Filme scurte cu bătaie lungă
Short films with long range
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Cuvânt înainte
Foreword

CUVÂNT ÎNAINTE | FOREWORD

I measure in Timishort editions the most
important events in the recent history: the first
Afro-American United States President, the
volcanic eruption of Eyjafjallajökull, in Iceland, the
Arab Spring, the Olympic Games in Great Britain,
Snowden’s disclosures, the Maidan protests,
the refugee crisis, BREXIT, the “G20” Summit
in Hamburg. All these important events have
changed in a unique way the course of events at
the international level. And, among all these, a
city with a strong multicultural tradition is named
“The European Capital a Culture” in 2021. And
exactly in this city, this year, we celebrate 10 years
of existence. It may seem as a common number,
yet another film festival, just an event from some
many others. But Timishort is more than that:
it is an independent project, with a powerful
educational role and a major involvement of
the civil society. We try, through the selection
of the films, to be a mirror of the society, to ask
uncomfortable questions and to raise questions.
And please, believe us, it’s hardly an easy job.
We are now, here, today, to celebrate 10 years of
intense work, of sacrifices, but also of numerous
accomplishments and myriad joys. Happy
birthday!
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Director al festivalului
Festival Director
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andreea dinca

Măsor în ediţiile Timishort cele
mai importante evenimente
din istoria recentă: primul
preşedinte de culoare în USA,
erupţia vulcanului Eyjafjallajökull
din Islanda, „Primăvara Arabă”,
Jocurile Olimpice în Marea
Britanie, dezvăluirile lui Snowden,
protestele din Maidan, criza
refugiaţilor, BREXIT, summitul
„G20” de la Hamburg. Toate
evenimente importante, care
au schimbat, într-un mod unic,
cursul evenimentelor pe plan
internaţional. Şi, printre toate
acestea, un oraş cu o puternică
tradiţie multiculturală este numit
„Capitala Culturală Europeană”
în 2021. Şi, tocmai în acest oraş,
anul acesta, noi împlinim 10
ani. Poate părea o cifră banală,
încă un festival de film, doar
un eveniment într-o mulţime.
Dar „Timishort” este mai mult
decât atât: este un proiect
independent, cu un puternic
rol educaţional şi cu o implicare
majoră a societăţii civile.
Încercăm, prin selecţia filmelor,
să fim o oglindă a societăţii, să
punem întrebări deranjante şi
să ridicăm semne de întrebare.
Şi, vă rog să ne credeţi, nu este
deloc o sarcină uşoară. Suntem
acum, aici, astăzi, să sărbătorim 5
10 ani de muncă intensă, de
sacrificii, dar şi de nenumărate
împliniri şi bucurii. La cât mai
mulţi ani!

CUVÂNT ÎNAINTE | FOREWORD
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Un festival de scurtmetraje e,
mai presus de orice, o călătorie
în mintea regizorilor, o explorare
de universuri necunoscute, un
moment pentru a împărtăşi
sentimente şi senzaţii. Aşa că,
oricine eşti, oriunde eşti, poţi
călători în jurul întregului glob
şi mai departe, să descoperi
o grozavă colecţie de poveşti
care te vor face să visezi sau să
gândeşti, să plângi sau să râzi,
să te distrezi sau să te superi.
Timishort e bucuros, încă o dată,
să fie cu tine şi să-ţi prezinte
această fantastică lume de
poveşti!
A short film festival is, above
all, a trip into the minds of
the directors, an exploration
of unknown universes, a
moment of sharing feelings and
sensations. So, whoever you are,
wherever you are, you can travel
all around the globe and further,
discover a great collection of
stories that will make you dream
or think, cry or laugh, have fun or
be annoyed. Timishort is happy,
once again, to be with you and
introduce you to this fantastic
world of stories!
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massimiliano
nardulli

Selecționer al festivalului
Festival Programmer

CUVÂNT ÎNAINTE | FOREWORD

Timishort 10! Am ajuns şi
aici, suntem foarte mândri că
toate eforturile şi poveştile de
peste ani ne-au adus în acest
moment. Vă invităm, din nou, în
lumea magică a proiecţiilor de
scurtmetraje: 5 zile, peste 70 de
filme şi suspans maxim.
De 10 ani, vă oferim filme scurte
cu bătaie lungă şi asta vom livra
şi la această ediţie! ;)

For 10 years, we have offered
you “short film with long range”,
and this is what we are going to
deliver this edition too! ;)
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Co-director al festivalului
Festival Co-director

Timishort 10! We got this far, we
are very proud all the efforts and
the stories over the years got us
in this moment. We once more
invite you in the magical world
of short films screenings: 5 days,
over 70 films and maximum
suspense.
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cristina docea
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Juriul Timishort
Timishort Jury

9

3 - 7 Octombrie / October 3rd - 7th

Timishort Film Festival 2018

JURIU | JURY

10

WAFA’A
HALAWI

VLADIMIR
BLAŽEVSKI

DALIA
CASTEL

Wafa’a e o actriţă şi cineastă
libanezo-franceză. A absolvit
studii la Universitatea LibanezoAmericană, Academia de Film din
New York şi „University College
London”. Wafa’a a lucrat în Marea
Britanie şi în Liban. Pe lângă faptul
că predă film la Universitatea
Libanezo-Americană, a regizat,
de asemenea, 9 scurtmetraje,
selectate la diverse festivaluri
internaţionale. Ca actriţă, Wafa’a
a urcat pe scenă încă de la
vârsta de 5 ani şi a jucat recent
în 3 lungmetraje libaneze,
interpretând, de asemenea, rolul
principal într-o coproducţie
germano-libaneză prezentată la
Berlinala din 2017. Din 2015, Wafa’a
e şi directorul Festivalului de Film
Libanez din Beirut.

Născut în Skopje (Macedonia), în
1955, Vladimir Blaževski a absolvit
regia de film la Academia de Film,
Teatru, Radio şi Televiziune din
Belgrad. Din 1994, este profesor
de teoria şi istoria filmului, la
Facultatea de Arte Dramatice din
Skopje/„Факултетот за драмски
уметности - Скопје”, a Universităţii
„Sfinţii Chiril şi Metodiu”. A mai
regizat: „Pank n-a murit” (2011),
„Misterul tubei lui Wagner”
(2009, documentar), „Fabula
brutăriei” (2003, documentar),
„Zeci de poveşti despre vin” (2002,
documentar), „Piaţa chineză”
(2001, documentar), „Bulevardul
Revoluţiei” (1992), „Hi-fi” (1987).

Dalia Castel e o cineastă israeliană,
stabilită în Berlin. A crescut în
Ierusalim şi a studiat montaj în Tel
Aviv. În 1998, munca ei în premiatul
film „Sentiment urban”/ „Kesher
Ir” (în regia lui Jonathan Sagall) a
fost răsplătită cu o nominalizare
pentru Premiile „Ophir”, „Oscar”urile israeliene. A trăit 7 ani la Roma,
lucrând ca monteur. Cu cineastul
italian Alessandro Cassigoli, a
realizat diferite documentare,
premiate la festivaluri de film din
întreaga lume. Din 2007 Dalia
lucrează în Berlin. A produs şi regizat
independent „Ierusalimul pentru
laşi”/ „Jerusalem for cowards”, care
a câştigat „Cel mai bun lungmetraj”
la Festivalul „Boddinale”, din 2015.
Dalia e interesată să exploreze
noi feluri de exprimare, care trec
dincolo de formatul rigid al realizării
convenţionale de documentar. În
2017, împreună cu Corrine Kitzis, Dalia
a fondat compania „Mull şi Kiez”.

Wafa’a is a Lebanese/ French
actress and filmmaker. She
graduated from the Lebanese
American University, from New
York Fil Academy and from the
University College London. Wafa’a
has worked extensively in the
UK and Lebanon. In addition to
teaching film at the Lebanese
American University, she also
directed 9 short films selected
in international festivals. As an
actress, Wafa’a has been acting
since the age of 5 and recently
performed in 3 Lebanese feature
films, as well as the lead role in a
German/ Lebanese co-production
selected at the Berlin Film Festival
in 2017). Wafa’a is also the director
of the Lebanese Film Festival in
Beirut, since 2015.

Born in Skopje, Macedonia, in
1955, Vladimir Blaževski graduated
film direction, at the Academy for
Film, Theatre, Radio & Television,
in Belgrade. Since 1994, he is
professor of Film Theory and
Film History, at the Faculty of
Drama Arts, at the “Ss. Cyril and
Methodius” University of Skopje,
Macedonia. He also directed:
“Pank’s Not Dead” (2011), “The
Mystery of Wagner’s Tuba” (2009,
documentary), “Bake-house Fable”
(2003, documentary), “Dozen Tales
About Wine” (2002, documentary),
“The Chinese Market” (2001,
documentary), “The Revolution
Boulevard” (1992), and “Hi-fi” (1987).

Dalia Castel is an Israeli filmmaker,
based in Berlin. She grew up in
Jerusalem and studied film editing
in Tel Aviv. In 1998, her work on the
award-winning movie “Urban Feel”/
“Kesher Ir” (dir: Jonathan Sagall)
was rewarded with a nomination
for the Israeli Oscars, the “Ophir”
Awards. She lived for 7 years in Rome,
working as an editor. With Italian
filmmaker Alessandro Cassigoli, she
made various documentaries, that
were awarded in festivals around the
world. From 2007 she is working in
Berlin. She independently produced
and directed the film “Jerusalem for
cowards”, that won “Best Feature
Film” at the “Boddinale” Festival
Berlin in 2015. Dalia is interested in
exploring new ways of expression,
that can go beyond the rigid format
of conventional documentary
making. In 2017, together with
Corrine Kitzis, Dalia founded the
“Mull and Kiez” company.

