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CUVÂNT ÎNAINTE | FOREWORD

6-9 Octombrie

Timishort
Film Festival

Anul acesta, ediția a 8-a a Festivalului Internațional
de Film Timishort are loc în contextul anunțului
oficial legat de obținerea titlului „Timișoara – Capitală
Culturală Europeană 2021”. Pentru întreaga noastră
echipă, aceasta înseamnă o recunoaștere a importanței
domeniului cultural în orașul de pe Bega. An de an, vă
aducem pe marele ecran „filme scurte cu bătaie lungă“
de pe întregul mapamond.

2016

Ne bucură faptul că inițiativa noastră de a păstra și
cultiva un spirit cinematografic activ a devenit o tradiție
și că avem alături de noi oameni de toate vârstele
interesați în a se implica în dezvoltarea acestui demers.
Chiar dacă lucrurile nu au mers întotdeauna șnur și neam lovit, pe acest drum lung, dar cu perspectivă, de
numeroase obstacole, suntem mândri că vă putem oferi
din nou ocazia de a lua parte la această călătorie magică
în lumea filmului.

andreea dinca
Timishort Film Festival 2016 06 - 09 Octombrie / October

director al festivalului
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Cuvânt înainte
Foreword

festival director

This year, the 8th edition of Timishort International
Film Festival takes place in the context of the official
announcement of Timișoara being granted the title
of European Capital of Culture in 2021. For our whole
team, this means a recognition of the importance the
cultural sphere has in the city on Bega river. Each year,
we are giving you, on the big screen, “short films with
long range” from the entire world.
We are happy that our initiative of preserving and
cultivating an active cinematographic spirit has
become a tradition, and that we have alongside
people of all ages interested in getting involved in
the development of this project.
Even though things haven’t always hummed, and we
have confronted, along this long, but long-ranged
way, numerous obstacles, we are proud we can offer
you once again the chance to take part in this magical
journey in the world of cinema.
Come to Timishort! We promise you interesting
experiences, meetings with nice people from all over
the world, film workshops, exhibitions, and more!

Timishort Film Festival 2016 06 - 09 Octombrie / October

Veniți la Timishort, vă promitem experiențe interesante,
întâlniri cu oameni faini din întreaga lume, ateliere de
film, expoziții și nu numai!
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deschidere, „Bărbatul care a fost Joi”, un film de suspans
metafizic, al talentatului regizor maghiar Balazs Juszt, cu
actrița româncă Ana Ularu într-un rol de neuitat.

E timpul pentru o nouă ediție Timishort Film Festival, cea
cu numărul opt. Am crescut și continuăm să creștem,
prin filmele pe care vi le prezentăm, prin evenimentele
la care vă invităm să luați parte alături de noi, dar mai
ales prin oamenii speciali care ne vizitează în fiecare an,
regizorii și publicul.

Bun venit la Timishort! – Massimiliano Nardulli
Once again it has come down to us to introduce in just
a few lines this new edition of Timishort. Short films
of course, but not only... Our Festival wants to be a
privileged place for meeting, exhange and discovery
of the widest variety of talent, stories and emotions
that films bring.

În acest an, în mod special, mă bucur că acest festival
încununează efortul atâtor femei. Aveți ocazia să o
cunoașteți pe talentata actriță Ana Ularu, să urmăriți
filmele extrem de interesante ale Graziei Tricarico, sau
să stați de vorbă cu actrițe premiate ale teatrelor din
Timișoara, cum ar fi Olga Diana Török. Nu minimalizăm
eforturile membrilor masculini din echipă (nu-i așa,
Massi? ;)), dar simt ca încă este nevoie de susținere și
deschidere pentru creațiile femeilor în lumea în care
trăim, poate acum mai mult ca oricând.

massimiliano nardulli
selecționer al festivalului
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festivalprogrammer
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Încă o dată, ne revine onoarea de a prezenta, în câteva
rânduri, această nouă ediție a Timishort. Scurmetraje,
desigur, dar nu numai... Festivalul nostru își dorește
să fie un loc privilegiat pentru întâlniri, schimburi și
descoperirea celei mai vaste varietăți de talent, povești
și emoții prilejuite de filme.
Secțiunile competiționale, internațională, națională
și „Videorama”, vor arăta selecția noastră de pietre
prețioase, pe care le-am „pescuit” din întreaga lume,
pentru a le împărtăși cu voi.
Programul „TimiKids” va crește, prezentând, pentru
prima dată, două secțiuni pentru vârste diferite.
Abordarea noastră colaborativă față de alte festivaluri,
structuri și școli de film va scoate la iveală talente noi
din Portugalia, Cuba și Polonia. Vrem, de asemenea,
să deschidem mai mulți ochi, printre spectatori, către
„partea întunecată a filmului”, prin intermediul invitatei
noastre Grazia Tricarico, regizorul „în focus” din aceast
an, o tânără cineastă italiană cu o abordare a cinema-ului
foarte personală și șocantă, și prin intermediul proiecției,
pentru prima dată în România, a lungmetrajului de

The Timikids programme will grow up, introducing
for the first time 2 programmes for different ages.
Our collaborative approach with other festivals,
structures and cinema school will reveal new talent
from Portugal, Cuba and Poland. We also want to
open more the eyes of our audience to the “dark
side of the film” inviting Grazia Tricarico, young
Italian filmmaker with a very personal and shocking
cinema as director in Focus, and screening for the
very first time in Romania as opening film the first
feature film of the talented Hungarian director Balazs
Juszt “The Man Who Was Thursday”, metaphysical
thriller starring the Romanian actress Ana Ularu in an
unforgettable role.
Welcome to Timishort! – Massimiliano Nardulli

cristina docea
co -director
co -director

Vă așteptăm la o super ediție Timishort Film Festival!
It’s time for a new edition of Timishort Film Festival,
the 8th one. We have grown up and we are still
growing, through the films we present to you,
through the events we invite you to, but, most
importantly, through the special people who visit us
each year, both directors and spectators.
Especially this year, I am glad this festival crowns
the effort of so many women. You have the great
opportunity to meet talented actress Ana Ularu,
to watch the extremely interested films directed
by Grazia Tricarico, or to chat with award-winning
actresses of Timișoara’s theaters, such as Olga Diana
Török. We do not minimize by all means the efforts of
the male members of our team (Isn’t that so, Massi? ;)),
but I do feel that there’s still a need for support and
openness to the women’ creations in the world we
live in, maybe now more than ever.
We welcome you to a super edition of Timishort Film
Festival!
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The competitive sections – International, Romanian
and Videorama – will show our selection of gems we
were fishing all around the world to share with you.
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Juriul Timishort
Timishort Jury

balazs juszt

carlos ramos

grazia tricarico

Balázs Juszt a tradus la 17 ani,
„Harper Book of Quotations” în
maghiară și a făcut practică la
Congresul american, unde a scris
discursuri pentru Tom Lantos, pe
atunci membru al Parlamentului
Statelor Unite; Balázs a scris o
autobiografie comică despre
experiențele sale acolo. Asta
i-a atras funcția de scenarist
principal pentru un serial de
comedie, la vârsta de 18 ani.
Balász a absolvit Colegiul „Royal
Holloway” al Universității din
Londra si un master în arte vizuale
la Universitatea din Los Angeles
(„UCLA”), sub îndrumarea actriței
Cathy Schulman, câștigătoare a
Premiului Oscar. A fost asistent de
regizor pentru filmul „Relatives”/
„Rude”, regizat de mentorul său,
câștigătorul
Premiului
Oscar
István Szabó. Balázs Juszt a regizat
numeroase videoclipuri muzicale,
reclame, seriale de televiziune și
scurtmetraje.

Carlos Ramos s-a născut în 1978,
în Lisabona, Portugalia. Din
2006, este directorul Festivalului
de Film „IndieLisboa” şi curator
pentru secţiunile de scurtmetraj şi
documentar muzical. Coordonează
secţiunea paralelă „IndiebyNight”.
Având studii de informatică,
Ramos este şi curatorul şi directorul
„PLUNC”, un festival de artă digitală
şi new media ce are loc în Almada
şi Lisabona.

Grazia Tricarico s-a născut în Apulia
(sudul Italiei). A absolvit, la Milano,
literatură şi filozofie, cu specializare
în istorie şi critică cinematografică.
După o carieră ca artist video
şi monteur, în 2013, a absolvit
regia la Centrul experimental
de cinematografie (Academia
Naţională de Cinema din Italia), în
Roma. A scris şi a regizat: „Michele
Nella Terra” (2012, documentar,
35’), „Bios” (2013, film SF, 15’),
„Mona Blonde” (2014, dramă, 11’),
„Persefone” (2014, dramă, 18’), „Ego
Devorem” (2016, film experimental,
8’), „Spectra” (titlu în lucru, film SF,
postproducţie).
Scurtmetrajele
sale au fost selectate în numeroase
festivaluri internaţionale de film,
inclusiv cele din Toronto, Atlanta,
Clermont-Ferrand,
Locarno,
Veneţia, Edinburgh, Torino.

Balázs translated at the age of 17 the
“Harper Book of Quotations” into
Hungarian, and interned on Capitol
Hill, where he wrote speeches for the
late Congressman Tom Lantos, then
wrote a comic autobiography about
his experiences there. This scored him
the head writer position on a comedy
series, when he was only 18. Balázs
completed his undergraduate studies
at “Royal Holloway”, University of
London, then studied under Academy
Award-winning Cathy Schulman and
received an MFA from UCLA. He was
an assistant director to his mentor,
Oscar-winning director István Szabó
on his movie “Relatives”. He has
directed numerous music videos,
commercials, TV series and short films.

Carlos Ramos was born in 1978 in
Lisbon, Portugal. He is the director
of “IndieLisboa” Film Festival and
programmer for short films and
music documentaries, since 2006.
He coordinates the parallel section
“IndiebyNight”. With a background
in computer science, he is also the
curator and director of “PLUNC”, a
new media and digital art festival that
happens in Almada and Lisbon.

Grazia Tricarico was born in Apulia
(Southern Italy), in 1986. She
graduated, in Milan, in Literature
and Philosophy, with a qualification
in History and Criticism of Cinema.
After a career as a video artist and
editor, in 2013, she graduated in
directing at “Centro Sperimentale di
Cinematografia” (“National Academy
of Cinema”), in Rome. She has written
and directed: “Michele Nella Terra”
(2012, documentary, 35’); “Bios”
(2013, sci-fi, 15’); “Mona Blonde”
(2014, drama, 11’), “Persefone” (2014,
drama, 18’), “Ego Devorem” (2016,
experimental, 8’); “Spectra” (working
title, scifi, post-production). Her short
films have been selected in several
international festivals including those
in Toronto, Atlanta, Clermont-Ferrand,
Locarno, Venice, Edinburgh, Turin.
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9

JURIU COMPETIȚIE NAȚIONALĂ ȘI VIDEORAMA | NATIONAL COMPETITION AND VIDEORAMA JURY
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olga diana
török

octav
chelaru

szymon
stemplewski

Actriță de teatru și film, Olga
joacă la Teatrul German de Stat
din Timișoara, din 2008. Vasta ei
experiență teatrală i se datorează
și rolurilor sale în piese regizate
de regizori români importanți (Al.
Dabija, R. Afrim, R. Nica, F. Fieroiu).
A fost aleasă în cadrul programului
de promovare a actorilor „10
pentru Film”, la TIFF 2012, ceea ce
a determinat-o să experimenteze
și cu filmul. Astfel, primul ei
scurtmetraj “10 ways to deal with a
break-up”, a câștigat “Cea mai bună
actriță” la “Filmul de Piatră” în 2014.
E activă și în mediul performativ,
prin instalația foto “Reconstruction
with Art”/ „Reconstrucție cu artă”,
din 2015.

Octav Chelaru a început să facă
filme de la 14 ani, cu părinții,
colegii și rudele pe post de actori.
În timpul facultății, a regizat
videoclipuri muzicale și reclame. În
2014, a regizat primul scurtmetraj,
„Fals pozitiv”, film selectat la
„Transilvania Talent Lab” (la „TIFF
2014”), „Timishort 2014”, „Filmul
de Piatră 2014”, și proiectat la „FSK
Kino Berlin”. Al doilea scurtmetraj,
„Ocupat”, a primit premiul „Cel
mai bun scurtmetraj românesc” la
„Timishort 2015”, a fost inclus în „Top
5 Scurtmetraje europene în 2015”,
realizat de „Cineuropa”, și selectat la
Festivalul „ShortWaves” (Poznań) și
la „Cannes Short Corner”. Următorul
său proiect, „Petrecere privată”,
e în post-producție. Pregătește
pre-producția celui de-al patrulea
scurtmetraj, „Haine negre”.

Din 2009, Szymon Stemplewski
e directorul artistic al Festivalului
„ShortWaves”, organizat anual
în Poznań. Szymon a absolvit
studii culturale la Universitatea
„Adam Mickiewicz” din Poznań și
educație artistic la Universitatea
de Arte Plastice din Poznań
(„UAP”). Din 2003, e Președintele
Fundației „Ad Arte”, iar, din 2007,
este reprezentatul Poloniei și
organizatorul festivalului britanic
„Future
Shorts”.
Din
2008,
Szymon e directorul Festivalului
internațional „Vivisesja” (Festivalul
„Noului Fenomen Audiovizual” –
„FAV”), din Poznań.

Olga is a theater and film actress.
Since 2008, she has performed at the
German State Theatre in Timişoara.
Her extensive theater experience is
due to her roles in plays of prominent
Romanian directors (Al. Dabija, Radu
Afrim, Radu Nica, Florin Fieroiu, etc.).
She was chosen as part of the actors’
promotional program “10 for Film”
at “Transilvania” IFF, in 2012, which
prompted her to experiment with
cinema, as well. Hence, her first short
film, “10 Ways to Deal with a Breakup”,
won the “Best Actress” award, at
“Filmul de Piatră” Film Festival, in 2014.
She is also active in performative
milieu, through the photo installation
“Reconstruction with Art”, in 2015.

Octav Chelaru started making
amateur films at the age of 14, using
his parents, classmates and relatives
as actors. During college, he directed
music videos and commercials. In
2014, he directed his first short, “False
Positive”; the film was selected for
“Transilvania Talent Lab” (“TIFF 2014”),
“Timishort 2014”, “Filmul de Piatra
2014”, and screened at “FSK Kino
Berlin”. His second short, “Occupied”,
was awarded “Best Romanian Short”
at “Timishort 2015”, was included in
the 2015’ “Top 5 European Shorts”,
compiled by “Cineuropa”, and was
selected for “Short Waves Film Festival
Poznań”, and “Cannes Short Corner”.
His next project, “Private Party”, is in
postproduction. He is also planning
the pre-production of his fourth short
“Black Clothes”.

Szymon Stemplewski is the artistic
director of “ShortWaves” Festival in
Poznań, since 2009. He is a graduate
of Cultural Studies at “Adam
Mickiewicz” University in Poznań, and
Artistic Education at the University
of Fine Arts in Poznań (“UAP”). Since
2003, he is the President of “Ad Arte
Foundation”. Since 2007, he is the
Polish representative and organizer
of the British-owned “Future Shorts”
Festival. Since 2008, Szymon is the
director of “Vivisesja” International
Festival
of
New
Audiovisual
Phenomena (“FAV”), in Poznań.

Joi, 6 octombrie 2016
Thursday, October 6th 2016

Vineri, 7 octombrie 2016
Friday, October 7th 2016

Cinema Timiș

Cinema Timiș

Ora: 19:00 / time: 7 pm
Deschidere festival:
Opening film:
Bărbatul care a fost joi - Ungaria, Italia, 2015,
regie: Balázs Juszt,
The Man Who Was Thursday - Hungary, Italy, 2015,
directed by: Balázs Juszt

Ora: 11.00 / time: 11 am
TimiKids I (7-11 ani)
TimiKids I (7-11 years old)

Ambasada

ora 16.00 / time: 4 pm
Competiţie Naţională I
National Competition I

Ora: 22.00 / time: 10 pm
Concert JazzyBIT & Opening Cocktail
Concert JazzyBIT & Opening Cocktail

Ora 14.00 / time: 2 pm
Competiţie Internaţională I
International Competition I

ora 18.00 / time: 6 pm
Competiţie Internaţională II
International Competition II
Sala 2 a TNT
ora 13.00 / time: 1 pm
TimiKids II (12-14 ani)
TimiKids II (12-14 years old)
Ora 18.00 / time: 6 pm
Focus on Portugalia/ Portugal
Ora 20.00 / time: 8 pm
Videorama
Casa Artelor
Ora 23.30 / time: 11.30 pm
Bottle Party

Timishort Film Festival 2016 06 - 09 Octombrie / October
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Duminică, 9 octombrie 2016
Sunday, October 9th 2016

Cinema Timiș

Cinema Timiș

Ora :12.00 / time: 12 am
TimiKids II (reluare)
TimiKids II (rerun)

Ora :12.00 / time: 12 am
TimiKids I
TimiKids I

Ora :14.00 / time: 2 pm
Competiţie Internațională III
International Competition III

Ora: 14.00 / time: 2 pm
School Visit: EICTV Cuba

Ora: 16.00 / time: 4 pm
Festival Visit: Short Waves Festival
Ora: 18.00 / time: 6 pm
Competiţie Naţională II
National Competition II
Ora: 20.00 / time: 8 pm
Competiţie Internațională IV
International Competition IV

Ora: 16.00 / time: 4.00 pm
Focus on Grazia Tricarico
Ora 20.00 / time: 8 pm
Ceremonie de premiere & proiecţie filme premiate
Awarding ceremony & awarded films
Ora 21.30 / time: 9.30 pm
Filmele premiate
Screening of the awarded films
Sala 2 a TNT

Sala 2 a TNT

Timishort Film Festival 2016 06 - 09 Octombrie / October

Ora:14.00 / time: 2 pm
Videorama
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Ora: 16.00 / time: 4 pm
Competiţie Internațională II (reluare)
International Competition II (rerun)
Ora: 18.00 / time: 6 pm
Competiţie Internațională I (reluare)
International Competition I (rerun)
Ora: 20.00 / time: 8 pm
Competiţie Națională I (reluare)
National Competition I (rerun)
Ora 22.00 / time: 10 pm
Proiecție Specială / Special Screening
“THE MARK OF ZORRO” (1920) LIVE,
PE MUZICA TRUPEI KGP (POLONIA)
WITH MUSIC BY KGP (POLAND)
D’ARC
Ora: 23.00 / time: 11.00 pm
Festivalparty

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

Premii | Awards

Timishort
Film Festival
2016
Competiție Internațională | International Competition

• trofeul timishort pentru cel mai bun film
timishort trophy for the best film

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

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)
D’ARC
Ora 23.00 / time 11.00 pm
Petrecerea de final
Closing Party

• premiul pentru cel mai bun film românesc
best romanian film

• mențiunea specială a juriului
special jury mention
Videorama | Videorama
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Sâmbătă, 8 octombrie 2016
Saturday, October 8th 2016

• premiul videorama pentru cel mai bun film experimental
videorama award for the best experimental film

• mențiunea specială a juriului
special jury mention
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FILM DE DESCHIDERE | OPENING FILM

BĂRBATUL CARE A FOST JOI
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Film de
deschidere
Opening film

În urma unui incident rușinos în parohia sa, părintele Smith este chemat la Roma,
pentru reabilitare spirituală. La sosire, Charles, omul care l-a îndrumat pe calea
credinței, dezvăluie adevăratul motiv pentru care Smith a fost adus la Roma: să
acționeze pe ascuns, pentru a-l descoperi pe misteriosul lider al unui grup anarhic
de renegați. Diferența dintre realitate și fantezie se estompează pe măsură ce Smith
cobooară tot mai adânc pe panta iraționalului, în acest thriller suprarealist.
Following a disgraceful turn at his local parish Father Smith is called to Rome for
spiritual rehabilitation. Upon his arrival Charles, the man who introduced him to the
faith, reveals the real reason Smith was brought to Rome: to go underground and
ascertain the mysterious leader of an anarchist group of renegades. The rift between
reality and fantasy is blurred as Smith finds himself going further and further down
the rabbit hole in this surreal thriller.

Timishort Film Festival 2016 06 - 09 Octombrie / October
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THE MAN WHO WAS THURSDAY
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balázs juszt
Balázs Juszt a crescut într-o familie de artiști. La 17
ani, a tradus „Harper Book of Quotations” în maghiară
și a făcut practică la Congresul american, unde a scris
discursuri pentru Tom Lantos, pe atunci membru
al Parlamentului Statelor Unite; Balázs a scris o
autobiografie comică despre experiențele sale în
Congres. Asta i-a atras funcția de scenarist principal
pentru un serial de comedie, la vârsta de 18 ani. Balász
a absolvit Colegiul „Royal Holloway” al Universității
din Londra, obținând apoi un master în arte vizuale la
Universitatea din Los Angeles (UCLA), sub îndrumarea
actriței Cathy Schulman, câștigătoare a Premiului Oscar.
A fost asistent de regizor pentru filmul „Relatives”,

Balázs grew up in an
artists family. At 17, he
translated the Harper
Book of Quotations to
Hungarian and interned
on Capitol Hill, where
he wrote speeches for
the late Congressman
Tom Lantos, then wrote
a comic autobiography
about his experiences
there.
This
scored
him the head writer
position on a comedy
series at when he was
18. Balázs completed his
undergraduate studies
at
Royal
Holloway,
University of London,
then studied under
Academy
Awardwinning Cathy Schulman
and received an MFA
from UCLA. He was
an assistant director
to his mentor, Oscarwinning director István
Szabó on his movie
Relatives. He has directed
numerous music videos,
commercials, TV series
and short films.

