and daughter for a while. But
don’t we all need a little break from the world every so
often? Part character study, part road movie, ”Respite”
is the atmospheric story of a modern-day hermit.
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adriano
cirulli
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minarikova

Adriano Cirulli s-a născut la Roma,
în 1973. A absolvit arhitectura la
Universitatea La Sapienza. Din
2002, lucrează ca artist de efecte
vizuale la o serie de producții
comerciale de studio. A regizat
”Studium Urbis” (2000), ”În cădere”
(2011) și ”Respiro” (2015).

Născută în 1980, Jana Minarikova
lucrează ca regizor independent.
Și-a terminat studiile la Facultatea
de Film și Televiziune din cadrul
Academiei de muzică și Arte
Dramatice din Bratislava la secția
Documentare, unde și-a luat
licența. În 2012 a absolvit Academia
de Arte din Banska Bystrica. Din
2013 lucrează în cadrul Universității
Filozoful Constantin din Nitra,
la Departamentul Foto&Video.
A colaborat la numeroase
videoclipuri, emisiuni TV și este
membru activ al unui grup creativ
numit ”Almostar”. Se concentrează
mai mult pe scurtmetraje aflate
la granița dintre documentar și
ficțiune.

Adriano Cirulli was born in Rome
in 1973. He holds a degree in
architecture from La Sapienza
University. Since 2002 he has
worked as a visual effects artist
on a number of mainstream
studio productions. Director of
Studium Urbis (2000), Falling
(2011) and Respite (2015).

Born in 1980, Jana Minarikova
works as a freelance director.
She finished the studies at the
Film and Television Faculty of
the Academy of Music and
Dramatic Arts in Bratislava
at the Documentary Atelier
where she was awarded the
Bachelor degree. In 2012 she
finished her graduant study at
Academy of FineArt in Banska
Bystrica. From 2013 she works
at Constantine the Philosopher
University
in
Nitra,
in
Photo&Video Department. She
collaborated at several music
videos, TV programmes and is
an active member of a creative
group called “Almostar”. She
is focus mostly to short films
which are somewhere between
documentaries and features.

EȘTI AICI
YOU ARE HERE
Slovacia / Slovakia, 2015, 10’
Regia / Directed by: Jana Minarikova

Un scurtmetraj despre unde te afli acum.
A short film about where you are right now.
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Radu Bărbulescu s-a născut în
București, România, începânduși cariera ca actor în serialul de
televiziune ”Abracadabra” (1992).
A urmat studii de film în România,
absolvind Universitatea Media Facultatea de Cinematografie și
TV din București. Cu peste 11 ani
de experiență în industria filmului,
Radu BĂrbulescu este unul dintre
regizorii români care s-a evidențiat
și care aduce provocări și schimbări
în
peisajul
cinematografic
românesc.
Radu Bărbulescu was born
in Bucharest, Romania and
began his career as an actor
in the TV series Abracadabra
(1992). He pursued film studies
in Romania, graduating from
the Media University - Faculty
of CInematography and TV in
Bucharest. With over 11 years of
experience in the film industry,
Radu Barbulescu is one of the
emerging Romanian directors
that challenge and change the
Romanian film landscape.

DISPOZITIV 0068
DEVIL IN
0068
SNIPER’S
MISS JONES
NEST
România / Romania, 2015, 19’
Regia / Directed by: Radu Bărbulescu

Un lunetist se instalează în apartamentul unei bătrâne
pentru a asigura perimetrul pe parcursul summitului
NATO. Acolo o descoperă pe proprietara apartamentului,
o bătrână semi-paralizată, care nu vorbeşte niciodată.
Deodată, bătrâna îi spune lunetistului ceva ce le va
schimba amândurora viaţa.
A sniper is planted inside a top floor apartment to keep the
area secured for the on-going NATO Summit. He discovers the
owner of the apartment lying in bed - a half-paralyzed, old
woman who never talks. Suddenly, the old lady tells the sniper
something that will change their lives.
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SFÂRȘIT
FINALE
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România / Romania, 2015, 14’15’’
Regia / Directed by: Dorian Boguță
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Iarnă. O plajă goală. Cer înnorat. Un sunet asurzitor în
aer. Un camion. Un bărbat de vreo patruzeci de ani, în
costum, stă întins pe nisip în poziție fetală cu o privire
goală întipărită pe față. Ochii săi par obosiți, iar fața sa
este lipsită de orice expresie. Noaptea, aceeași plajă,
același cer, același sunet. Bărbatul din camion încearcă
să scrie ceva. O haită de câini vagabonzi a încercuit
camionul și încearcă să intre înăuntru...
Winter. A deserted beach. A bruised sky. A deafened sound
in the air. A trailer. A forty something man, dressed in a suit, is
lying on the sand in a fetal position with an empty look on his
face. His eyes look tired and his face betrays no expression.
Night, same beach, same sky, same sound. The man in the
trailer is trying to write something. A pack of wild dogs has
surrounded the trailer and are trying to get inside...

Dorian Boguță s-a născut în
Chișinău, Republica Moldova, în
24 aprilie 1971. Ca actor, a jucat în
peste 25 de filme, dintre care multe
au fost aclamate de critică la diferite
festivaluri prestigioase de film. În
2008, și-a făcut debutul în regie cu
filmul de scurtmetraj ”10”. Din 2014,
a filmat alte 5 scurtmetraje (”De azi
înainte”, ”Piano”, ”Kazimir”, ”Vera”
și ”Sfărșit”). Urmându-și pasiunea
pentru actorie și regie, a fondat
școala de actorie și în același timp
casa de producție actoriedefilm.
ro, împreună cu colegii săi actori
Dragoș Bucur și Alexandru
Papadopol. Filmul ”Urma”, va
marca debutul său ca regizor de
lungmetraj.
Dorian Boguță was born in
Chișinău, The Republic of
Moldova on April 24, 1971. As
an actor, he has starred in more
than 25 films, many of which
have been critically acclaimed
at various prestigious film
festivals. In 2008, he made his
debut in directing with the short
film ”10”. Since 2014 he shooted
another 5 shorts (”From now
on”, ”Piano”, ”Kazimir”, ”Vera”
and ”Finale”). Following his
passion for acting and directing,
he founded actoriedefilm.ro,
which encompasses both an
acting school and production
company, with fellow actors,
Dragoș Bucur and Alexandru
Papadopol. His work ”Urma”
will mark his debut as a director
in a feature film.

laura mușat
Născută în România, cu șase ani
de actorie, atât de film cât și de
teatru, și-a părăsit țara natală
pentru a studia Producție de Film,
la Universitatea Regent din Londra.
Dintre proiectele la care a lucrat,
filmul care merită menționat este
”Pas de Deux” al Irenei Lopez,
selectat la Short Film Corner,
Cannes 2015. După absolvire, Laura
își dorește să-și dezvolte propria
casă de producție, transformând-o
într-un competitor important
pentru celelalte mari case de
producție din România.
Romanian born, with six years
in acting, both theater and
film, she left her home country
to study Film Production, at
Regent’s University, London.
From many of the films
she worked on, one worth
mentioning is Irene Lopez’s ”Pas
de Deux”, selected in the Short
Film Corner, at Cannes 2015.
Following
her
graduation,
Laura would like to develop her
production company, turning
it into a big competitor for the
other important film companies
in Romania.

10 ORE
DEVIL
10
HOURS
IN MISS JONES
Romania / România, 2015, 20’
Regia / Directed by: Laura Mușat

Maria pornește într-o călătorie plină de peripeții, sperând
să îi atragă atenția acestuia și să-l facă să înțeleagă că are
nevoie de el, mai mult decât de toate lucrurile pe care
le are. O dramedie emoționanță, presărată cu momente
comice, care vă va binedispune, dar care, în același timp,
dorește să atragă atenția tuturor părinților ocupați care
își neglijează copiii.
Maria embarks in a thrilling adventure, filled with obstacles,
hoping to catch his father’s attention and make him realize she
needs him, rather than all the material things she owns. An
emotional dramedy, sprinkled with comic little moments, that
will make you feel good, but also bring awareness to all the
busy parents neglecting their kids.
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dorian
boguță
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PAPER BAG
PAPER BAG
România / Romania, 2015, 11’31’’
Regia / Directed by: Roxana Bențu
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Dl. B se trezește binedispus într-o dimineață însorită,
nerăbdător să-și înceapă rutina zilnică prin casă, dar
imediat ce își întâlnește iubita pisică, își dă seama că
aceasta nu este o zi obișnuită...
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Mr. B wakes up to a cheerful sunny morning, eager to
start his daily routine around the house, but as soon as
he meets his beloved cat pet he is about to learn that
this is no ordinary day...
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roxana bențu

bogdan
olteanu

Roxana Bențu este regizor de film
de animație. Este recunoscută
pentru proiectele sale personale
(Filmul de Piatră, 2011 și Anonimul,
2011 cu ”Growing”) sau de echipă
(”Crulic: drumul spre dincolo”,
prima animație rmânească ce
a câștigat Crystal Prize for Best
Feature la Annecy, 2012). În
prezent urmează un masterat în
Animație la The Royal College of
Art, experiență care îi va consolida
parcursul ca regizor.

Născut în București. A fost jucător
de rugby și jurnalist de investigație.
A publicat câteva povestiri scurte.
A scris câteva cronici de film pentru
SUB25 - o revistă de cultură și
artă. A regizat câteva videoclipuri.
”Lampioane chinezești” este cel
de-al doilea film al său, după
”Duminică dimineață”. În 2015 a
mai regizat și ”Dumneavoastră, tu”
(ICON PRODUCTION). În prezent
lucrează la scenariul celui de-al
patrulea film al său.

Roxana Bențu is a Romanian
animations
director.
She
has been acknowledged for
personal work (Filmul de Piatră,
2011 and Anonimul, 2011
with ”Growing”) or as a part
of a team (”Crulic: the Path to
Beyond”, the first Romanian
animation to win the Crystal
Prize for Best Feature at Annecy,
2012). She is currently doing an
MA in Animation at the Royal
College of Art, an experience
that
will
consolidate
her
development as a Director.

Born in Bucharest, Romania.
Former rugby player. Former
investigation
journalist.
Published some short stories.
Wrote movie chronicles for
SUB25 - a culture & arts
magazine. Directed a couple of
music videos. “Chinese Lanterns”
is his second film, after ”Sunday
Morning”. In 2015 he has also
directed ”I don’t know which
Maria” (ICON PRODUCTION).
Currently working on the script
for his fourth film.