Milja Mikkola e directorul de
programe al Festivalului de Film
„Midnight Sun”. E, de asemenea,
co-directorul fondator al
Festivalului de Film „Viva Erotica”
din Helsinki, care celebrează istoria
sexului pe celuloid. Milja a studiat
teoria filmului, la Universitatea
„Brunel” din Londra şi jurnalism
vizual, la Universitatea din
Tampere/ „Tampereen Yliopisto”.
Totuşi, aparţinând speciei pe cale
de dispariţie a proiecţioniştilor
de modă veche, adevăratele
sale origini sunt în opera
cinematografică.

Membru al Academiei Europene
de Film, Tudor e fondatorul şi
preşedintele Asociaţiei pentru
Promovarea Filmului Românesc
şi al evenimentului ei principal,
Festivalul Internaţional de Film
„Transilvania” („TIFF”). Tudor a fost,
de asemenea, directorul general
al Televiziunii Române („TVR”),
între 2005-2007. Debutul lui
regizoral, lungmetrajul „Legături
bolnăvicioase”, a fost selectat
în secţiunea „Panorama” la
Berlinala din 2006. Scurtmetrajul
lui „Superman, Spiderman sau
Batman” (2011) a câştigat premiul
pentru „Cel mai bun scurtmetraj
european”, la ediţia din 2012 a
Premiilor Academiei Europene de
Film. Cel mai recent film al lui, „De
ce eu?” a avut premiera în 2015,
în cadrul secţiunii „Panorama”
a Festivalului de la Berlin. Tudor
a produs sau co-produs multe
lungmetraje premiate la nivel
internaţional.

Milja Mikkola is the Programme
Manager at the “Midnight Sun”
Film Festival. She is also the
founding co-director of Helsinki’s
“Viva Erotica” Film Festival, which
celebrates the history of sex on
celluloid. Milja studied Film Theory
at “Brunel” University London, and
Visual Journalism, at the University
of Tampere/ “Tampereen
Yliopisto”. However, belonging
to the disappearing species of
old-school projectionists, her true
roots are in cinema work.

Member of the European Film
Academy, Tudor is the founder
and President of the “Romanian
Film Promotion” Association and
its premier event, the Transilvania
International Film Festival (“TIFF”).
Tudor was also General Director
of Romanian National Television
(“TVR”), between 2005-2007. His
directorial debut feature “Love
Sick” was selected in “Panorama”
section of 2006 Berlinale. His short
“Superman, Spiderman or Batman”
(2011) won “Best European Short”,
at the 2012 edition of European
Film Academy Awards. His most
recent film, “Why Me?” premiered
in 2015 at the Berlinale “Panorama”
section. Tudor produced or
co-produced many worldwideawarded feature films.
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Program | Programme

19:00/ 7 p.m.
Ceremonia de deschidere /
Opening Gala
Filmul de deschidere /
Opening Film:
Anul Maimuţei/ Godina na
majmunot/ The Year of the Monkey
(Macedonia, Serbia, Kosovo, Slovenia/
Macedonia, Serbia, Kosovo, Slovenia, 2018,
regia:/ directed by: Vladimir Blaževski)
21:00/ 9 p.m.
Animation Panorama
22:00/ 10 p.m.
Opening Reception
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Joi, 4 octombrie 2018
Thursday, October 4th, 2018

12

14:00/ 2 p.m.
Competiția națională I /
National Competition I
18:00/ 6 p.m.
Competiția națională II /
National Competition II
PIAŢA SF. GHEORGHE
20:00/ 8 p.m.
Animation Panorama
D’ARC
23:00/ 11 p.m.
Party cu DJ Zoli Varga / Festival
Party with DJ Zoli Varga

Vineri, 5 octombrie 2018
Friday, October 5th, 2018
CASA ARTELOR

SALA 2 A TNT

10:00/ 10 a.m.
TimiKids I (5-9 ani) /
TimiKids I (10-15 years old)

10:00/ 10 a.m.
TimiKids I (5-9 ani) /
TimiKids I (5-9 years old)

12:00/ 12 a.m.
TimiKids II (10-15 ani) /
TimiKids II (10-15 years old)

12:00/ 12 p.m.
TimiKids II (10-15 ani) /
TimiKids II (10-15 years old)

16:00/ 4 p.m.
Competiția națională I /
National Competition I

16:00/ 4 p.m.
Competiția internațională I /
International Competition I

18:00/ 6 p.m.
Competiția națională II /
National Competition II

20:00/ 8 p.m.
Competiția internațională II /
International Competition II

PIAŢA SF. GHEORGHE

22:00/ 10 p.m.
Videorama

20:00/ 8 p.m.
Focus Liban (în colaborare
cu Festivalul Filmului Libanez
– LFF) / Focus on Liban
(in collaboration with the
Lebanese Film Festival – LFF)
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Miercuri, 3 octombrie 2018
Wednesday, October 3rd, 2018

22:00/ 10 p.m.
Festival în Vizită: Midnight Sun
FF (Finlanda) / Festival Visit:
Midnight Sun FF (Finland)

Duminică, 7 octombrie 2018
Sunday, October 7th, 2018

CUIB D’ARTE

CASA ARTELOR

23:00/ 11 p.m.
Party

14:00/ 2 p.m.
Competiția internațională IV /
International Competition IV

Sâmbătă, 6 octombrie 2018
Saturday, October 6th, 2018

16:00/ 4 p.m.
Videorama

SALA CAPITOL A FILARMONICII
„BANATUL”
16:00/ 4 p.m.
Competiția internațională III /
International Competition III

18:00/ 6 p.m.
Competiția internațională III /
International Competition III
SALA CAPITOL A FILARMONICII
„BANATUL”

18:00/ 6 p.m.
Competiția internațională IV /
International Competition IV

20:00/ 8 p.m.
Gala de închidere și ceremonia
de premiere /
Closing Gala and Awards
Ceremony

22:00/ 10 p.m.
Concert Silent Strike & Muse
Quartet

Proiecţia filmelor premiate /
Screening of the awarded films

CASA ARTELOR

THE NOTE PUB

14:00/ 2 p.m.
Animation Panorama

22:00/ 10 p.m.
Petrecerea de final /
Closing Party

16:00/ 4 p.m.
Competiția internațională II /
International Competition II
18:00/ 6 p.m.
Competiția internațională I /
International Competition I
PIAŢA SF. GHEORGHE
20:00/ 8 p.m.
Focus Macedonia /
Focus on Macedonia
THE NOTE PUB
22:00/ 10 p.m.
Petrecerea de festival /
Festival Party

Premii | Awards

Timishort
Film Festival
2018
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

premiul pentru cel mai bun film românesc
best romanian film

mențiunea speciala a juriului
special jury mention
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VIDEORAMA | VIDEORAMA
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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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Filmul de
deschidere
Opening film
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FILMUL DE DESCHIDERE | OPENING FILM

ANUL MAIMUŢEI
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GODINA NA MAJMUNOT
THE YEAR OF THE MONKEY

16

MACEDONIA, SERBIA, KOSOVO,
SLOVENIA, 2018, 112’

Cele două personaje principale a acestei comedii negre sunt Tsobe,
un paznic sărac la grădina zoologică din Skopje, şi cimpanzeul Coco,
un locuitor al aceleiaşi grădini zoologice. Povestea simplă se încurcă
odată cu evadarea lui Coco din „captivitate, în libertate”. Tsobe, din
cauza crizei economice generale şi a sărăciei, e dat afară de la serviciu,
dar primeşte, de asemenea, promisiunea că va fi primit înapoi la lucru,
dacă reuşeşte să dea de urma fugarului şi să-l aducă înapoi. Într-o
ţară nenorocită şi devastată de tranziţie, cimpanzeul evadat provoacă
o mare zarvă mediatică. Coco devine un simbol al rezistenţei şi a
tendinţelor liberale, cineva care a reuşit să se desprindă de cercul
fermecat al entropiei generale. Astfel, misiunea lui Tsobe de a captura
fugarul devine trădătoare. Urmărim buclucul, absurd comic, al
vânătorii maimuţei fugare, parţial, din perspectiva lui Coco. El e un fel
de oglindă şi martor tăcut al lumii triste şi, în acelaşi timp, amuzante,
care şi-a pierdut busola. Şi un motiv involuntar tragicomic pentru
ca oamenii să se confrunte cu propriile frici şi frustrări. Chiar devine
stindardul revoltei, al nesupunerii şi al tot ce o persoană obişnuită nu
poate fi, într-o ţară nefericită.
O satiră politică „fină”, despre o prietenie ciudată dintre o maimuţă
singuratică şi un paznic de grădină zoologică, care trăieşte într-o

FILMUL DE DESCHIDERE | OPENING FILM

lume cu susul în jos, în tranziţie, după
cum e ea văzută de un cimpanzeu,
care reuşeşte să evadeze de la grădina
zoologică şi, astfel, devine un erou
răzvrătit, în întristarea mohorâtă a
Balcanilor...