Competiție
Internațională
International
Competition

Timishort Film Festival 2016 06 - 09 Octombrie / October
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regizat de mentorul său,
câștigătorul
Premiului
Oscar István Szabó.
Balázs Juszt a regizat
numeroase videoclipuri
muzicale,
reclame,
seriale de televiziune și
scurtmetraje.
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WELEER
O DATĂ
ONCE
Belgia/ Belgium, 2015, 15’
Regia / Directed by: Robbe Maes

Timishort Film Festival 2016 06 - 09 Octombrie / October

„O dată” spune povestea creșterii și a decăderii unei
întregi societăți de carton. E despre o construcție de
la zero, despre nostalgie după „viața la țară” și despre
intrigile dintre săteni, într-o perioadă de criză.

18

“Weleer”/ “Once” tells the story of the rise and fall of an entire
cardboard society. It’s about construction from scratch,
nostalgia for ‘village life’ and the intrigues between villagers
during a time of crisis.

COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ | INTERNATIONAL COMPETITION

robbe maes

måns berthas

Robbe Maes este un cineast, născut
în 1990, în Belgia. A absolvit Școala
de film „Sint-Lukas” (HSLB), din
Bruxelles. După absolvire, a început
să lucreze ca cineast pe cont
propriu, pentru diferite proiecte,
inclusiv videoclipuri muzicale.
În prezent, scrie următorul său
scurtmetraj.

Måns Berthas s-a născut în
Sundsvall, un orășel în Suedia.
Încă din copilărie, a manifestat
un puternic interes față de filme,
literatură și muzică. A început
să regizeze scurtmetraje cu o
cameră VHS împrumutată. Måns
a lucrat în registre și genuri
diferite, regizând scurtmetraje
și documentare premiate apoi.
Scurtmetrajul anterior, „Campion”
(2015), a debutat la Festivalul de
film de la Göteborg, în 2015, fiind
deja proiectat în peste douăzeci
de festivaluri de film din întreaga
lume (printre care: „Bogoshorts”
în Columbia, „FlickerFest” în
Australia, Festivalul internațional
de film „Asiana”, din Coreea de sud).
„Campion” a câștigat deja câteva
premii. „Băiatul de pe plajă” e cea
mai recentă realizare a lui Måns.

Robbe Maes (Belgium, 1990) is a
filmmaker who graduated from
the “Sint-Lukas” Film School (HSLB), in Brussels. After graduating,
he started working as a freelance
filmmaker on different projects
including several music videos.
Presently, he writes his next short
film.

Måns Berthas was born in
Sundsvall, a small town in
Sweden. From early years he had
a strong interest in film, literature
and music. He started to direct
short films with a borrowed
VHS camera. Måns has worked
within different genres and he
has directed number of awardwinning documentaries and
shorts. His previous short movie,
“Champion” (2015), debuted at
Göteborg Film Festival in 2015
and has already been screened
in more than twenty film festivals
around the world (among which
“Bogoshorts”
in
Colombia,
“FlickerFest” in Australia and
Asiana International Film Festival
in South Korea). “Champion”
has already won several awards.
“Bitchboy” is his latest work.

TÂRÂTURA
BITCHBOY

Suedia/ Sweden, 2016, 15’
Regia / Directed by: Måns Berthas

Lukas, un tânăr pasionat de muzica „metal rock”,
merge să-și vadă, la spital, bunicul decedat recent.
În ciuda legăturii de sânge, nu vrea ca bătrânul să fie
înmormântat în cavoul familiei. Secrete întunecate ies
la lumină, iar, atunci când se ivește ocazia, Lukas caută
să se răzbune.
Lukas, a young dedicated metal head, is visiting his recently
departed grandfather at the hospital. Despite the bloodline, he
doesn’t want the old man to be buried in the family grave.
Dark secrets come to light, and when opportunity comes, he
seeks revenge.
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AL PELAE
AL PELAE
Spania/ Spain, 2015, 21’
Regia / Directed by: Óscar de Julián

Prea multe amintiri pentru doar un singur om.
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Too many memories for just a man.
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oscar de julián

ali asgari

Óscar de Julián s-a născut în
Madrid, în 1967. E scenarist al
lungmetrajelor regizate de Chema
de la Peña (co-scenarist). A regizat
două scurtmetraje documentare:
„Doppelgänger” (2009) și „Joe
K” (2006), ambele nominalizate
la Premiile „Goya”. Între 2005 și
2011, a fost directorul Festivalului
internațional de film „Almeria
en Corto”. Este cofondatorul și
editorul primei reviste spaniole
on-line despre scurtmetraj „www.
cortosfera.es”. Nu a făcut studii
masterale.

Ali s-a născut în Teheran. A absolvit
film în Italia. Și-a început cariera
ca asistent de regie. Scurtmetrajul
său „Peste două ore” a participat
în competiție la Cannes (2013) și
la Festivalul „Sundance” (2014).
Scurtmetrajul
„Bebelușul”
a
avut premiera în competiție la
Festivalul de la Veneția, în 2014.
Primul său scenariu de lungmetraj
a fost acceptat la Reședința
„Cinefondation” a Festivalului de
la Cannes.

Madrid, 1967. Screenwriter for
several feature films, always
co-written and directed by
Chema de la Peña. Director
of two documentary shorts:
“Doppelgänger” (2009) and
“Joe K” (2006), both nominated
to Goya Awards. Between 2005
and 2011, he was Director of
“Almeria en Corto” International
Film Festival. Co-founder and
publisher of the first Spanish
online magazine of short film
“www.cortosfera.es”. He has
never done a Master.

Ali was born in Tehran, Iran. He is
a graduated of cinema in Italy. He
began his career as an assistant
director. His short “More Than
Two Hours” was in competition at
Cannes 2013 and Sundance Film
Festival 2014. His short “The Baby”
was premiered in competition of
Venice Film Festival 2014. His first
feature film script is accepted at
“Cinefondation” Residence of
Cannes Film Festival.

IL SILENZIO
TĂCEREA
THE SILENCE
Italia/ Italy, 2016, 15’
Regia / Directed by: Farnoosh Samadi & Ali Asgari

Fatma și mama ei sunt refugiate kurde în Italia. În timpul
unei consultații medicale, Fatma trebuie să traducă
ceea ce medicul îi spune mamei ei, însă tânăra nu
spune nimic.
Fatma and her mother are Kurdish refugees in Italy. On
their visit to the doctor, Fatma has to translate what the
doctor tells to her mother but she keeps silent.

Arte Plastice la Roma. Și-a început cariera ca cineast la Societatea Iraniană a
Tinerilor Cineaști, realizând apoi instalații video. E scenaristul scurtmetrajelor:
„Peste două ore”, nominalizat la „Palme d’Or” la Festivalul de Film de la Cannes
din 2013; „Bebelușul”, selecţionat la Festivalul de film de la Veneția în 2014. În
prezent, scrie împreună cu Ali Asgari, un lungmetraj. „Tăcerea” este primul ei
scurtmetraj care a avut premiera mondială în competiție la Festivalul de film
de la Cannes, în 2016.

farnoosh samadi
Farnoosh Samadi s-a născut în
Iran și a absolvit Academia de

Farnoosh Samadi was born in Iran and graduated from the Fine Arts
Academy in Rome. She started her career as a filmmaker at the Iranian
Youth Cinema Society and after that she made some video installations.
She is the scriptwriter for the short films “More Than Two Hours”
nominated for a Palme d’Or at Cannes 2013, “The Baby” selected in the
Venice Film Festival 2014. She is currently co-writing a feature film with Ali
Asgari . “The Silence” is her first short film, which had its world premiere in
competition at Cannes Film Festival 2016.
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FANTESY
Finlanda/ Finland, 2016, 9’
Regia / Directed by: Teemu Nikki

Un băiat de la țară nu vrea să mănânce cartofi. Vrea ceva
mai exotic.
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A country boy doesn’t want to eat potatoes. He wants
something more exotic.
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teemu nikki

ivan bakrac

Teemu Nikki (n. 1975) e un cineast
autodidact și fiul unui fermier de
porci din Sysmä, Finlanda. A regizat
zeci de scurtmetraje și sute de
reclame și clipuri muzicale, precum
și câteva lungmetraje și emisiuni
de televiziune. Aceste experiențe
l-au făcut un regizor ce nu se
subscrie unui anume gen, ci un
regizor și un povestitor entuziast.
Opera lui Teemu a fost selectat pe
lista scurtă și premiat la Festivalul
de film „Sundance”, Festivalul de
film de la Seattle, la Zilele Creative
„Eurovision”, „Tineri regizori” de la
Cannes, Festivalul internațional
de film pentru copii de la Chicago
(„CICFF”), la Festivalul de film de la
Tampere, Festivalul de film „Popoli
e Religioni”, la Festivalul de film
„Darryl’s Hard Liquor and Porn”.

Ivan Bakrac (1987, Muntenegru)
a absolvit un master în Regie
la Facultatea de Arte și Design
din Belgrad. A regizat multe
scurtmetraje,
lucrând,
de
asemenea,
ca
monteur
și
producător.
Participant
al
programelor „Berlinale Talents”
și „Talents Sarajevo”, în 2015.
Filmele sale au participat în multe
festivaluri internaționale, fiind
câștigătoare de premii. În prezent,
Ivan dezvoltă primul său proiect de
lungmetraj.

Teemu Nikki (b. 1975) is a selfeducated filmmaker and the
son of a pig-farmer from Sysmä,
Finland. He has directed dozens
of short films and hundreds of
commercials and music videos,
as well as several feature films
and TV shows. That makes
him a genre-free thus genreenthusiastic
director
and
storyteller. Teemu’s work has
been shortlisted and awarded at
Sundance Film Festival, Seattle
International
Film
Festival,
Eurovision Creative Days, Cannes
Young Directors, CICFF, Tampere
Film Festival, “Popoli e Religioni”
Film Festival and “Darryl’s Hard
Liquor and Porn” Film Festival.

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

MALESH
MALESH
Serbia/ Serbia, 2016, 20’
Regia / Directed by: Ivan Bakrac

O poveste despre o lume pe cale să dispară, formată
din patru femei, în inimile cărora se dă o bătălie între
dorința de a-și extinde familia și libertatea pe care o
cunosc numai în imaginația lor. Într-o lume a bărbaților,
o femeie care nu poate lăsa ceva în urma ei este fie
exilată, fie alege ea însăși exilul. Mama, eroina filmului,
a ales un ultim exil, luând cu sine cele trei fiice. Situația
scapă de sub control la a douăzecea zi de naștere a fiicei
celei mai tinere, când lupta Mamei atinge apogeul și
eșecul, în același timp.
A story of a vanishing world made of four women
that are torn between an undeniable desire for family
extension, and the freedom they are familiar with only
in their imagination. In a man’s world, a woman who
cannot give posterity, gets exiled or chooses exile
herself. Mother, heroine of the film, chose an ultimate
exile, taking her three daughters with her. The situation
goes out of control at the youngest daughter’s 20th
birthday, when Mother’s struggle comes to its peak, as
well as its fiasco at the same time.
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VOICELESS
Canada/ Canada, 2015, 22’
Regia / Directed by: David Uloth
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Edgar lucrează într-o măcelărie de porci. Iubește opera
și o iubește pe Ginette, stripteuza visurilor lui. Edgar e pe
cale s-o ceară în căsătorie când o surprinde culcându-se
cu șeful ei. Șocat, își pierde vocea și, din păcate, își aude
propria voce ca a uneia de porc.
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Edgar works in a pig slaughterhouse. He loves opera
and he loves Ginette, the stripper of his dreams. Edgar
is about to ask her to marry him when he surprises
her bedding her boss. In shock, he loses his voice and
unfortunately finds himself with the voice of a pig.

david uloth

brothers lynch

David a absolvit Producţie de film
la Universitatea „Concordia” şi a
realizat paisprezece scurtmetraje,
proiectate în sute de festivaluri
de film, câștigătoare a mai multe
premii internaționale și vândute
către mai multe posturi de
televiziune din întreaga lume. În
prezent, se pregătește să regizeze
primul său lungmetraj, „Dérive”
(„Derivă”, scris de soția și, totodată,
colaboratorul său vechi, Chloé
Cinq-Mars) și scrie trei alte scenarii
de lungmetraj.

Frații Lynch sunt un duo scriitorregizor din Marea Britanie. Primul
lor scurtmetraj, „Dual”, a avut
premiera la Festivalul Institutului
Britanic de Film („BFI”), în Londra.
Scenariul lor de comedie-acțiune
„Sitting Ducks” a fost unul din
cele doar 20 de scenarii, selectate
din alte 1.900, pentru programul
„BBC Writer’s Room”, în 2012. Tot
în 2012, au câștigat „Film4Scene
Stealers”, cu derivatul lor stiințificofantastic de la o scenă din „This Is
England”. Scurtmetrajul „Obiceiuri
vechi” a avut premiera la Festivalul
de scurtmetraj de la Los Angeles
(2014). Au scris și „Scor final”, un
film de acțiune și suspans ce va fi
produs în 2016, regizat de Scott
Mann.

David graduated from Concordia
University in film production and
has made fourteen short films
that have screened at hundreds
of film festivals, won a score of
international awards and been
sold to broadcasters around the
globe. He is presently preparing
to direct his first feature film,
“Dérive” (written by his wife and
longtime collaborator Chloé
Cinq-Mars), and writing three
other feature screenplays.

The Brothers Lynch are a writerdirector duo from the UK. Their
first short film, “Dual”, premiered
at the BFI London Film Festival.
Their action comedy screenplay
“Sitting Ducks” was one of just
twenty scripts selected from
1,900 for the “BBC Writer’s Room”
scheme, in 2012. The same
year, they won the “Film4Scene
Stealers” competition with a scifi spin on a scene from “This Is
England”. Their short film “Old
Habits” premiered at LA Shorts
Fest 2014. They have also written
“Final Score”, an action thriller to
be produced in 2016 and directed
by Scott Mann.

ÎNCERCARE
TRIAL
Marea Britanie/ UK, 2016, 15’
Regia / Directed by: Brothers Lynch

O procedură de pionierat de transfer de memorie oferă
unui soldat tetraplegic șansa unei noi vieți,... dar cu un
preț teribil.
A pioneering mind transfer procedure offers a
quadriplegic soldier the chance of a new life... but at a
terrible cost.
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RAISA
RAISA
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Austria, Republica Moldova, România/ Austria, Moldova, Romania, 2015, 15’
Regia / Directed by: Pavel Cuzuioc
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Moldova. Într-o zi geroasă de iarnă, o tânără călătorește
de la sat la o adresă din oraș, la care nu mai fusese
înainte. Acolo, ea speră să obțină ceva ce îi poate
influența viitorul. Raisa pornește, la răsăritul soarelui,
către stația de autobuz.O lungă călătorie cu autobuzul
o duce în oraș și la casa unui străin. E o călătorie decisivă
în necunoscut. O femeie mai în vârstă îi deschide. N-ai
programare? Puteai măcar să suni. Nu e nevoie să plătești,
sunt pe gratis. Dar Raisa e pusă pe o listă de așteptare.
Un portret redat meticulos, foarte pătrunzător, al unui
moment crucial din viața unui supraviețuitor. Scenariul
e bazat pe scrierile non-ficționale ale Aureliei Zavtoni.
Moldova. On a cold winter’s day, a young woman
travels from the countryside to an address in the city,
that she’s never been to before. There, she hopes to get
something that may affect her future. Raisa sets off at
the break of dawn to the bus stop. A long bus journey
takes her to the city, and to a stranger’s house. It is a
fateful journey into the unknown. An older woman
opens the door. No appointment? You could have at
least called. No need to pay, they’re for free. But Raisa
is put on a waiting list. A meticulously rendered, deeply
insightful portrayal of a crucial moment in the life of a
survivor.The script is based on non-fictional stories by
Aurelia Zavtoni.
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pavel cuzuioc

ewa smyk

Pavel Cuzuioc s-a născut în 1978, la
Chișinău, în Republica Moldova. A
studiat Drept în București, România,
și a absolvit studiile la Universitatea
de Stat din Moldova. În 2000,
s-a mutat la Viena, în Austria,
unde a obținut o diplomă postuniversitară în Studii internaționale
la Academia Diplomatică (DAW).
Din 2003, a urmat cursuri de regie
și producție de film la Academia de
Film din Viena și, de atunci, a lucrat
ca cineast.

Născută în 1990, în Polonia,
Ewa Smyk a absolvit, de curând,
programul de master în designul comunicării, la școala de arte
„Central Saint Matins” din Londra.
Proiectul său de absolvire, animația
„Înțelegerea”, este debutul său în
imagini în mișcare.

Pavel Cuzuioc was born in 1978,
in Chisinau, Republic of Moldova.
He studied law in Bucharest,
Romania,
and
graduated
from the State University of
Moldova. In 2000, he moved
to Vienna, Austria, where he
took a Post-Graduate Diploma
in International Studies at the
Diplomatic Academy. From 2003,
he followed courses on film
directing and film production at
the Vienna Film Academy, and
since then has been working as a
filmmaker.

Born in 1990 in Poland, Ewa
Smyk has recently graduated
from MA Communication Design
course at “Central Saint Martins”,
in London. Her degree project,
the animation “The Deal” is her
moving image debut.

UMOWA
ÎNȚELEGEREA
THE DEAL
Polonia, Marea Britanie/ Poland, UK, 2015, 5’
Regia / Directed by: Ewa Smyk

Animație stop-cadru despre aranjarea căsătoriilor din
anii 1950-1960, la granița de est a Poloniei. Scenariul e
bazat pe o parte din jurnalul lui Mikołaj Smyk, bunicul
regizoarei. Obiectele biografice folosite în animație,
precum o basma autentică, cărți poloneze și rusești,
copia jurnalului lui Mikołaj Smyk și fotografii, ajută
la plasarea poveștii în mediul ei originar și exprimă
atmosfera timpului redat.
Stop-motion animation on the arranging of marriages
in the 1950s-60s, set in the Eastern-Polish borderland.
The script is based on a part of Mikołaj Smyk’s diary, the
director’s grandfather. The biographical objects used in
the animation, such as an authentic headscarf, Polish
and Russian books, the copy of Mikołaj Smyk’s diary
and photographs, help situate the story in its original
environment and express the atmosphere of the times.
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SUB SOARE
UNDER THE SUN
China, Australia/ China, Australia, 2015, 18’57’’
Regia / Directed by: Qiu Yang

Are loc un incident, două familii se ceartă. Nimic nu e
nou sub soare.
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One incident occurs, two families tangle. There’s
nothing new under the sun.
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Qiu Yang s-a născut și a crescut
în Changzhou, China. În 2013,
a urmat cursurile de regie ale
Colegiului Victorian de Arte (VCA)
din Australia. În 2015, scurtmetrajul
său, „Sub soare” a fost selecționat
pentru competiția „Cinéfondation”
a celei de-a 68-a ediții a Festivalului
de la Cannes, fiind singurul
scurtmetraj asiatic din Competiția
Oficială.
Filmul
este
acum
selectat în peste 60 de festivaluri
internaționale de film și prezentat
la prestigioasa „Cinémathèque
Française” din Paris, la „MoMA” din
New York și la Societatea de Film
a Centrului „Lincoln”. În prezent,
dezvoltă primul său proiect de
lungmtraj, alături de producătorul
francez Vincent Wang. Proiectul a
fost selecționat pentru „CineMart
2016”, la Rotterdam.
Qiu Yang was born and raised
in Changzhou, China. In 2013,
he was selected to the directing
course at the Victorian College
of the Arts, Australia. In 2015,
his short “Under the Sun” was
selected for the 68th Festival
de Cannes’s “Cinéfondation”
and was the only Asian short
film in the Official Selection. It
is now selected for more than
60 international film festivals,
and shown at the prestigious
Cinémathèque Française in Paris
and New York MoMA and Film
Society of Lincoln Center. He is
currently developing his first
feature project with Tsai Mingliang’s long time French producer
Vincent Wang. The project was
selected for the “CineMart 2016”.

miguel lópez
beraza
Miguel a studiat arhitectura în
Spania și în Indonezia şi fotografie la
Centrul internațional de fotografie
și cinematografie „EFTI”, Madrid.
În 2012, a primit o bursă pentru
„DocNomads”, un curs masteral
european
de
cinematografie
documentar. În 2014, a câștigat
o finanțare pentru a-şi termina
studiile la Școala de Film „EICTV”.
Primul său scurtmetraj, „Ziduri”, a
câştigat premiul „Goya”, în 2015,
fiind selectat în festivaluri precum
cele de la Hamburg, Sarajevo,
Seattle, Festivalul internațional
pentru film documentar şi animație
„DOK Leipzig” sau Festivalul de film
scurt şi de animație „Encounters”
din Bristol, Anglia.
Miguel López Beraza studied
Architecture in Spain and in
Indonesia and Photography
at the International Centre of
Photography and Cinema in
Madrid. In 2012, he received
a scholarship to study in
”DocNomads”,
a
European
master course on documentary
filmmaking. In 2014, he won a
grant to complete his education
at the ”EICTV” (Film School of
San Antonio de los Baños, Cuba).
His first short, ”Walls”, won
the Goya award 2015 and was
selected for festivals like those
in Hamburg, Sarajevo, Seattle,
the International Festival for
Documentary and Animated Film
”DOK Leipzig”, or ”Encounters”
Short Film and Animation Festival
in Bristol, UK.