LAMPIOANE CHINEZEȘTI
DEVIL IN MISS
CHINESE
LANTERNS
JONES
România / Romania, 2015, 17’
Regia / Directed by: Bogdan Theodor Olteanu

Pavel se trezește într-un dormitor necunoscut, după
o noapte lungă. Elvira, colega de apartament a Ninei,
fata cu care a ajuns el aici, stă pe marginea patului. Ea
îl invită afară în grădină, pentru a negocia dacă acesta
rămâne sau nu.
Pavel wakes up in a foreign bedroom, at the end of a long
night. Elvira, the flat mate of Nina, the girl with whom he
ended up there, is sitting on the edge of the bed. He’s invited
out into the garden, to negotiate whether he stays or leaves.
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OCUPAT
OCCUPIED
România / Romania, 2015, 20’17’’
Regia / Directed by: Octav Chelaru

O fată care suferă se închide în baie în timpul
înmormântării fratelui ei. Nu vrea să vorbească decât cu
preotul.
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A grieving girl locks herself in the bathroom during her brother’s
funeral. She would only speak to the priest.
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octav
chelaru

andreea
borțun

Octav Chelaru (n. 1991) a început
să facă filme de amator la vârsta
de 14 ani cu membrii familiei ca
protagoniști. În 2014, după ce
a produs două scurtmetraje, a
regizat primul său scurtmetraj,
”Fals pozitiv”. Filmul a participat
la câteva festivaluri și programe
naționale (TIFF 2014 - Transilvania
Talent Lab, Timishort 2014 Competiția națională, Filmul de
Piatră - Selecția oficială). Cel deal doilea scurtmetraj, ”Ocupat”,
este un film de douăzeci de
minute, filmat în întregime în
baie, prezentând singurătatea și
disperarea tăcută a unei tinere fete
în timpul înmormântării fratelui ei.

Andreea Borțun este o scriitoare
și cineastă de origine română,
absolventă a UNATC București și
BARD College Berlin. Scurtmetrajul
de debut al Andreei, ”Blue Spring” a
fost selectat în competiția oficială a
celei de-a 40-a ediții a Festivalului
Internațional de Film de la Toronto,
iar cel de-al doilea scurtmetraj,
”Love Locker” a fost cumpărat
de France 3. Debutu în teatru l-a
marcat într-un spectacol regizat
de Neil LaBute, iar prima sa piesă
a făcut parte din Edinburgh Fringe
Festival 2015. Din luna august a
acestui an, Andreea a început
masteratul în Fiction Writing la The
New School, New York.

Octav Chelaru (b. 1991) started
making amateur films at the age
of 14, casting family members.
In 2014, after producing two
short films, he directed his first
short film, ”False Positive”,
based on a personal experience
involving a pregnancy test.
The film went to some national
festivals and programs (TIFF
2014 - Transilvania Talent Lab,
Timishort 2014 - National
Competition, Filmul de Piatră Oficial Selection) The second
short, ”Occupied”, is a twenty
minute long-take, filmed entirely
inside a bathroom, presenting
the loneliness and the quiet
desperation of a young girl
during her brother’s funeral.

Andreea Bortun is a Romanian
writer and filmmaker, a graduate
of UNATC, Bucharest and BARD
College
Berlin.
Andreea’s
debut short “BlueSpring” has
been selected for the official
competition of the 40th Toronto
International Film Festival, and
her second short film, “Love
Locker” has been purchased
by France 3. She had her debut
in a theatre show directed by
Neil LaBute, and her first play
was part of Edinburgh Fringe
Festival 2015. Starting this
August, Andreea has begun her
Fiction Writing MFA at The New
School, New York.

BLUE SPRING
BLUE SPRING
România / Romania, 2015, 15’32”
Regia / Directed by: Andreea Borțun

Relatând o zi din viața unei femei solitare care trebuie să
plece de la iubitul său mult mai tânăr, acest film este un
studiu al artei comunicării non-verbale și al inutilității
cuvintelor în fața inevitabilului.
Chronicling a day in the life of a rather solitary woman as she
has to part from her much-younger lover, this film is a study in
the art of non-verbal communication and the uselessness of
words in the face of the inevitable.
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VACANȚA LA ȚARĂ
SUMMER BREAK
România / Romania, 2015, 22’15’’
Regia / Directed by: Andrei Tănase
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Mircea și vărul său Denis își petrec vacanța de vară
la bunici, la țară. Obișnuiți cu viața la oraș, cei doi
adolescenți se plictisesc repede și, pentru a se distra și a
atrage atenția celorlalți, creează în secret cercuri pe un
lan de grâu din apropiere.
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Mircea and his cousin Denis are spending the summer vacation
at their grandparents house, in the countryside. Used to the city
life, the two teenagers soon get bored and, in order to have
some fun and hopefully attract media attention, they secretly
create some crop circles in a nearby wheat field.
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andrei tănase

camelia popa

Andrei Tănase (n. 1982) a absolvit
UNATC la sectia Regie de film si
lucreaza ca regizor si scenarist
freelance.

Camelia Popa și-a început cariera
ca asistent secund de regie pentru
filmul de ficțiune ”Starea Națiunii”
(2002). A absolvit Facultatea de
Regie Film și TV, București. Camelia
a lucrat în televiziune pentru
majoritatea canalelor românești
și pentru Tele2 Norvegia. De
asemenea a regizat câteva
reconstituiri și docudrame pentru
TV (2009) și a realizat filme despre
violența sexuală pentru ONG-ul
A.L.E.G. în Sibiu, 2014.

Andrei Tănase (b. 1982)
graduated
Film
Direction
at UNATC and works as a
freelance director and script
writer.

Camelia Popa began her career
as a Second AD for the fiction
feature ”State of the Nation”
(2002). She’s a graduate of
the Faculty of Cinematography
and TV Directing, Bucharest,
Romania. Camelia has worked
in television for most of the
Romanian channels and Tele2
Norway. She directed several
reenactments and docudramas
for TV (2009) and she’s done
films about sexual violence for
the A.L.E.G. NGO in Sibiu,
2014.

CANGURUL SINGURATIC
LONELY CANGAROO
Romania / România, 2015, 22’
Regia / Directed by: Camelia Popa

Un bărbat între două vârste trece zilnic prin același ritual
cu o femeie surogat pentru intimitate. Ei se folosesc
reciproc pentru a face terapie prin atingere și pentru a
dormi unul în brațele celuilalt fără a face sex sau a avea
o relație. Atunci când fata își dă seama că vrea mai mult,
bărbatul este obligat să ia o decizie.
A middle-aged man goes through a daily ritual with an
amateur intimacy surrogate. They use each other for touch
therapy and sleep in each other’s arms without having sex or
being in a relationship. When the girl realizes she wants more,
the man is forced to make a decision.
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FILMUL DE LA CAPĂTUL LUMII
THE FILM AT THE END OF THE WORLD
România / Romania, 2015, 16’10’’
Regia / Directed by: Gheorghe Preda
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Un bărbat și o femeie se întâlnesc pe o plajă pustie. La
suprafață, nimic spectaculos nu se poate întâmpla. Dar
sub pretextul unei întâlniri obișnuite se află adevărata
acțiune și schimbări de situație surprinzătoare. Filmul
este un omagiu tandru și ironic adus lui Barton Fink,
eroul din filmul omonim al fraților Ethan și Joel Cohen.
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A man and a woman meet on a deserted beach. On the face
of it, nothing spectacular can happen. But under the common
guise of the meeting lie drama and amazing turnarounds. The
movie is an affectionate ironic homage to Barton Fink, the
hero of the movie with the same name by brothers Ethan and
Joel Cohen
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gheorghe
preda

roxana stroe

Gheorghe Preda s-a născut în
Moeciu, jud. Brașov. Studiile
economice din București au
fost urmate de studii de regie
în București și Paris (doctorat la
Universitatea de Artă Teatrală și
Cinematografică din București
și un master în cinema și audiovizual la Universitatea Sorbonna
III). În prezent este profesor la
Universitatea Națională de Arte din
București. A realizat un lungmetraj,
6 scurtmetraje și 5 documentare
pentru
televiziune,
dar
și
videoclipuri și reclame. Filmele
sale au fost selectate la festivaluri
internaționale de film.

Roxana Stroe este o regizoare de
23 de ani de origine română care
studiază în prezent Arta Regiei
de Film în cadrul programului de
masterat al Universității Naționale
de Artă Teatrală și Cinematografică
din București. Scurtmetrajul său
de absolvire ”Plante perene” a
participat la numeroase festivaluri
internaționale și a câștigat Premiul
Criticii la cea de-a 17-a ediție
a Festivalului Internațional de
Film Studențesc CineMaiubit.
Dezvoltate în jurul unei mizanscene
teatrale, abordările sale tematice
încearcă să prezinte tragicomicul
într-o manieră absurdă.

Gheorghe Preda was born in
Moeciu, the Brasov County. His
economical studies in Bucharest
were followed by filmmaking
studies in Bucharest and Paris
(a degree and a Ph.D. at the
University of Drama and Film,
Bucharest and a master in
cinema and audiovisual at the
Sorbonne III University). He is
now a professor at the National
University of Arts Bucarest. He
made a feature film, 6 short
films, and 5 documentaries
for television, as well as music
videos
and
commercials.
His films was selected in film
festivals around the world.

Roxana Stroe is a 23 years old
Romanian director, presently
doing an MA in Film Direction
at the National University of
Theater and Cinema from
Bucharest.
Her
graduation
short film ”Perennial Plants” was
selected in several international
film festivals, winning the Critics
Award on the 17th edition of
the International Student Film
Festival CineMaiubit. Developed
around a theatrical scenery,
her subjects try to present the
tragicomic in an absurd manner.

BLACK FRIDAY
BLACK FRIDAY
România / Romania, 2015, 21’
Regia / Directed by: Roxana Stroe

În perioada comunistă, statul la coadă era o normă.
După o așteptare lungă pe stomacul gol, Mihail nu își
primește rația de alimente. A doua zi încearcă să fie
primul la coadă.
In the Communist era, queueing (for food) was the norm. After
a long wait on an empty stomach, Mihail doesn’t receive his
food ration. The next day, he tries to be first in line.
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mihai surdea

()
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România / Romania, 2015, 5’56”
Regia / Directed by: Mihai Surdea
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Filmul de scurtmetraj ( ) este despre abilitatea sau mai
degrabă despre inabilitatea de a împărtăși sau emite,
pe parcursul vieții, greutatea nespusă a gândurilor, în
special din cauza barierelor interne, dar și a izolării și
indiferenței din partea celorlalți. Comunicarea este cea
mai importantă cale spre a depăși momentele grele din
viața noastră, fiind cunoscute efectele negative, chiar
distructive, ale lipsei dialogului. Rămâne de văzut dacă
personajul va depăși toate aceste obstacole, interne și
externe, și va reuși să atingă eliberarea.
The short feature film ( ) is about the ability or rather
inability to share or release, during our life, the
unspoken burden of thoughts, mainly due to internal
barriers, as well as seclusion and indifference from
others. Communication is the most important way to
overcome difficult times and moments in our lives, being
given the known negative effects, even destructive,
because of the lack of dialogue. It remains to be seen
if the character in the film, will overcome all these
obstacles, internal and external, and will manage to
reach the breaking point.

Mihai Surdea, born in the city of
Timișoara, România, graduated
in economics in 1998, working
in telecommunications industry
since
2001,
discovered
passion for photography and
film in 2009, mostly interested
in portraits and landscape
photography and also in short
feature films.