VLADIMIR BLAŽEVSKI
Născut în Skopje (Macedonia), în 1955,
Vladimir Blaževski a absolvit regia de
film la Academia de Film, Teatru, Radio
şi Televiziune din Belgrad. Din 1994, este
profesor de teoria şi istoria filmului, la
Facultatea de Arte Dramatice din Skopje/
„Факултетот за драмски уметности Скопје”, a Universităţii „Sfinţii Chiril şi
Metodiu”. A mai regizat: „Pank n-a murit”
(2011), „Misterul tubei lui Wagner” (2009,
documentar), „Fabula brutăriei” (2003,
documentar), „Zeci de poveşti despre vin”
(2002, documentar), „Piaţa chineză” (2001,
documentar), „Bulevardul Revoluţiei” (1992),
„Hi-fi” (1987).
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Born in Skopje, Macedonia, in 1955, Vladimir
Blaževski graduated film direction, at
the Academy for Film, Theatre, Radio &
Television, in Belgrade. Since 1994, he is
professor of Film Theory and Film History,
at the Faculty of Drama Arts, at the “Ss.
Cyril and Methodius” University of Skopje,
Macedonia. He also directed: “Pank’s Not
Dead” (2011), “The Mystery of Wagner’s
Tuba” (2009, documentary), “Bake-house
Fable” (2003, documentary), “Dozen Tales
About Wine” (2002, documentary), “The
Chinese Market” (2001, documentary), “The
Revolution Boulevard” (1992), and “Hi-fi”
(1987).

Timishort Film Festival 2018

The two main protagonists of this black
comedy are Tsobe, a poor warden at the
Skopje Zoo, and the chimpanzee Coco, an
inhabitant at the same Zoo. The simple
story tangles up with Coco’s escape from
“captivity to freedom”. Tsobe, because of
the general economic crisis and poverty,
gets fired from his job, but he also receives
a promise that he would be taken back
to work, if he manages to track down and
bring back the fugitive. In the wretched and
transition-devastated country, the escaped
chimpanzee causes big media uproar. Coco
becomes a symbol of resistance and liberal
tendencies, someone who has managed
to break away from the enchanted circle
of general entropy. That is how Tsobe’s
mission for capturing the fugitive becomes
traitorous. The absurdly comical mischief
of the hunt for the run-away monkey, we
partly follow through Coco’s perspective.
He is kind of a mirror and silent witness
of the sad and, at the same time, funny
world that has lost its compass. And an
unintentional tragicomic reason for people’s
confrontation with their own fears and
frustrations. He even becomes the flag of
the revolt, disobedience and everything
that a common person cannot be in an
unfortunate country.
A “soft” political satire about a peculiar
friendship between a lonesome monkey
and a zoo warden, living in an upside down
world in transition, as seen by a chimpanzee
who succeeds in escaping from the zoo
and this becomes a rebellious hero in the
cheerless Balkan gloominess…
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Competiție
Internațională
International
Competition

COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ | INTERNATIONAL COMPETITION

MEERIM
DOGDURBEKOVA

Kârgâzstan/ Kyrgyzstan, 2017, 13’
Regia / Directed by: Meerim Dogdurbekova

Filmul spune o poveste despre o relaţie dintre un cal
şi un băiat de 10 ani. Bakyt e fiul unui „călăreţ dur”
[soldat voluntar în cavaleria americană din 1898], de
la sat. După şcoală, el îşi petrece timpul cu calul său.
Atât lui, cât şi prietenului lui le plac aceeaşi fată. Tatăl
lui îl antrenează pe Bakyt pentru curse. Dar, în noaptea
dinaintea curselor, calul lui se pierde. El nu poate trece
peste asta, pentru că el şi calul lui formează un întreg.
The film tells a story of a relationship between
horse and a 10-year old boy. Bakyt is son of a village
roughrider. After school, he spends time with his
horse. Both him and his friend like the same girl. His
dad is training Bakyt for the races. But the night before
the races, his horse gets stolen. He can’t get over it,
because he and his horse are a whole.
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She was born on the 1st of January
1994, in Balykchy Issyk-kul region.
In 2011, she graduated from high
school at the Gymnasium No. 4,
in Balykchy. In the same year, she
was admitted to the Kyrgyz-Turkish
University “Manas”, at the Faculty
of Communication, Department of
Radio, Television and Cinema. She
graduated from the University, in
June 2016.

BAKYT
BAKYT

Timishort Film Festival 2018

S-a născut pe 1 ianuarie 1994, în
regiunea Balykchy Issay-kul. În 2011,
a absolvit liceul, la Gimnaziul Nr.
4, din Balykchy. În acelaşi an, a fost
admisă la Universitatea Kârgâzoturcă „Manas”, la Facultatea de
Comunicare, Departamentul de
radio, televiziune şi cinematografie.
A absolvit universitatea în iunie
2016.
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PABLO MUÑOZ
GOMEZ

KAPITALISTIS
KAPITALISTIS
Belgia, Franţa/ Belgium, France, 2017,14’40’’
Regia / Directed by: Pablo Muñoz Gomez

Moş Crăciun e un capitalist. El oferă jucării copiilor
bogaţi şi hanorace celor săraci.

3 - 7 Octombrie / October 3rd - 7th
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Santa is a capitalist. He offers toys to rich kids and
sweat shirts to the poor ones.

20

Pablo Muñoz Gomez a studiat la
Institutul de Arte Media/ „Institut
des Arts de Diffusion”, în Louvainla-Neuve (Belgia), din 2008, până în
2013. A coordonat, cu Rémi Allier,
primul lui scurtmetraj, în 2012,
„Jan”, produs de „Mediadiffusion”.
Al doilea scurtmetraj al lui,
„Welkom” (2013), a primit
numeroase premii, inclusive
Premiul „Magritte” pentru Cel mai
bun scurtmetraj, în 2014. În 2016, a
regizat cel de-al treilea scurtmetraj
al său, „Kapitalistis” (Producţie:
„Roue Libre Production” şi „Origine
Films”) şi primul lui documentar,
„Integrare Inch’Allah”. În plus, Pablo
e, de asemenea, asistent de regie
pentru lungmetrajele „ Je suis à
toi”, de David Lambert (Producţie:
„Farkas Production”) şi „ Je me tue
de dire”, de Xavier Seron (Producţie:
„Novak Prod”), dar şi pentru
scurtmetrajul „Zinneke”, de Rémi
Allier (Producţie: „Mediadiffusion”),
în 2013.
Pablo Muñoz Gomez studied
at “IAD”, from 2008 to 2013, in
Louvain-La-Neuve, Belgium. He
co-ordinated, with Rémi Allier,
his first short film, in 2012, “Jan”,
produced by “Mediadiffusion”.
His second film, “Welkom” (2013),
receives numerous awards,
including the “Magritte” for Best
Short Film, in 2014. In 2016, he
directed his third short film,
“Kapitalistis” (Production: “Roue
Libre Production” and “Origine
Films”), and his first documentary,
“Integration Inch’Allah”. In addition,
Pablo is also an assistant director in
the feature films “Je suis à toi”, by
David Lambert (Production: “Frakas
Production”) and “Je me tue de
dire”, by Xavier Seron (Production:
“Novak Prod”), but also on the
short film “Zinneke”, by Rémi Allier
(Production: “Mediadiffusion”),
in 2013.
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MARIA AUGUSTA V.
NUNES

ONLY WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT ME
Brazilia/ Brazil, 2018, 15’
Regia / Directed by: Maria Augusta V. Nunes

Adolescenţii Laura şi Fabio se întâlnesc la un patinoar
şi prietenia lor înfloreşte în ceva mai profund. Dar,
când Laura dispare fără un cuvânt, Fabio îi dă de urmă,
pentru a descoperi motivul.
Teenagers Laura and Fabio meet at a skate park and
their friendship blossoms into something deeper. But
when Laura disappears without a word, Fabio tracks
her down to uncover the reason why.
3 - 7 Octombrie / October 3rd - 7th

Partner at “Novelo Filmes”,
company of visual content based
in Florianópolis, Brazil. Writer of the
shorts “Make do with what” (Rio
International Short Film Festival)
and “Golden Arrow Wrestling
Club” (São Paulo International
Short Film Festival). Writer of TV
show “Johnny Fever” (winner of
the “FSA” Development Award),
and the feature film “The Duty”,
in coproduction with “Haddock
Films” (Argentina). She has also a
master and a doctorate degree in
Literature.

DOAR CE TREBUIE SĂ ŞTII DESPRE MINE
APENAS O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE MIM
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Partener la „Novelo Filmes”,
companie de conţinut vizual, cu
sediul în Florianópolis, Brazilia.
Scenarista scurtmetrajelor
„Make do with what” (prezentat
la Festivalul Internaţional de
Scurtmetraj de la Rio) şi „Clubul de
lupte Săgeata de Aur” (prezentat
la Festivalul Internaţional de
Scurtmetraj de la São Paulo).
Scenarista serialului de ficţiune
„Johnny Fever” (câştigător al
premiului de dezvoltare al Fondului
Sectorial Audiovizual/ „Fundo
Setorial Aaudiovisual” – „FSA”)
şi a lungmetrajului „Datoria”, în
co-producţie cu „Haddock Films”
(Argentina). Are, de asemenea,
o diplomă de master şi una de
doctorat în literatură.
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SÉBASTIEN
CARFORA

ÎN ŞIFONIER
DANS L’ARMOIRE
INSIDE THE WARDROBE
Franţa/ France, 2017, 27’
Regia / Directed by: Sebastien Carfora

3 - 7 Octombrie / October 3rd - 7th
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Într-o lume în care aparenţa e mai importantă decât ce
e înăuntru, Franck a pierdut totul şi trăieşte pe stradă.
Pentru a supravieţui şi a se reintegra în societate, el nu
poate conta decât pe capacitatea sa de adaptare, pe
incredibila lui imaginaţie şi pe costumul şi pe şifonierul
lui...
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In a world where appearance is more important than
what’s inside, Frank lost everything and now lives in
the street. To survive and reintegrate into society, he
can only count on his abilities to adapt, his incredible
imagination, his suit and his closet…