CON TODAS NUESTRAS CAMARAS
CU TOATE CAMERELE NOASTRE DE FILMAT
WITH ALL OUR CAMERAS
Ungaria, Spania/ Hungary, Spain, 2016, 27’
Regia / Directed by: Miguel López Beraza

De câte camere de filmat e nevoie pentru a înfățișa
viața unui om? Sandor vinde camere de filmat vechi,
la periferia Budapestei; rutina sa zilnică e pe cale să se
schimbe datorită unei propuneri neobișnuite.
How many cameras are needed to portray someone’s
life? Sandor sells antique cameras in the outskirts
of Budapest; his routine is about to change due to a
peculiar proposal.
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qiu yang
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DIE SPUREN MEINES BRUDER
URMELE FRATELUI MEU
TRACES OF MY BROTHER
Germania/ Germany, 2015, 14’23’’
Regia / Directed by: Moritz Mayerhofer
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Max jelește moartea fratelui său, încercând cu disperare
să-i înlocuiască dispariția. Dar băiatul se îndepărtează
din ce în ce mai mult față de familia lui. Următorul
dezastru e doar o chestiune de timp...
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Max mourns the death of his brother, trying desperately
to fill his shoes. But the boy becomes increasingly
alienated from his family, the next disaster is only a
matter of time...
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moritz
mayerhofer

andy
malafaia

Mayerhofer e un cineast care
activează în Berlin. E membru al
„ASIFA Hollywood”, a conferențiat
în cadrul unor programe de
animație și a participat la diferite
conferințe
privind
design-ul
și co-producția, inclusiv „ASF
– Animation Sans Frontières”
(programul „MEDIA”) și „Berlinale
Talents”. Printre animațiile sale,
se numără: „Urs” (aflat pe lista
scurtă a Premiilor „Oscar”), „Tata”,
„Amin!” și „Tabaluga și Semnele
Timpului” (proiectat în direct pe
un ecran semisferic de planetariu,
la 360°, bazat pe un musical pentru
copii foarte popular). Este cofondatorul studioului de animație
„studioNICE”,
dezvoltând,
în
prezent, primul său lungmetraj de
animație.

Andy Malafaia e jurnalist şi cineast.
Absolvent de cinematografie
la
Universitatea
federală
„Fluminense” (UFF), el lucrează
şi la Agenția pentru Drepturile
Omului (HRA). A scris, produs şi
regizat trei scurtmetraje: „Clovni”
(2011), „Adierile lui Açu” (2012) şi
„Aş vrea să fiu fermecat, îndrăgostit
lulea şi tatuat pe spate” (2015). A
fost curatorul şi coordonatorul
de program al Festivalului
internațional de scurtmetraj „Curta
Cinema” din Rio de Janeiro (20132015). Acum, dezvoltă primul
său lungmetraj, „Mesopotamia”,
şi coordonează Departamentul
„Film de autor” al companiei de
producție „Glaz”.

Moritz Mayerhofer is a filmmaker
based in Berlin. He is a member of
the International Animated Film
Society “ASIFA Hollywood”, he
is giving lectures at conferences
and animation programs and has
attended various conferences
on design and co-production,
including “ASF – Animation
Sans
Frontières”
(“MEDIA”
programme) and the “Berlinale
Talents”. His animated films
include “Urs” (Academy Award
shortlisted), “Father”, “Amen!”,
and the 360°-Fulldome-Feature
“Tabaluga and the Signs of Time”
(based on a popular children’s
musical). He co-founded the
animation studio “studioNICE”
and currently develops his first
animated feature film.

Andy Malafaia is journalist
and filmmaker. Graduate of
cinema at “Fluminense” Federal
University/ “Universidade Federal
Fluminense” (UFF), he also works
at a Human Rights Agency.
He has written, produced and
directed three short films:
“Palhaços”/ “Clowns” (2011),
“Ventos do Açu”/ “Winds of Açu”
(2012), and “I would like to be
enraptured, muzzled, and on
my back tattoed” (2015). He was
the curator and programming
coordinator of “Curta Cinema”
– Rio de Janeiro International
Short Film Festival (2013-2015).
Nowadays he is developing his
first feature, “Mesopotâmia”,
and he coordinates the “auteur
department” at the production
company “Glaz”.

EU QUERIA SER ARREBATADA, AMORDAÇADA E, NAS
MINHAS COSTAS,TATUADA
AŞ VREA SĂ FIU FERMECAT, ÎNDRĂGOSTIT LULEA ŞI
TATUAT PE SPATE
I WOULD LIKE TO BE ENRAPTURED, MUZZLED, AND, ON THE BACK, TATTOED
Brazilia/ Brazil, 2015, 16’30’’
Regia / Directed by: Andy Malafaia

Silvana vrea să scape.
Silvana wants to escape.
Timishort Film Festival 2016 06 - 09 Octombrie / October
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DIYARIYEK
UN CADOU
A PRESENT
Turcia / Turkey, 2015, 9’
Regia / Directed by: Muhammed Seyyid Yıldız
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Într-o casă în care niște oaspeți importanți sunt așteptați,
o fetiță vrea să-i cumpere unuia din ei un cadou mic, din
banii economisiți de ea. Pentru că pierde cadoul pe care
l-a cumpărat cu zbucium, fetița se va întoarce acasă un
adult.
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A little girl in a house expecting important guests
wants to buy one of them a little present with the
money she saved up. Losing the present she bought
with a struggle, the little girl will come home a grown
person.
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muhammed
seyyid yıldız

alyx ayn
arumpac

S-a născut în Sivelek, un sat
din
provicia
Şanlıurfa,
în
1994. Și-a început studiile în
cinematografie în cadrul Facultății
de Cinematografie și Televiziune al
Universității de Arte Plastice „Mimar
Sinan” („MSGSU”), din Istanbul, în
2012. „Un cadou” este primul său
film.

Alyx Ayn Arumpac (născută în
1986) e un cineast independent
de documentar din Filipine. Ea
a fost bursier al programului
„Talents Tokyo” în 2015 și a obținut
două diplome: una din partea
programului de master european
de
mobilitate
„DocNomads”
(Belgia – Ungaria – Portugalia), una
din partea Universității din Filipine.
A făcut, a prezentat și a colaborat
în proiecte cinematografice din
Europa până în Filipine.

He was born in Sivelek, a village
of Urfa, in 1994. He started
his cinema education in the
Department of Cinema and
TV, at “Mimar Sinan” Fine Arts
University (“MSGSU”), in Istanblul,
in 2012. “A Present” is his first film.

Alyx Ayn Arumpac (born 1986)
is an independent documentary
filmmaker from the Philippines.
She is a 2015 “Talents Tokyo”
fellow and holds degrees from
the “DocNomads” European
Master program (Belgium –
Hungary – Portugal) and the
University of the Philippines.
She has made, screened, and
collaborated on films across
Europe and the Philippines.

INVENTARIU DE GARAJE
GARÁZS INVENTORY
Ungaria, Filipine/ Hungary, Philippines, 2015, 11’41’’
Regia / Directed by: Alyx Ayn Arumpac

Într-un orășel din nordul Ungariei, garajele au devenit
locuri ale rebeliunii împotriva monotoniei vieții
repetitive de zi cu zi. Fimul explorează viețile din
interiorul garajelor unui oraș uitat de lume și arată
zbuciumul subtil din zona rurală a Ungariei, unde,
precum fumul ce se varsă afară dintr-o uzină chimică
din apropiere, o anume atmospferă de resemnare
colectivă umple aerul.
In a small town in Northern Hungary, garages have
become venues of rebellion against the monotony
of repetitive, everyday life. The film explores the lives
inside a forgotten town’s garages and shows the subtle
struggles in the Hungarian countryside where, like
smoke spewing out from the nearby chemical factory, a
certain atmosphere of collective resignation fills the air.
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SOLSTIȚIUL VERII FINLANDEZE, 2169
FINNISH MIDSUMMER 2169
Finlanda/ Finland, 2016, 9’45’’
Regia / Directed by: Anssi Kasitonni

În anul 2169, o eclipsă de soare se va produce în timpul
ajunului solstițiului de vară, în Finlanda. Asta schimbă
viața unei anume femele de liliac-vampir.
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In the year of 2169, there will be a solar eclipse during
Midsummer Eve in Finland. That changes the life of a
certain female vampire bat.
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Născut în 1978, în Sahalahti,
Finlanda, Anssi e un artist
premiat, un muzician și cineast
inconfundabil și un om îndrăgostit
de munca și de meșteșugul lui.
Practică skateboarding-ul, dar a
lucrat în muzică, desen și sculptură.
Cele mai dragi creații ale sale
sunt scurtmetrajele, pe care le
realizează la ferma sa. Filmele
abordează întrebări vechi de când
lumea legate de moralitate, iubire,
moarte, conflictul dintre generații,
sexualitate și, desigur, submarine.
Filmele lui Anssi au ca protagoniști
fel de fel de creaturi, mari sau mici.
Filmele lui sunt o lume în sine, care
ne spune ceva esențial despre
propria noastră lume. Kasitonni a
câștigat premiul „Ars Fennica 2011”,
cel mai mare premiu finlandez
pentru arte vizuale.
Born in 1978, Anssi Kasitonni
is a unique artist, musician,
filmmaker and a man in love with
his work and craft, as well as with
life itself. He is a skateboarder
and an award-winning artist from
Sahalahti, Finland. He has worked
in music, drawing and sculpture,
but the most beloved of his works
are the short films he makes at his
own farm. The films deal with
age-old questions related to
morality, love, death, generation
gaps, sexuality and, of course,
submarines. Anssi’s films star all
manner of creatures, great and
small. Anssi’s movies are a world
unto themselves that tells us
something essential about ours.
Kasitonni won the “Ars Fennica
2011” prize, which is the biggest
Finnish prize for visual art.

zharko ivanov
Zharko s-a născut în aprilie 1976,
în Skopje, Macedonia. A absolvit
litere, cu specializarea în limbă
și literatură rusă și italiană, și
fotografie și operator de imagine,
la Școala de Film (ESRA) din Skopje.
A absolvit un master în studii
culturale, la Universitatea „Ss. Chiril
și Metodie” din Skopje. Desenele
și fotografiile sale au fost expuse
în expoziții locale și internaționale.
A regizat șapte scurtmetraje, în
principal animații și documentare
muzicale. „Călătorie dus-întors:
Maria” e parte a unei serii ce include
„Călătorie dus-întors: Călugărul” și
„Călătorie dus-întors: Umbra”.
Zharko was born in April 1976, in
Skopje, Macedonia. He graduated
languages
and
literature,
majoring in Russian and Italian
languages, and photography
and cinematography, at the
Film School (ESRA), in Skopje.
He received a Masters’ degree in
cultural studies, at “Ss. Cyril and
Methodius” University in Skopje.
His drawings and photographs
have been presented in local
and international exhibitions.
He directed seven short films,
mainly animations and music
documentaries. “Round Trip:
Mary” is part of a series, including
also “Round Trip: Monk” and
“Round Trip: Shadow”.

CĂLĂTORIE DUS-ÎNTORS: MARIA
ROUND TRIP: MARY
Macedonia/ FYR Macedonia, 2015, 9’47’’
Regia / Directed by: Zharko Ivanov

Într-un mic sat, o tânără văcăriță își stânge laolaltă
cireada și se pregătește pentru o călătorie la oraș. Pe
drum, întâlnește oameni diferiți, în diferite decoruri.
În oraș, este atrasă de clădirea cinematografului și de
afișele cu filme. Fata intră în cinematograf pentru prima
dată...
In a small village a young cowgirl is rounding up her
cattle and preparing herself for a trip to the town. On
her way there, she meets different people in different
sceneries. In the town, she is attracted by the cinema
building and the film posters. The girl enters the cinema
for the first time…
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anssi
kasitonni
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Italia, Marea Britanie/ Italy, UK, 2016, 12’40’’
Regia / Directed by: Nathalie Biancheri
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Limba se dezintegrează în sunete sparte, atunci când
o Mamă și Fiica ei nu reușesc să comunice, în timpul
ultimului Crăciun petrecut împreună. În Ajunul
Crăciunului, după un an tăcut de absență, o fiică se
întoarce acasă. Fiindu-i frică să n-o piardă, fiindu-i frică
de ea, mama sa încearcă să doboare zidul de secrete
și minciuni al fiicei sale. Un portret al neînțelegerii
și al ocaziei ratate, atunci când cuvintele trosnesc și
pălesc, ca o frecvență stricată ce nu-și atinge niciodată
destinația.
Language disintegrates into broken sounds as Mother
and Daughter fail to communicate during their last
Christmas together. On Christmas Eve, after a silent
year of absence, a daughter returns home. Afraid to
lose her, afraid of her, her mother tries to break down
her daughter’s wall of secrets and lies. A portrait of
misunderstanding and missed opportunity when
words crackle and fade like a broken frequency that will
never reach its destination.

nathalie
biancheri

philip
sotnychenko

Nathalie e regizor-scenarist italian,
născută în Londra. În prezent,
lucrează în Marea Britanie, la primul
ei lungmetraj, „Piei”, un hibrid
documentar-ficțiune. În 2015, a
participat la „Torino Film Lab”, cu
filmul „Ascultătorul”, film invitat
la Festivalul de la Cannes, prin
programul de scenaristică „Maison
des Scenarists”. Scurtmetrajul
„Trecerea” (2014), o adaptare a unei
nuvele, a fost proiectat în peste
40 de festivaluri internaționale
(Edinburgh, Berlin, Sofia, Santa
Monica, SOHO, Barcelona, Roma,
Festivalul independent de film din
New York). A lucrat pentru câteva
filme și emisiuni-magazin de
referință ale BBC.

Născut în 1989, în Kiev, într-o
familie de cineaști. A studiat critică
de film la Universitatea Națională
de Teatru, Film și Televiziune „I.K.
Karpenko-Kary” din Kiev și, anul
acesta, absolvă atelierul de regie.
Este co-fondatorul organizației
non-guvernamentale
„CUC”
(„Cinematografie
Ucrainiană
Contemporană”) și lucrează drept
curator al competiției naționale
a Festivalului de artă modernă
„GOGOLFEST”. A regizat: „Cui”
(2016), „Fiul” (2015), „Îmbrățișare”
(2013), „Ospăț funerar” (2010).

Nathalie is a London-born Italian
writer/director. She is currently
directing, in the UK, her first
feature, “Skins”, a documentary/
fiction hybrid. In 2015, she was
a participant at the “Torino Film
Lab”, with her film “The Listener”,
which was invited to the Cannes
Film Festival, through “Maison
des Scenarists” writing program.
Her fiction short film “The
Crossing” (2014), an adaptation
of a short story, screened at
over 40 international festivals
(Edinburgh, Berlin, Sofia, Santa
Monica, Barcelona, Rome, SOHO,
NYC Independent Film Festival,
etc.). She has worked on a
number of landmark BBC films
and magazine shows.

Born in 1989 in Kyiv, into a
family of filmmakers. Studied
film criticism at the Kyiv’s “I.K.
Karpenko-Kary” National Theatre,
Film, and Television University,
and, this year, he is graduating
from the directing workshop.
He is also the co-founder of the
“CUC” NGO (“Contemporary
Ukrainian Cinema”), and works as
program director at the national
competition at the “GOGOLFEST”
Festival of Modern Arts. He has
directed: “Nail” (2016), “Son”
(2015), “Hug” (2013), “Funeral
Feast” (2010).

SYN
FIUL
SON
Ucraina/ Ukraine, 2015, 16’40’’
Regia / Directed by: Philip Sotnychenko

În timpul crizei politice din țară, un cuplu tânăr trece
printr-un divorț. Mama intenționează să emigreze cu
fiul ei, însă tatăl copilului refuză să-și dea acordul.
During the political crisis in the country, a young
couple is going through divorce. The mother intends to
emigrate with her child, but the child’s father refuses to
give the permission.
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SANDRA
SANDRA
Filipine/ Philippines, 2015, 15’02’
Regia / Directed by: Carlo Francisco Manatad

Un grup de fete excentrice sunt închise într-o pseudocomunitate de fete în care violența și prietenia se
împletesc într-un mod nefiresc.
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A group of quirky girls are confined in a psuedosorority where violence and friendship are uncannily
intertwined.
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carlo francisco
manatad

david argüelles
redondo

Carlo e un cineast din Filipine,
absolvent al Institutului filipinez
de film. Al treilea scurtmetraj,
„Junilyn Are”, a fost selectat
în competiția ediției a 68-a a
Festivalului de la Locarno. În
prezent, unul dintre cei mai prolifici
monteuri din Filipine, Carlo a
colaborat cu numeroși cineaști,
pentru proiecte independente și
comerciale, premiate în festivaluri
internaționale și locale. E alumn
al Academiei Asiatice de Film, al
„Berlinale Talent Campus” și al
proiectului „Docnet Campus”.
Acum,
lucrează
la
primul
lungmetraj, „Un anotimp greșit”/
„Diri Maupay na Panahon”, despre
devastarea orașului natal de un
supertaifun.

David a colaborat cu Festivalul
internațional de scurtmetraj din
Aguilar de Campoo („FICA”), ca
selecționer. În 2014, a participat
la
producția
scurtmetrajului
„Trato Preferente”/ „Tratament
preferențial”, de Carlos Polo
(nominalizat la Premiile „Goya”).
Acolo, l-a cunoscut pe directorul de
imagine Jokin Pascual. Când Jokin
a înființat compania „En Buen Sitio”,
cei doi au produs „Viento”, primul
scurtmetraj al lui David, ca scenarist
și regizor. Acum, David lucrează
ca învățător la școala de stat din
Aguilar de Campoo. Scrie frecvent
pentru revista „CORTOSFERA”.

Carlo Francisco Manatad is a
filmmaker from the Philippines
and graduated the Philippines
Film Institute. His third short,
“Junilyn Has”, was selected, in
competition, at the 68th Locarno
Film Festival. One of the most
prolific editors in the Philippines
today, he has collaborated
with numerous filmmakers for
independent and mainstream
film projects, awarded in local
and international fests. Manatad
is also an alumnus of the Asian
Film Academy, the “Berlinale
Talent Campus”, and the “Docnet
Campus Project”. He is currently
working on his first feature
film, “A Wrong Season”/ “Diri
Maupay na Panahon”, about the
devastation of his hometown by
a supertyphoon.

David
collaborated
with
the International Short Film
Festival in Aguilar de Campoo
(“FICA”), as a selector. In 2014,
he participated in the making of
the short film “Trato Preferente”/
“Preferential
Treatment”
by
Carlos Polo (nominated for the
“Goya” Awards). There, he met
the
cinematographer
Jokin
Pascual. When Pascual created
the company “En Buen Sitio”/
“In a Good Spot”, they produced
“Viento”, the first short for David
as both scriptwriter and director.
Now, David works as a primary
teacher at the state school in
Aguilar de Campoo. He writes
regularly for the magazine
“CORTOSFERA”.

VIENTO
VÂNTUL
THE WIND
Spania/ Spain, 2016, 12’50’’
Regia / Directed by: David Argüelles Redondo

Un bărbat s-a reîntors în locul unde s-a născut... O lampă
cu petrol atârnând dintr-un cârlig, iluminând, pe timpul
nopții și al zilei, principala intrare în sat... O carte... și
vântul, mereu vântul învăluindu-le pe toate.
A man has come back to the place where he was born…
There is an oil lamp hanging from a peg, illuminating
during day and night the main entry to the village… A
book… and the wind, always the wind wrapping it all.
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TIZNAO
TIZNAO
Cuba, Republica Dominicană/ Cuba, Dominican Republic, 2015, 16’
Regia / Directed by: Andrés Farías Cintrón
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În timp ce un uragan amenință orașul, Lubrini,
un dansator de cabaret din Havana, e în căutarea
camaradului său, Ulises, care a dispărut în Havana.
Treptat, amenințarea și lăcomia îl împing pe Lubrini în
derivă, într-un oraș întunecat și plin de disperare.
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While a hurricane thretens the city, Lubrini, a Havana
cabaret dancer, is searching Ulises, his companion who
disappeared in Havana. Gradually, the threat and the
greed push Lubrini adrift within a obscure and full of
dispair city.
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andrés farías
cintrón

neritan
zinxhiria

Cineast și artist vizual din Republica
Dominicană, Andrés a absolvit
publicitate la Universitatea „APEC”
şi regie la Şcoala Internaţională
de cinematografie şi televiziune
„EICTV”, Cuba. În 2014, a câştigat
premiul „Colecţia Patricia Phelps
de Cisneros”, pentru instalația
video „Borcan cu miere”. În
2015, proiectul său de cercetare
despre reprezentarea femeii din
Caraibe în film a fost selecţionat
în programul „Emerging Leaders
of the Americas” al Universităţii
„Concordia” din Montreal. În
prezent, dezvoltă proiectul de
debut în lungmetraj, „Candela”, o
adaptare a romanului omonim al
scriitorului dominican Rey Andújar,
cu care a fost selectat la „Sundance
Screenwriters Lab”.

Neritan Zinxhiria s-a născut în
aprilie 1989, în Tirana, Albania. În
iarna lui 1990, familia lui a imigrat
în Grecia. În 2008, a fost desemnat
ca „Cel mai bun regizor debutant”
la Festivalul internațional de
scurtmetraj dramatic (Grecia),
pentru primul său scurtmetraj, „Cea
mai bună mireasă”. Cel de-al doilea
film al său, „Chamomile”, a câștigat
premuiul „Călărețul de Aur”, la
ediția din 2016 a Festivalului de
scurtmetraj de la Dresda, premiu
urmat de alte selecții prestigioase
în întreaga lume și de 19 premii. Al
treilea scurtmetraj, „Când un tânăr
e pe cale să ucidă” a avut premiera
în Busan. În prezent, pregătește al
patrulea scurtmetraj, în Germania
și primul lungmetraj, în Grecia.