Videorama
Videorama
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Mihai Surdea, născut în 1972, în
Timișoara, România, a absolvit
Facultatea de Științe Economice în
anul 1998. Din anul 2001 lucrează
în industria de telecomunicații și
IT, domeniu în care activează și în
prezent. Paralel, începând cu anul
2009, a descoperit și dezvoltat
pasiunea pentru fotografie, în
special cea de portret și de peisaj,
precum și pentru filme de scurt
metraj.
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TWELVE TALES TOLD
Austria, 2014, 4’
Regia / Directed by: Johann Lurf

Doisprezece logo-uri ale unor case de producție de
la Hollywood rulează în fața dv., ca și cum ar preceda
un film normal de Hollywood; 3D pentru vizionare în
format digital, 2D pe 35mm - și adaptate pentru orice
format. Doar că fiecare dintre logo-uri, unele animate
cu grandoare sclipitoare (Disney, Paramount), altele
mai reținute (Regency, Warner Bors.), se intercalează
intermitent imagine cu imagine una în cealaltă,
începând cu cea mai lungă și terminând cu cea mai
scurtă.
A dozen logos for Hollywood production companies
play before you as they would precede a normal
Hollywood production; appropriately in 3D if watching
digitally, in 2D on 35mm—and self-aggrandizing in
any format. Only, each logo sequence, some animated
with glossy grandeur (Disney, Paramount), some more
restrained (Regency, Warner Bros.), is stutteringly
interwoven image by image into the others, beginning
with the longest and ending with the shortest.

mihai grecu

Născut în Viena, în 1982. Începând
cu anul 2002 a studiat la Academia
de Arte din Viena. În 2009 absolvă
cursurile de film în clasa lui Harun
Farocki.

Mihai Grecu s-a născut în 1981.
După terminarea studiilor de
artă și cinematografie din Franța,
din cadrul Fresnoy Studio of
Contemporary Arts, și-a dezvoltat
un complex limbaj personal vizual.
Amestecând imagini simbolice cu
situații cu mult substrat metaforic
și ambianțe suprarealiste, lucrările
sale pun la încercare percepția
spectatorului precum și imagistica
contemporana, cu teme repetitive
precum
mediul
înconjurător,
războiul, apa și metamorfoza.
Filmele sale poem au fost
proiectate în cadrul a numeroase
festivale internaționale de film și
new media.

Born in Vienna in 1982. Since
2002 he has studied at Vienna´s
Academy of Fine Arts. 2009
diploma at Harun Farocki´s
filmclass.

Mihai Grecu was born in 1981.
After studying art and cinema
in France, at the Fresnoy Studio
of Contemporary Arts, he has
been developing a complex
personal visual language. By
mixing symbolic images with
highly metaphorical situations
and
surreal
atmospheres,
his
works
challenge
the
viewer’s perception as well
as
contemporary
imagery,
with recurring themes such as
environment, war, water and
metamorphosis. His films-poems
have been shown in numerous
film and new media festivals
worldwide.

REFLECȚIA PUTERII
THE REFLECTION OF POWER
Franța / France, 2015, 9’
Regia / Directed by: Mihai Grecu

În cea mai secretă capitală din lume, o mulțime de
oameni participă la un spectacol, în timp ce întregul
oraș este amenințat de un dezastru...
In the most secret capital of the world, a crowd attends
a show while a disaster threatens the whole city...
Timishort Film Festival 2015 15 - 18 Octombrie / October

12 POVEȘTI

johann lurf
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mischa
leinkauf
lutz
henke

AMENINȚĂRI SIMBOLICE
SYMBOLIC THREATS
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Germania / Germany, 2015, 15’
Regia / Directed by: Mischa Leinkauf, Lutz Henke, Matthias Wermke
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Poezie sau amenințare? Predare sau poate artă? Acestea
sunt teoriile pe care orașul New York a încercat să le
descifreze vara trecută. Inspirat de dezbaterea aprinsă
pe tema celor două ”Steaguri americane albe” care au
apărut dintr-o dată pe turnurile iconice ale Brooklyn
Bridge din New York City, filmul pune întrebarea ce fel
de scop social are arta în zilele noastre. Ce se întâmplă
atunci când amenințarea libertății aduce în artă
elementul pericolului? Orașul de oferă siguranță? Ce
urmează?
Poetry or threat? An act of surrender or perhaps art?
These were the theories that New York puzzled over
last summer. Inspired by the heated debate over the
two „White American Flags“ that suddenly appeared
on the towers of New York City’s iconic Brooklyn
Bridge, the film asks what kind of societal scope
art has in the present day. What happens when
threatened freedom reinstates art with the element of
danger? Are we safe in the city? What is next?

Mischa Leinkauf, Lutz Henke and
Matthias Wermke au crescut în
Berlin în anii 1990 când au învățat să
valorifice și să utilizeze posibilitățile
orașului. Un entuziasm comun de a
schimba destinația spațiilor urbane
i-a adus de timpuriu împreună. În
prezent, ei încă se concentrează
pe aceleași subiecte și locații, fie
în calitate de ”cineast”, ”curator”,
”om de știința culturii” sau ”artist”.
Ei creează imagini și priveliști
ale minții, spun povești și disecă
evenimente - sperând mereu să
facă invizibilul vizibil și să exploreze
menirea fixă și destinația potențială
a unui loc.
Mischa Leinkauf, Lutz Henke
and Matthias Wermke grew
up in Berlin in the 1990s when
they learnt to value and utilise
the city’s possibilities. A shared
enthusiasm for repurposing
urban spaces brought the three
together early on. Nowadays,
they still focus on the same
questions and locations in
their work, whether it be as
‘filmmaker‘, ‘curator‘, ‘cultural
scientist’ or ‘fine artist‘. They
create images and mindscapes,
tell stories and dissect events –
always in the hope of making the
unseen visible and of exploring
a place’s fixed meaning and
potential use.

Douwe Dijkstra (1984, Olanda)
și-a făcut studiile la ArtEZ Art
Academy în Zwolle, pe care le-a
absolvit în 2005. Dijkstra lucrează
pe proiecte precum videoclipuri,
instalații și scurtmetraje. În calitate
de co-fondator al echipei 33 1/3,
îmbină producțiile de teatru cu
proiecțiile video. Scurtmetrajul său
”Démontable” a avut premiera la
Festivalul Internațional de Film de
la Rotterdam din 2014 și a primit
o mențiune specială în cadrul
Festivalului de Scurtmetraje de la
Clermont Ferrand în 2015.
Douwe
Dijkstra
(1984,
Netherlands) was educated
at the ArtEZ Art Academy in
Zwolle where he graduated
in 2005. Dijkstra works on
commissioned
projects
like
music videos, installations and
short films. As a co-founder
of the 33 1/3 collective, he
intertwines theatre productions
and video projections. His short
film Démontable premiered at
the International Film Festival
Rotterdam 2014 and received a
special mention at the Clermont
Ferrand Short Film Festival in
2015.

FILM SECUNDAR
SUPPORTING FILM
Olanda / The Netherlands, 2015, 12’
Regia / Directed by: Douwe Dijkstra

Din perspectiva a doisprezece spectatori, acest
documentar scurt de 12 minute explorează ritualul
tipic de a viziona un film. Cum este resimțit acest mediu
de persoanele cu deficiențe senzoriale, cu credințe
religioase puternice sau care suferă din dragoste? O
poveste despre imagini călătoare și publicul care le
vizionează.
From the perspectives of a dozen diverse viewers, this
12 minute documentary short explores the peculiar
ritual of watching film. How is the medium experienced
by people with sensory impairments, strong religious
beliefs, or lovesickness? A story about moving images
and their audience.
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matthias
wermke

douwe
dijkstra
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THE CLAUSTRUM
SUA / USA, 2014, 16’
Regia / Directed by: Jay Rosenblatt
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Bazat pe studii psihanalitice reale, ”Claustrum” se
concentrează pe trei femei care se află în interiorul unor
zone psihologice închise care funcționează atât ca zone
de refugiu, cât și ca închisori.
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Based on actual psychoanalytic case studies, THE
CLAUSTRUM focuses on three women who are in
enclosed psychological zones that function as both
refuge and jail.

jay
rosenblatt

rainer
kohlberger

Jay Rosenblatt face filme de peste
25 de ani. Este câștigătorul unor
granturi Guggenheim și Rockefeller
Fellowship. Filmele sale au fost
deseori premiate și proiectate în
întreaga lume. O selecție cu filmele
sale a fost proiectată timp de o
săptămână la Film Forum New York
și mai recent la MoMA în New York.
Articole despre realizările sale au
apărut în New York Times, Sight &
Sound și Filmmaker.

Rainer Kohlberger este un artist
vizual / cineast freelance austriac,
care trăiește la Berlin. Creațiile
sale se bazează în primul rând
pe compoziții algoritmice cu
estetică reducționistă influențate
de planitate, drone și interferență.
Lucrările sale conțin toate un nivel
de zgomot, care fascinează ca un
simț al infinitului, ceea ce înseamnă
atât abstractul suprem, cât și o
neclaritate persistentă. Filmele,
instalațiile și spectacolele sale,
au fost prezentate la festivaluri
internaționale, în galerii și alte spații
artistice.

Jay
Rosenblatt
has
been
making films for more than 25
years. He is a recipient of a
Guggenheim and a Rockefeller
Fellowship.
His films have
received many awards and
have screened throughout the
world. A selection of his films
had a one-week theatrical
run at New York’s Film Forum
and most recently at MoMA in
NY.
Articles about his work
have appeared in The New
York Times, Sight & Sound and
Filmmaker.

Rainer Kohlberger is an Austrian
born freelance visual artist / film
maker living in Berlin. His work is
primarily based on algorithmic
compositions with reductionistic
aesthetics influenced by flatness,
drones and interference. Within
his works there always lies a
layer of noise, which fascinates
as a sense of the infinite, which
is both the ultimate abstraction
and inveterately fuzzy. His
films, installations and live
performances have been shown
internationally at festivals, in
galleries and other art spaces.

LICĂR DE LUNĂ
MOON BLINK
Austria, 2015, 10’
Regia / Directed by: Rainer Kohlberger

Exclusiv generat de un cod, ”Licăr de lună” este un
video care pune în evidență decizionismul estetic unic
al modelului său narativ.
Exclusively generated by code, moon blink is a video
that highlights the unique aesthetic decisionism of its
narrative model.
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SOUND OF MY SOUL
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Polonia / Poland, 2014, 13’09’’
Regia / Directed by: Vojciech Bakowski
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Forme sintetice, animate coexistă cu imagini reale,
diverse peisaje se întâlnesc, fragmente muzicale și
tonalități de origini diferite se suprapun și intră în
coliziune cu sunete reale din mediul înconjurător. Nivelul
sunetului filmului este echivalent cu cel vizual și literar aici se regăsește cel mai bine premiza de bază a esteticii
filmului: construirea unui enunț prin suprapunerea unor
tonuri, emoții și mesaje contradictorii.
Synthetic, animated figures coexists with elements of
realistic images, diverse landscapes meet each other,
music tracks of different origins and moods overlap
and collide with real sounds of human environment.
Sound layer of the film is equivalent to the visual and
literary ones - in here most fully resounds the basic
assumption of the film’s aesthetic: to buid an utterance
by overlapping contradictory tones, emotions and
messages.

vojciech
bakowski

joanne van
der weg

Născut în 1979 în Poznań, Polonia.
Trăiește și lucrează în Poznań. Este
artist vizual, poet și muzician. A
absolvit Audiosphere Studio la
Academia de Arte din Poznan
în 2005. Co-fondator al grupului
artistic Penerstwo în 2007. Membru
în formațiile: KOT, NIWEA. Este
câștigător al Deutsche Bank Prize
”Views 2009” și ”Paszport Polityki”
Prize al publicației Polityka Weekly
în 2010.