Născut în Italia, în 1978, Sebastien
obţine o diploma cu onoruri în
studii de film, la Universitatea din
Torino. După o scurtă experienţă
de operator, pentru postul de
televiziune „RAI”, el hotărăşte
să meargă în Franţa, pentru a
deveni realizator de film. În 2004,
îşi obţine diploma cu onoruri
la Şcoala Superioară de Studii
Cinematografice/ „École supérieure
d’études cinématographiques”
(„ESEC”). Realizând, în egală măsură,
mai multe scurtmetraje şi clipuri,
el începe un documentar despre
catacombele oraşului Paris, „O
plimbare dedesubtul sufletelor”.
Începe să realizeze videoclipuri
pentru mulţi clienţi, corporaţii
de lux, precum: „EDF”, „Guerlain”,
„Nespresso”, „Chanel”, „Hennessy”,
„Adidas”, „JaYe Europe”. În 2009,
începe două scurtmetraje: „Palak
Panner” şi, mai ales, „Urletul unui
peşte”, care a câştigat numeroase
premii în festivalurile din întreaga
lume.
Born in Italy, in 1978. After his B.A.
with honours in Film Studies, at
University of Torino. After a short
experience as cinematographer, for
“RAI”, he decides to go to France
and become a film director. In
2004, he graduates with honors
at “ESEC” Film School, and realizes
some short movies, some clips,
and begins “A walk beneath the
souls”, a documentary on Paris’
undergrounds. He starts realizing
corporate and luxury videos for
many clients, as “EDF”, “Guerlain”,
“Nespresso”, “Chanel”, “Hennessy”,
“Adidas”, “JaYe Europe”. In 2009, he
realizes two short movies: “Palak
Panner”, and, above all, “Howl of
a Fish”, which wins many awards
during film festivals all around the
world.
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PHAM THIEN AN

THE MUTE
Vietnam, Statele Unite ale Americii/ Vietnam, USA, 2018, 15’
Regia / Directed by: Pham Thien An

O fată încearcă să găsească răspunsul despre iubire,
înainte de „ziua cea mare”, într-o noapte ploioasă.
A girl tries to find the answer about love before her big
day, in a rainy night.

3 - 7 Octombrie / October 3rd - 7th

Pham Thien An was born in
November 1989, in Viet Nam. After
4 years of undergraduate majors in
Information Technology degree, at
“Lotus” University, in Ho Chi Minh
City, he realized his interest in
cinematography and film making.
He also has won some film awards
in Viet Nam and especially won
the “48 Hours Film Project HCM”,
in 2014. These awards gave him a
strong motivation to keep moving
forward. In 2015, he moved to
Houston, Texas, and continued
working as a freelance filmmaker
since then. His latest short film,
“The Mute” (2018), was screened
as World Premiere at Palm Spring
International Shortfest.

MUTUL
CÂM LẶNG
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Pham Thien An s-a născut în
noiembrie 1989, în Vietnam. După
4 ani de licenţă, cu specializarea
în tehnologia informaţiei, la
Universitatea „Lotus” din oraşul
Ho Chi Minh, şi-a dat seama de
interesul său pentru cinematografie
şi realizarea de filme. A câştigat,
de asemenea, câteva premii de
film în Vietnam şi, în mod special,
a câştigat Proiectul de film „48
de ore HCM”, în Ho Chi Minh, în
2014. Aceste premii i-au oferit o
puternică motivaţie ca să continue
să meargă mai departe. În 2015,
s-a mutat în Houston, Texas şi a
continuat să lucreze, de atunci,
ca cineast independent. Cel mai
recent scurtmetraj al lui, „Mutul”
(2018), a fost proiectat în premieră
mondială la Festivalul Internaţional
de Scurtmetraj de la Palm Spring.
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VICTORIA
KARAKOLEVA

UMBRE
SHADOWS

Bulgaria/ Bulgaria, 2018, 27’
Regia / Directed by: Victoria Karakoleva

Poţi să iubeşti fără un singur sărut? Între mare şi vânt.
Lea îl întâlneşte pe Val în mijlocul pustietăţii. Dar
singurul lucru de care are el nevoie e răbdarea ei.

3 - 7 Octombrie / October 3rd - 7th
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Can you love without a single kiss? Among the sea and
the wind. Lea meets Val in the middle of nowhere. But
the only thing he needs is her patience.
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Victoria Karakoleva e un regizor
de film, născută în Sofia (Bulgaria),
pe 10 septembrie 1992. Pe 23
ianuarie 2018, şi-a obţinut diploma
de la Academia Naţională de
Arte Teatrale şi Film „Krastyo
Sarafov” („NATFA”), din Sofia.
Are mai multe scurtmetraje
studenţeşti, dintre care două au
fost selectate la Festivalul bulgar
de film „Trandafirul de Aur”/ „Zlatna
Roza”. Debutul ei în scurtmetrajul
profesionist se numeşte „Umbre”.
Victoria Karakoleva is a film director
born in Sofia, Bulgaria, on the 10th
of September 1992. On the 23rd of
January 2018, she got her degree
from “NATFA” – “National Academy
of Theater and Film Arts”, in Sofia.
She has several short student films
from which two of them were
selected for the “Golden Rose”/
“Zlatna Roza” Bulgarian Feature
Film Festival. Her professional short
film debut is called “Shadows”.
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SAMEH ALAA

KHAMASTASHAR
FIFTEEN
Egipt/ Egypt, 2017, 10’
Regia / Directed by: Sameh Alaa

Într-o zi fierbinte de vară, un adolescent taciturn îşi
croieşte drum prin agitaţia oraşului Cairo... cu un
bebeluş în remorcă. Sosirea lui la spital dezvăluie
tulburarea din spatele expresiei sale amuţite, în această
dozolată şi plină de compasiune examinare a traumei.
On a hot summer day, a taciturn teen boy makes his
way through the hustle of Cairo – with a baby in tow.
His arrival at a hospital reveals the turmoil beneath
his muted expression, in this stark and compassionate
examination of trauma.
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Sameh Alaa is an Egyptian
filmmaker, based in Cairo and
Brussels. He studied basic
filmmaking techniques for two
years, at the Academy of Cinema
Arts and Technology/ “ةيميداكأ
”امنيسلا ايجولونكتو نونف,
in Cairo, and worked as an AD in
various commercials and feature
films. In 2012, Sameh went to
Prague, the Czech Republic, to
study Directing at “FAMU” – Film
and TV School of the Academy of
Performing Arts in Prague. He went
on doing a Masters’ degree, at
the International Film & Television
School of Paris – “ÉICAR”. “Le steak
de tante Margaux”/ “The Steak of
Aunt Margaux” is his graduation
film. Currently, he is preparing his
new film set in Egypt.

CINCISPREZECE
رشع ةسمخ
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Sameh Alaa e un cineast egiptian,
stabilit în Cairo şi Bruxelles.
A studiat tehnici de bază în
cinematografie, timp de doi ani,
la Academia de Arte şi Tehnologii
Cinematografice/„نونف ةيميداكأ
”امنيسلا ايجولونكتو, din
Cairo, şi a lucrat ca asistent de
regie pentru diferite reclame şi
lungmetraje. În 2012, Sameh s-a
dus în Praga (Cehia), ca să studieze
regie la „FAMU”/ Şcoala de Film şi
Televiziune a Academiei de Arte ale
Spectacolului din Praga/ „Filmová
a televizní fakulta Akademie
múzických umění v Praze”. A
continuat să facă un master la
Şcoala Internaţională de Film şi
Televiziune din Paris – „ÉICAR”/
„École Internationale de Création
Audiovisuelle et de Réalisation”.
„Friptura mătuşii Margaux”/ „Le
steak de tante Margaux” e filmul
lui de absolvire. În prezent, îşi
pregăteşte noul platou de filmare,
în Egipt.
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EMILIE JANIN

100% PORC PUR
100% PUR PORC
100% PURE PORK
Franţa/ France, 2018, 17’
Regia / Directed by: Emilie Janin

Emilie Janin is French and lives in Paris. She works as an
editor in television and cinema. Beyond her profession,
she writes several screenplays and “100% Pure Pork” is
her first short film as a director.
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Blandine works in a salting factory and makes
sausages. To avoid monotony, she dreams a fantasy
world where she attends idled sausages. After a
meeting with her boss, her world collapses.
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Emilie Janin e franţuzoaică
şi locuieşte la Paris. Lucrează
ca monteur în televiziune şi
cinematografie. În afară de profesia
sa, ea scrie mai multe scenario,
iar „100% porc pur” e primul ei
scurtmetraj, ca regizor.
Emilie Janin is French and lives
in Paris. She works as an editor in
television and cinema. Beyond
her profession, she writes several
screenplays and “100% Pure Pork” is
her first short film as a director.
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VICTOR
VILLAVICENCIO

THE SUN OF IPANEMA
Spania/ Spain, 2018, 15’
Regia / Directed by: Victor Vicente Villavicencio Potella

O vizită de familie la magazin, într-o după-amiază
însorită. Dar culoarul magazinului e foarte diferit de
culoarul pe unde se învârte Luis. Totul pare să fie în
regulă. Dar un obiect neaşteptat îl forţează pe Nieves
să se confrunte cu realitatea şi cu problemele căsniciei
lor.
A family visit to the supermarket, in a sunny afternoon.
But the hallway of the supermarket is very different
from the hallway where Luis hangs around. Everything
seems to be fine. But an unexpected object forces
Nieves to confront the reality and problems of their
marriage.
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Victor Villavicencio starts his
career in the “Universidad
Católica Andrés Bello” (“UCAB”),
in Venezuela, obtaining a degree
in Social Communications in
Audiovisual Arts, in 2012. He then
associates with some of his fellow
students and forms a production
company, called “Planta Baja
Films” [“Ground Floor Film”]. He is
currently finishing a diplomate in
Film Direction, at the “Escuela de
Cinematografía y el Audiovisual de
la Comunidad de Madrid” (“ECAM”).