Andrés Farías Cintrón is a
filmmaker and video artist
from the Dominican Republic.
He graduated advertisement
at “APEC” University, and
fiction direction at the “EICTV”,
Generation XXIV. In 2014 he won
the “Patricia Phelps de Cisneros
Collection” Award for his video
installation “Honey Pot”. In 2015,
he was selected for the “Emerging
Leaders of the Americas” Program
(ELAP) of “Concordia” University
in Montreal, for his research
project on the representation
of the Caribbean women in
film. Currently, he has been
developing his first feature film
“Candela”, an adaptation of the
homonym novel by Dominican
writer Rey Andújar, with which he
was selected for the “Sundance
Screenwriters Lab”.

Neritan Zinxhiria was born in
April 1989 in Tirana, Albania. In
the winter of 1990, his family
immigrated to Greece. In 2008,
he was awarded as the “Best
Newcoming 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 prestigious
worldwide selections and 19
awards (the “Best Short Film”
Award in Athens International
Film Festival). His third short “The
Time of a Young Man About To
Kill” premiered in Busan. He is
currently preparing his fourth
short film in Germany and his first
feature film in Greece.

ȚARA CELOR DOI
A COUNTRY OF TWO
România, Grecia, Albania/ Romania, Greece, Albania, 2016, 9’
Regia / Directed by: Neritan Zinxhiria

În 1991, după mai bine de patru decenii de opresiune
și izolare, regimul totalitar comunist din Albania cade,
lăsându-și poporul expus lumii noi. Criza refugiaților
se răspândește de-a lungul Europei, în Germania, Italia
și Grecia. Unii au reușit să-și creeze o nouă viață, alții
nu. Shpetim și Fatbardha erau împreună. Ei au decis
că meargă pe jos din Albania în Grecia, pentru a-și trăi
iubirea acolo. 25 de ani mai târziu, fiul lor traversează
aceeași distanță, de data aceasta, din Grecia în Albania.
In 1991, after more than four decades of oppression and
isolation, the totalitarian communist regime in Albania
falls, leaving its people exposed to the new world. The
refugee crisis spread across Europe in Germany, Italy
and Greece. Some succeeded in creating a new life,
others not. Shpetim and Fatbardha were together. They
decided to walk the distance between Albania and
Greece to live their love. 25 years later, their son walks
the same distance, this time from Greece to Albania.
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Raluca Răcean Gorgos e regizor
român, absolvent al UNATC din
București. După absolvire, și-a
continuat cariera ca actriță la
Teatrul de Comedie din București.
Participarea
la
„Aristoteles
Whorkshop”, unde a făcut filmul
„The Bed is Broken”, i-a adus
premiul „Cel mai bun film” al
atelierului și selecţii în festivaluri,
ca: IDFA Amsterdam, One World
România, Kerala din India etc.
Raluca Răcean Gorgos is a
Romanian director, graduate
of the National University of
Theatre and Cinema in Bucharest.
After graduation, she continues
her career as an actress at the
Comedy Theatre in Bucharest.
Her participation in “Aristoteles”
Workshop, where she made the
film “The Bed is Broken” (brought
her the “Best AW Film Award”
and selections in various festivals
(International Documentary Film
Festival (IDFA) in Amsterdam,
“One World Romania”, “Kerala”
IFF, in India, etc.).

4 ½ SIMȚURI
4 ½ SENSES
România/ Romania, 2016, 20’
Regia / Directed by: Raluca Răcean Gorgos & Ion Aramă

Fiind orb de mai bine de 30 de ani, dl Grosu își continuă
viața într-o rutină zilnică, reconstruindu-și realitatea în
mintea lui. Accidente se mai întâmplă din când în când,
dar este ajutat de soția lui, doamna Grosu. O bătrânețe
liniștită, într-o casă cochetă undeva în București.
Armonia se termină într-o dimineață, când, în casă e
liniște. Radioul e oprit, ziarele neatinse, iar din bucătărie
nu se aude nimic. Casa devine prea mare, spațiul prea
gol. Dl Grosu are o ultimă decizie de luat.
Being blind for over 30 years, Mr. Grosu continues his life in a
daily routine, reconstructing reality in his mind. Accidents may
happen from time to time, but he is helped by his wife, Mrs.
Grosu. A quite age, in a coquette house, somewhere in Bucharest.
The harmony ceases one morning, when it is quite in the house.
The radio is turned off, the newspapers are untouched, and no
sound can be heard. The house becomes too big, the space –
too empty. Mr. Grosu has a last decision to take.

ion aramă
Regizor de film, scenarist și animator, Ion a absolvit, în 2010, regia la UNATC
București.
Film director, scriptwriter, and animator, Ion graduated Film Direction, in
2010, at the National University of Theatre and Film in Bucharest.
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237 YEARS
România, Franța/ Romania, France, 2016, 21’17’’
Regia / Directed by: Ioana Mischie
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O comedie despre durere şi o dramă despre fericire:
într-un sat îndepărtat din România, în perioada postcomunistă, panica se declanşează, atunci când o
comunitate de săteni care primiseră ajutor financiar
suplimentar după ce pretinseseră fraudulos că aveau
dizabilităţi, e cât pe ce să fie demascată de către o
echipă locală de investigaţii.
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A comedy about sorrow and a drama about happiness: in a
remote Romanian village, in post-communist times, panic break
out when a community of villagers, all of whom have been
receiving additional financial aid for fraudulently claiming to
have disabilities, is close to being unmasked by a local inquiry
team.

ioana mischie

tudor botezatu

Ioana Mischie e un povestitor
cinematic. Urmează doctoratul la
UNATC București. A semnat regia
a şapte lucrări cinematice scurte
şi a colaborat, ca scenarist, la
alte 15 scurtmetraje studenţeşti,
selectate apoi în numeroase
festivaluri internaționale. A realizat
şi experimente extinse, precum:
„Textele sunt scrise de cei care le
citesc” (o instalaţie transmedia
ce implică adunări simultane
de scriitori) şi „Idonee” (o carte
electronică de poezii interactive).
E co-scriitor al cărții de benzi
desenate Turb@ și co-fondator
şi Preşedinte al STORYSCAPES, o
asociaţie centrată pe povestire
transmedia şi naraţiuni interactive.

Tudor Botezatu a absolvit Regia
la UNATC „I.L. Caragiale” din
Bucureşti, în 2011, şi Jurnalism
şi
Ştiinţele
Comunicării
la
Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași, în 2005. A scris și a
regizat mai multe scurtmetraje,
reclame și videoclipuri muzicale.
Botezatu a câștigat bursa „STEPdoc
2010” pentru tineri documentariști,
din partea Fundației „Ion Rațiu” din
Londra. A participat la programul
„MediaLab 2011”, la „Transylvania
Talent Lab 2012” și la „Aristoteles
Workshop 2012”.

Ioana is a cinematic storyteller.
She is a PhD candidate at the
National University of Theatre
and Film in Bucharest. She signed
seven short cinematic works and
collaborated as a screenwriter
to 15 student shorts, selected
afterward in numerous festivals
worldwide.
She
developed
expanded experiments, such
as “Texts are written by those
who read them” (a transmedia
installation involving collective
writemobs) and “Idonee” (an
electronic book of interactive
poetries). She is co-writer of
Turb@, a comic-book, and
the co-founder and head of
STORYSCAPES, an association
focussing
on
transmedia
storytelling
and
interactive
narratives.

Tudor
Botezatu
graduated
Film Directing at The National
University of Theatre and
Film in Bucharest, in 2011, and
Journalism and Communication
Sciences at “Alexandru Ioan Cuza”
University, Iași, in 2005. He wrote
and directed several shorts,
commercials and music videos.
He won the STEPdoc 2010 grant
award for young documentary
filmmakers from the “Ion Ratiu”
Foundation in London. He also
participated in the “Media Lab”
Program 2011, “Transylvania
Talent Lab 2012” and “Aristoteles
Workshop 2012”.

BLANĂ
LET IT RIP
România/ Romania, 2016, 9’14’’
Regia / Directed by: Tudor Botezatu

Soare este un muzician cu prea puțină inspirație și
prea mulți neuroni prăjiți de la fumat iarbă. Într-o zi,
decide că viața lui este prea haotică, așa că începe săși scrie un ghid de supraviețuire pentru momentele
când realitatea își pierde sensul. Trecând prin diverse
episoade halucinante, Soare speră să își regăsească
inspirația.
Soare is a musician with too little inspiration and too many
neurons baked from smoking weed. One day, he decides that
his life has become too chaotic, so he begins writing a guide
for surviving the moments when his reality stops making sense.
Passing various surreal episodes, Soare hopes to regain his
inspiration.
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INSECTARIUM
România, Marea Britanie/ Romania, UK, 2016, 2’35’’
Regia / Directed by: Andreea Dobre

Într-o zi, un om se hotărăște să își contabilizeze fiecare
emoție pe care o trăiește.
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One day, a man decides to keep track of every single
emotion he experiences.
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andreea dobre

emanuel pârvu

Regizor și operator, Andreea
Dobre își desfășoară activitatea
în București, România. A devenit
interesată de producție de film,
mai întâi, după ce a călătorit în
toată Europa, ca jurnalist de film
relatând despre festivaluri, iar,
mai apoi, profund absorbită de
film, prin Școala de Film a UNATC,
prin „Talents Sarajevo” și câteva
alte ateliere. Este co-fondator al
„Three of Swords Productions”,
un
laborator
pentru
filme
independente, creat cu iubire de o
echipă omogenă și foarte unită. A
mai regizat: „Ardere lentă” (2015), „O
acumulare de stimuli” (2014) și „Mic
tratat despre zeul-corp” (2013).

A absolvit actoria la UNATC în
București, un master în actorie
şi un doctorat în „Structuri
dramaturgice”. A regizat piese de
teatru, fiind nominalizat, în 2006,
la Premiile UNITER, pentru debut,
şi câştigând Festivalul Naţional de
Comedie. A jucat în „Amintiri din
epoca de aur”, „Arta”, „Portretul
luptătorului la tinereţe”. A scris şi a
regizat scurtmetrajele „O familie” şi
„Pui, cartofi prăjiți și-o cola”. În 2013,
a regizat un scurtmetraj cadrusecvență de 20 de minute și „Retur”,
parte a omnibus-ului „Actori în
spatele camerei”. Acum, lucrează la
primul său lungmentraj.

Cinematographer/director, based
in Bucharest, Romania, Andreea
Dobre first got interested in
filmmaking after travelling all
over Europe as a film journalist
covering festivals, and then
became fully immersed into it
via “UNATC” film school, “Talents
Sarajevo” and several other
workshops. Co-founder of “Three
of Swords Productions”, a hub
for independent film made with
love by a tight-knit team. She also
directed “Slow Burn” (2015), “An
Accumulation of Stimuli” (2014),
and “A Small Treaty on the God
Called Body” (2013).

Emamuel graduated Acting at
the Romanian National University
for Theater and Film, and holds a
Master Degree in the Art of Acting
and a PhD in the Dramaturgical
Structures. He directed several
plays, being nominated at UNITER
National Union Theatre Prizes, in
2006, for his debut, and winning
The National Comedy Festival. As
an actor, he is known for his roles
in “Tales from the Golden Age”,
“Art”, “The Portrait of the Fighter
as a Young Man”. He wrote and
directed the shorts: “A Family”,
and “Chicken, Fries and a Coke”.
In 2013, he directed a single-shot
20-minute short, and “Square
One”, part of “Actors behind
Camera” Omnibus. Currently, he
is preparing his feature debut.

MEDA
MEDA
România/ Romania, 2016, 14’22’’
Regia / Directed by: Emanuel Pârvu

Într-un sistem social de stat în care familii adoptive sunt
adesea acuzate că iau copii din orfeliante doar pentru
alocația lunară, Meda, o fetiță de 13 ani, urmează să
fie dusă înapoi în orfelinat, după ce mama ei adoptivă
moare. După 8 ani în care Meda a făcut parte din familie,
tatăl ei adoptiv nu poate trăi cu gândul că o va pierde
și pe ea.
In a state social system where adoptive families are often
accused of taking children from the orphanages only for the
monthly allowance benefit, Meda, a 13-year-old girl, is to be
taken back to the orphanage when her adoptive monther dies.
After having Meda in the family for 8 years, her adoptive father
cannot live with the thought of losing her.
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O NOAPTE ÎN TOKORIKI
A NIGHT IN TOKORIKI
România/ Romania, 2016, 18’
Regia / Directed by: Roxana Stroe

Într-un club de noapte improvizat numit „Tokoriki”, tot
satul sărbătorește majoratul Geaninei. Prietenul ei și
Alin îi vor oferi cel mai surprinzător dar, unul pe care
nimeni nu-l va uita vreodată.
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In an improvised night club called “Tokoriki”, the whole village
celebrates Geanina’s 18th birthday. Her boyfriend and Alin will
give her a most surprising gift, one that nobody will ever forget.
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Născută în România, în 1991,
Roxana Stroe a studiat Regia la
UNATC „I.L. Caragiale” din București.
A scris și regizat un documentar și
scurtmetraje, printre care „Plante
perene” (câștigătorul „Premiul
Criticilor”, în 2013, în cadrul
Festivalului Internațional de Film
Studențesc „CineMaiubit” din
București) și „Vinerea neagră” („Cel
mai bun scrutmetraj”, la Festivalul
Internațional de Film „Transilvania”
(TIFF), în 2015. Dezvoltate în jurul
unei puneri teatrale în scenă,
subiectele sale de film încearcă
să prezinte tragicomicul într-o
manieră ușor absurdă. Alte
trăsături principale ale stilului ei
sunt dialogul mininalist și folosirea
filmării cu încetinitorul în scenecheie (momente de cotitură).
Born in Romania, in 1991, Roxana
Stroe studied film directing at the
National University of Theatre
and Cinema “I.L. Caragiale” in
Bucharest. She has written and
directed a documentary and
several short films, including
“Perennial Plants” (which won
“The Critics Award” in 2013,
at the International Student
Film Festival “CineMaiubit”),
and
“Black
Friday”
(“Best
Romania Short” at Transilvania
International Film Festival (TIFF),
in 2015. Developed around
a
theatrical
mise-en-scène,
her film topics try to present
the tragicomic in a slightly
absurd manner. Other main
characteristics of her style would
be the minimal dialogue and the
use of slow-motion in key scenes
(turning points).

andrei
crețulescu
Scenarist, regizor și critic de film,
Andrei Crețulescu s-a născut în
București, în 1974. A produs, pentru
HBO România, nouă documentare.
În 2011, a fondat casa de producție
„Kinosseur
Productions”.
A
scris și regizat trei scurtmetraje
recunoscute internațional: „Bad
Penny” (Cel mai bun scurtmetraj
la Festivalul de film de la Zagreb,
2014; Cel mai bun regizor și Cel mai
bun actor la Festivalul european
de film de la Lille, 2015), „Kowalski”
și „Ramona” (Premiul „Canal+” în
cadrul „La Semaine de la Critique”,
la Festivalul de la Cannes; Cel mai
bun scurtmetraj la Festivalul de film
„Transilvania”). În 2015, a terminat al
patrulea scurtmetraj, „Șapte luni
mai târziu”, pregătind acum primul
său lungmetraj „Charlton Heston”.
A scriptwriter, director and film
critic, Andrei Crețulescu was
born in Bucharest, in 1974. He
produced for HBO Romania
nine original documentaries.
In 2011, he founded “Kinosseur
Productions”. He is the writer and
director of three internationally
acclaimed shorts: “Bad Penny”
(Best Short award at Zagreb IFF,
2014; Best Director and Best
Actor awards at Lille European FF,
2015), “Kowalski”, and “Ramona”
(Canal+ Award at “La Semaine de
la Critique” at the Cannes IFF, and
Best Short award at Transilvania
IFF). In 2015, Andrei finished his
fourth short film, “Seven Months
Later”, and is currently preparing
his first feature, “Charlton
Heston”.

ȘAPTE LUNI MAI TÂRZIU
SEVEN MONTHS LATER
România/ Romania, 2015, 24’26’’
Regia / Directed by: Andrei Crețulescu

O casă perfectă. O căsnicie perfectă. O duminică
dimineață perfectă.
A perfect house. A perfect marriage. A perfect Sunday morning.
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TE MAI UIȚI ȘI LA OM
SECOND LOOK
România/ Romania, 2015, 22’
Regia / Directed by: Ana Maria Comănescu

Radu și Mădălina, tineri îndrăgostiți, călătoresc cu
mașina. Pe drum, iau cu ei un autostopist cu care se
înțeleg de minune.
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Lovebirds Radu and Mădălina are taking a trip together to her
parents. On the way, they pick up a hitchhiker, who becomes
their friend.
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Ana-Maria Comănescu e un tânăr
cineast român, absolventă de
Regie de film la UNATC București, în
2014, cu un curajos scurtmetraj albnegru, filmat pe peliculă de 16 mm,
„In the House”, film care a ajutat-o
să facă primul pas în industria
cinematografică românească și săși facă intrarea în festivaluri de film.
A continuat cu un master la aceeași
universitate, regizând „Te mai uiți și
la om”, un scurtmetraj de călătorie
pe suport digital. Acum, se află în
post-producție cu scurtmetrajul
de absolvire la master, „Sex, pipă
și omletă”, o anecdotă prietenoasă
despre criza vârstei de mijloc, filmat
pe peliculă color de 35 de mm.
Ana-Maria Comănescu is a
young Romanian filmmaker who
has graduated the BA in Film
Directing at the UNATC Bucharest
in 2014 with the gritty black and
white 16mm short “In the House”,
which helped her take the first
step into the Romanian cinematic
industry and make an entry into
various film festivals. Afterwards,
she followed up with a MA
degree at the same university,
directing “Second Look”, a short
road movie on digital support,
and is now in post-production of
her MA graduation short, “Sex,
Pipe and Omelette”, a warmhearted anecdote about midlife
crisis, shot on 35mm color film.

vlad buzăianu
Vlad Buzăianu s-a născut si
trăiește în București. Aici a absolvit
facultatea de studii economice
şi psihologia. Se află la primul său
proiect cinematografic, „Dreams
on Sale”.
Vlad Buzăianu lives and works in
Bucharest. Here, he graduated in
Business studies and Psychology.
“Dreams on Sale” is his first film
project.

VISE DE VÂNZARE
DREAMS ON SALE
România/ Romania, 2016, 9’23’’
Regia / Directed by: Vlad Buzăianu

Într-o lume în care oamenii pot înregistra, cumpăra și
vinde vise, mulţi încep să piardă abilitatea de a visa.
Visele au devenit o formă modernă de artă şi obiect de
vânzare pentru clasa bogată a societăţii. Un artist în vise
deschide o galerie...
In a world where people are able to record, buy and sell dreams,
many are starting to lose the ability of dreaming. Dreams have
become a new form of art and a selling product for the rich class.
A dream artist opens a gallery...
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comănescu
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REȚEA INDISPONIBILĂ
NETWORK UNAVAILABLE
România/ Romania, 2016, 14’55’’
Regia / Directed by: Adina Dulcu
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Ce faci, atunci când te trezești într-o situație-limită? Pui
mâna pe telefon și începi să suni. Dar dacă nimeni nu e
disponibil? Dacă pari deconectat de orice rețea, fie ea
mobilă sau nu? Și dacă singurul apel pe care îl primești
înapoi e cel de care te temi cel mai mult?...
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What do you do when you find yourself in need? You pick up
your phone and start calling. But what if everyone seems out of
reach? What if you appear to be disconnected from any available
network, mobile or not? And what if the only phone call back is
the one you dread the most?...

Adina Dulcu este absolventă UNATC
și „L’Atelier Scénario Fémis” (Franța).
Trăiește între România și Franța,
lucrând ca producător, scenarist și
coordonator de dezvoltare. În 2011,
a înființat, împreună cu alți trei
parteneri, compania independentă
„Danubius
Film
Production”,
pentru a-și produce propriile
proiecte. „Rețea Indisponibilă”
este primul său scurtmetraj ca
regizor și a avut premiera la „NexT”
IFF 2016. În prezent pregătește
un alt scurtmetraj, precum și
lungmetrajul „Chimie”, ambele în
co-producție cu Franța.
Adina Dulcu graduated from
“UNATC” Bucharest and “L’Atelier
Scénario Fémis” (France). She
lives between Romania and
France, working as a producer,
scriptwriter
and
head
of
development. In 2011, she
founded, together with three
other partners, the independent
company
“Danubius
Film
Production”, in order to produce
their own work. “Network
Unavailable” is her first short film
as a director and it premiered at
“NexT” IFF 2016. She is currently
preparing another short, as well
as a feature film, “Chemistry”,
both co-productions with France.

alexandru
badea
După ce a studiat la Universitatea
Națională de Artă Teatrală şi
Cinematografică, a terminat un
master în literatură engleză şi
americană, la Universitatea din
Kent (Marea Britanie) şi un al
doilea master în studii de film,
la Universitatea din Stockholm
(Suedia), via Institutul suedez de
Film şi Institutul „Bergman”. Acum,
Alexandru se află în ultimul an la
„UNATC”, unde face un master în
regie de film. A regizat „Principiul
acusmatic al rezistenței: Iancu
Dumitrescu” (2016, documentar
muzical), „Echilibru” (2014, dramă),
„Anna” (2014, dramă), „Sorin
Chifiriuc:
Compromis”
(2013,
documentar
muzical),
„Paul”
(2012, comedie neagră), „Ostrov”
(2012, dramă), „Boxing Day” (2011,
comedie).
Before attending the national
film school in Romania (”UNATC”),
Alex did an MA in English and
American Literature at the
University of Kent, in the UK, and
another MA in Film Studies at the
Stockholm University, in Sweden,
via the Swedish Film Institute and
the Bergman Institute. Right now
I’m in my fifth and final year at
UNATC, where I’m doing an MA
in Film Directing. He has directed:
“The Acousmatics of Resistance:
Iancu Dumitrescu” (2016, music
documentary),
”Equilibrium”
(2014, drama), ”Anna” (2014,
drama),
”Sorin
Chifiriuc:
Compromise”
(2013,
music
documentary), ”Paul” (2012, black
comedy), ”Island” (2012, drama),
”Boxing Day” (2011, comedy).