Joanne a absolvit Animație în 2014
la Art Academy AKV. St. Joost în
Breda, a fost premiată cu premiul
Dioraphte în cadrul Nederlands
Film Festival în 2014 cu filmul său
de absolvire ”Orbire”. Și-a obținut
diploma la AKV. St. Joost în Breda,
Olanda, de asemenea a obținut
diplome în graphic design și
multimedia design la Grafisch
Lyceum în Rotterdam, Olanda în
2009 și 2010.

Born in 1979 in Poznań, Poland.
Lives and works in Poznań.
Visual artist, poet, musician.
Graduated at Audiosphere
Studio at Academy of Fine Arts
in Poznan in 2005. Co-founder
of artistic group Penerstwo
in 2007. Member of music
bands: KOT, NIWEA. Winner
of Deutsche Bank Prize “Views
2009” and “Paszport Polityki”
Prize of Polityka Weekly in
2010.

Joanne is a graduate in
Animation in 2014 at the Art
Academy AKV. St. Joost in
Breda, awarded the Dioraphte
award from the Nederlands
Film Festival in 2014 for her
graduation
film
“Blindly”.
Obtained her diploma at
AKV. St. Joost in Breda the
Netherlands, also got her
graphic design and multi media
design degree at the Grafisch
Lyceum in Rotterdam, The
Netherlands in 2009 and 2010.

BLINDELINGS
ORBIRE
BLINDLY
Olanda / Netherlands, 2014, 2’20’’
Regia / Directed by: Joanne van der Weg

Ce vede un nevăzător, iar eu nu văd. Animația este o
scurtă călătorie din prisma unui nevăzător.
What does a blind person see what i don’t see. The
animation is a short trip as how a blind person would
make it.
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elisabeth
caravella

HOWTO
Franța / France, 2014, 25’
Regia / Directed by: Elisabeth Caravella
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”Howto” este un tutorial cinematografic în care
creatoarea acestuia ne învață cum să realizăm un text
3D. Dar lucrurile se complică rapid, programul nu mai
poate fi controlat, iar ea descoperă că nu mai este
singură.
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”Howto” is a cinematographic tutorial in which her
creator teaches us how to make a 3D text. But quickly,
her undertaking get complicated, the software
becomes out of control, she discovers that she is no
more alone.

Elisabeth Caravella is a french
filmmaker born in 1986.
Self-taught, she learned very
young to do video, net art and
computer graphics. She realized
Anonymous phone call (2009),
an experimental film animated
with the Photoshop software,
and Pianocktail in 2010, a short
animated film. She continued her
studies at the École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs
in Paris and realizes There are
no roads (2011). In 2012, she
joined the Fresnoy and realizes
for the first year a short film “A
pastry”, a story with no drama
(2013) and Howto (2014), a
cinematographic video tutorial.

TimiKids
TimiKids
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CUM SĂ

Elisabeth Caravella este cineast
francez,
născută
în
1986.
Autodidactă,
s-a
familiarizat
devreme cu producția video, arta
virtuală și grafica pe computer. A
realizat ”Anonymous phone call”
(2009), un film experimental animat
cu ajutorul programului Photoshop
și ”Pianocktail” în 2010, un
scurtmetraj animat. Și-a continuat
studiile
la
École
Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs din
Paris și a realizat filmul ”There are
no roads” (2011). În 2012, s-a alăturat
școlii Fresnoy și a realizat pentru
primul an scurtmetrajul ”A pastry,
a story with no drama” (2013) și
”Cum să” (2014), un tutorial video
cinematografic.
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an vombraut
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TimiKids is a section of short films dedicated to a very young audience and
introduces children into the world of cinematic discourse. The selected films are
related to childhood-experiences from all over the world.
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An Vrombaut was born in Ghent
(BE) in 1967. She studied at the
Royal Academy of Fine Arts in
Ghent and gained an MA in
animation at the Royal College
of Art in London. Her graduation
film Little Wolf (1992) has won
numerous international awards.
A second short When I grow
up I want to be a tiger (1996)
was selected for the Berlin Film
Festival. Her most recent film
THE TIE (2014) was animated in
a painterly CG style. An is best
known for creating the animated
TV series 64 Zoo Lane. 64 Zoo
Lane is one of the highest-rating
shows on CBeebies (BBC’s preschool channel).

LEGĂTURA
THE TIE
Belgia / Belgium, 2014, 9’
Regia / Directed by: An Vombraut

Filmul se referă la legăturile dintre oameni: întâlniri,
despărțiri și reuniri care ne afectează pe noi toți.
The film deals with the ties between people: the
meetings, partings and reunions that affect us all.
Timishort Film Festival 2015 15 - 18 Octombrie / October

TimiKids este o secțiune de scurtmetraje dedicată unui public foarte tânăr și introduce
copii într-o lume a discursului cinematic. Filmele selectate prezintă experiențe din
copilărie din întreaga lume.

An Vrombaut s-a născut în Ghent
(BE) în 1967. A studiat la Royal
Academy of Fine Arts din Ghent
și a obținut masteratul în animație
la Royal College of Art din Londra.
Filmul cu care a absolvit ”Micul
lup” (1992) a câștigat numeroase
premii internaționale. Cel de-al
doilea scurtmetraj ”Când cresc
mare vreau să fiu un tigru” (1996)
a fost selectat la Festivalul de Film
de la Berlin. Cel mai recent al său
”Legătura” (2014) a fost animat
în tehnica picturală CG. An este
renumită pentru crearea serialului
TV 64 Zoo Lane. Acesta este una
dintre emisiunile cu cel mai mare
rating de pe CBeebies (canalul
pentru preșcolari al BBC).
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LÄMMER
MIEI
LAMBS
Germania / Germany, 2013, 4’12’’
Regia / Directed by: Gottfried Mentor

Părinții mielului sunt șocați, pentru că micul lor mielușel
nu face ca celelalte oi: face ”muu” în loc de ”bee”.
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The lamb’s parents are shocked, because their little
lamb doesn’t sound like the other sheep: it’s making
“moo” instead of “baa”.
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Născut în 1981 în Strassburg,
trăiește în Germania. Din 2004 este
freelancer în sectorul TV și cinema.
În 2012 a absolvit Filmakademie
Baden
Württemberg,
concentrându-se
pe
regie,
animație și concept.
1981 born in Strassburg,
living in Germany. Since
2004
freelance
work
in
film and TV sector. In 2012
graduated the Filmakademie
Baden Württemberg, focusing
on directing, animation and
concept.

jakub kouril
Jakub Kouril (*1987) s-a mutat la
FAMU din Praga pentru studii de
master, după ce și-a luat licența
la Facultatea de Comunicații
Multimedia din Zlin. În 2011 a
finalizat un internship de șase luni
la faimoasa școală pariziană ENSAD,
unde s-a concentrat pe ilustrație.
După întoarcerea în Praga, a realizat
scurtmetrajul combinat ”M.O.”, un
film despre o bunică ce comandă
prin poștă un bunic mecanic. ”M.O.”
a câștigat mai multe premii în
întreaga lume și a fost nominalizat
pentru Student Academy Award.
În 2013, Jakub a absolvit FAMU cu
animația ”Micul Cousteau”.
Jakub Kouril (*1987) moved
for the master degree to FAMU
Prague, after finishing
his
bachelor studies at the Faculty of
Multimedia Communications in
Zlin. In 2011 he completed a sixmonth internship at a prestigious
Parisian school ENSAD, where
he focused on illustration. After
returning to Prague, he made the
short combinated film “M.O.”,
film about a grandmother who
orders by mail a mechanical
grandfather. ”M.O” won several
prizes around the world and
was nominated for the Student
Academy Award. In 2013
Jakub has graduated at FAMU
with animated film The Little
Cousteau.

MALY COUSTEAU
MICUL COUSTEAU
THE LITTLE COUSTEAU
Rep. Cehă / Czech Rep, 2013, 8’
Regia / Directed by: Jakub Kouril

Această animație scurtă despre un băiețel care visează
la aventuri în adâncimea mării și care trăiește într-un
oraș acoperit de zăpadă este un omagiu lui Jacques
Cousteau.
This short animated film about a little boy who longs
for deep-sea adventures in a snow-covered city is a
homage to Jacques Cousteau.
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gottfried
mentor
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CATERPILLAR AND HEN
Italia / Italy, 2013, 9’59’’
Regia / Directed by: Michela Donini, Katya Rinaldi
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Un excavator și o găină sunt cei mai buni prieteni.
Amândoi știu că a venit timpul să se despartă; însă
natura, pulsul secret al lumii, va fi cea care va dicta ritmul
așteptării declanșării bubuiturii și al transformărilor
tăcute.
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michela
donini

lena von
döhren

După ce a absolvit Institutul
de Artă, Michela a studiat arte
decorative la Academia de Arte din
Bologna. și animație la International
School of Comics din Florența. Din
2011 predă animație și a realizat
numeroase proiecte de animație
pentru televiziune și internet.

Lena von Döhren s-a născut în
1981 în Berlin. În 2007, și-a obținut
licența în Comunicare audiovizuală la Gerrit Rietveld Akademie,
Amsterdam, Olanda și în 2011,
masterul în design, Major Animage,
HSLU, Luzern.

After graduating from the
Art Institute, Michela studied
decorative arts at the Academy
of Fine Arts in Bologna and
animation at the International
School of Comics in Florence.
Since 2001 she has taught
animation and has realized
many animation projects for
television and for the web.

A caterpillar and a hen are best friends. They both
know that the time to part has come; but it will be
nature, the secret heartbeat of the world, to dictate
the rhythm of the booming waiting and of silent
transformations.

Lena von Döhren was born in
1981 in Berlin. In 2007, she got
a Bachelor Degree in AudioVisual Communication at Gerrit
Rietveld Akademie, Amsterdam,
Netherlands and in 2011,
the Master of Design, Major
Animage, HSLU, Luzern.

DER KLEINE VOGEL UND DAS EICHHÖRNCHEN
PASĂREA ȘI VEVERIȚA
THE LITTLE BIRD AND THE SQUIRREL
Elveția / Switzerland, 2014, 4’30”
Regia / Directed by: Lena Von Döhren

E toamnă. Pe capătul unei ramuri atârnă o frunză roșie.
O micuță pasăre neagră vine să o ude. Dintr-odată, o
veveriță îi fură păsării stropitoarea de un verde deschis.
Pasărea urmărește hoțul neobrăzat: astfel începe o
vânătoare palpitantă prin pădure. Dar după copaci,
vulpoiul roșcovan își așteaptă deja norocul.
It’s autumn. At the end of a branch hangs a red leaf.
A little black bird comes along to water it. Suddenly
a squirrel nicks the bird’s bright green watering can.
The bird follows the cheeky thief: this is the start of an
exciting chase through the forest. But behind the trees,
the fiery red fox is already waiting for his chance.