SOARELE IPANEMEI
EL SOL DE IPANEMA
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Victor Villavicencio îşi începe
cariera la Universitatea Catolică
„Andrés Bello”/ „Universidad
Católica Andrés Bello” („UCAB”),
în Venezuela, obţinând o diplomă
în comunicare socială în artele
audiovizuale, în 2012. Se asociază,
apoi, cu unii din colegii săi
studenţi şi formează o companie
de producţie, numită „Planta Baja
Films” [„Filme de la Parter”]. În
prezent, termină o specializare
în regie de film la Şcoala de
Cinematografie şi Audiovizual a
Comunităţii Madrid/ „Escuela de
Cinematografía y el Audiovisual de
la Comunidad de Madrid” („ECAM”).
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NOËL LOOZEN

BOTANICA
BOTANICA

Olanda/ Netherlands, 2017, 13’01’’
Regia / Directed by: Noël Loozen

3 - 7 Octombrie / October 3rd - 7th
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Angajatul unui magazin cu articole de grădinărit se
teme de posibila sa infertilitate. În timp ce dorinţa
de a fi gravidă a iubirii vieţii lui creşte, ruşinea începe
să pună stăpânire pe el. El simte că se îndepărtează
unul de altul. Hrănit de spaţiul artificial, el ia o decizie
foarte neobişnuită şi-şi calcă pe mândrie, pentru a lăsa
dragostea lor să învingă.
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A garden-center employee fears his possible infertility.
While the pregnancy wish of the love of his life is
growing, shame starts to take a hold on him. He senses
them growing apart. Nourished by the artificial arena he
makes a very unusual decision and swallows his pride, in
order to let their love overcome.

Noël Loozen e un artist împlinit
sub toate aspectele, care şi-a
redirecţionat atenţia de la
fotografie la regie, în timpul
ultimilor câţiva ani. Această
schimbare a atenţiei a condus
la un mare succes. Primele lui
scurtmetraje, „Vânătorul cu corn”
şi „Cursă cu obstracole 2.0”, au fost
prezentate pe canalul video digital
„Nowness” şi au fost, de asemenea,
achiziţionate de galerii. Cel de-al
doilea scurtmetraj al lui, „Spoetnik”,
a fost selectat pentru competiţia
„Berlinale Generaţia 14+”, în 2016 şi
a câştigat mai multe premii. Noël
se află, în prezent, în producţie
cu primul lui lungmetraj de
televiziune, „Limburgia”. „Botanica”
e cea mai recentă dragoste şi cel
mai recent scurtmetraj al lui Noël.
Noël Loozen is an all-round
accomplished artist who has
shifted his focus from photography
to directing, during the last couple
of years. This shift in attention
has led to great success. His first
short films, “The Hornhunter” and
“Obstacle Course 2.0”, have been
featured on “Nowness” and have
also been acquired by galleries.
His second short film, “Spoetnik”,
was selected for the “Berlinale
Generation 14+” competition, in
2016, and won several prizes. Noël
is currently in production for his
first TV length film, “Limburgia”.
“Botanica” is Noël’s latest love and
short film.
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HAVA MUKHIYEVA

THE TREE
Cecenia, Rusia/ Chechnya, Russia, 2018, 21’42’’’
Regia / Directed by: Hava Mukhiyeva

Nordul Caucazului, 1994. Hava şi Adam sunt vecini şi
prieteni, la fel ca părinţii lor. Copiii îşi scriu scrisori unul
altuia şi le trimit, ascunzându-le într-o scorbură de
copac. Iubesc copacul şi îi încredinţează secretele. Sunt
visători, ce trăiesc în fantezia lor. Aslan, tatăl lui Adam,
are afaceri în oraş şi, într-o zi, se întoarce în sat. Sultan,
tatăl Havei, la fel ca mulţi alţii din vecinii lor, se bucură
de succesul lui şi sărbătoreşte întoarcerea lui acasă. Din
păcate, nu toţi sătenii împărtăşesc aceste sentimente...
North Caucasus, 1994. Hava and Adam live next door
and are friends, like their parents. The children write
letters to each other and pass them hiding them in
a tree hollow. They love the tree and confide their
secrets to it. They are dreamers living in their fantasy.
Aslan, Adam’s farther, runs business in town and
comes back to the village one day. Sultan, Hava’s
farther, like many other of their neighbours, is happy
for his success and celebrates his coming home.
Unfortunately, not all of the villagers share these
feelings…
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Hava Mukhiyeva was born on the
16 of September 1992, in Chechnya,
Russia. In 1994, due to the troubled
political situation in the country,
her family had to leave... At the
present moment, she is a student
of the “Gerasimov” Russian State
University of Cinematography
(“VGIK”), as a film director.

COPACUL
DEREVO
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Hava Mukhiyeva s-a născut pe 16
septembrie 1992, în Cecenia (Rusia).
În 1994, din cauza situaţiei politice
tulburate din ţară, familia ei a
trebuit să plece... În momentul de
faţă, ea e studentă la Universitatea
Rusă de Stat de Cinematografie
„Gerasimov” („VGIK”), ca regizor
de film.
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GAURAV MADAN

PROBABIL
SAMBHAVTAHA
PROBABLY
India/ India, 2017, 23’
Regia / Directed by: Gaurav Madan
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Guvernul achiziţionează mii de hectare de teren
agricol, ca să construiască o autostradă. Fermierii
pun la îndoială această nevoie. Cei mai mulţi se agită
în linişte, dar unii ameninţă că se sinucid. Aceasta e
povestea unui fermier, Vinoba, care se hotărăşte să ia o
măsură extremă, dar fără să-şi ia propria viaţă. O revoltă
mocneşte în subconştientul lui. Va ieşi ea în evidenţă?
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The government is acquiring thousands of hectares of
farmland to build a highway. Farmers are questioning
the need. Most are agitating quietly, but some are
threatening to commit suicide. This is the story of a
farmer, Vinoba, who decides to take an extreme action,
but not take his own life. There is a rebellion brewing
in his subconscious. Will it come to the fore?

Gaurav Madan şi-a făcut masterul
în studii de comunicare, în cadrul
Departamentului de Media şi Studii
de comunicare al Universităţii
„Savitribai Phule”, din Pune (India).
După ce a fost asistent pentru
câteva filme independente, a
început să lucreze ca regizor
independent de film şi de reclame.
Gaurav a produs şi a regizat peste
200 de reclame de televiziune şi
digitale şi are propria firmă de
producţie de reclame „Last Joker
Pictures”, cu sediul în Mumbai
(India). În 2014, unul dintre
scenariile de lungmetraj ale lui
Gaurav, „Petrolul din Shaktipur”
(„Shaktipur Crude”), a făcut parte
din ediţia indiană a laboratorului de
scenarii de la Sundance. În prezent,
Gaurav este pe cale de a face
lungmetrajul său de debut.
Gaurav Madan did his Masters
in Communication Studies from
the Department of Media and
Communication Studies (“DMCS”),
at the University of Pune, India.
After assisting on a couple of indie
films, he started working as a
freelance ad & film director. Gaurav
has produced and directed over
200 TV and digital commercials
and has his own ad production
firm, “Last Joker Pictures”, based
in Mumbai, India. In 2014, one
of Gaurav’s feature film scripts,
“Shaktipur Crude”, was a part of
the Indian edition of “Sundance
Script Lab”. Gaurav is currently in
the process of making his maiden
feature film.

COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ | INTERNATIONAL COMPETITION

PAULA HOPF

Mexic/ Mexico, 2018, 14’
Regia / Directed by: Paula Hopf

În acea scurtă perioadă dintre pubertate şi
adolescenţă, Ale e martoră, alături de cel mai
bun prieten al ei, Rubén, la un fenomen la fel de
scurt: zărirea cometei de catifea, printre clădirile
impresionante ale oraşului Mexico City. Filmarea
acestui corp celest surprinde o frântură din fragilitatea
prieteniei dintre Ale şi Rubén, făcând întâlnirile lor tot
mai ocazionale, iar reîntâlnirile lor mult mai ciudate,
obligând personajul principal să se confrunte cu
propria realitate, cu sau fără un ecran la mijloc.
On that short period between puberty and
adolescence, Ale witnesses, along with her best friend
Rubén, an equally brief phenomenon: Velvet’s comet
sighting through Mexico City’s impressive buildings.
This celestial body’s filming captures a glimpse of
the fragility in Ale and Rubén’s friendship, making
their encounters increasingly occasional and their
reencounters much more strange, forcing the main
character to face her own reality, with or without a
screen in between.
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Paula Hopf (Mexico City, 1988)
studied Directing at „Centro de
Capacitación Cinematográfica”,
in Mexico City. She has directed
fiction and documentary short
films, which have been in the
official selection of numerous
national and international film
festivals and have been awarded
with prizes, such as: „Light Years”/
“Años Luz”, “Lúpulo’s House”/ “La
casa de Los Lúpulos”, and “Velvet”.
With her first feature film project,
“A Normal Girl”, she participated, in
2017, in the “Talents Coproduction
Market”, at the International Film
Festival in Guadalajara, in 2018,
where she won the “Berlinale
Talents – IMCINE” Award, in order to
participate in the Berlinale 2019.