TOATE FLUVIILE CURG ÎN MARE
ALL RIVERS RUN TO THE SEA
România/ Romania, 2016, 24’45’’
Regia / Directed by: Vlad Buzăianu

Rănit de procesul administrativ absurd privind
aspectele practice ale trecerii în neființă a mamei sale,
Radu trece prin momente de grea încercare o dată cu
moartea ei, deşi restul familiei lui are o grămadă de idei
de împărtăşit.
Stung by the absurd administration process regarding the
practicalities of his mother’s passing, Radu is having a hard time
dealing with her death, although the rest of his family has plenty
of opinions to offer.
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max grau

眀眀眀⸀琀椀洀椀猀栀漀爀琀⸀爀漀
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Videorama
Videorama

Max Grau (1988) works with film,
text, performance, photography
and music. His work addresses
the
relationship
between
the self and the social, the
circulation and shifting of signs
and contemporary forms of
communication. He studied Fine
Arts in Saarbrücken, Berlin and
Los Angeles. Besides working
individually, he collaborates with
Jan Erbelding a lot. His work has
been shown internationally in art
spaces and film festivals. He lives
and works in Berlin.

«[...] CRAVING FOR NARRATIVE» LÄSST SICH EINFACH
NICHT GUT ÜBERSETZEN
„(...) TÂNJIND DUPĂ NARAȚIUNE” PUR ȘI SIMPLU, NU
EXISTĂ TRADUCERE BUNĂ
Germania/ Germany, 2015, 24’
Regia / Directed by: Max Grau

„(...) Tânjind după narațiune” e un fel de eseu
cinematografic non-deictic despre temporalitate și
porozitatea sensului. Folosind un spațiu vizual ca un
ecran de calculator, filmul e structurat în jurul unui
clip de 23 de seconde din „Grease”. Acest clip devine
punctul de plecare pentru o lungă narațiune. E despre
înțelegerea obsesiilor și despre ceea ce face ca nostalgia
să fie atât de atrăgătoare. E despre dans. Despre bucle,
despre prezență, familii și despre întrebarea dacă există
un fel de uzaj media post-ideologic, în zilele noastre. Și,
bănuiesc, e cumva și despre internet.
“[...] Craving for Narrative” is some kind of non-indexical
essay film about temporality and the porosity of
meaning. Using a desktop-like visual space, it is
structured around a 23-second clip from the 1978
movie “Grease”. This short clip becomes the starting
point for a sprawling narration. It’s about making sense
of obsessions and what it is, that makes nostalgia so
appealing. It’s about dancing and hyper-intensity.
About loops, the presence, families and the question
if there’s some kind of post-ideological media-usage
these days. And I guess somehow, this film is also about
the Internet.
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Max Grau (1988) lucrează cu film,
text, interpretare, fotografie și
muzică. Opera sa abordează relația
dintre sine și social, circulația și
schimbarea semnelor și formele
contemporane de comunicare.
A studiat Arte Plastice în
Saarbrücken, Berlin și Los Angeles.
În afară de lucrările individuale,
a colaborat foarte mult cu Jan
Erbelding. Lucrările sale au fost
prezentate internațional în spații
artistice și în festivaluri de film. În
prezent, locuiește și își desfășoară
activitatea în Berlin.
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FLORI ȘI FUNDURI
FLOWERS AND BOTTOMS
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Grecia/ Greece, 2016, 5’40’’
Regia / Directed by: Christos Massalas
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Un bărbat neidentificabil stă într-o cameră întunecată
și se uită la un film obscur ce înfățișează flori și funduri.
Florile sunt acolo, de la prima secveță de amor, până
în orele lungi ale jalei. Fundurile sunt acolo, vulgare
și erogene, camuflate sub noțiunea de „obscenitate”,
pentru mai tot timpul vieții noastre. Dar, în spațiul
restrâns intim, ele sunt expuse privirii insistente a
celuilalt. Aici, o varietate de inflorescențe și funduri
coexistă, comic, într-o scrisoare de dragoste către
acele priviri fugare, împărtășite de noi toți. Privind în
permanență și fiind priviți în permanență de către
obsedatul sexual de astăzi, care stă în întuneric, legat
de fereastra proprie către viețile private ale altora.
An unidentified man sits in a dark room and watched an
obscure film featuring flowers and bottoms. The flowers
are there, from the first instance of romance to the long
hours of mourning. The bottoms are there, vulgar and
erogenous, concealed under the notion of “obscenity”
for most of our life. But, in the confines of privacy, they
are exposed to the gaze of the other. Here, a variety
of blossoms and bottoms co-exist humorously in a
love-letter to those private glances, which we all share.
Constantly watching and constantly being watched by
the modern-day voyeur, who sits in the dark, bound
to his own, personal window into the private lives of
others.

Christos Massalas s-a născut în
Ioannina, Grecia, în 1986. A studiat
teoria filmului la Universitatea
„Kingston”
din
Londra
și
cinematografie, la Școala de
Film din Londra („LFS”). A regizat
scurtmetraje, videoclipuri și a
participat la proiecte de teatru. A
participat în numeroase festivaluri
(cele din Tampere, Locarno,
São Paulo, Uppsala, Festivalul
„Silhouette” din Paris, Festivalul
Institutului Britanic de Film – „BFI”
etc.) și a primit o serie de premii,
inclusiv premiul întâi „Grecii în
lume”, la cea de-a 35-a ediție
a Festivalului de Scurtmetraj
Dramatic din Grecia. I s-au acordat
rezidențe artistice în Serbia și
Norvegia. Lucrează în Atena,
dezvoltând primul său lungmetraj.
Christos Massalas was born in
Ioannina, Greece, in 1986. He
studied Film Theory at “Kingston”
University,
London,
and
Filmmaking at the London Film
School, “LFS”. He has directed
short films, music videos, and has
collaborated on projects for the
stage. He has participated in many
film festivals (those in Tampere,
Locarno, São Paulo, Uppsala,
the “BFI” Festival, “Silhouette”
Festival in Paris,...), and has
received prizes, including 1st
prize “Greeks of the world”, at the
35th Short Film Festival in Drama.
In addition, he has been granted
Artist Residencies in Serbia and
Norway. He is based in Athens
and is developing his first feature
film.

simon ellis
Scurtmetrajele lui Simon Ellis
au primit numeroase premii și
au fost prezentate colectiv, în
programe retrospective în multe
festivaluri de film din întreaga
lume. Scurtmetrajul său „Soft”,
nominalizat la premiile „BAFTA” și
la cele ale Academiei Europene de
Film, a câștigat 38 de premii, inclusiv
Premiul Juriului Internațional la
Festivalul de Film „Sundance”
și „Cel mai bun scurtmetraj” la
Premiile Filmului Independent
Britanic („BIFA”). Participă la multe
festivaluri, fie ca cineast, fie ca jurat,
și a fost mentor pentru regizori de
scurtmetraj atât în Marea Britanie,
cât și peste ocean.
Simon’s
short
films
have
received numerous awards and
been presented collectively in
retrospective programmes at
many film festivals worldwide. His
BAFTA and European Academy
Award nominated short film
“Soft” won 38 prizes, including
the International Jury Prize at
the Sundance Film Festival and
Best Short Film at the “BIFAs”.
He attends many festivals as
either filmmaker or juror, and has
mentored short film directors in
both the UK and overseas.

CUPA MONDIALĂ A RĂZBOIULUI
WORLD WAR CUP
Marea Britanie/ UK, 2016, 7’
Regia / Directed by: Simon Ellis

Un scurtmetraj despre înfrângere. O crudă expunere
a patriotismului nechibzuit și a huliganismului tribal în
timpul unui meci de fotbal Anglia-Germania.
A short film about defeat. A grim display of misguided
patriotism and tribal thuggery during an EnglandGermany footbal match.
Timishort Film Festival 2016 06 - 09 Octombrie / October

christos
massalas

57

VIDEORAMA | VIDEORAMA

VIDEORAMA | VIDEORAMA

CARNEA E MOARTE
MEAT IS MURDER
Franța/ France, 2016, 9’30’’
Regia / Directed by: Elodie Desprès & Stéphane Elmadjian
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James D. Lee nu mai suportă să vadă oamenii cum
consumă carne. El părăsește suburbia Ivry-sur-Seine,
pentru a merge la țară, cu chitara și amplificatorul lui. Pe
drum, se întâlnește cu o iapă și cu mânzul ei.
James D. Lee can’t bear to see people eating meat any
longer. He leaves his suburb of Ivry-sur-Seine to go to
the countryside with his guitar and his amp. Along the
way, he meets a mare and her foal.

58 elodie desprès

&

stéphane
elmadjian

Într-o zi, în 2011, Stéphane Elmadjian a contactat-o pe Élodie Desprès, pentru
câteva cuvinte citite din poezia ei. El i-a spus: „Cuvintele tale sunt frumoase,

One day, in 2011, Stéphane
Elmadjian
contacted
Élodie
Desprès, for some words read of
her poetry. He said to her: “Your
words are beautiful, they are
the beginning of my film”; she
said: “Take them and unroll the
wire!” A film was born: “L.” (10
min). Consequently, they met
to never be apart; a friendship
blossomed. They wrote “La Lettre
ou Les Créances Du Vide” (script
of the feature film of 2012). The
music is very important for them:
“Five Doors” (music video of “Les
Colettes”, 2012), “Hamadryade”
(philosophical tale, 2014), “In the
Midst of Chaos” (music video of
“Delmar”, 2015), “Le silence est
une pute”/ “The Silence is a Bitch”
(short, 2016).

mikhail
zheleznikov
Mikhail Zheleznikov s-a născut în
Leningrad, în 1972. A făcut filme
pentru televiziunile „ARTE” și
„YLE” (Finlanda), pentru Studioul
„Corona Film” și pentru Studioul
de Film Documentar din Sankt
Petersburg. Din 2011, este curatorul
competiției
de
scurtmetraj
experimental „in silico” (prin
simulare pe calculator), la Festivalul
Internațional de Film „Message
To Man” din Sankt Petersburg. În
2012, a co-organizat Festivalul de
Scurtmetraj Minimalist „Kinodot”.
Din 2015, predă la Institutul de Stat
de Cultură din Sankt Petersburg.
Mikhail Zheleznikov was born in
Leningrad, in 1972. He made films
for “ARTE” and “YLE”, “Corona
Films”, and St. Petersburg
Documentary Film Studio. Since
2011, he curates experimental
short film competition “In
Silico”, at “Message To Man”
International Film Festival. In
2012, he co-organized “Kinodot”
Minimalist Short Film Festival.
Since 2015, he is teaching at St.
Petersburg State Institute of
Culture.

ODNAJDI V SSSR
A FOST ODATĂ ÎN URSS
ONCE UPON A TIME IN THE USSR
Rusia/ Russia, 2015, 7’
Regia / Directed by: Mikhail Zheleznikov

O fiziciană curajoasă salvează poporul sovietic și pe
bărbatul iubit de la un atac diabolic. Odată, un grup
de ingineri sovietici identifică un obiect ciudat pe cer...
„A fost odată în URSS” este o comedie non-științificofantastică despre poporul sovietic ce se luptă cu
monștri răi din spațiul extraterestru. Filmul este montat
din filme vechi de ficțiune, jurnale de știri sovietice și
americane și din filme educaționale de apărare civilă.
Protagoniști sunt Lubov Orlova și Nikolay Dorokhin.
A brave physicist saves Soviet people and the man
she loves from a vicious attack. Once a group of Soviet
engineers spotted a strange object in the sky... “Once
Upon a Time in the USSR” is a non-science fiction
comedy about Soviet people fighting evil monsters
from outer space. The film is edited from old fiction
films, Soviet and American news reels and civil defence
educational movies. Starring Lubov Orlova and Nikolay
Dorokhin.
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ele sunt începutul filmului meu”, iar
ea i-a răspuns: „Ia-le și derulează
firul.” Astfel, un film s-a născut:
„L.” (10 minute). De atunci, ei
s-au întâlnit pentru a nu se mai
despărți niciodată. O prietenie
s-a înfiripat. Au scris „Scrisori de
creanțe ale vidului” (scenariul
lungmetrajului din 2012). Muzica
e foarte importantă pentru cei
doi: „Cinci uși” (clipul trupei „Les
Colettes”, 2012), „Hamadriadă”
(poveste filosofică, 2014), „În
mijlocul
haosului”
(videoclip
pentru „Delmar”, 2015), „Liniștea e o
corvoadă” (scurtmetraj, 2016).
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POSTCARD TO GODZILLA
Germania/ Germany, 2015, 5’33’’
Regia / Directed by: Louis Fried

Dragă G., orașul e drăguț, vremea – așa-ș-așa. De îndată
ce se face mai frumos, macaralele din port încep să
cânte același cântec al lor. Ți-ar fi plăcut.
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Dear G., the city is nice, the weather so-so. As soon as
it gets a little milder, the cranes in the harbour start
singing their same old song. U would like it.
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louis fried

peter cerovšek

Între 2004 și 2010, Louis a
studiat Comunicare vizuală și
film la Universitatea de Arte
Plastice din Hamburg („HfbK”).
Printre filmele sale, se numără:
scurtmetrajele „Deșertul Malo”
(2012), „Rio Grande” (2011), filmul
experimental „Propaganda 1”
(2010) și documentarul „Polyferro”
(2010). Este câștigătorul premiului
„Mikropolis” pentru „Cel mai bun
scurtmetraj
independent”,
la
ediția a șasea a Festivalului de
Scurtmetraje Independente și
de Amator „Mikro” de la Belgrad
(Serbia, 2015). În prezent, locuiește
și lucrează în Hamburg.

În timpul studiilor de Istorie la
Facultatea de Arte din Ljubljana,
Cerovšek a decis că, pentru el,
principalul interes e filmul. Se
autodefinește un „lucrător în
film”. Fiind critic de film, el scrie
în reviste ca „Ekran”, „Kino” și
„Filmonaut”, precum și la „Radio
Student”. A regizat scurtmetrajele
„Alergătorul” (2014), „Încercări”
(2015) și „Am fost cu toții aici
dintotdeauna” (2016). E membru
fondator și, în prezent, președintele
Societății
de
promovare
a
scurtmetrajului „Kraken” și al
Festivalului de scurtmetraj din
Ljubljana („FeKK”), în cadrul căruia e
producător și selecționer. Peter e și
unul din selecționerii programului
de scurtmetraj al Festivalului
internațional de film din Ljubljana
(„Liffe”).

During 2004 and 2010, Louis
studied Visual Communication
and Film at the „HfbK” University
of Fine Arts, in Hamburg. His
filmography includes: the shorts
“Die Wuste Malo”/ “Malo Desert”
(2012), “Rio Grande” (2011), the
experimental short “Propaganda
1” (2010), and the documentary
“Polyferro” (2010). He is the
winner of the “Mikropolis award
for the best indie short film”
at the 6th “Mikro” Festival of
Amateur and Indie Short Films, in
Belgrade (Serbia, 2015). He lives
and works in Hamburg.

While studying history at the
Faculty of Arts in Ljubljana, Peter
Cerovšek decided his main focus
in life should be film. He declares
himself as “film worker”. As film
critic, he is contributing to film
magazines such as “Ekran”,
“Kino”, and “Filmonaut”, as well as
“Radio Student”. He has directed
short films: “The Runner” (2014),
“Trails” (2015), and “We have
all been here since forever”
(2016). He is one of the founding
members and the current
president of “Kraken” short film
promotion society, and a festival
named “FeKK” Ljubljana Short
Film Festival, where he works as
a producer and program selector.
He is also one of the selectors
for the short film program at
Ljubljana International Film
Festival (“Liffe”).

DÂRE
TRAILS
Slovenia/ Slovenia, 2015, 8’
Regia / Directed by: Peter Cerovšek

„Povestea de dragoste... e tributul pe care îndrăgostitul
trebuie să-l plătească lumii, pentru a se reconcilia cu ea.”
(Roland Barthes)
Scurtmetraj experimental, compus din înregistrări de
corespondență cotidiană, reală sau imaginată, însoțite
de fragmente din discuțiile pe rețelele de socializare
dintre doi iubiți.
“The love story…is the tribute the lover must pay to the
world in order to be reconciled with it.” (Roland Barthes)
Short experimental film, assembled by recordings of
daily correspondence, imagined and real, accompanied
by fragments of social media chats between two lovers.

Timishort Film Festival 2016 06 - 09 Octombrie / October

VEDERI PENTRU GODZILLA

VIDEORAMA | VIDEORAMA

61

VIDEORAMA | VIDEORAMA

VIDEORAMA | VIDEORAMA

seabra lopes

CONFIDENTE
ÎNCREZĂTOR
CONFIDENT
Brazilia/ Brazil, 2016, 12’27’’
Regia / Directed by: Karen Akerman & Miguel Seabra Lopes
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Ăsta sunt eu. Din montajul filmărilor de arhivă,
„Încrezător” își trasează narațiunea folosind metode de
deconstrucție din cinematograful experimental și din
asocieri de idei apropiate de suprarealism. O repetare
obsesivă de sunete și imagini e folosită pentru a schița
un portret psihologic al unui bărbat, în note scurte
asociate cu evenimente trecute.
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This is me. From the editing of archive footage,
“Confidente” traces its narrative using methods
of deconstruction from experimental cinema and
associations of ideas close to surrealism. An obsessive
repetition of sounds and images is used to sketch out a
psychological portrait of a man, in brief notes associated
with past events. (MD, “Vila do Conde Shorts”, 2016) .

Karen Akerman e monteur, regizor
și producător. Miguel Seabra Lopes
e scenarist, regizor și producător.
Împreună, au regizat: „Confidente”/
„Încrezător” (2016), „Talvez Deserto
talvez Universo”/ „Poate deșert,
poate Univers” (2015), „Outubro
Acabou”/ „Octombrie s-a terminat”
(2015), și „Incêndio”/ „Foc” (2011).
Karen Akerman is editor, director,
and producer. Miguel Seabra
Lopes is writer, director, and
producer. They directed together:
“Confidente”/ “Confident” (2016),
“Talvez Deserto talvez Universo”/
“Maybe Desert Perhaps Universe”
(2015),
“Outubro
Acabou”/
“October is Over” (2015), and
“Incêndio”/ “Fire” (2011).

maarit
suomi-väänänen
Maarit e un artist media premiat,
absolvent al Universității de Artă
și Design „Aalto”, Helsinki. Operele
ei au fost prezente în 40 de țări,
în galerii, festivaluri, emisiuni,
inclusiv: Muzeul de Artă Modernă
„Kiasma” (Helsinki), Compania
de Radiodifuziune Finlandeză
„YLE”, Festivalul internațional de
film documentar din Amsterdam
și Muzeul de artă „Virserum
Kunsthall” (Suedia), alături de
operele artiștilor vizuali Bill Viola
și Eija-Liisa Ahtila. „Din nou, pe
picioare” a câștigat premiul „Cel
mai bun scurtmetraj”, la Festivalul
„Noului Cinema”, Montreal, în 2009.
Trilogia „Minispectacol” a câștigat
premiul întâi la Festivalul de Film
Urban din Toronto, în 2014.
Maarit is an award-winning
media artist and graduate of the
University of Art and Design, in
Helsinki. Her works have toured
in 40 countries and presented
in numerous galleries, festivals,
broadcasts,
including
the
Museum of Modern Art “Kiasma”
in Helsinki, “YLE” Finnish
Broadcasting Company, “IDFA”
in Amsterdam, and the “Virserum
Kunsthall” Museum in Sweden,
along with the work of renowned
video artists Bill Viola and EijaLiisa Ahtila. Her short film “Up
and About Again” won the “Best
International Short Film” Award
at the Festival du Nouveau
Cinéma, in 2009, in Montreal. Her
“Minispectacle Trio” won the 1st
Prize at “TUFF” Toronto Urban
Film Festival, in 2014.

PÖLKYLLÄ PÄÄ
CAP DE BUȘTEAN
LOG HEAD
Canada, Finlanda, Norvegia/ Canada, Finland, Norway, 2015, 10’
Regia / Directed by: Maarit Suomi-Väänänen

„Cap de buștean” e o comedie experimentală despre
un buștean de mesteacăn, care are suflet și o pereche
de schiuri. Atunci când „cap de buștean” e amenințat
cu o ultimă tăietură de topor, fuge cu schiurile lui. Oare
evadarea lui „cap de buștean” va fi blocată? „Cap de
buștean” încheie „Trilogia Efectelor Speciale: Un mai
nebun”, după „Din nou, pe picioare” și „Într-un desiș
mucegăit și cețos”.
“Log Head” is an experimental comedy about a birch
log that has a soul and a pair of skis. When Log Head
is threatened with the final chop, it takes to its skis. Will
Log Head’s escape be blocked? “Log Head” completes
“Crazy May: The Special Effects Trilogy”, after “Up and
About Again” and “In a Musty, Misty Thicket”.
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TimiKids
TimiKids

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.
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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elena walf
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Pentru 7-11 ani
For 7-11 years old

Elena Walf was born in Moscow
in 1982. Now she lives in
Ludwigsburg. She received her
first degree at Moscow State
University of Printing Arts in
2004. In the recent years, Elena
has illustrated several children’s
books, mainly for publishing
houses from Taiwan, South
Korea, Germany and Russia.
In 2011 Elena entered BadenWürttemberg Film Academy
to study at the Animation
department and graduated from
it in 2015. Now she works as an
independent animation director,
art director and animator.