Katya Rinaldi și-a luat licența în Animație la Dun Laoghaire Institute of Art,
Design and Technology din Irlanda și masterul în Arte Vizuale la Edinburgh
College of Art, Scotland. Din 2000 a creat scurtmetraje și videoclipuri care au
fost prezentate la diferite festivaluri de filme europene.
Katya Rinaldi got her BA in Animation from the Dun Laoghaire Institute
of Art Design and Technology in Ireland and her Master’s Degree in
Visual Arts from the Edinburgh College of Art, Scotland. Since 2000
she has been creating short movies and music videos which were
shown at various European film festivals.
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IL BRUCO E LA GALLINA
EXCAVATORUL ȘI GĂINA
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BALÚ
BALÚ
Brazilia / Brasil, 2014, 15’36’’
Regia / Directed by: Paula Gomes
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Cel mai bun prieten al băiatului este Balú, un câine
vagabond. Însă mama sa nu vrea să lase câinele în
casă. Într-o zi, Balú dispare în mod misterios. În căutarea
prietenului pierdut, băiatul va descoperi lumea din jurul
lui.
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The best friend of the boy is Balú a stray dog. But his
mother does not let the dog stay home. One day Balú
mysteriously disappears. In search of the lost friend,
the boy will discover the world around him.

Paula face parte din casa braziliană
de producție Plano 3 Filmes.
Printre filmele sale, iese în evidența
scurtmetrajul
”Pornographico”,
care a câștigat 17 premii la
festivaluri. Documentarul său
”Jonas and the Backyard’s Circus”,
susținut de Latin America Media
Arts Fund 2014 al TFI, va avea
premiera în următoarele luni. În
prezent, Paula este producător al
filmului de lungmetraj ”Son of Ox”
și al documentarului ”Memento
Mori”, câștigător a patru premii la
DocMontevideo 2014.
Paula is part of the Brazilian
production company Plano 3
Filmes. Among her films, it stands
out the short Pornographico,
which won 17 awards at
festivals.
Her
documentary
Jonas and the Backyard´s Circus,
supported by TFI Latin America
Media Arts Fund 2014, will be
released in the coming months.
Currently, Paula is producing
the feature film Son of Ox and
the documentary Memento
Mori, winner of four awards at
DocMontevideo 2014.

serhat
karaaslan
Serhat Karaaslan s-a născut în
1984 în Varto, Turcia. S-a mutat
la Istanbul pentru a studia
Farmacologie. După absolvire, a
realizat primul său scurtmetraj și
a început un master Regie de film
și teatru la Universitatea Kadir Has
din Istanbul. Au urmat alte două
scurtmetraje ”Bicycle” și ”Musa”. Cel
mai recent scurtmetraj ”Înghețata”
a avut premiera la Toronto Film
Festival Short Cuts Competition
în 2014. Filmele sale scurte au
câștigat peste 50 de premii și au
fost proiectate la cele mai mari
festivaluri de film Lungmetrajul său
”Passed by Censor” a fost selectat
pentru Cannes Cinefondation
Residence 2015 și Berlinale Talent
Project Market 2015.
Serhat Karaaslan was born
in 1984 in Varto, Turkey. He
moved to Istanbul to study
Pharmacology.
After
his
graduation, he made his first
short film and he started a
master’s program for Directors
of Film & Drama at Kadir Has
University in Istanbul. He made
two more shorts “Bicycle” and
“Musa”. His most recent short
film “Ice Cream” premiered at
the Toronto Film Festival Short
Cuts Competition in 2014.
His short films have won more
than 50 awards and screened
in major film festivals. His first
feature film “Passed by Censor”
has been selected for Cannes
Cinefondation Residence 2015
and Berlinale Talent Project
Market 2015.

DONDURMA
ÎNGHEȚATA
ICE CREAM
Turcia / Turkey, 2014, 16’
Regia / Directed by: Serhat Karaaslan

Rojhat (11) locuiește într-un sat mic și îndepărtat. Într-o
zi fierbinte de vară, un vânzător de înghețată vine în sat
pe motocicletă și este înconjurat imediat de copiii din
sat. Curând, toți cei mici încep să aducă ce găsesc prin
casă la schimb pentru o înghețată. Și Rojhat aleargă
acasă și-i cere mamei sale ceva să-i ducă vânzătorului,
pentru a primi și el înghețată. Mama sa nu are ce să-i
dea. Când Rojhat începe să plângă, mama se enervează
și mai tare. Dar în supărarea mamei îl motivează și mai
mult să facă rost de înghețată.
ROJHAT (11) lives in a small, remote village. On a
hot summer day, an ice cream peddler comes to
the village with his motorbike and he is immediately
surrounded by the children of the village. Soon, all the
children start bringing what they can find from their
homes and in return they get some ice cream. Rojhat
also runs home and asks his mother for something he
can bring to the ice cream peddler, so that he can
have some ice cream too. His mother has nothing
to give him. When Rojhat starts crying, his mother
gets really angry. However, his mother’s anger only
motivates him even more to get some ice cream.
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Focus on
Andrew
Brand

Andrew Brand’s short films span a range of
genres from drama, horror, animation, and
experimental documentary. After studying
Fine Art at Nottingham Trent University where
he specialised in video installation, Andrew
pursued a career in filmmaking. He has been
commissioned multiple times by the UK Film
Council for films including ‘Things We Leave
Behind’ which received 2 nominations for
‘Best Short’, and ‘Where There’s Smoke’ which
won a ‘Best Cinematography’ award. Most
recently, Andrew was commissioned by Film4
to complete his 7th short film ‘What the Dog
Saw’ for their series ‘A Moment Of Horror’.
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Scurtmetrajele lui Andrew Brand cuprind o gamă
largă de genuri, de la dramă, horror sau animație până
la documentar experimental. După studii de Arte
Frumoase la Nottingham Trent University, unde s-a
specializat în instalații video, Andrew a continuat cu o
carieră în realizarea de filme. A fost contractat de către
UK Film Council pentru câteva filme, printre care „Things
We Leave Behind / Lucruri pe care le lăsăm în urmă”,
care a primit două nominalizări pentru Cel mai bun
scurtmetraj și „Where There’s Smoke / Acolo unde este
fum”, care a câștigat un premiu pentru Cea mai bună
imagine. Recent, Andrew a fost contractat de canalul
TV Film4 pentru a finaliza cel de-al șaptelea scurtmetraj
al său, „What the dog saw / Ceea ce a văzut câinele”
pentru serialul lor, „A moment or horror / Un moment
de groază”.
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WIRES & BOWS

THOUSAND

THINGS WE LEAVE BEHIND

WHERE THERE’S SMOKE

O animație experimentală ce compară mișcările de fire
de telegraf ale unui tren în mișcare cu muzica de viori.

Imagini rebut reciclate ale unor deformări de film,
computer feedback și film deteriorat ce compun un
peisaj sonor ritmic și vizual, experimentînd cu ideea de
a ‘vedea’ sunete.

În timp ce strânge lucrurile tatălui său dispărut, Chris
descoperă unele adevăruri neașteptate.

Relația problematică a unui cuplu se lovește de bunele
intenții ale uni străin.

Whilst clearing the belongings of his missing father,
Chris unearths some unexpected truths.

A couple’s troubled relationship collides with a
stranger’s good intentions.
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An experimental animation comparing the
movements of telegraph wires from a moving train
with the music of violins.
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Recycled scrap footage of video distortion,
computer feedback and damaged film compose a
rhythmic visual soundscape, experimenting with the
idea of ‘seeing’ sounds.

Fire și arcuri (2008)
regia Andrew Brand

3:00 / Animație
experimentală

O mie (1998)

regia Simon Ellis
4:20 / Animație

Lucruri pe care le lăsăm
în urmă (2010)

regia Andrew Brand
16:00 / Horror

Acolo unde este fum
(2011)

regia Andrew Brand
15:00 / Dramă

Wires & Bows (2008)
by Andrew Brand

3:00 / Experimental
Animation

Thousand (1998)

by Simon Ellis
4:20 / Animation

Things We Leave
Behind (2010)

by Andrew Brand
16:00 / Horror

Where There’s Smoke
(2011)

by Andrew Brand
15:00 / Drama
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SOMETHING FOR NOTHING

EXERCISE

AFTER TOMORROW

WHAT THE DOG SAW

Ce se întâmplă atunci când nu e nimic de furat?

Doi pui de vulpe temperamentali găsesc o nouă metodă
de a se menține în formă.

La întoarcerea în satul soției sale înstrăinate, James
devine tot mai neliniștit atunci când proprietarul
pensiunii refuză să îl lase să plece. Un thriller psihologic
cu un final suprinzător dar emoţionant.

Tot ceea ce dorește Linda este să doarmă, dar câinele
său, Max, nu se oprește din lătrat. Ea nu știe de ce și nici
nu îi pasă, dar poate ar trebui.

What happens when there’s nothing to steal?

Two excitable fox cubs find a new way to keep fit.

Returning to the village of his estranged wife, James
grows increasingly concerned when the sinister
owner of the guest house refuses to let him leave.
A psychological suspense with a surprising yet
moving denouement.

All Linda wants to do is sleep but her dog Max
won’t stop barking. She doesn’t know why and she
doesn’t care either, but maybe she should.

Exerciții fizice (2013)
regia Andrew Brand

2:00 / Documentar
experimental

Ziua de după mâine
(2009)

regia Emma Sullivan
16:00 / Dramă

Ceea ce a văzut câinele
(2015)

regia Andrew Brand
3:00 / Horror

Something For Nothing
(2013)

by Andrew Brand
5:00 / Drama

Exercise (2013)
by Andrew Brand

2:00 / Experimental
Documentary

After Tomorrow (2009)
Directed

by Emma Sullivan
16:00 / Drama

What The Dog Saw
(2015)

by Andrew Brand
3:00 / Horror
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regia Andrew Brand
5:00 / Dramă
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Ceva pentru nimic
(2013)
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Focus on
Serbia
Montenegro

This year’s Focus on Country goes to... two countries: Serbia and Montenegro.
We decided to show you some cinematic productions of two countries (former one)
from the Western Balkans. Both have been home to many internationally acclaimed
films and directors.
Timishort Film Festival 2015 15 - 18 Octombrie / October
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Focusul pe țară de anul acesta se îndreaptă către... două țări: Serbia și Muntenegru.
Ne-am decis să vă prezentăm câteva producții cinematografice din două țări (care
odată au fost una) din Balcanii de Vest. Ambele sunt căminul unor filme și regizori
renumiți pe plan internațional.
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SHELTERS
Montenegro/Muntenegru 2014, 24’
Regia/Directed by: Ivan Salatić
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Luka se mută într-un mic orășel pentru a locui cu mătușa
sa pe durata divorțului părinților săi. O amorțeală pare
să fi cuprins tot orașul, dar apare Jana, o fată din cartier,
căreia îi place să stea la soare. Vara leneșă se apropie
de final.
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Luka moves to a small coastal town to live with his
aunt, while his parents are in the middle of a divorce.
A sense of numbness seems to hang above the town,
but there is also Jana, a girl from the neighbourhood
who loves to sunbathe. The end of a lazy summer is
near.

ivan salatić

miloš tomić

Ivan Salatić s-a născut la Dubrovnik
în 1982 și a crescut la Herceg
Novi. A absolvit Școala de Arte
Frumoase Aplicate din Belgrad
și Facultatea de Arte Dramatice
din Cetinje. În prezent locuiește
și lucrează în Belgrad. A regizat
câteva scurtmetraje care au
participat la festivaluri cum ar fi cel
de la Veneția, Sarajevo Film Festival,
Torino Film Festival.