CATIFEA
VELVET

Timishort Film Festival 2018

Paula Hopf (Mexico City, 1988)
a studiat regia la Centrul de
Capacitare Cinematografică/
„Centro de Capacitación
Cinematográfica”, din Mexico City.
A regizat scurtmetraje de ficţiune şi
documentar, care au fost în selecţia
oficială a numeroase festivaluri
naţionale şi internaţionale de
film şi au fost premiate, precum:
„Ani-lumină”/ „Años Luz”, „Casa lui
Lúpulos”/ „La casa de Los Lúpulos”
şi „Catifea”. Cu proiectul primului
ei lungmetraj, „O fată normală”, a
participat, în 2017, la programul
„Talents Coproduction Market”,
la Festivalul Internaţional de Film
din Guadalajara, în 2018, unde a
câştigat premiul „Berlinale Talents
– IMCINE”, pentru a participa la
Berlinale, în 2019.
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KASPAR AINELO

LA LIMITĂ
PÖÖRIPÄEV
THE VERGING
Estonia/ Estonia, 2018, 10’
Regia / Directed by: Kaspar Ainelo
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Într-un sat estonian uşor zdrenţuit, centrifuga ciclului
vieţii e în plină desfăşurare. E o nevoie de a te învârti
mai departe, pentru a supravieţui. Într-o zi de toamnă,
tatăl îşi conduce fiul în inima centrifugei, unde
copilăria ajunge la o răscruce cu misteriosul drum către
maturitate.
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In a slightly ragged Estonian village life circle’s
centrifuge is at its full swing. There is a need to spin
along in order to survive. One autumn day father leads
his son to the heart of the centrifuge where childhood
comes at a crossroads with the mysterious path to
manhood.

Regizorul Kaspar Ainelo a absolvit
Şcoala Baltică de Film, Media, Arte
şi Comunicare/ „Balti filmi, meedia,
kunstide ja kommunikatsiooni
instituut” – „BFM”, cu o licenţă în
producţie de film, şi Universitatea
din Tallinn/ „Tallinna Ülikool”, cu un
master în comunicare, publicitate
şi imagologie. În ultimii câţiva ani,
a lucrat la compania de producţie
„Kinosaurus Film”. „La limită” e
primul scurtmetraj al lui Kaspar,
ca regizor.
Director Kaspar Ainelo graduated
from Baltic Film and Media School,
with BA in film production, and
Tallinn University, with MA in
Communication, Advertising and
Imagology. Last few years, he
has worked at film production
company “Kinosaurus Film”. “The
Verging” is Kaspar’s first short film,
as a director.
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SIMON PEARCE

Marea Britanie/ United Kingdom, 2017, 19’48’’
Regia / Directed by: Simon Pearce

După o călătorie pentru a cerceta pustiul Pluto,
astronautul Arthur se întoarce acasă un bărbat
zdruncinat. El vede ochi, care-şi forţează intrarea prin
pielea mâinilor lui, ochi care îi deformează prietenii
şi peisajul însuşi în viziuni monstruoase. Crezânduse portalul pentru invazie extraterestră şi crimă
înfiorătoare, el trebuie să ia măsuri disperate.
After a journey to investigate desolate Pluto, astronaut
Arthur returns home a shattered man. He sees eyes
forcing their way through the skin of his hands, eyes
that distort his friends and the landscape itself into
monstrous visions. Believing himself the doorway to
alien invasion and gruesome murder, he must take
desperate action.
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Simon has been making films
since he first picked up the family
video camera, at 13 years old.
After leaving school, he continued
honing his skills by working in a
variety of on-set roles, such as
production and video assistant, a
self-shooting camera operator and
an editor. He had the opportunity
to direct his first feature “Shark”,
in 2008, a coming of age drama
set in his hometown of Bristol. The
film went on to play in over 60 film
festivals around the world. In 2015,
his second feature was released,
“Judas Ghost”, a supernatural
horror filmed in a single location
and written by New York Times
best-selling author Simon R. Green.
He continues to develop short and
feature projects, whilst working as
a freelance editor.

EU SUNT PORTALUL
I AM THE DOORWAY

Timishort Film Festival 2018

Simon face filme de când a pus
prima data mâna pe camera video
a familiei, la 13 ani. După ce a
abandonat şcoala, a continuat să-şi
şlefuiască abilităţile, lucrând într-o
varietate de roluri de pe platoul
de filmare, precum asistent de
producţie, asistent video, operator
de camera de filmat autoportret
şi monteur. A avut oportunitatea
de a regiza primul său lungmetraj,
„Shank” [„Cuţit”], în 2008, o dramă
despre maturizare, a cărei acţiune
se petrece în oraşul natal Bristol.
Filmul a ajuns să fie proiectat în
peste 60 de festivaluri de film din
întreaga lume. În 2015, a fost lansat
cel de-al doilea lungmetraj al său,
„Judas Ghost” [„Fantoma lui Iuda”],
un film de groază supranatural,
filmat într-o singură locaţie şi
scris de Simon R. Green. Continuă
să dezvolte proiecte de scurt- şi
lungmetraj, în timp de lucrează ca
monteur independent.
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DINA DUMA

EI VIN DIN CENTRUL LUMII
THEY COME FROM THE CENTER OF THE WORLD

Macedonia/ Macedonia, 2017, 16’
Regia / Directed by: Dina Duma
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Visez la fiara ce trăieşte pe fundul lacului. Doar câţiva
oameni au văzut-o. Aerul îngheaţă, când ea e aproape
de tine, pentru că inima ei e prea rece. Se spune că
n-ar trebui s-o priveşti în ochi, pentru că şi inima ta va
îngheţa. Doar o femeie s-a uitat în ochii fiarei, dar inima
ei e tristă şi îngheţată demult.

34

I dream about the beast that lives at the bottom of
the lake. Only few people have seen it. The air freezes
when it’s near you, because its heart is too cold. They
say you should not look it in the eyes, because your
heart will freeze as well. Only one woman has looked
the beast in the eyes, but her heart is sad and frozen
long time ago.

Dina Duma s-a născut în Skopje
(Macedonia), în 1991. A absolvit
Facultatea de Arte Dramatice, din
Skopje, în cadrul Departamentului
de Regie de Film şi Televiziune,
în 2014. Filmul ei de absolvire,
„Ultimul act” (2014), a fost proiectat
în festivaluri internaţionale şi a
câştigat mai multe premii, inclusiv
Marele Premiu la Festivalul de Film
din Muntenegru. Cele mai recente
scurtmetraje ale ei, „Elena” (2016)
şi „Ei vin din centrul lumii” (2017)
au avut premiera la Festivalul
Noului Cinema/ „Festival du
Nouveau Cinéma”, din Montréal.
Dina a participat la programul
„Berlinale Talents”, în 2016. În
prezent, dezvoltă lungmetrajul ei
de debut, „Soră”. Proiectul „Soră” a
câştigat Premiul „Coco-Post Pitch”,
în cadrul platformei de cooperare
„Connecting Cottbus (CoCo)”,
din 2016 şi e dezvoltat în cadrul
platformei „LIM – Less is More” şi
al programului de burse „Nipkow
Programm” (2017).
Dina Duma was born in Skopje,
Macedonia, in 1991. She graduated
from the Faculty of Dramatic Arts in
Skopje, in the Department of Film
and Television Directing, in 2014.
Her graduation film, “The Last Act”
(2014) screened in international
festivals and won several awards,
including a Grand Prix at the
Montenegro Film Festival. Her most
recent short films, “Elena” (2016)
and “They come from the center
of the world” (2017), premiered at
the “Festival du Nouveau Cinéma”,
in Montréal. Dina participated in
“Berlinale Talents”, in 2016. She is
currently developing her debut
feature, “Sister”. This project has
won the “CoCo post-pitch” Award
at “Connecting Cottbus” (2016), and
is being developed at “LIM – Less
Is More” and “Nipkow Programm”
(2017).
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PHILBERT AIMÉ
MBABAZI

Elveţia, Ruanda/ Switzerland, Rwanda, 2018, 27’
Regia / Directed by: Philbert Aimé Mbabazi

Keza Lyn trăieşte cu vărul ei, Dudu, şi lucrează drept
chelneriţă într-un bar, unde înregistrează, în secret,
conversaţiile clienţior, cu dictafonul ei... O lume în jurul
ei, locuită de un sentiment de dezrădăcinare.
Keza Lyn lives with her cousin Dudu, and works as a
waitress in a bar, where she secretly records customers’
conversations with her dictaphone… A world around
her inhabited by a feeling of rootlessness.
3 - 7 Octombrie / October 3rd - 7th

Philbert Aimé Mbabazi is a
Rwandan director, born in 1990,
in Kigali. In 2011, he made his first
short film, “Rugano Destiny FM”,
which won the “Signis” for Best
emerging director Award, at the
Zanzibar International Film Festival
(“ZIFF”). He also worked as a fixer
and translator in Rwanda, for film
crews and foreign TV stations,
such as “Al Jazeera”, “BBC”. Since
2015, he is studying Bachelor in
cinema, at the “Haute Ecole d’Art
et de Design” in Geneva. His first
school film, “The Liberators”,
was presented in competition at
“Visions du Réel”, in Nyon, in 2016.
His second short film, “Versus”, was
screened at the International Film
Festivals in Oberhausen, Tampere
and Uppsala.