TIMPUL LILIACULUI
BAT TIME
Germania/ Germany, 2015, 3’59’’
Regia / Directed by: Elena Walf

Când noaptea se lasă peste fermă, un mic liliac se
trezeşte. Oo, ce grozav ar fi să latru cu un câine sau să
cânt cu un cocoş... şi să sar şi să dansez! Micul liliac vrea
ca cineva să-i ţină companie. Nu vrea să fie singur. Îşi
caută un prieten.
When night dawns on the farm a little bat wakes up.
Oh, how great would it be to bark with a dog or to crow
with a cock... and to jump and to dance! The little bat
wants somebody to keep its company. It doesn’t want
to be alone. It is looking for a friend.
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Elena Walf s-a născut la Moscova,
în 1982. În prezent, locuieşte în
Ludwigsburg. A absolvit, prima
dată, Universitatea de Stat de Arte
din Moscova, în 2004. În ultimii ani,
Elena a făcut ilustraţia unor cărţi
pentru copii, în principal pentru
edituri din Taiwan, Coreea de Sud,
Germania şi Rusia. În 2011, Elena
a intrat la Academia de Film din
Baden-Württenmberg, unde a
studiat animaţie şi unde a absolvit
în 2015. În prezent, lucrează ca
regizor independent de animaţie,
director artistic şi animator.
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JUNK
Uruguay/ Uruguay, 2015, 5’
Regia / Directed by: Walter Tournier

Amintiri din viață, într-o lume apocaliptică.
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Memories of life in an apocalyptic world.
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walter tournier

örs bárczy

Creator de animație, educator,
meșteșugar. În 1998, a fondat
propria casă de producție,
„Tournier Animation”, specializată
în tehnica de animație stop-cadru.
Operele lui i-au atras recunoașterea
internațională, în special în
Germania, Argentina, Cuba, Spania,
Franța, Peru, Praguay, Uruguay,
Venezuela. În 2000, scurtmetrajul
„Micul nostru paradis” a fost
selectat, alături de alte 84 de
filme, drept una dintre animațiile
secolului XX, prin programul
„Cei o sută de ani ai nosștri de
cimenatografie de animație”/ „Le
tour de l’animation”, al Festivalului
internațional de Film de Animație
de la Annecy, Franța.

Örs Bárczy s-a născut în Bonyhád,
Ungaria, și a absolvit studii de
licență în animație, la Universitatea
Metropolitană de Științe Aplicate
din Budapesta („BME”). În prezent,
face studii de master în cadrul
Centrului Național pentru Animație
Computerizată al Universității
„Bournemouth” din Poole, Anglia.

Animation director, teacher,
craftsman. In 1998, he started his
production company, “Tournier
Animation”,
specializing
in
the
stop-motion
animation
technique. His work has earned
him international acclaim in
Germany, Argentina, Cuba, Spain,
France, Peru, Paraguay, Uruguay,
Venezuela. His short “Nuestro
Pequeño Paraíso”/ “Our Little
Paradise” was selected, along
other 84 films, as one of the
animations of the 20th century
for the programme “Our Hundred
Years of Cinema Animation”/
“Le tour de l’animation”, by the
Annecy International Animated
Film Festival, in France, in 2000.

Örs Bárczy was born in Bonyhád,
Hungary, and received his B.A.
in animation from Budapest
Metropolitan
University
of Applied Sciences. He is
currently pursuing his M.A. at
“Bournemouth”
University’s
National Centre for Computer
Animation (NCCA), in Poole,
England.

SALUT, CĂPRIOARĂ!
HEY DEER!
Ungaria/ Hungary, 2015, 6’
Regia / Directed by: Örs Bárczy

Un scurtmetraj de animație despre o adorabilă căprioară,
ce bea cacao și e dornică să deretice și să sape cu lopata
zi de zi, în fața casei. Totuși, în fiecare noapte are loc
un cutremur suspect, care provoacă haos în fiecare zi
și care face insuportabilă viața prietenului nostru. Între
două cești de cacao, adevărul nemaipomenit iese la
iveală și schimbă pentru totdeauna viața căprioarei...
Short animated film about an adorable, cocoadrinking deer, who is eager to tidy and shovel in front
of his house every day. However, there is a suspicious
earthquake all night which causes the mess day by day
and makes unbearable our fella’s life. Between two cups
of cocoa, the amazing truth comes out, changing the
deer’s life forever...
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CHATARRA
GUNOI
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THE MOON AND THE WOLF
Franța/ France, 2014, 6’16’’
Regia / Directed by: Toma Leroux & Patrick Delage
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Noaptea, într-un orășel adormit, într-o bucătărie
părăsită, un cuptor cu microunde pornește, o sticlă se
încălzește, un bebeluș flămând gângurește. Cine o să-l
hrănească?
At night, a sleepy town, a deserted kitchen, a microwave
turns, a bottle’s warming up, a hungry baby’s babbling.
Who’s gonna feed her?
ca animator 2D; în 2006, s-a alăturat
Studiourilor „Pixar”. Înapoi în Franța,
în 2009, a lucrat pentru filmul
„Sunt un mic ticălos”; cu „Zarafa”,
s-a întors la animația tradițională.
Acum, lucrează ca regizor de
animație pentru „Asterix: Domeniul
Zeilor”.

patrick
70 delage
După ce a absolvit Școala pariziană
de artă „Duperre” („ÉSAA”) și școala
de animație „Gobelins”, Patrick a
lucrat 14 ani la Studiourile „Disney”,

After graduating from the
Parisian art school “Duperre” and
the animation school “Gobelins”,
Patrick worked for 14 years
at “Disney”, as a 2D animator,
before joining “Pixar” Studios in
2006. Back in France, in 2009, he
worked on “Despicable Me”; he
returned to traditional animation
with “Zarafa”. He now works as an
animation director on “Asterix:
The Domain of the Gods”.

jeon seungbae

Toma Leroux s-a născut pe 21 iulie
1974, în Mayenne, Franța. Cu o
diplomă în estetica artei, el a urmat
cursurile Școlii pariziene de film
„Femis”, în 1998, pentru a studia
scenaristica. În 2002, a început să
regizeze o serie de documentare
pentru „TV5”, „ARTE” și a lucrat în
paralel ca „doctor” de scenarii.
A scris și a regizat apoi scenarii
pentru publicitate (pentru „IBM”)
și seriale de televiziune (pentru
„France 3”) și a publicat o antologie
de cinema. În 2014, a realizat
„Lune” și, de atunci, lucrează cu
Patrick Delage, pentru a dezvolta
acest proiect într-un lungmetraj.
A regizat și: „Cineaștii în iarbă”,
„Încetul cu încetul” și „Distribuirea
de roluri”.

Jeon Seungbae s-a născut pe 1
martie 1979, în NonSan-Si, Coreea
de Sud. E absolvent al programului
de Științe Avansate, Multimedia
și Film, al Universității „ChungAng”. Filmografia sa include
scurtmetrajul de animație premiat
internațional „What’s Wrong?”
(2008).

Toma Leroux was born on July
21st, 1974, in Mayenne (France).
With a degree in Aesthetics of
art, he went to the Parisian film
school “Femis”, in 1998, to study
scriptwriting. In 2002, he started
to direct a documentary series
for “TV5”, “ARTE”, and worked
in parallel as a script doctor. He
then directed and wrote scripts
for advertising (for “IBM”) and
television series (for “France 3”),
and published an anthology of
cinema. He created “Lune”, in
2014, and, since then, works with
Patrick Delage on developing
this project into a feature film.
He also directed: “Les Cineastes
en herbe”, “Petit à petit”, and “Le
Casting”.

Jeon Seungbae was born on the
1st of March 1979, in NonSan-Si,
South Korea. He is the graduate
of Advanced Science, Multimedia
& Film at “Chung-Ang” University.
His filmography includes the
internationally
acclaimed
animation short “What’s Wrong?”
(2008).

NE VEDEM MAI TÂRZIU
SEE YOU LATER
Coreea de Sud/ South Korea, 2015, 8’21’’
Regia / Directed by: Jeon Seungbae

Pentru acest iepuraş, e timpul să iasă afară să se joace,
acum când părinţii lui sunt ocupaţi înăuntru. Iepuraşul
se împrieteneşte cu un lup tânăr, cu care se bate cu
bulgări… Adulţii de care se ciocnesc par a simţi un
pericol pe care iepurele nu-l vede, dar nimeni nu-l
împiedică să-şi urmeze noul prieten în casa lui...
It is time to go outside and play for this little rabbit
whose parents are busy inside. She becomes friend with
a young wolf, getting into snowball fights together…
Adults they bump into seem to detect a danger she
does not see, but no one prevents her from following
her new friend into his house...
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LUNE ET LE LOUP
LUNA ȘI LUPUL

toma leroux
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ROSSO PAPAVERO
CIRCUL „MACULUI ROȘU”
CIRCUS OF “RED POPPY”
Slovacia/ Slovakia, 2014, 5’17’’
Regia / Directed by: Martin Smatana
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A fost o dată ca niciodată, într-o noapte înstelată, un
băiețel cu capul plin de fantezii, care este martorul
unor interpretări de circ ca de basm. Năucit de lanțul
nesfârșit de atracții sclipitoare, el își dă seama că prețul
pentru un bilet în cortul fantastic al circului este prea
mare, iar poarta dintre realitate și vis se închide.
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Once upon a starry night, a small boy with the head full
of fantasies witnesses dreamlike circus performances.
Dazed by endless chain of glittering attractions, he
realizes that the price for a ticket to the fantastic circus
tent is too high and the gate between reality and dream
is closing.

Martin s-a născut în 1991, în
Zilina, Slovacia. Din 2011, studiază
animația, la Academia de Arte
Performative
din
Bratislava
(“VŠMU”). În 2012, a câștigat o
rezidență de lucru la Studioul
„Nukufilm” din Tallin, Estonia. Din
2013, a lucrat ca lector-profesor
de animație la Școala privată de
artă „Landon” din Bratislava. În
septembrie 2014, și-a terminat
scurtmetrajul său de debut,
animația cu păpuși „Rosso
Papavero”.
Martin was born in 1991, in
Zilina, Slovakia. Since 2011, he
has been studying Animation at
the Academy of Performing Arts
in Bratislava (“VŠMU”). In 2012,
he was on a working residence
in “Nukufilm” Studio, in Tallin,
Estonia. Since 2013, he has been
working as a lecturer of animation
at Private Art School “Ladon”, in
Bratislava. In September 2014, he
finished his debut short puppet
film, “Rosso Papavero”.

camille chaix
hugo jean
juliette jourdan
marie pillier
kevin roger
Scurtmetrajul e proiectul de teză
pentru cinci studenți talentați ai
Școlii Superioare de Artă „ESMA”
din Montpellier. De atunci, au
lucrat împreună pentru a deveni
profesioniști creativi, lucrând în
Franța, Anglia, Danemarca și în
întreaga Europă.
The short film is a collaborative
thesis project by five talented
students of the “ESMA” Superior
School of Artistic Professions, in
Montpellier. Since then, they have
all worked towards becoming
creative professionals working in
France, England, Denmark, and
all across Europe.

SCURTA POVESTE A UNEI VULPI ȘI A UNUI ȘOARECE
THE SHORT STORY OF A FOX AND A MOUSE
Franța/ France, 2015, 6’14’’
Regia / Directed by: Camille Chaix, Hugo Jean,
Juliette Jourdan, Marie Pillier, Kevin Roger

O vulpe singuratică vânează un șoarece, iar relația lor
va evolua, pe măsură ce două bufnițe se amestecă în
vânătoare.
A lonesome fox hunts a mouse and their relationship
will evolve as two owls interfere with the hunt.
Timishort Film Festival 2016 06 - 09 Octombrie / October
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valle comba
canales

UKA
Spania/ Spain, 2016, 3’
Regia / Directed by: Valle Comba Canales

Uka e o fetiță care locuiește într-o fabrică abandonată
și gri. În timp ce pictează una din pânzele sale, ea
descoperă o cale de a schimba felul în care vede lumea.
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Uka is a little girl who lives in a grey abandoned factory.
While she’s painting one of her canvases, she finds a
way of changing how she sees the world.
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In 2011, she gets her “Art Director”
qualification at the Madrid Film
School (“ECAM”). She’s been
part of the art team in several
fiction projects directed by Julio
Medem, Paco León, or Alejandro
Amenábar. In 2012, she becomes
interested in the stop motion
artistic direction, and one year
later, she takes part, by restoring
the animation sets of SAM films, in
one art exhibition at the Valencia
Museum of the Enlightenment
and Modernity (“MuVIM”). She
has recently worked with Coke
Riobóo in his last project “Made
in Spain”. “Uka” is her first short
film as a director.

Pentru 12-14 ani
For 12-14 years old
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UKA

În 2011, obține specializarea de
„director artistic”, de la Școala de
Cinematografie și Audiovizual
a Comunității Madrid („ECAM”).
Face parte din echipa artistică a
proiectelor de filme de ficțiune
regizate de Julio Medem, Paco León
sau Alejandro Amenábar. În 2012,
devine interesată de regia artistică
a filmelor stop-cadru și, un an mai
târziu, ia parte, prin restaurarea
platourile din animațiile lui „SAM”
(Samuel Ortí Martí), la o expoziție
de artă găzduită de Muzeul
„Iluminismului și al Modernității”
din Valencia („MuVIM”). Recent, a
lucrat cu Coke Riobóo, la ultimul
său proiect, „Fabricat în Spania”.
„Uka” este primul ei scurtmetraj în
calitate de regizor.
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FISHING
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USA/ SUA, 2015, 2’
Regia / Directed by: Valle Comba Canales

76

„Pescuit” este despre povestea ironică a doi pești care
luptă să se pescuiască unul pe celălalt. Dnul S., un
pește slab și înalt, pescuiește pe coliba sa plutitoare,
in mijlocul lacului. În sfârșit, când momeala sa mișcă, el
începe să ruleze firul, dar află că mai este un pește ce
pescuiește împotriva cârligului său, pe partea cealaltă.
Încească să tragă tare de undița sa, dar dnul B., un pește
puternic și viguros, nu e un adversar ușor de învins. Cei
doi încep să se lupte.
“Fishing” is about an ironical story of two fish battling
by fishing each other. Mr. S, who is a thin and tall fish, is
fishing on his small floating hut in the lake. Finally, when
his lure is moving, he starts reeling and Mr. S finds out
that there is another fish fishing his hook on the other
side. He tries to pull hard on his rod, but Mr. B, who is
a strong and vigorous fish, is not an easy opponent to
win and they start battling.

sungah im

riho unt

Sungah Im este artist digital și
cineast. Iubește să creeze o lume
mică și personaje cu un limbaj
unic, pentru a spune povestea
și a dezvolta idei. Preferă, de
asemenea, lucrul cu formele de
artă tradițională, precum picturile
și desenele. Este original din Busan,
Coreea. După ce a absolvit liceul
în Chicago, s-a mutat la New York,
pentru a studia informatica la
Școala de Arte Vizuale. Tocmai ce
a absolvit informatica la Școala de
Arte Vizuale și trăiește, în prezent,
în New York.

Născut în mai 1956, Riho Unt a
absolvit Facultatea de Design
Interior a Institutului de stat
pentru arte din Estonia, în 1982.
Este regizorul a peste douăzeci și
patru de scurtmetraje de animație,
animații mixte și desene animate,
și directorul artistic pentru
lungmetrajul „Oaia, la colțul din
dreapta” (1992). Scurtmetrajul
său de animație „Stăpânul” (2015)
a câștigat numeroase premii în
festivaluri internaționale de film din
întreaga lume.

Sungah Im is a CG artist and
filmmaker. She loves to create
a little world and characters
with unique language to tell the
story and develop ideas. She
also enjoys with traditional art
such as paintings and drawings.
She is from Busan, Korea. After
attending high school in Chicago,
she moved to New York to study
Computer Arts in School of
Visual Arts. She just graduated
in Computer Arts from School of
Visual Arts and lives in New York

Born in May 1956, Riho Unt
graduated the Department of
Interior Design at the Estonian
State Institute of Arts, in 1982.
He is the director of more than
twenty-four animation shorts,
mixed animations, and animated
cartoons, and the art director
for the feature “Lamb Down in
the Right Corner” (1992). His
animation short, “The Master”
(2015), has won numerous awards
in international film festivals all
over the world.

ISAND
STĂPÂNUL
THE MASTER
Estonia/ Estonia, 2015, 18’20’’
Regia / Directed by: Riho Unt

Un câine, Popi, și o maimuță, Huhuu, își așteaptă
Stăpânul să vină acasă. Într-o zi, Stăpânul nu mai vine...
Începând cu această zi, începe viața lor împreună. Popi,
fiind, de fapt, mai puternic și mai deștept, capitulează în
fața mofturilor maimuței, simbolizând astfel obediența
lui și dorința de a se face mereu util. De cealaltă parte,
Huhuu simbolizează trivialitatea și prostia. Asta e
realitatea, mai fantezistă ca un vis și mai cruntă ca
adevărul. Scenariu bazat pe nuvela „Popi și Huhuu”, de
Friedebert Tuglas.
A dog Popi and a monkey Huhuu are waiting for
their Master to come home, but, one day, he is just
not coming any more... From this particular day there
starts their mutual life. Popi, being actually smarter
and stronger capitulates in front of monkey’s whims
symbolising with it his obedience and subservientness.
At the other hand, Huhuu symbolises licentiousness
and silliness. This is verity, more phantasmal than a
dream and more dreadful than truth. Based on a short
story “Popi and Huhuu” by Friedebert Tuglas.
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LE COURS DE NATATION
LECȚIA DE ÎNOT
THE SWIMMING LESSON
Canada/ Canada, 2015, 11’2’’
Regia / Directed by: Valle Olivia Boudreau
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Adusă de mama ei la prima sa lecție de înot, o fetiță
de 7 ani trebuie să-și găsească singură locul în lumea
nefamiliară a piscinei.
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Brought by her mother to her first swimming lesson, a
7-year-old girl must find, on her own, her place in the
unfamiliar world of the pool.

Olivia Boudreau este un artist vizual
din Montreal. Lucrările sale tratează
experiența percepției prin instalații
video, filme și interpretări artistice.
Din 2007, opera sa a fost proiectată
și expusă, în mare măsură, în
Canada, Quebec și Europa. Olivia a
absolvit un master în Media și Arte
vizuale la Universitatea Quebec
în Montreal („UQAM”). „Lecția de
înot” e primul ei scurtmetraj pentru
proiecții cu public.
Olivia Boudreau is a Montrealbased visual artist. Her works
deals with the experience of
perception
through
video
installations,
films
and
performances. Since 2007, her
work has been screened and
exhibited extensively in Canada,
Quebec and Europe. She received
an MFA in media and visual
arts from “UQAM” in Montreal.
“Le cours de notation”/ “The
Swimming Lesson” is her first
short film for theatres.

constance joliff
daphné durocher
fanny lhotellier
Constance Joliff s-a născut pe 14
ianuarie 1989, în Vannes, Franța.
Lucrările sale sunt rezultatul
unui amestec de experiențe de
viață foarte diverse. Copilărind
în Bretania, a devenit membră a
echipei franceze de tir-pistol și,
apoi, campioană. După ce a urmat
cursurile Școlii de Arte Plastice
de la Bordeaux, și-a continuat
educația la Școala de Film de
Animație „Georges Méliès”. Îi place
să deseneze, să creeze personaje
folosind tot felul de materile, să
anime imagini pentru decoruri
de film și să proiecteze modele,
precum și imagini generate pe
calculator, introducând, în arta ei,
atât tehnologii tradiționale, cât și
noi tehnologii.
Constance Joliff was born on
January 14, 1989, in Vannes
(France). Her work is the result
of a mix of very diverse life
experiences.
Growing
up
in Brittany, she went on to
becoming pistolshooting French
team member, and champion.
After attending the Bordeaux
School of Fine Arts (“ÉB-AB”),
she continued her education at
the “Georges Méliès” School of
Film Animation, from which she
graduated. She likes to draw,
create characters using all kinds
of materials, animate images
for actual film sets, and project
models, as well as computer
generated images, introducing
both traditional and new
technologies in her art.

MIEL BLEU
MIERE ALBASTRĂ
BLUE HONEY
Franța/ France, 2015, 4’45’’
Regia / Directed by: Constance Joliff, Daphné Durocher, Fanny Lhotellier

O albinuță, alergică la polen, descoperă un extraordinar
produs care va avea un impact dramatic asupra vieții
stupului...
A small bee, allergic to pollen, discovers an extraordinary
product that will dramatically impact the life of the
hive...
Daphné Durocher s-a născut pe 25
septembrie 1990, în Saint-Michel,
Franța. După ce a absolvit film și
audiovizual, în 2011, a continuat
să studieze filmul animat la Școala
„Georges Méliès”. Pasionată în
continuare de imagini în mișcare,
își începe cariera la 24 de ani.

Fanny Lhotellier a lucrat la un
proiect ce a combinat pictura în
ulei cu arta video, după care a decis
să se concentreze pe animație. A
absolvit arte plastice la Școala de
Arte Frumoase din Bourges, în 2011.
E absolventă de animație și efecte
speciale a Școlii „Georges Méliès”.