Născut în 1976. La Belgrad, în
Serbia. Pasionat de film, muzică
și călătorii... A fost plătit o dată, în
Bratislava, pentru a nu mai cânta la
saxofon. A făcut 5 filme cu fiul său,
care acum refuză să mai fie filmat.

Ivan Salatić was born in
Dubrovnik in 1982 and grew
up in Herceg Novi. Finished
School of Fine and Applied
Arts in Belgrade and Faculty of
Dramatic Arts Cetinje. He lives
and works in Belgrade, Serbia.
He has directed several short
films that have participated in
festivals such as Venice Film
Festival, Sarajevo Film Festival,
Torino Film Festival.

Born 1976. In Belgrade, Serbia.
Passonate about film, music,
travelings... In Bratislava once
been paid to stop playing
saxophone. Made 5 films with
his son that refused to being
filmed anymore.

VEĆE UZ RADIO
SEARĂ CU RADIO
EVENING WITH RADIO
Serbia 2015, 10’26”
Regia/Directed by: Miloš Tomić

Un băiat în vârstă de 5 ani ascultă radioul chinezesc
și, prin schimbarea posturilor, combină lumi muzicale
îndepărtate. Momente comice muzicale, reportaje
romantice, colaje de momente de preț care nu ar fi
difuzate la televizor.
A 5 year old boy is listening to Chinese radio and by
changing stations, combines faraway musical worlds.
Musical slapstick, romantic reportage, collage of
precious moments that would not be broadcasted on
tv.
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ZAKLONI
ADĂPOSTURI
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TRANQUILITY OF BLOOD

Timishort Film Festival 2015 15 - 18 Octombrie / October

Montenegro/Serbia, Muntenegru/Serbia 2015, 22’
Regia/Directed by: Senad Šahmanović
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„Calmul sângelui” este un film despre stările, reflecțiile
și deciziile importante luate într-un mic sat influențat
profund de obiceiuri și tradiții foarte vechi. Povestea
urmărește viața unui cuplu căsătorit, Drago și Persa,
care și-au pierdut fiul cu 10 ani în urmă. Ei plănuiesc
înscenarea unei morți și a unei înmormântări care să îl
aducă pe ucigașul fiului lor înapoi în sat, după 10 ani
petrecuți ascuns, de frica răzbunării.
Tranquillity of Blood is a film of the state of mind, great
reflections and even greater decisions made in a little
village shaped by the long-standing customs and
tradition. The story follows the life of a husband and
wife, Drago and Persa, who lost their son ten years
ago. Their plan of fake death and staged funeral will
take their son’s murderer back to the village after a
decade of hiding in fear of revenge.

senad
sahmanović

jelena
maksimović

Senad Šahmanović s-a născut în
1982 la Berane (Muntenegru). A
făcut 3 ani de studii universitare
(BA) și studii specializate de regie
film și TV la Facultatea de Arte
Dramatice din Cetinje. A realizat
3 scurtmetraje, 3 documentare
scurte,
câteva
reclame
și
videoclipuri muzicale, și a lucrat
de asemenea ca asistent de regie
în
domeniul
cinematografic
și al teatrului. Filmele sale au
participat la numeroase festivaluri
internaționale: Busan International
Short Film Festival, Odense Film
festival, Tampere Film Festival, Pri
fest Priština, , Filofest- Ljubljana,
Sarajevo Film Festival.

Jelena Maksimović s-a născut
în 1984 la Belgrad, în Iugoslavia.
A absolvit Facultatea de Arte
Dramatice din Belgrad, secția
montaj. A editat filme care au
participat la festivaluri cum ar fi
cel de la Cannes, Veneția, Berlinala,
Locarno, Rotterdam. A co-regizat
Daljine împreună cu Ivan Salatić.

Senad Šahmanović was born
1982 in Berane (Montenegro).
He completed three years of
undergraduate studies (BA)
and Specialistic studies of film
and TV direction at the Faculty
of Drama Arts in Cetinje. He
made six short films; three
short documentaries, several
commercials and music videos,
he also worked as an assistant
director in film and theater.
His films took a part in many
international festivals: Busan
International Short Film Festival,
Odense Film festival, Tampere
Film Festival, Pri fest Priština, ,
Filofest- Ljubljana, Sarajevo Film
Festival.

Jelena Maksimović was born in
1984 in Belgrade, Yugoslavia.
She graduated from the Faculty
of Dramatic Arts in Belgrade,
editing department. She edited
films that have participated in
festivals such as Cannes, Venice
Film Festival, Berlinale, Locarno,
Rotterdam... She co-directed
Daljine with Ivan Salatic.

DALJINE
CERURI
HEAVENS
Montenegro/Serbia, Muntenegru/Serbia 2014, 19’10”
Regia/Directed by: Jelena Maksimović, Ivan Salatić

O filmare în format VHS, cu imagine granulată, dintr-o
copilărie devenită între timp tinerețe, „Ceruri” este o
reflecție sumbră și poetică asupra relației fragile dintre
tânăra Sashka și părinții săi. Prăpastia istorică dintre
fosta Iugoslavie și Belgradul de azi este, de asemenea, o
ruptură între generații. Iar cei care erau copii pe timpul
și după războiul ce vuiește constant în afara cadrului,
au devenit ei înșiși adulți, cu o nevoie de a defini și de
a-și forma propria identitate și propriul viitor. Sashka
este unul dintre ei. Trecutul și prezentul (și poate chiar
viitorul) se intersectează.
In grainy VHS footage from a childhood that has
since become youth, ‘Heavens’ reflects in a dark and
poetic form on the fragile relationship between young
Sashka and her parents. The historical gulf between
former Yugoslavia and today’s Belgrade is also a
generational rift. And those who were children during
and after the war that constantly rumbles outside the
frames of the image, have now themselves become
adults with a need to define and form their own
identity and future. Sashka is one of them. Past and
present (and possibly future) cross paths.
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UMIR KRVI
CALMUL SÂNGELUI
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HOOKS & BAITS
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Serbia/Switzerland, Serbia/Elveția 2014, 9’50”
Regia/Directed by: Luka Popadić
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Doi prieteni la pescuit, Big Brother și ciorbă de pește.
„CÂRLIGE ȘI MOMELI” este o comedie neagră inspirată
de stilul Noului Val cehesc, despre modul în care doi
muncitori înfruntă tranziția de la socialism la capitalism.
Un film scurt și înduioșător despre prietenie, gătit, dar
și despre o generație de muncitori care trebuie să facă
față schimbărilor din societate.
Two fishing buddies, Big Brother and some fish stew.
BAITS AND HOOKS is a black comedy inspired by
the style of the Czech New Wave about how two
workers of an old factory face the transition from
socialism to capitalism. A short and sweet film about
friendship and cooking but also about a generation
of workers who have to deal with the changed
circumstances in society.

luka popadić

ivan bakrač

Luka Popadić s-a născut în 1980
și a crescut la Baden, în Elveția.
După finalizarea studiilor de Științe
Politice la Zürich, a făcut armata
în Elveția, obținând gradul de
locotenent, iar apoi s-a înscris la
Facultatea de Artă Dramatică din
Belgrad, obținând diploma de
master în 2014. Pe durata studiilor a
realizat filme ce au fost selectate la
peste 70 de festivaluri din întreaga
lume.
După absolvire, a lucrat ca asistent
pentru câștigătorul Ursului de Aur,
Želimir Žilnik, în Serbia și Africa.
În prezent, Luka lucrează șa
primul său film de lungmetraj,
un documentar despre armata
elvețiană.

Ivan Bakrač (1987, Muntenegru),
a absolvit Facultatea Arte și
Design din Belgrad, obținând
un master în regie de film. A
regizat 14 scurtmetraje, lucrând
de asemenea ca si operator
de imagine, editor imagine și
producător. A participat la Berlinale
Talents și la Sarajevo Talents 2015.
Filmele sale au fost selectate la
festivaluri internaționale, obținând
numeroase premii.

Luka Popadić was born in
1980 and grew up in Baden,
Switzerland.
After studying political science
in Zurich, he finished his army
service in Switzerland in the
rank of Lieutenant and enrolled
at the Faculty of Dramatic Arts in
Belgrade as a film director and
earning his M.A. in 2014.
During his studies, he made
films that have been shown at
more than 70 festivals around
the world. Upon graduation,
he worked as an assistant to
Golden Bear Winner Želimir
Žilnik in Serbia and Africa.
Currently Luka is preparing the
production of his first feature
film, a docu-fiction about the
Swiss army.

Ivan Bakrac (1987, Montenegro)
graduated from the Faculty of
Arts and Design in Belgrade
with the Master degree in film
directing. He has directed 14
short films and also worked
as a cinematographer, editor
and producer. A participant of
Berlinale Talents and Talents
Sarajevo in 2015. His films
have participated in many
international film festivals and
won awards.

KOŽA ĆE NAM POSTATI SIVA
PIELEA NOASTRĂ VA DEVENI GRI
OUR SKIN IS GOING TO GRAY
Serbia 2014, 12’30”
Regia/Directed by: Ivan Bakrač

Într-un apartament din blocurile de ciment ale
Belgradului modern, doi artiști trec printr-o criză
personală de creativitate, în timpul crizei mondiale. În
intimitate, ei povestesc, într-o discuție relaxată, despre
irosirea vieții și despre crearea unor vieți fictive.
In an apartment located in the concrete blocks of
modern Belgrade, two artists are going through the
personal creativity crisis in the time of global crisis.
Minutes after being intimate, they reveal, through a
casual talk, all the waste of their lives, as well as of
the fictive lives they create.
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MAMCI & UDICE
CÂRLIGE ȘI MOMELI

FOCUS ON SERBIA / MONTENEGRO

91

SCHOOL VISIT | LE FRESNOY

Le Fresnoy este un centru de cercetare audio-vizual, deschis în octombrie 1997
și finanțat de Minsterul Culturii în parteneriat cu Consiliul Regional de Nord/Pasde-Calais și primăria orașului Tourcoing. A fost inițiat de Alain Fleischer, care este și
directorul artistic și pedagogic al centrului.
Așa cum îi spune numele complet - studio național - Le Fresnoy este un spațiu de
producție (studio) cât și de studiu. Scopul acestuia este de a susține tineri artiști în
a crea producții utilizând standarde tehnice profesionale sub îndrumarea unor artiși
cunoscuți. Țelul major este de a rupe barierele dintre media și limbaj.
Le Fresnoy is a post-graduate art and audiovisual research center, opened in
October 1997 and financed by the Ministry of Culture with the Nord/Pas-deCalais Regional Council and Tourcoing Town Council. It was conceived by Alain
Fleischer who is also the artistic and pedagogic director.
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School Visit:
Le Fresnoy
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As its full name - National Studio - indicates, it is a place of production (studio) as
well as study. Its aim is to enable young artists to produce works using professional
standard equipment under the direction of established artists. The emphasis is on
breaking down the barriers between media and languages.
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ECHO CHAMBER
Franța / France, 2014, 19’
Regia / Directed by: Guillermo Moncayo

De-a lungul căilor ferate dezafectate dintr-o țară
tropicală, un post de radio emite în buclă o avertizare
meteo: un dezastru natural se prevede.
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Along the crumbling railways of a tropical country, a
radio is broadcasting a climatological alert on loop:
a natural disaster is looming.
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guillermo
moncayo

randa
maroufi

Guillermo Moncayo a urmat studii
de film în Bogotá (Columbia) între
2003 și 2006. Din 2007, a studiat
la “École Supérieure d’Art d’Aixen-Provence”, pe care a absolvit-o
în 2012. În prezent este înscris la
Le Fresnoy-Studio National des
arts contemporains. Realizările
sale, care îmbină arta video,
filmul documentar și fotografia,
au fost prezentate la numeroase
evenimente atât în Franța, cât și în
străinătate. Regizorul examinează
în mod regulat condițiile în care
lumea modernă își construiește
propriul cadru al experiențelor sale
interioare.