KEZA LYN

Timishort Film Festival 2018

Philbert Aimé Mbabazi e un
regizor ruandez, născut în 1990, în
Kigali. În 2011, a făcut primul său
scurtmetraj, „Ruhago Destiny FM”,
care a câştigat Premiul „Signis”,
pentru Cel mai bun regizor
debutant, la Festivalul Internaţional
de Film din Zanzibar („ZIFF”). A
lucrat, de asemenea, ca intermediar
şi traducător în Ruanda, pentru
echipe de film şi pentru posturi
de televiziune străine, precum „Al
Jazeera”, „BBC”. Din 2015, studiază
pentru Licenţa în cinematografie, la
Şcoala Înaltă de Artă şi Design din
Geneva. Primul lui film de şcoală,
„Eliberatorii”, a fost prezentat în
competiţia Festivalului de film
documentar „Visions du Réel” de la
Nyon, în 2016. Al doilea scurtmetraj
al lui, „Versus”, a fost proiectat la
Festivalurile internaţionale de
film din Oberhausen, Tampere şi
Uppsala.
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LYUBO YONCHEV

TIMMY
TIMMY

Bulgaria, Germania, Belgia/ Bulgaria, Germany, Belgium, 2018, 15’
Regia / Directed by: Lyubo Yonchev
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E posibil să-ţi părăseşti copilul… de două ori? Când
o mamă înstrăinată se întoarce în Bulgaria ca săşi răpească propriul fiu de 12 ani, ea află că nu e
întotdeauna uşor să eviţi să faci aceleaşi greşeli. Ea e
hotărâtă să nu-şi mai părăsească fiul din nou.
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Is it possible to leave your child... twice? When an
alienated mother returns to Bulgaria to abduct her
own 12-year-old son, she learns that it is not always
easy to avoid making the same mistakes. She is
determined not to leave her son again.

Lyubo Yonchev e un regizor, scriitor
şi producător premiat, născut pe 16
februarie 1983, în Plevna (Bulgaria).
A absolvit regia de film la Noua
Universitate Bulgară. Debutul lui
profesional e scurtmetrajul de
ficţiune „Stea căzătoare”, care a
fost nominalizat pentru cea de-a
29-a ediţie a Premiilor Europene
de Film, în 2016, selectat şi premiat
la multe festivaluri internaţionale.
Lyubo devine membru al Asociaţiei
Bulgare a Regizorilor de Film. Din
2016, e membru al Academiei
Europene de Film. În 2017, Lyubo
a fost selectat ca participant la
cea de-a 11-a ediţie a programului
„Talents Sarajevo”.
Lyubo Yonchev is award-winning
director, writer and producer,
born on 16th of February 1983,
in Pleven, Bulgaria. He graduated
film directing from New Bulgarian
University. His professional debut
is the short fiction film “Shooting
Star”, which has been nominated
for the 29th European Film Awards
2016, selected and awarded at
many international festivals. Lyubo
Yonchev becomes a member
of the Bulgarian Association of
Film Directors. Since 2016, he
is a member of European Film
Academy. In 2017, Lyubo has been
selected as participant in the 11th
Talents Sarajevo.
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ELLA KHON

WHO SANK YOUR SHIPS?
Israel/ Israel, 2017, 24’
Regia / Directed by: Ella Khon

Yuli, o fotografă militară minionă, e îndrăgostită
de Michael. Michael are o iubită. Într-o noapte, Yuli
este martoră la o ceartă între ei şi se hotărăşte să-l
urmărească pe Mihael. Prin ochii visători ai lui Yuli, o
noapte posomorâtă din armată devine magică.
Yuli, a petite military photographer, is in love with
Michael. Michael has a girlfriend. One night, Yuli
witnesses a fight between them and decides to follow
Michael. Through Yuli’s dreamy eyes, a dreary military
night becomes magical.
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Ella Kohn was born in Jerusalem,
Israel, in 1990. She served in the
IDF as a Military Photographer and
her experiences during her military
service inspired her in creating her
short thesis film: “Who Sank Your
Ships?”. Ella holds an MA in Film
Studies from the Steve Tisch School
of Film and Television, Tel Aviv
University. She currently works as
an editor and is developing her first
feature film, which is also based on
her experience in the military.

CINE ŢI-A ÎNECAT CORĂBIILE?
MA KARA YALDA? TAVU LACH HASFINOT?

Timishort Film Festival 2018

Ella Kohn s-a născut în Ierusalim, în
1990. A servit în Forţele Israeliene
Defensive ca fotograf militar, iar
experienţele ei din timpul stagiului
militar au inspirat-o în crearea
scurtmetrajului ei de diplomă,
„Cine ţi-a înecat corăbiile?”. Ella are
un master în studii de film, de la
Şcoala de Film şi Televiziune „Steve
Tisch” a Universităţii din Tel Aviv.
În prezent, lucrează ca monteur
şi dezvoltă primul ei lungmetraj,
care e, de asemenea, bazat pe
experienţa ei în armată.
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VLAD
DÂMBOVICEANU

România/ Romania, 2017, 11’
Regia / Directed by: Vlad Dâmboviceanu

Povestea se desfăşoară într-un orăşel de provincie din
România, în timpul unui regim comunist sau fascist. Un
inspector de poliţie investighează moartea violentă a
unei coafeze. Asistat de un sergent local, inspectorul
intervievează colegele coafezei, care îl trimit către
pescarul local, Nea Costel. Pescarul vorbeşte despre
o specie nouă şi agresivă de peşti şi despre o lumină
mare (OZN?). Inspectorul îl arestează: unul din cârligele
lui de pescuit a fost găsit în părul victimei.
The story is set somewhere in rural Romania, during
a communist or a fascist regime. An inspector is
investigating the violent death of a local hairdresser.
With the help of a local seargent, the inspector follows
the clues pointing towards the local fisherman. The
fisherman speaks about an aggressive new species of
fish, and also about a big light (UFO?). The inspector
arrests him: one of his fishing hooks was found in the
victim’s hair.
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Vlad Dâmboviceanu was born on
the 17th of September 1973. He
graduated from the University of
Bucharest, with a BA in Philosophy
and an MA in Religious Studies.
Since 1996, he has worked in
advertising, and, in 2014, he
discovers the art of cinema. In
1999, along with 4 partners, he
founded “ADDV” (today, “Havas
Worldwide Bucharest”), one of the
oldest Romanian ad agencies. Since
then, he has been writing copy,
scripts, strategies, presentations,
and, lately, doing work in film,
developing personal film projects,
as well as helping his company in
the film production field.

ATACUL PEŞTILOR BURETE
THE SPONGE FISH ATTACK

Timishort Film Festival 2018

Vlad Dâmboviceanu s-a născut
pe 17 septembrie 1973. A absolvit
Universitatea din Bucureşti, cu o
licenţă în filosofie şi un master
în studii religioase. Din 1996,
lucrează în publicitate, iar, în 2014,
descoperă arta cinematografică.
În 1999, alături de 4 parteneri,
a fondat „ADDV” (astăzi, „Havas
Worldwide Bucharest”), una
din cele mai vechi agenţii de
publicitate din România. De atunci,
scrie reclame, scenarii, strategii,
prezentări şi, în ultima vreme, face
film, dezvoltând proiecte personale
de film, precum şi ajutându-şi
compania în domeniul producţiei
de film.
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ANDREEA LĂCĂTUŞ

BESTIA
THE BEAST

România/ Romania, 2017, 17’
Regia / Directed by: Andreea Lăcătuş

Iulică şi Denis, doi tineri poliţişti dintr-un oraş de
munte, au o zi grea la muncă: ei trebuie să găsească
bestia care umblă liberă pe străzi. Între timp, vocea
poporului are de spus alte poveşti.
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Iulică and Denis, two young policemen in a mountain
town, have a hard day at work: they must find the
beast running free on the streets. Meanwhile, the voice
of the people has to tell other stories.
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Andreea Lăcătuş (n. 1993) e un
cineast român, care trăieşte şi
munceşte în Bucureşti (România).
A absolvit, cu o licenţă şi un master
în regie de film, Universitatea
Naţională de Artă Teatrală şi
Cinematografică „I.L. Caragiale”
din Bucureşti, în 2015/ 2017 (la
clasa prof. Copel Moscu) şi a făcut
un semestru la Universitatea
„Eszterházy Károly”/ „Eszterházy
Károly Egyetem”, sub îndrumarea
regizorului maghiar Csaba Bollok.
Andreea a făcut parte din Atelierul
„Midpoint”, din Ponesice (Cehia),
cu scenariul „Între vârfurile zilei”, în
2016. În 2017, a câştigat o rezidenţă
de scriere dramatică în Cluj, unde
a scris piesa „Succes. Mici anxietăţi
contemporane”. A lucrat ca asistent
de regie şi asistent de producţie
la multe filme şi reclame, în
România şi în străinătate. Andreea
adoptă o perspectivă dulceamăruie în abordarea sa faţă de
cinematografie.
Andreea Lăcătuş (b. 1993) is a
Romanian filmmaker living and
working in Bucharest, Romania.
She graduated with a BA and MA in
Film Direction, from the National
University of Theatre and Film
“I. L. Caragiale”, in Bucharest, in
2015/ 2017 (class of Prof. Copel
Moscu), and took a semester at
“Eszterházy Károly” University,
under the tutoring of Hungarian
film director Csaba Bollok. Andreea
was part of “Midpoint” Workshop in
Ponesice, Czech Republic, in 2016.
In 2017, she won a dramaturgy
residency in Cluj, Romania, where
she wrote the play “Success. Small
contemporary anxieties”. She
worked as an assistant director and
assistant producer on many films
and commercials, in Romania and
abroad. She takes a bitter-sweet
angle in her approach to cinema.
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ADINA DULCU

România/ Romania, 2018, 12’
Regia / Directed by: Adina Dulcu

O insula pe un lac, în mijlocul oraşului. Un spaţiu
suspendat, unde Ana se duce să se refugieze, în fiecare
zi. Acolo, încearcă ea să se reconecteze cu sine însăşi,
cu amintirile şi cu emoţiile ei. Dar această insula va
deveni şi un teritoriu al transcendenţei, unde Ana va
găsi puterea să lase în urmă un trecut dureros.
An island on a lake, in the middle of the city. A
suspended space, where Ana goes running every day.
It is there that she tries to reconnect with herself, with
her memories and emotions. But this island will also
become a territory of transcendence, where Ana will
find the strength to leave a painful past behind.
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Adina Dulcu graduated from “I.
L. Caragiale” National University
of Theater and Film, in Bucharest,
and obtained a Masters’ degree
in Film Studies, at the “Université
Toulouse Jean Jaurès”. She lives
between Romania and France and
has developed a multi-layered
career as a producer, scriptwriter,
head of development and assistant
director. Her first short film as a
director, “Network Unavailable”,
has just concluded its international
festival circuit. Adina is in
development with her first feature,
“Chemistry”, initiated at “L’Atelier
Scénario Fémis”. The project was
already selected at “Transilvania
Pitch Stop 2017” (at “Transilvania”
IFF) and at “CineLink Development
Workshop and Coproduction
Market 2018” (at Sarajevo IFF).