Daphné Durocher was born
on September 25, 1990, in
Saint-Michel
(France).
After
being graduated in cinema and
audiovisual in 2011, Daphné
Durocher continued to studying
animated movies at “Georges
Méliès” School. Still passionate
about moving images, she starts
her working life at 24.

Fanny Lhotellier worked on
a project that combined oil
painting and video, and decided
afterwards to focus on animation.
She graduated in Plastic Arts
at “École Nationale des Beaux
Arts” in Bourges, in 2011. She
is a graduate in animation and
special effects of “École Georges
Méliès”.
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olivia
boudreau
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oriana
contreras

CATABUMBARÍ
Venezuela/ Venezuela, 2015, 6’57’’
Regia / Directed by: Oriana Contreras
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Atunci când Roque ascultă la un radio vechi că fulgerul
etern din Catatumbo este pe cale să dispară, el se
îmbarcă, alături de fiul său, pentru o călătorie cu barca,
pentru a ajunge, în cele din urmă, să fie martori atunci
când lumina strămoșilor lor strălucește pentru ultima
dată.
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When Roque listens in an old radio that Catatumbo
lightning is about to disappear, he embarks with his son
on a boat trip to finally arrive and be witnesses when
the light of their ancestors shines for the last time.

Oriana Contreras is a director
and scriptwriter. She was born
in Venezuela, is 26 years old, and
is finishing her degree in Film &
Media Studies in the School of
Audiovisual Media/ “Escuela de
Medios Audiovisuales” (“EMA”)
from the University of the Andes/
“Universidad de los Andes”.

Focus on
Grazia
Tricarico
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CATATUMBARI

Oriana Contreras e regizor și
scenarist. S-a născut în Venezuela,
are 26 de ani și se pregătește săși obțină diploma în Studii de
Film și Media la Școala de Arte
Audiovizuale („Escuela de Medios
Audiovisuales”, EMA), în cadrul
Universității Anzilor („Universidad
de los Andes”).
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Grazia Tricarico was born in Apulia (Southern
Italy), in 1986. She graduated, in Milan, in
Literature and Philosophy, with a qualification
in History and Criticism of Cinema (Advanced
Film Studies). After a career as a video artist
and editor, in 2013, she graduated in directing
at “Centro Sperimentale di Cinematografia”
(“National Academy of Cinema”), in Rome.
She has written and directed: “Michele Nella
Terra” (2012, documentary, 35’); “Bios” (2013,
sci-fi, 15’); “Mona Blonde” (2014, drama, 11’),
“Persefone” (2014, drama, 18’), “Ego Devorem”
(2016, experimental, 8’); “Spectra” (working title,
sci-fi, post-production). Her short films have
been selected in several international festivals
including those in Toronto, Atlanta, ClermontFerrand, Locarno, Venice, Edinburgh, Turin.

PERSEFONE

MONA BLONDE

Trupul neajutorat. Chinul unei nevoi ancestrale. Instinctul
vieții și fascinația morții. Pasiunea incontrolabilă ce
corodează pe cel ce-și ascunde dorința. Nicandro, sedus
de zeița Persefona, nu poate decide asupra naturii sale.

Mona Blonda e o culturistă aflată în ajunul unei
competiții internaționale majore; viața ei e dedicată
în întregime căutării unui anume ideal estetic de
perfecțiune și frumusețe. O mutație neașteptată a
trupului ei îi va distruge aparentul echilibru mintal,
târând-o într-un coșmar.

The helpless body. The torment of an ancestral need.
The instinct of life and the allurement of death. The
uncontrollable passion that corrodes who hides the
desire. Nicandro, seduced by the goddess Persefone,
can’t choose his nature.

Mona Blonde is a body builder on the eve of a
major international competition: her life is entirely
dedicated to the research of a specific aesthetic ideal
of perfection and beauty. An unexpected mutation of
her body will break her apparent sanity, dragging her
into a nightmare.

PERSEFONA (2014)
regia Grazia Tricarico

18’ / Dramă

BLONDA MONA (2015)
regia Grazia Tricarico

11’ / Dramă

PERSEFONA (2014)
by Grazia Tricarico

18’ / Drama

MONA BLONDE (2015)
by Grazia Tricarico

11’ / Drama
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Grazia Tricarico s-a născut în Apulia (sudul Italiei). A
absolvit, la Milano, literatură şi filozofie, cu o calificare
în istorie şi critică cinematografică (studii avansate de
film). După o carieră ca artist video şi monteur, în 2013, a
absolvit regia la Centrul experimental de cinematografie
(Academia Naţională de Cinema din Italia), în Roma. A
scris şi a regizat: „Michele Nella Terra” (2012, documentar,
35’), „Bios” (2013, film SF, 15’), „Mona Blonde” (2014, dramă,
11’), „Persefone” (2014, dramă, 18’), „Ego Devorem” (2016,
film experimental, 8’), „Spectra” (titlu în lucru, film SF,
post-producţie). Scurtmetrajele ei au fost selectate în
numeroase festivaluri internaţionale de film, inclusiv
cele din Toronto, Atlanta, Clermont-Ferrand, Locarno,
Veneţia, Edinburgh, Torino.
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EGO DEVOREM

BIOS

Două creaturi suspendate într-un spațiu mintal. O
cercetare asupra trupului, sexualității, a dorinței carnale.
O inspirație asupra identității feminine, o identitate ce
trebuie să se remodeleze într-un orizont în permanentă
schimbare.

Prin intermediul „Tratamentului”, „Bios” transformă
oamenii în „datornici”: niște creaturi ataraxice obligate să
contribuie la un ciclu obositor de producție. Un bărbat și
o femeie nu știu dacă pot avea încredere unul în celălalt:
e o lume în care realitatea este dubioasă.

Two creatures suspended in a mental space. A
research through the body, sexuality, the desire of
the flesh. An inspiration on female identity that must
reshape in a ever-changing horizon.

Through the “TREATMENT”, “Bios” transformed
humans into “debtors”: ataraxic creatures forced to
an exhausting productive cycle. A man and a woman
do not know if they can trust each other: it’s a world
where the reality is doubtable.

EGO DEVOREM (2016)
regia Grazia Tricarico

8’ / Experimental

BIOS (2013)
regia Grazia Tricarico

15’ / SF

EGO DEVOREM (2016)
by Grazia Tric arico

8’ / Experimental

BIOS (2013)
by Grazia Tricarico

15’ / Sci-Fi

Focus on
Portugalia
Portugal
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FOCUS ON PORTUGAL

AULA DE CONDUÇÃO
LECȚIA DE CONDUS
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As you got used to by now, Timishort reserves a special place to the Focus on Country.
This year, the Focus on Country goes to Portugal. This small Mediterranean country is
the birthplace for some exceptional short cinematic productions, as the films selected
in this section plainly prove. They were presented in “IndieLisboa” International
Independent Film Festival, taking place in Lisbon, each year in May, as well as in the
most prestigious international film festivals.

andré santos
marco leão

&

Atât André Santos, cât și Marco
Leão s-au născut în Lisabona și
au început lunga lor colaborare
în 2008. De atunci, ei au regizat
împreună: „Nevoia noastră de
confort”, „Cai sălbatici”, „Infinit” (cu
școlile „Le Fresnoy” și „IndieLisboa”)
și „Sânge rău” (dublu premiat la
Festivalul „IndieLisboa” din 2013).
Toate filmele lor au fost proiectate
în festivaluri de film din întreaga
lume. În afara activității de cineaști,
André lucrează și ca operator de
imagine, iar Marco lucrează ca
operator de sunet.
Both André Santos, and Marco
Leão were born in Lisbon
and started their long lasting
collaboration in 2008. Since then,
they co-directed “Our necessity
for comfort”, “Wild Horses”,
“Infinite”, with “Le Fresnoy”/
“IndieLisboa”, and “Bad Blood”,
doubly awarded at “IndieLisboa
‘13”. All their films were screened
in several film festivals around
the world. Besides their work as
filmmakers, André also works as
a cinematographer, while Marco
works as sound operator.

DRIVING LESSON
Portugalia/ Portugal, 2015, 17’
Regia/Directed by: André Santos & Marco Leão

În timp ce un adolescent învață să șofeze, o femeie își
plimbă bătrânul câine prin pădure. Pe măsură ce se lasă
seara, ea își dă seama că nu e prea târziu să acționeze.
While a teenage boy learns how to drive, a woman walks
her elderly dog through the woods. As the evening
settles she realizes that it’s not too late to take action.
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După cum v-a obișnuit deja, Timishort rezervă un loc special focusului pe țară. Anul
acesta, focusul pe țară se îndreaptă către Portugalia. Țara mediteraneană este locul
unor producții cinematografice scurte de excepție, așa cum o dovedesc filmele
selectate în această secțiune. Ele au fost prezentate în Festivalul internațional de
film independent „IndieLisboa”, desfășurat în Lisabona, în luna mai, dar și în cele mai
prestigioase festivaluri internaționale de film.
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A CAÇA-REVOLUÇÕES
VÂNĂTORUL DE REVOLUȚII
THE REVOLUTION HUNTER
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Portugalia, Marea Britanie/ Portugal, UK, 2014, 11’
Regia/Directed by: Margarida Rêgo
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Totul a început cu o fotografie făcută în 1974, în Lisabona,
imediat după Revoluția portugheză. Ea, „vânătorul de
revoluții”, încearcă să intre în poză, ca și cum ar putea
intra într-un timp căruia nu-i aparține și ar înțelege,
în sfârșit, ce înseamnă să fii parte a revoluției sau ce
înseamnă să lupți pentru o țară. „Vânătorul de revoluții”
este un film ce explorează relația dintre două generații,
dintre două perioade diferite, dintre două lupte diferite.
Ca și cum am putea transforma o fotografie, desenând
peste ea. Ca și cum am putea transforma prezentul,
desenând peste trecut.
It all started with a picture taken in 1974, in Lisbon, just
after the Portuguese Revolution. She, the “Revolution
Hunter”, tries to enter in that picture as if she could enter
into a time she didn’t belong and finally understand
what it means to be part of a revolution, or what it means
to fight for a country. “Revolution Hunter” is a film that
explores the relationship between two generations,
two different times, and two different fights. As if we
could transform a photograph by drawing on it. As if
we could transform the present by drawing over the
past.

Margarida Rêgo s-a născut în 1986,
în Lisabona, Portugalia. A studiat
la Academia de Arte Plastice din
Lisabona și, recent, a absolvit
masterul la Colegiul Regal de artă
din Londra. De formație designer
grafic, este unul dintre fondatorii
studioului „ilhas”. Alături de profesia
de designer grafic, Margarida
e interesată de interogarea
istoriei și a consecințelor pe care
întâmplările istorice le au asupra
prezentului. În prezent, lucrează
asupra Portugaliei, despre cum
să nu pierzi o țară, despre cum să
transformi ideea de „țară”. În 2013,
a realizat primul scurtmertraj,
„Vânătorul de revoluții”.
Margarida Rêgo was born in 1986,
Lisbon, Portugal. She studied
at Fine Arts Academy in Lisbon
and recently finished her master
degree at the Royal College of
Arts in London. Her background
is in graphic design, and she is
one the founders of the studio
“ilhas”. Margarida, in parallel to
her graphic design practise, she is
interested in questioning history
and the consequences that
historical happenings have in
the present time. At the moment
she is working on Portugal, about
how not to lose a country, and
about how to transform the idea
of “country”. In 2013, she did her
first short film called “A Caça
Revoluções”/ “The Revolution
Hunter”.

dominga
sotomayor
Dominga Sotomayor s-a născut la
Santiago de Chile, în 1985. A regizat
scurtmetrajele: „Cessna” (2005);
„Noiembrie” (2007), „Dedesubt”
(2007), „Muntele” și „Joc video”
(2009), filme care au fost
proiectate și premiate în festivaluri
internaționale de film. A participat
în expoziții la Santiago de Chile și
Londra, la Muzeul „Tate Modern”, cu
instalații și lucrări video.
Dominga Sotomayor was born
in Santiago de Chile in 1985. She
directed the short films “Cessna”
(2005); “Noviembre”/ “November”
(2007); “Debajo”/ “Under” (2007);
“La Montaña”/ “The Montain”
(2008),
and
“Videojuego”/
“Videogame”
(2009),
which
have taken part in and received
awards at several international
film festivals. She has also
participated in exhibitions in
Santiago de Chile and London (at
“Tate Modern”), with video pieces
and installations.

LOS BARCOS
BĂRCILE
THE BOATS
Portugalia, Chile/ Portugal, Chile, 2015, 20’
Regia/Directed by: Dominga Sotomayor

O actriță chiliană de 50 de ani călătorește în Lisabona,
pentru a reprezenta un film în care are un rol secundar,
pentru că nimeni altcineva nu era disponibil să meargă.
În timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri de la
cinematecă, ea nu știe cum să răspundă întrebărilor
publicului. În ziua următoare, plănuiește să viziteze
orașul, însă sfârșește alături de un străin portughez,
într-o zonă abandonată, pe celălalt mal al râului.
A Chilean actress (50) travels to Lisbon representing
a film where she has a secondary role, regarding
nobody else was available to go. In the Q&A in the
Cinemathèque, she doesn’t know how to answer the
audience questions. The next day, she had plans to
meet the city, but ends up with a Portuguese stranger
in an abandoned area on the other side of the river.
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DESPEDIDA
DESPĂRȚIREA
FAREWELL
Portugalia/ Portugal, 2015, 14’
Regia/Directed by: Tiago Rosa-Rosso
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Trei prieteni stau pe plajă. E ultima zi de vară, luna răsare.
Unul dintre ei decide să-și țină respirația până când luna
apare în întregime pe orizont.
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Three friends are at the beach. It is the last day of
summer the moon is rising. One of them decides to
hold his breath until the moon appears completely in
the horizon.

Tiago e un tânăr cineast portughez,
care a regizat „Peștele albastru” și
„De azi pe mâine” Cele mai recente
filme ale sale, „Legea gravitației”
și „Despărțire”, sunt selectate
pentru Festivalul internațional de
film independent de la Lisabona
„IndieLisboa”, în 2015.
He is a young Portuguese
filmmaker who has directed
“Peixe Azul”/ “Blue Fish” and
“Deus Dará”/ “From hand to
mouth”. His latest films, “Law
of Gravity” and “Farewell”, are
both selected to “IndieLisboa”
International Film Festival.

sofia bost
Sofia Bost s-a născut în Elveția, în
1986, dar a crescut în Portugalia.
După ce a obținut o diplomă în
stiința comunicării, în Lisabona,
Sofia a fost admisă la Școala de Film
din Londra. A regizat și a montat o
serie de proiecte cinematografice,
obținând diploma de master „cum
laude”, după realizarea filmului său
„Rândunele”. În prezent, pregătește
următorul ei scurtmetraj, lucrând,
în același timp, pe cont propriu, ca
regizor și monteur în Lisabona.
Sofia Bost was born in Switzerland
in 1986, but grew up in Portugal.
After completing a degree in
Communication Sciences in
Lisbon, Sofia was accepted by
The London Film School. She
directed and edited several
projects and was awarded an MA
with distinction upon completion
of her film “Swallows”. She’s
currently preparing her next
short whilst freelancing as
director and editor in Lisbon.

RÂNDUNELE
SWALLOWS
Portugalia, Marea Britanie/ Portugal, UK, 2015, 15’
Regia/Directed by: Sofia Bost

Sara s-a mutat în Londra pentru a-și găsi de lucru în
proiectare grafică, dar rămâne blocată în bucătăria unui
restaurant. Astăzi, după încă un refuz, realitatea vieții
sale se afundă. Sfâșiată între ceea ce-a lăsat în urmă în
Portugalia și posibilitatea unui viitor mai bun, Sara se
găsește pe punctul unei schimbări.
Sara moved to London to find a job in graphic design
but she’s stuck in a restaurant kitchen. Today, after
one more rejection, the reality of her life sinks in. Torn
between what’s been left behind in Portugal and the
possibility of a better future, Sara finds herself on the
edge of change.
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jorge cramez

TOW TRUCK DRIVER
Portugalia/ Portugal, 2015, 16’
Regia/Directed by: Jorge Cramez
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Șoferul unui camion de remorcare ia cu mașina un șofer
mai tânăr ce tocmai ce a scăpat nevătămat din mașina
sa galbenă sport, care e dusă acum la groapa de gunoi.
În liniștea zorilor, șoferul camionului vorbește întruna.
Autostrada e câmpul său de luptă. În timp ce celălalt
șofer păstrează liniștea, fiind în șoc, șoferul camionului
de remorcare vorbește tare, în ciuda liniștii lumii.
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The tow truck driver gives a ride to a young driver,
who’s just escaped uninjured from his yellow sports car
being taken to the junkyard. In the hush of the dawn
the tow truck driver keeps on talking and talking. The
freeway is his battlefield. While the car driver remains
silent in shock the tow truck driver speaks up against
the silence of the world.

He graduated Media Studies in
1988, and Film Editing, at the
Lisbon Theatre and Film School,
in 1994. He made seven shorts,
presented in festivals, and prizewinners: “Desvio”/ “Detour”
(1994), “Para Matar o Tempo”/
“Summer Dull Drums” (1996),
“Erros Meus”/ “My Mistakes”
(2000), “Venus Velvet” (2001),
“Nunca Estou Onde Pensas
que Estou”/ “I’m Never Where
You Think I Am” (2003), “X”
(2009), “Na Escola”/ “At School”
(2010),
“Feliz
Aniversário”/
“Happy Anniversary” (2011),
“Até Quando”/ “In the Lonely
Place” (2012), “Um Dia Perfeito”/
“A Perfect Day” (2014). His first
feature, “O Capacete Dourado”/
“The Golden Helmet” (2007), was
selected in official competition at
Locarno IFF. He teaches Language
and Narrative Techniques in Film
and Video and Script Supervising
at “Lusófona” University, Lisbon.

School Visit:
EICTV Cuba
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O REBOCADOR
ȘOFERUL DE CAMION

Absolvent de studii de media, în
1988. Între 1991 și 1994, a studiat
montaj la Școala de Teatru și Film
din Lisabona („ESTC – IPL”). A făcut
șapte scurtmetraje, prezentate
și premiate în festivaluri: „Detur”
(1994), „Plictiseală de vară” (1996),
„Greșelile mele” (2000), „Venus de
catifea” (2001), „Nu sunt niciodată
unde crezi tu că sunt” (2003),
„X” (2009), „La școală” (2010), „La
mulți ani!” (2011), „Într-un loc ferit”
(2012), „O zi perfectă” (2014). Primul
lungmetraj, „Coiful de aur” (2007),
a fost selectat în competiție la
Festivalul de la Locarno. Predă
tehnici narative în film și îndrumare
video și de scenariu, la Universitatea
„Lusófona” din Lisabona.
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La Şcoala Internaţională de Cinematografie şi Televiziune (EICTV) teoria audiovizuală
merge mână în mână cu practica. După cum este definită în actul de fondare, şcoala
este “o centrală care produce energie creativă pentru imagini audiovizuale. (O fabrică
a văzului şi a auzului, un laborator al văzului şi al auzului, un parc de distracţii al văzului
şi al auzului).”
De-a lungul anilor de studio la această şcoală, studenţii tratează producţia de film în
toată complexitatea sa, începând de la primul lor exerciţiu de un minut până la filmul
de absolvire. În acest fel, şcoala produce constant o cantitate semnificativă de filme in
afara mediului academic, care circulă în festivaluri şi spaţii promoţionale.
O serie de premii dovedesc calitatea estetică şi conceptuală a filmelor produse
de diferite promoţii de studenţi care provin din toate colţurile lumii şi alcătuiesc
comunitatea şcolii.
Câştigătoare de premii, aceste filme reprezintă un eşantion al unei poetici diferite, a
unor perioade creative diferite care formează patrimoniul audiovizual complex şi vast
creat în cadrul şcolii EICTV de-a lungul celor trei decenii de pregătire cinematografică
neîntreruptă.
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At EICTV audiovisual theory goes hand in hand with practice. As defined in its
Foundational Act, the school is “a power plant that produces creative energy for
audiovisual images. (A factory of the eye and the ear, a lab of the eye and the ear, an
amusement park of the eye and the ear).”
Throughout the years of study at the school, students take on filmmaking in all its
complexity, from their first one minute exercise to their graduation film. That way the
school is constantly producing a significant amount of films that works beyond the
academic environment, moving around festival and other promotional spaces.
Several awards prove the aesthetic and conceptual quality of the films produced by
the different batches of students that come from all over the world and make up the
community of the school.
These award-winning films are a sample of the different poetics, the different creative
periods that form the wide and complex audiovisual patrimony created in the EICTV
during three decades of uninterrupted filmmaking training.

Alejandro Alonso a absolvit
studii socioculturale. În 2013, a
câştigat premiul pentru cel mai
bun scurtmetraj documentar
la Festivalul de scurtmetraje de
la New York, pentru „Crisálida”.
Documentarul „Delir” a fost
premiat la ediția a cincea a
Festivalului de video-artă de
la Camagüey. În cadrul ediției
anuale „Muestra Joven”, organizată
de Institutul cubanez de arte
şi
industrie
cinematografică,
„Lumânări” a obținut premiul
pentru cel mai bun documentar.
În 2014, documentarul său „Scările
cerului” a câștigat premiul trei la
ediția a patra a FINI, în Mexic.
Alejandro Alonso graduated
sociocultural
studies.
His
documentaries
participated
in festivals in Cuba, Mexico,
Peru, Uruguay, United States,
Indonesia,
South
Korea,
Switzerland and Germany. In
2013, his documentary “Crisálida”
won “Best Documentary Short”
at the New York City Short Film
Festival.
The
documentary
“Delirio” received the award
of the 5th International Video
Art Festival in Camagüey. In
the “Muestra Joven ICAIC”, his
documentary “Candles” won the
award for best documentary. In
2014, “Sky Stairs” won the third
prize at the 4th edition of the
International Festival of Image
FINI in Mexico.