Născută în 1987 în Casablanca,
Maroc, a absolvit Artele la
Tetouan (Maroc) și Angers
(Franța). Randa Maroufi aparținei
generației care a crescut în era
dominată de imagini. Lucrările
sale îmbină fotografia, instalațiile,
performance-ul, sunetul și filmul,
fiind prezentate la evenimente
importante de artă contemporană
și la anumite festivaluri de film,
precum Le Salon de Montrouge,
Marrakech Biennale, Internationale
Kurzfilmtage Winterthur, Film
Africa, etc. În prezent trăiește și
lucrează în Tangier, Maroc, dar și
în Lille, Franța, unde studiază la Le
Fresnoy - Studio National des Arts
Contemporains.

Guillermo Moncayo studied film
in Bogotá (Colombia) between
2003 and 2006. From 2007, he
studied at the “École Supérieure
d’Art d’Aix-en-Provence” [The
Higher School of Art of Aix en
Provence] which he graduated
from in 2012. He is currently
enrolled at Le Fresnoy-Studio
national des arts contemporains.
His work, which encompasses
video art, documentary film
and photography, has been
showcased at numerous events
both in France and abroad.
The Director examines regularly
the conditions in which the
contemporary
individual
constructs the framework of his
or her inner experience.

Born in 1987 in Casablanca,
Morocco, she is a Fine Arts
graduate at Tetouan (Morocco)
and Angers (France). Randa
Maroufi
belongs
to
this
generation that grew up in an
era dominated by images. Her
work goes trough photography,
installation, performance, sound
and film, has been presented at
major contemporary art event
and some film festivals such as Le
Salon de Montrouge, Marrakech
Biennale,
Internationale
Kurzfilmtage Winterthur, Film
Africa, etc. She is currently
living and working in Tangier,
Morocco as well as in Lille,
France, where she is a student at
Le Fresnoy - Studio National des
Arts Contemporains.is a student
at Le Fresnoy - Studio National
des Arts Contemporains.

LA GRANDE SAFAE
MARELE SAFAE
THE GREAT SAFAE
Franța / France, 2014, 16’
Regia / Directed by: Randa Maroufi

Filmul este inspirat de un personaj cunoscut drept
Marele Safae. Acesta era un travestit, care și-a petrecut o
parte din viață lucrând ca servitor în casa familiei mele,
care nu prea cunoștea ”adevărata” sa identitate sexuală.
The film is inspired by a character known as The
Great Safae. He was a transvestite, and spent part
of his life working as a domestic servant for my family,
which was quite unaware of his “true” sexual identity.
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THE TRANSPARENT NIGHT
Franța / France, 2014, 15’
Regia / Directed by: Maral Pourmandan
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În ceea ce privește războiul împotriva Irakului, protestele
din 2009 din Iran au lăsat în urma lor multe victime ale
căror rude mai sunt încă în viață.
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As for the war against Iraq, the 2009 protests in Iran
have left behind many victims whose relatives are still
alive.

maral
pourmandan

daphné
hérétakis

Maral Pourmandan s-a născut în
Compiegne în 1989. La vârsta de
3 ani, a părăsit Franța pentru a se
stabili în Iran, unde mai târziu a
studiat pictura la Universitatea de
Arte din Teheran și cinematografia
în cadrul Iranian Youth Cinema
Society. În 2012 s-a mutat în Belgia
pentru a studia arte performative
la Universitatea din Liège, apoi și-a
continuat studiile la Le Fresnoy
în domeniul filmului și artei
contemporane.
Scurtmetrajele
sale experimentale și de ficțiune
sunt deseori bazate pe literatura
și poezia persană și tratează teme
sociale și politice privind situația
actuală a Iranului și locuitorilor săi.

Daphne Hérétakis s-a născut în
Paris în 1987. După finalizarea
studiilor în Grecia, s-a mutat în
Franța pentru a studia filmul la
Universitatea Paris 8 Saint-Denis,
unde a obținut un masterat în
regia de film documentar. Acolo,
a regizat ”Here nothing”, un
documentar experimental scurt
filmat în Exarhia, centrul protestelor
sociale din Atena, prezentat la
numeroase festivaluri. În paralel,
a lucrat timp de 4 ani la Collectif
Jeune Cinema, o companie de
distribuție a unor filme diferite și
experimentale. În prezent, studiază
la Le Fresnoy, Studio National des
Arts Contemporains și trăiește și
lucrează între Paris, Lille și Atena.

Maral Pourmandan was born
in Compiegne in 1989. At the
age of 3, she left France for
Iran where later she studied
painting at University of Art
in Tehran, and film making at
Iranian Youth Cinema Society.
In 2012 she moved to Belgium
to study performing arts at
the University of Liège, then
continued her studies at Le
Fresnoy on the subject of film
and contemporary art. Her
experimental and fiction short
films, are often based on Persian
literature and poetry and deal
with social and political themes
on the contemporary situation of
Iran and its people.

Daphne Hérétakis was born in
Paris in 1987. After finishing
school in Greece, she moved
for France to study film at the
University of Paris 8 SaintDenis, where she obtained a
Master degree in documentary
filmmaking. There, she directed
here nothing, an experimental
documentary shot in Exarhia,
prime centre of social protest in
Athens, screened at numerous
festivals.
In
parallel,
she
worked for 4 years Collectif
Jeune Cinema, a distribution
cooperative of different and
experimental films. She is
currently a resident at le
Fresnoy, Studio national des arts
contemporains and lives and
works between Paris, Lille and
Athens.

ARCHIPELS, GRANITES DÉNUDÉS
ARHIPELAGURI, GRANIȚI DEZGOLIȚI
ARCHIPELAGOS, NAKED GRANITES
Franța / France, 2014, 25’
Regia / Directed by: Daphné Hérétakis

Atena 2014. Între dorințe îndurerate și speranțe pierdute,
un jurnal cinematografic bate la porțile orașului. Viața
zilnică a unei țări aflate în criză, problemele individuale
cu care se confruntă clasa politică. Mai putem să punem
încă cele mai simple întrebări?
Athens 2014. Between bereaved desires and lost
hopes, a film diary bangs against the walls of the
city. The daily life of a country in crisis,, the individual
issues that confront the political. Can we still ask the
simplest questions?
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léonard barbier-hourdin

IN SILICO
Franța / France, 2014, 14’
Regia / Directed by: Léonard Barbier-Hourdin
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În timp ce privește marea, protagonistul nostru
se gândește la un loc ascuns și inaccesibil pentru
naufragiere. Pentru a sonda adâncimile care îl țin
departe de realitate, folosește un sonar.
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Looking at the sea, our man thinks to a shipwreck
hide and inaccessible. He uses a sonar to probe the
depths which keep him from reality.

Leonard Barbier-Hourdin was
born in Le Havre (France) in
1985. After having worked as a
composer for films with various
directors and after a Master
in aesthetic in art science at
Université de Picardie Jules
Vernes (Amiens), he begins
direction of first experimental
documentary (Le Havre des
mémoires, 2012). Same year,
he entered to Le Fresnoy - Studio
national des arts contemporains
to make two films (La chute
des feuilles, 2013) and in
partenership with Pôle Image
de Haute-Normandie (In silico,
2014).

Festival Visit:
Go Short
Festival
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IN SILICO

Leonard
Barbier-Hourdin
s-a
născut în Le Havre (Franța) în 1985.
După ce a lucrat ca și compozitor
pentru filme ale unor regizori
diverși și după ce a obținut un
master în Estetica în știința artei la
Université de Picardie Jules Verne
(Amiens), începe să regizeze primul
său documentar experimental
(Amintiri despre Le Havre,
2012). În același an, a intrat la Le
Fresnoy - Studio National des Arts
Contemporains pentru a realiza
două filme (Căderea frunzelor,
2013) și în colaborare cu Pôle Image
de Haute-Normandie (In silico,
2014).
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Go Short este cel mai important festival de scurtmetraj din Olanda. În cinci zile peste
250 de filme scurte sunt proiectate în LUX din Nijmegen. Pe lângă proiecțiile de film,
festivalul are în program și expoziții, performance-uri, petreceri și multe altele!.
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Go Short is the main Dutch festival for short film. For five days, over 250 short
films are screened in and around LUX in Nijmegen. Besides screenings there are
exhibitions, workshops,performances, parties and more!
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FESTIVAL VISIT: GO SHORT FESTIVAL

DE SMET

DISFUNCȚII CORPORALE

DE SMET

BODILY DYSFUNCTIONS

Frații „De Smet” au creat un sistem pentru a își trăi viața
de burlaci în cel mai comod fel cu putință. Dar atunci
când apare o nouă vecină, sinergia lor se prăbușește ca
un castel din cărți de joc.

O serie de scenete animate incisive, fără dialog, ce
ridiculizează neîndemânarea fizică a oamenilor, codurile
sociale și pasiunile și poverile ascunse. Totul tinde să
scape de sub control în mod amuzant și grațios.

The brothers “De Smet” created a system to live
their lives as single men in the most comfortable
way. When a new female neighbor arrives their
synergy collapses like a house of cards.

Series of sharp animation sketches without real
dialogue, mocking man’s physical clumsiness,
social codes and hidden passions and burdens.
Humorously and gracefully, everything tends to get
out of hand.

Belgium/Netherlands,
Belgia/Olanda 2014, 15’

Netherlands/Olanda
2014, 3’

Regia/Directed by:
Wim Geudens &
Thomas Baerten

Regia/Directed by:
Aisha Madu
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UN CREUX DANS MON COEUR
UN GOL ÎN INIMA MEA

NIEUW
NOU

CE-AȚI SPUNE DE UN BĂRBAT?

VÂNĂTORUL DE CLAXOANE

A HOLE IN MY HEART

NEW

WHAT ABOUT A MAN?

THE HORNHUNTER

Uneori, se întâmplă lucruri care transformă totul în
tăcere. Până la punctul în care nimic nu mai are sens. Ca
și cum totul ar fi înțepenit.