LA DESPEDIDA
DESPĂRȚIREA
THE SEPARATION
Cuba/ Cuba, 2014, 25’
Regia / Directed by: Alejandro Alonso Estrella

După ce vizitează o fostă mină, un fost miner, Pablo
Fabelo pornește într-o căutare obsesivă a fostelor sale
medalii și diplome. Viața trăită acasă, alături de fiica
și nepoții lui, nu-i oferă suficiente motive pentru a
renunța la această odisee în trecut. Totul, în jurul său,
viața e în plină desfășurare. Strigătele senine și râsetele
nepoților lui sunt în contrast puternic cu goliciunea ce-i
umple lui zilele. Când căutarea actelor pierdute nu duce
la nimic, îi cere ajutorul fiicei. Ea nu e capabilă să-i ofere
ajutorul dorit, așa că Pablo pleacă de-acasă, încurcat și
deziluzionat.
After visiting a closed mine, an elderly former miner
Pablo Fabelo sets off on an obsessive search for his lost
medals and diplomas. The life he is living at home with
his daughter and grandsons doesn’t offer him enough
distractions to give up this odyssey into the past. All
around him, life is in full flow. The carefree cries and
laughter of his grandsons form a stark contrast to the
emptiness that fills his days. When his search for the lost
papers comes to nothing, he calls on his daughter to
help. It turns out she is unable to offer him the support
he needs, so he leaves the house, shuffling and
disillusioned.
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alejandro
alonso estrella
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ALFA
Cuba/ Cuba, 2015, 17’45’’
Regia / Directed by: Javier Ferreiro
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Alfa Méndez Cuban, actor porno homosexual, este
nevoit să se întoarcă pe platoul de filmare fără Yerry.
Cei doi erau un cuplu romantic de artişti cu câţiva ani
în urmă. În prima zi de filmare fără partenerul lui, Alfa
încearcă să se poarte la fel ca în trecut, dar lucrurile s-au
schimbat iremediabil.
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Alfa Méndez Cuban, gay porn actor, has to face returning
to a film set without Yerry. They were a romantic and
artistic couple years ago. On his first day of shooting
without him, Alfa tries to act as in the past but things
cannot be like before.

javier
ferreiro

maryulis
alfonso yero

Absolvent
de
comunicare
audiovizuală al „Pompeu Fabra”
din Barcelona (2011). Filmul de
absolvire „REM” a fost selectat în
Festivalul „Sitges”. În 2011-2012, s-a
specializat în scenaristică printrun master la Madrid. În 2012, este
admis în EICTV, specializându-se
în gestiunea ficțiunii. Scurtmetrajul
„Un zid” a avut premiera la Festivalul
diversității culturale „MixBrasil”,
cel mai prestigios festival „queer”
din America Latină, și a câștigat
premiul juriului la Festivalul de
film al Americilor, din New York
(2015). A lucrat la casa de producție
„Rito Cinema Collective”, unde a
participat la scrierea scenariului
transmedia pentru „Cosmonautul”
(2013).

Maryulis Alfonso Yero s-a născut
la 23 noiembrie 1988, în Cego
de Avila, Cuba. A studiat, la nivel
primar, muzica, specializânduse în contrabas, artele vizuale, la
nivel gimnazial, specializându-se
în pictură şi arta audiovizuală, la
nivel superior, specializându-se în
regie. În prezent, este în ultimul
an al programului de Regie de film
la Şcoala Internaţională de Film şi
Televiziune din San Antonio de los
Baños, Cuba.

Graduated
audiovisual
communication at the “Pompeu
Fabra” University in Barcelona
(2011). He wrote and directed
his final bachelor work “REM”,
selected in the “Sitges” IFF.
During 2011-2012, he majored in
film writing in Madrid. In 2012, he
entered the EICTV, specializing in
management fiction. His film “A
wall” premiered at the “MixBrasil
de Cultura da Diversidade”, the
most prestigious Latin American
queer festival, and awarded
the jury award at The Americas
Film Festival in New York (2015).
He worked in the production
house “Riot Cinema Collective”,
where he participated in the
development of transmedia
script for the film “The
Cosmonaut” (2013).

Maryulis Alfonso Yero was born
on November 23rd, 1988 in
Ciego de Avila, Cuba. She studied
music, at the Elementary Level,
specializing in bass, visual arts,
in Middle Level, specializing
in painting, and audiovisual
media, in Higher Education, with
a specialization in Direction.
She is currently completing the
final year of the Film Direction
program at the International
School of Film and Television of
San Antonio de los Baños, Cuba.

SIRENAS
SIRENE
MERMAIDS
Cuba/ Cuba, 2015, 20’
Regia / Directed by: Maryulis Alfonso Yero

Micuța Clara și Zoe sunt surori și trăiesc alături de mama
lor, Felicia, într-o casă veche din lemn. După ce găsesc
o invazie de furnici în dulapul fetelor, ele cheamă un
fumigator în casă. Dându-și seama de atracția tot mai
mare dintre mama ei și fumigator, Zoe încearcă să-l
îndepărteze pe acest bărbat din vieților lor, făcând-o
pe micuța Clara să creadă că el vrea să o transforme pe
mama lor într-o sirenă, dându-i să bea otravă de furnici.
Clara, speriată că-și va pierde mama, încearcă să devină,
și ea, sirenă.
Little Clara and Zoe are sisters who live with their
mother Felicia in an old wooden house. After finding
an invasion of ants in the girls’ closet, they call a
fumigator to the house. Realizing the increasing
attraction between her mother and the fumigator, Zoe
tries to get this man away from their lives, making little
Clara believe that he wants to turn their mother into a
mermaid by giving her ant poison to drink. Clara, afraid
of losing her mother, also tries to become a mermaid.
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MAREA
MAREE
TIDES
Cuba/ Cuba, 2015, 15’20’’
Regia / Directed by: Adam Breier
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La plajă, Camelia plănuiește petrecerea pentru ziua de
naștere a fiului ei, Angel. Provocat de dispariția tatălui,
Angel fuge de acasă, iar Camelia e nevoită să înceapă
o căutare ce o va conduce la confruntarea cu eșecul
familiei sale.
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At the beach, Camelia plans to celebrate her son Angel’s
birthday. Provoked by the disappearance of his father,
Angel runs off and Camelia is forced to begin a search
that will lead her to confront the failure of her family.

Adam Breier s-a născut în
Budapesta, la 1 mai 1983. A obținut
o diplomă de master în filosofie
estetică şi teoria comunicării
la Universitatea Catolică din
Ungaria. A studiat scenaristică
la „Mediabistro”, în New York. În
prezent, urmează cursurile de
trei ani ale Şcolii Internaţionale
de Cinematografie şi Televiziune
(EICTV) din Cuba, la specializarea
regie de film de ficţiune.
Born in Budapest, on the 1st of
May 1983. He received a Masters
degree in aesthetics philosophy
and
mass
communication
theory at the Catholic University
of
Hungary.
He
studied
screenwriting at “Mediabistro”,
in New York City. Currently, he is
enrolled in the 3-years regular
course at the EICTV, Cuba,
specializing in fiction directing.

jayisha patel
Născută în Londra, Marea Britanie,
Jayisha Patel a absolvit, în 2010,
studii economice la Universitatea
din Nottingham. A lucrat la asistent
de producţie pentru „Clouds TV”,
în Londra şi la casa de producţie
„Narrative” din Paris, Franţa. În
2010, a co-regizat scurtmetrajul
„Domni” (premiat la Festivalul
de Film Internațional „Columbia
Gorge” și la cea de-a 24-a ediție
a Festivalului Internațional de
film de la Edmonton) și a regizat
scurtmetrajul „Iubirea în alb
și negru”. A studiat la Școala
Internațională de cinematografie
și televiziune din San Antonio
de los Baños („EICTV”, Cuba),
unde a regizat cinci scurtmetraje
documentare, unele selectate
pentru participarea în festivaluri
internaționale de film.
Born in London, UK, in 1987,
Jayisha Patel graduated in
Economics from the University of
Nottingham in 2010. Worked as a
production assistant for “Clouds
TV”, in London, and at “Narrative”
production house, in Paris,
France. In 2010, she co-directed
the short “Gentle men” (awarded
at the “Columbia Gorge”
International Film Festival, and
at the 24th Annual Edmonton
International
Film
Festival)
and directed the short “Love in
Black and White”. She studied
at the “Escuela Internacional
de Cine y Television de San
Antonio de los Baños”, Cuba
(EICTV), where directed five short
documentaries, some of them
selected for film festivals around
the world.

UN PARAISO
PARADIS
A PARADISE
Cuba/ Cuba, 2013, 13’40’’
Regia / Directed by: Jayisha Patel

Damaris și Alberto trăiesc într-un sat din Cuba. În urmă
cu patru luni, fiul lor de 12 ani s-a sinucis. Chiar dacă se
bazează pe prieteni și pe o religie îmbrățișată recent,
pentru a-i ajuta să treacă peste pierderea lor, un lucru
chiar mai îngrijorător e scos la iveală.
Damaris and Alberto live in rural Cuba. Four months
ago, their 12-year old son committed suicide. Whilst
looking to friends and a new found religion to help
deal with their loss, an even more disturbing issue is
revealed.
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FESTIVAL VISIT: SHORT WAVES FESTIVAL

Festivalul ShortWaves prezintă: O perspectivă asupra cinematografului polonez.
Scurt, intens, captivant. Așa poate fi descris Festivalul „ShortWaves” din Poznań,
Polonia. Cea de-a noua ediție va avea loc între 21 și 26 martie 2017. Motto-ul său,
„dincolo de granițe”, a fost creat tocmai pentru a accentua anvergura Festivalului,
ca unul dintre cele mai recunoscute festivaluri de scurtmetraj din Europa. În timpul
celor șase săptămâni de festival, filmele vor fi prezentate în cadrul unor competiții
precum „Competiția internațională”, „Competiția națională”, „Dansuri cu camera”
(dedicată în întregime artei dansului și a mișcărilor neașteptate, fiind competiția
formelor experimentale). În afara competițiilor (esența SWF), un număr de proiecții în
afara competiției și evenimente conexe se vor dsfășura în peste doisprezece locații ale
Festivalului, răspândite de-a lungul orașului Poznań.
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Festival Visit:
ShortWaves
Festival

Mai multe informații pe: www.shortwaves.pl
Short Waves Festival presents: A panorama of polish cinema.
Brief, intensive, exciting. That is what, based in, Poland, Short Waves Festival is like.
Ninth edition will take place from 21st to 26th of March 2017. Its motto, “beyond
borders”, was created to emphasize the festival’s range as one of the most recognizable
short film festivals in Europe. During six festival days films will be presented in several
competitions, for example “International competition”, “National competition”,
“Dances with Camera”, which is dedicated entirely to the art of dance and unexpected
movements – the competition of experimental forms. Beside competitions, which are
the core of SWF, a number of non-competition screenings and other events will take
place in over a dozen festival locations spread around Poznań.
The festival submissions are open from 6th June 2016 until 11th November 2016.
More information: www.shortwaves.pl
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Înscrierile pentru Festival se pot face în perioada 5 iunie – 11 noiembrie 2016.
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ACASĂ

SFÂRȘITUL LUMII

SINDROMUL CAMEREI MICI

ZIUA BUNICII

HOME

THE END OF THE WORLD

SMALL ROOM SYNDROME

GRANDMA’S DAY

Eroina acestei animații sobre se întoarce la o casă
construită din amintiri. Pentru a putea avansa, ea trebuie
să treacă peste trecutul său.

Un documentar intim, creativ și extrem de vizual, în
care două povești se împletesc în jurul unei narațiuni,
în timpul unei singure nopți. Într-un oraș mare, mulți
oameni sunt uniți de o nevoie: chinuiți de singurătate,
ei vor să comunice cu cineva. Radioul este un laitmotiv
care face legătura între evenimentele nopții: îl auzim în
ambulanță, într-un centru de monitorizare a orașului,
unde viața de noapte a orașului este redată pe zeci de
ecrane. Radioul este cel ce leagă elementele filmului,
creând o structură și o semnificație: este sursa celor mai
importante întrebări.

„Sindromul camerei mici”: îngustul apartament al
provincialismului polonez. Dacă dansezi în propria
casă, cineva te privește. Cineva este lângă tine. Fără
liniște și relaxare la cafeaua de dimineață. Imposibil să
faci o baie. Nici vorbă de intimitate. Negociezi asupra
căilor de acces. Proiectul de față debutează în bucătărie,
asemenea celor ale lui Jonathan Burrows. Este una
din poveștile de bucătărie din unul dintre multele
apartamente în blocurile sfârșitului de comunism.

Tom are nevoie de bani. El decide să înşele o femeie
în vârstă, folosind tehnica „nepotul”. Când pare că
totul merge conform planului, femeia îl demască pe
impostor şi îl închide în apartament. Femeia îi propune
o înţelegere care le împleteşte vieţile într-un mod
neaşteptat.

An intimate, creative and very immensely visual
documentary where couple of stories weave into
one narrative during in one night. In a big city,
many people are joined in one need – troubled by
loneliness, they want to talk to someone. The radio is
a motif linking this night’s events – we hear it in the
ambulance, in a city’s monitoring centre, where we
observe the night life of the city presented on dozens
of screens. The radio binds the elements of the film
together in terms of structure and meaning: it is the
source of the most important questions.

Poland/Polonia
2014, 15’

Regia/Directed by:
Agnieszka Borowa

Poland/Polonia
2015, 40’

Regia/Directed by:
Monika Pawluczuk

“Small Room Syndrome” – polish parochialism’s
apartment. Dance in your house –somebody’s
watching. Someone is next to. No peace and ease
with morning coffee. Bath-taking impossible. Wonder
about intimate moment. Negotiate your paths within
it. Our project starts in the kitchen, like Jonathan
Burrows’ ones. It is a kitchen story of one of many WK70 flats...

Poland/Polonia
2014, 4’30’’

Regia/Directed by:
Natalia Wilk

Tom needs money. He decides to cheat an elderly
woman using the “grandchild” tactic. When it
seems that everything goes according to plan, the
woman unmasks the impostor and locks him in
the apartment. The woman proposes a deal that
intertwines their lives in an unexpected way.

Poland/Polonia
2015, 30’

Regia/Directed by:
Miłosz Sakowski
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The heroine of this austere animation comes back to a
house built from memories. In order to move one step
further, she needs to get over her past.
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PROIECȚIE SPECIALĂ | SPECIAL SCREENING
of “swashbuckler films” for a very long time. The
film features all the classic elements of the genre: a
fast-paced plot, duels and chases, sudden twists,
humour and situational comedy as well as a welldefined, heroic protagonist. “The Mark of Zorro” owes
its success also to its leading man, the legendary
Douglas Fairbanks. This superstar of the early 20th
century was best known for portraying heroes of
legend and literature. He played characters such as
Robin Hood, d’Artagnan, Don Juan or the Thief of
Bagdad. But it was his portrayal of Don Diego de la
Vega in “The Mark of Zorro” that made him go down
in cinematic history.

„SEMNUL LUI ZORRO” LIVE, PE
MUZICA TRUPEI KGP (POLONIA)
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Proiecție Specială
Special Screening

„Semnul lui Zorro” (1920) e primul film care înfățișează
aventurile lui Zorro, impunând standardele pentru
următoarele filme și devenind o inspirație pentru
producțiile viitoare despre răzbunătorul mascat.
Regizorul Fred Niblo a realizat o serie de drame clasice
de epocă, precum „Ben Hur” și „Cei trei muschetari”,
dar „Semnul lui Zorro” a stabilit standardul de „filme
de capă și spadă”, pentru o lungă perioadă. Filmul
înfățișează toate elementele clasice ale genului: o
intrigă în ritm alert, dueluri și urmăriri, răsturnări bruște
de situație, umor și comic de situație, precum și un
protagonist eroic, bine-definit. „Semnul lui Zorro”
își datorează succesul și protagonistului, legendarul
Douglas Fairbanks. Această super-vedetă a începutului
secolului XX a devenit cunoscută pentru interpretarea
unor eroi de legendă sau din literatură; a jucat personaje
precum Robin Hood, d’Artagnan, Don Juan sau Hoțul
din Bagdad. Dar interpretarea lui Don Diego de la Vega
din „Semnul lui Zorro” a fost cea pentru care e amintit în
istoria cinematografiei.
“The Mark of Zorro” (1920) is the first movie ever
portraying the adventures of Zorro that set the
standards and became an inspiration for subsequent
productions about the masked avenger. The director
Fred Niblo made a series of classic costume dramas,
such as “Ben Hur” or “The Three Musketeers” but it
was “The Mark of Zorro” that set the standard

KOCHANKOWIE GWIEZDNYCH
PRZESTRZENI
Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni („Iubitorii de
Stele”) e una dintre cele mai energetice și atractive trupe
de pe scena muzicii poloneze moderne. Trupa combină
funk-ul cu reggae și rock-ul garage cu rock-ul psihedelic
al anilor ’70. Totul – cu un anume simț al umorului și
al ironiei. În ultimii ani, au susținut concerte în multe
locuri din Italia, Grecia, Germania, Slovacia și, desigur,
Polonia. Acum, e timpul pentru România și Timișoara!
Trupa „KGP” e foarte mândră și bucuroasă să prezinte
versiunea ei a coloanei sonore a filmului „Semnul lui
Zorro” la Festivalul Timishort 2016.
Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni (“SpaceStar
Lovers”) is one of the most energetic and groovy
bands at Polish modern music stage. They are mixing
together funk with reggae and garage rock with
psychodelic of the 70ths. All with a specific sense of
humor and irony.
During the last few years, they performed in many
places, in Italy, Greece, Germany, Slovakia and,
of course, Poland. Now, it’s time for Romania and
Timisora. The band is very proud and happy to
present their vision of “Mask of Zorro” soundtrack at
Timishort 2016.
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“THE MARK OF ZORRO” LIVE, WITH MUSIC BY KGP
(POLAND)

105

EVENIMENT CONEX| RELATED EVENTS

106

Eveniment Conex
Related Events

JazzyBIT (n. 2 februarie 2012, Timișoara) este un trio format din Teodor Pop
(pian, claviaturi), Mihai Moldoveanu (bas) și Szabó Csongor-Zsolt (tobe), ce
oferă o combinație energică de jazz și rock, presărată cu blues, latin și funk.
După ce câștigă Premiul pentru debut, în 2013, al Fundației „Muzza” din
București, trupa lansează independent primul album “Touch the Sky”, la
începutul lui 2014, album ce ajunge pe locul 9 în controversatul top al muzicii
românești “Muzici și Faze”. Urmează peste 100 de concerte, atât în țară, cât și
în Ungaria („Budapest Jazz Club” și „A38”), Austria sau Italia, unde JazzyBIT
a ajuns în finala competiției „European Jazz Award”, din cadrul festivalului
„Tuscia in Jazz”. În 2016, trupa revine cu al doilea album, “Horizon”, înregistrat
la renumitul studio din Ungaria “SuperSize Recording” și publicat la casa de
discuri „EM Records”.
JazzyBIT (born on February 2, 2012, Timișoara, Romania) is a trio
consisting of Teodor Pop (piano, keys), Mihai Moldoveanu (bass), and
Szabó Csongor-Zsolt (drums), which offers an energetic combination of
jazz and rock, scattered here and there with blues, latin and funk. Having
won the Newcomer Award for 2013, awarded by the “Muzza” Foundation
Bucharest, they independently released their first album “Touch the
Sky”, at the beginning of 2014, an album which reached number 9 in the
controversial Romanian music top “Muzici și Faze”. They have played over
100 concerts in Romania, but also in Hungary (“Budapest Jazz Club”, and
the famous “A38”), Austria and Italy, where they got to be finalists in the
“European Jazz Award” competition of the “Tuscia in Jazz” Festival. The
band returns in 2016, with their second album, “Horizon”, recorded at the
famous “SuperSize Recording” studio in Budapest, and published at the
“EM Records” label.
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CONCERT JAZZYBIT
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care societatea privește aceste
persoane, de aici si numele
expoziției „Oculus”.
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The works represent a deformed
form of the human body, from
the standpoint of today’s society.
Through each work, gradually
more deformed than the
previous one, one can observe
the levels of differentiation of
the society on each person,
by
exaggerating
one’s
imperfections and alienating
him/ her. However, in spite of
all things, these imperfections
create a uniqueness which
mirrors the beauty of each and
every one. The works are in
circular shape, representing the
eye through which society looks
at these persons – hence the
exhibition’s very name: “Oculus”.
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EXPOZIȚIE DANI SKINDER: PREZENTAREA GALERIEI
FOTO „OCULUS”
Skinder E xhibition: The presentation of the photo gallery “OCULUS”
Casa Artelor, 6-9 octombrie
Casa Artelor, October 6-9

Lucrările reprezintă o formă deformată a corpului uman în viziunea societății
din ziua de azi. Prin fiecare lucrare, mai deformată decât cealaltă, se observă
gradele de diferențiere a societații asupra fiecărei persoane, exagerândule imperfecțiunile și alienându-le. Totuși, în ciuda tuturor lucrurilor, aceste
imperfecțiuni creează o unicitate în care se poate vedea frumusețea
fiecăreia în parte. Lucrările sunt în formă circulară, reprezentând ochiul prin
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