Tanans, un băiat în vârstă de 8 ani, a ajuns recent în
Olanda dintr-o tabără de refugiați din Uganda, și este
foarte bucuros să înceapă o nouă viață. Nefiind obișnuit
cu noua cultură și limbă, Tanans își dă toată silința să se
integreze și să își facă noi prieteni.

Șase oameni și un câine împărtășesc idei și prejudecăți.

„Vânătorul de claxoane” este un film despre un tânăr
numit Noël, care își dorește o prietenă. El găsește pe
internet un grup de bărbați care pun claxoane de
vapoare pe camioane. Ei se auto-intitulează „păsările
umane”. Ei folosesc claxoanele în zone îndepărtate
și dezolante pentru a crea ecouri ce vor ajunge la
țintele lor. Noël își dă seama că și el are nevoie de un
asemenea claxon pe mașina sa. El intră în contact prin
email cu maestrul în arta folosirii claxoanelor, care este
cunoscut sun numele de „The Hornunter” (Vânătorul de
claxoane”).
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Sometimes things happen that turn everything
to silence. To the point that nothing makes sense
anymore. As if everything got stuck.
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Six people and a dog share ideas and prejudice.

Eight-year-old Tanans has recently arrived in the
Netherlands from a refugee camp in Uganda and
is excited about starting his new life. Unfamiliar with
the new culture and language, Tanans makes his
best effort to try to fit in and make new friends.

“The Hornhunter” is about a guy called Noël who is
longing for a girlfriend. Online, Noël finds a group
of men who put ship horns on trucks. They call
themselves the Human Birds; sending out artificial
mating calls. Far out, in desolated areas, they blow
their horns to create echoes that reach their targets.
Noël realizes that he also needs such a horn on his
car. By email he gets in contact with the master in
the art of horn blowing who goes by the name of
The Hornhunter.

Netherlands/France,
Olanda/Franța 2014,10’

Regia/Directed by:
Mees Peijnenburg

Netherlands/Olanda
2014, 20’

Regia/Directed by:
Eefje Blankevoort

Netherlands/Olanda
2014, 3’

Regia/Directed by:
Florian Walraven

Netherlands/Olanda
2014, 15’

Regia/Directed by:
Noël Loozen
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PEQUEÑO BLOQUE DE CEMENTO CON PELO
ALBOROTADO CONTENIENDO EL MAR

MIC BLOC DE CIMENT CU PĂR
CIUFULIT CE CUPRINDE MAREA

TAPROBANA
TAPROBANA

LITTLE BLOCK OF CEMENT WITH DISHEVELLED
HAIR CONTAINING THE SEA

104

Short
Matters!

A dog and a mare embark upon a voyage together.
With every step they take, the differences between
them become inevitably clearer, and yet the
profound mutual knowledge they develop over time
shows the potential to suddenly produce a luminous
moment between the two.

Spain/Ecuador, Spania/
Ecuador, 15’30”

Regia/Directed by:
Jorge López Navarrete

Luís Vaz de Camões, cel mai mare poet portughez
al Renașterii, are probleme cu creativitatea, ducând
în același timp un stil de viață hedonist, cu episoade
de coprofagie și confuzie cauzată de droguri. Filmul îl
urmărește pe poet și pe iubita sa, Dinamene, pe durata
scrierii poemului epic Os Lusíadas, capodopera sa. El
călătorește din cacofonia junglelor din Oceanul Indian,
înconjurat de elefanți alegorici și macaci care fac rime,
până la frontiera dintre rai și iad, unde se confruntă cu
propria fantezie: faima și nemurirea.
Luís Vaz de Camões, the greatest Portuguese
Renaissance poet, struggles creatively while
engaging in a hedonistic, coprophagic, and drugaddled lifestyle. The film follows the poet, and
his lover Dinamene, as he writes his masterpiece,
the epic poem Os Lusíadas. He travels from the
cacophony of the Indic jungles, surrounded by
allegorical elephants and rhyming macaques, to the
frontier of Heaven and Hell, where he is confronted
by his fantasy: fame and immortality.

Portugal/Sri Lanka/
Denmark, Portugalia/Sri
Lanka/Danemarca, 24’

Regia/Directed by:
Gabriel Abrantes
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Un câine și o iapă pornesc într-o călătorie împreună. Cu
fiecare pas, diferențele dintre ei devin tot mai evidente
dar, cu toate acestea, cunoașterea reciprocă profundă
pe care o dezvoltă de-a lungul timpului are potențialul
de a produce pe neaşteptate un moment luminos între
cei doi.
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FAL
ZID

LATO 2014
VARA 2014

NAUFRAGIU

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

WALL

SUMMER 2014

SHIPWRECK

DAILY BREAD

Laci este un băiat țigan de 16 ani, care își câștigă traiul
din munci ocazionale. Într-o zi, este luat de pe stradă
împreună cu un mic grup de muncitori pentru a lucra în
construcții. El trebuie să ia parte la ridicarea unui zid ce
înconjoară câteva blocuri de locuințe închiriate. Filmul
urmărește diversele stadii ale construcției, timp în care
Laci îi ajută pe ceilalți muncitori. La final, Laci este rugat
să termine lucrarea. El privește acum pentru prima oară
dincolo de zid, ceea ce îi aduce o revelație neobișnuită.

O viziune pesimistă asupra destinului omenirii, o
poveste universală a unei lumi posedate de rău. Aceeași
bucată de pământ este arătată de mai multe ori, în
diferite scene. La început, are loc o luptă sângeroasă
cu săbii, topoare și sulițe, urmată de epidemii de ciumă
și conflagrații. Apoi totul se transformă într-o scenă de
război, răscoală și foamete - toate observate prin zidul
unui cimitir.
După scurt timp, din pământul îmbibat cu sânge răsar
semințe și iarbă. Natura renaște, înflorește și își prezintă
forma cea mai bogată: vara. Cu toate acestea, repetiția
este dureroasă și pesimistă, iar lumea, prinsă într-un cerc
vicios al răului, nu se poate elibera.

În data de 3 octombrie 2013, o barcă cu 500 de refugiați
din Eritreea se scufundă în largul coastei insulei italiene
Lampedusa. Peste 360 de oameni s-au înecat. Abraham,
unul dintre supraviețuitori, trece printr-un cimitir de
epave și își amintește cu intensitate experiența sa de
coșmar. Între timp, se dezlănțuie haosul în port, atunci
când sute de coșciuge sunt încărcate pe o navă militară.

Jonathan iubește ciocolata. Într-o zi, el fură ultima
bucată rămasă în borcan. Atunci când mama sa vitregă
îl prinde iar frații săi îl ostracizează, Jonathan decide să
fugă de acasă.

Laci is a 16-year old gypsy boy, who lives off
casual jobs. One day, he gets picked up from
the streets along with a small group of workers
for a construction job. He has to participate in
the completion of a wall that surrounds a series
of tenement buildings. The film follows the various
stages of the construction as Laci helps out the other
workers. In the end, Laci is asked to complete the
work. He now takes his first look beyond the wall,
which holds an unusual revelation for him.

Hungary/Ungaria,
11’

Regia/Directed by:
Simon Szabó

A pessimistic view of the human fate, a universal
tale of the world possessed by evil. The same
piece of land is shown multiple times in different
scenes. At the beginning, there is a bloody battle of
swords, axes and spears, followed by plagues and
conflagration. Next it becomes an arena of war,
uprising and famine – observed through a cemetery
wall.
After a short while grains and grass sprout from the
blood-soaked earth. Nature is reborn, it flourishes
and presents itself in its fullest form: as summer.
However, the repetition is painful and pessimistic,
the world, trapped in a vicious cycle of evil, is
unable to break free.

Poland/Polonia, 12’

Regia/Directed by:
Wojciech Sobczyk

On 3 October 2013, a boat carrying 500 Eritrean
refugees sunk off the coast of the Italian island
Lampedusa. More than 360 people drowned.
Abraham, one of the survivors, walks through a
graveyard of shipwrecks and vividly remembers the
nightmarish experience. Meanwhile, chaos breaks
loose at the harbour, whilst hundreds of coffins are
being loaded onto a military ship.

Netherlands/Olanda, 15’

Regia/Directed by:
Morgan Knibbe

Jonathan loves chocolate. One day he steals the
last remaining chocolate in the jar. When his
stepmother catches him and his brothers ostracize
him, he decides to run away.

Israel, 19’42”

Regia/Directed by:
Idan Hubel
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ECHIPA TIMISHORT | TIMISHORT TEAM
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Echipa Timishort | Timishort Team
ANDREEA DINCA
DIRECTOR FESTIVAL / FESTIVAL DIRECTOR
CRISTINA DOCEA
CO-DIRECTOR
MASSIMILIANO NARDULLI
SELECȚIONER / PROGRAMMER

HVALFJORD
VALEA BALENELOR

EȘARFA PIERDUTĂ

WHALE VALLEY

THE MISSING SCARF

ALEXEI DMTRIEV
SELECȚIONER VIDEORAMA / PROGRAMMER VIDEORAMA
ALEXANDRU RADU
COORDONATOR TEHNIC / TECHNICAL COORDINATOR
ANCA GOLBAN
PRESĂ / PRESS
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George Takei narează această fabulă multi-premiată
despre o veveriță înțeleaptă aflată într-o misiune
existențială pentru a-și găsi eșarfa.
George Takei narrates this multi-award-winning
fable about a wise squirrel on an increasingly
existential quest to find its scarf.

The film shows a pure love story between two
brothers who live in a remote Icelandic fjord with
their parents. When the younger brother, a little
boy, witnesses a life or death moment involving his
big brother it sets in motion the possibility of either
a great tragedy or a turning point to better times in
both of their lives.

ILDI ANTAL
COORDONARE INVITAȚI / GUEST MANAGEMENT
CARMEN DIRVARIU
MAKING OF COORDINATOR
ADRIAN CALUGARU
COORDONATOR ERASMUS+ / ERASMUS + COORDINATOR
ROXANA OANCĂ
CATALOG / CATALOGUE
ANCA MIRCU
CATALOG / CATALOGUE
ANCA SCHINTEIE
COORDONATOR VOLUNTARI / VOLUNTEERS COORDINATOR
MIHAI RUSOAIE
WEB
ROXANA MARIN
SUBTITRĂRI / SUBTITLES

Denmark/Iceland,
Danemarca/Islanda,
15’29”

Regia/Directed by:
Guðmundur Arnar
Guðmundsson

Ireland/Irlanda, 6’35”

Regia/Directed by:
Eoin Duffy

DANIEL OPRIȘ
COORDONATOR TIMISHORT FILM LAB / TIMISHORT FILM LAB COORDINATOR
ELECTRONIC RESISTANCE
WEB, FOTO / PHOTO, GRAPHIC DESIGN, VIDEO
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Filmul prezintă o poveste de dragoste pură între doi frați
ce trăiesc într-un fiord îndepărtat din Islanda, împreună
cu părinții lor. Atunci când fratele mai mic, un băiețel,
este martorul unui moment crucial ce îl implică pe
fratele său mai mare, acest eveniment poate duce la o
tragedie sau poate fi un punct de cotitură către lucruri
mai bune în viețile ambilor frați.
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