INSULA
THE ISLAND
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Adina Dulcu a absolvit
Universitatea Naţională de Artă
Teatrală şi Cinematografică,
Bucureşti, şi a obţinut o diplomă
de master în studii de film, de la
Universitatea „Jean Jaurès” din
Toulouse/ „Université Toulouse
«Jean Jaurès»”. Trăieşte între
România şi Franţa şi-a dezvoltat
o carieră pe mai multe niveluri,
ca producător, scenarist, şef
de departament şi asistent de
regie. Primul ei scurtmetraj ca
regizor, „Reţea indisponibilă”,
tocmai ce şi-a încheiat circuitul
festivalier internaţional. Adina e în
dezvoltarea primului ei lungmetraj,
„Chimie”, iniţiat la Atelierul de
Scenariu „Fémis”. Proiectul a fost
deja selectat la „Transilvania Pitch
Stop 2017” şi la Atelierul „CineLink
and Coproduction Market” (în
cadrul Festivalului Internaţional de
Film de la Sarajevo), din 2018.
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VERA SURĂŢEL

MISTERUL UNUI CAZ SIMPLU
THE MYSTERY OF A SIMPLE CASE

România/ Romania, 2017, 18’
Regia / Directed by: Vera Surăţel

Grigore Toma, bucătar de profesie şi însurat din
dragoste cu Eliza Rumeanţev, o croitoreasă, dezvoltă,
de curând, un interes faţă de vecina tinerică de pe etaj.
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A cook that goes by the name Grişa (48 years old) is
happily married with Eliza (45 years old), but all of the
sudden, he develops a crush on the young woman
next door.
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Născută în Chişinău (Republica
Moldova), în 1995, Vera a absolvit
Liceul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, în 2014 şi Universitatea
Naţională de Artă Teatrală şi
Cinematografică „I. L. Caragiale”,
Facultatea de Film, specializarea
Regie de Film şi Televiziune, în 2017.
În prezent, urmează un master în
regie. A mai regizat: „Fabula Corbul
şi Vulpea” (animaţie, 2014), „Vedem
atâtea nenorociri că asta pare în
plus” (experimental, 2015), „Se
vede tot? Tehnic, nu, staţi liniştiţi”
(documentar, 2016).
Born in Chişinău (Republic of
Moldova), in 1995, Vera graduated
the High School of Moldova’s
Academy of Sciences, in 2014, and
the National University of Theatre
and Film “I.L. Caragiale”, Faculty
of Film, Department of Film & TV
Direction, in 2017. She is presently
pursuing a Masters’ degree in Film
Direction. She has also directed:
“The Fable ‘The Fox and the
Raven’” (animation, 2014), “We
see so many misfortunes that this
seems additional” (experimental,
2015), “Can you see everything?
Technically, no, stay calm”
(documentary, 2016).
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SERGHEI
CHIVIRIGA

România/ Romania, 2017, 12’13’’
Regia / Directed by: Serghei Chiviriga

Când un client dubios intră în magazinul tău de
pompe funebre, atunci e timpul să investighezi.
Într-o seară obişnuită, un bătrân comandă 12 coroane
funerare de la casa de pompe funebre deţinută de
familia Kruchowsky. Fără a scoate vreo vorbă, bătrânul
părăseşte incinta. Domnul şi doamna Kruchowsky
devin suspicioşi şi încep să investigheze acest potenţial
asasin.
When a suspicious customer enters your funeral home,
then it’s time to investigate. The Kruchowsky family
owns a funeral home. One day, an old man orders
twelve funerary wreaths with sympathy messages for
many relatives and friends. Mr. and Mrs. Kruchowsky
become suspicious and start to investigate this
potential cold-blooded assassin.
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Serghei Chiviriga is a filmmaker,
animator and actor, based in
Bucharest. While studying acting,
he starts to explore the world of
animation. First as a 3D animator,
then he begins to develop his own
stop motion short which, three
years later, became “The best
costumer”. After finishing shootings
for the movie, he works with a
local electro fusion band on their
new music video, a combination
of live-action and 2D animation.
These projects will mark his debut
as a filmmaker.

CEL MAI BUN CLIENT
THE BEST CUSTOMER

Timishort Film Festival 2018

Serghei Chiviriga e cineast,
animator şi actor, stabilit în
Bucureşti. În timp ce studiază
actoria, începe să exploreze lumea
animaţiei. Mai întâi ca animator
„3D”, apoi a început să dezvolte
propriul lui scurtmetraj stop-cadru,
care, trei ani mai târziu, a devenit
„Cel mai bun client”. După ce
termină de filmat pentru film,
lucrează cu o trupă locală de
muzică „electro fusion”, pentru
noul lor videoclip, o combinaţie de
filmare pe viu (cu personaje reale)
şi animaţie „2D”. Aceste proiecte
vor marca debutul lui ca cineast.
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ALEX IUREŞ

LINIŞTE
SILENCE

România, Austria/ Romania, Austria, 2018, 15’
Regia / Directed by: Alex Iureş
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Doi frați care nu s-au mai văzut de mult timp, se
întâlnesc să stabilească detaliile înmormântării mamei
lor. Mama a murit neașteptat, în urma unui atac
cerebral. Întâlnirea aduce suferință și acuzații, lucruri
nespuse și mărturisiri dureroase. Și o ultimă întrebare
care rămâne fără răspuns: mai sunt o familie? Au fost
vreodată?
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Two brothers who haven’t seen each other for a long
time, meet to decide the arrangements for their
mother’s funeral. She died unexpectedly, of a brain
stroke. It is a time for grief and remorse, but also
accusations and unsaid things. And one last question
remains unanswered: can they still be a family? Were
they ever?

Alex Iureş s-a născut la Bucureşti
(România), în 1984. E un regizor
autodidact, care şi-a făcut ucenicia
în film în domeniul producţiei de
film. În 2008, a regizat scurtmetrajul
„Undeva în Bucureşti”, iar, în 2009,
„Familia P.”. „Linişte” e al treilea
scurtmetraj al lui.
Alex Iures was born in Bucharest,
Romania, in 1984. He is a selftaught director and has done his
film apprenticeship in the field
of film production. In 2008, he
directed the short “Somewhere in
Bucharest”, and, in 2009, “Family P”.
“Silence” is his third short film.

COMPETIȚIE NAȚIONALĂ | NATIONAL COMPETITION

SARRA
TSORAKIDIS

România/ Romania, 2018, 27’40’’
Regia / Directed by: Sarra Tsorakidis

Prietenii tăi nu mai sunt atât de amuzanţi, când tu
eşti cea de care râd. La o cină în curtea prietenilor
săi, Zoe, o femeie de 30 de ani, îl prezintă de Duncan,
noul ei iubit străin. Toată lumea pare să se înţeleagă
de minune, însă Zoe are un secret, care îi apasă din
ce în ce mai tare pe conştiinţă. Starea ei transformă
întâlnirea într-un pretext ideal pentru ceartă, iar toate
personajele îşi pot exprima, în sfârşit, adevărul.
Your friends aren’t so funny anymore, when you’re
the one they’re laughing at. At a dinner party with
her friends, Zoe introduces Duncan, her new foreign
boyfriend. Everybody seems to get along, but Zoe
has a secret that is weighing her down. Her mood
transforms the evening in the perfect opportunity
for scandal and all the characters get the chance to
express how they really feel.
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Sarra Tsorakidis graduated Film
Directing in 2013, at the National
University of Theater and Film “I.
L. Caragiale”, in Bucharest. She
wrote and directed several short
movies that have been selected in
festivals around the world. She is
currently preparing for her debut
feature, that she plans on shooting
sometime in the next two years.

IEDERA
IVY
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Sarra Tsorakidis a absolvit regie
de film în 2013, la Universitatea
Naţională de Artă Teatrală şi
Cinematografică „I. L. Caragiale”,
din Bucureşti. A scris şi regizat mai
multe scurtmetraje, care au fost
selectate în festivaluri din întreaga
lume. În prezent, se pregăteşte
pentru lungmetrajul ei de debut,
pe care plănuieşte să-l filmeze
cândva în următorii doi ani.
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STELA PELIN

DATE NIGHT
DATE NIGHT

România/ Romania, 2017, 17’
Regia / Directed by: Stela Pelin
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Andrei lucrează la o spălătorie de maşini. Din cauza
unor evenimente nefericite, este concediat. Este o
veste foarte proastă pentru Andrei, având în vedere
că, în curând, se însoară. Acasă, cuplul începe să
se contrazică pe tema nunţii şi Andrei începe să îi
povestească logodnicei o întâmplare de demult,
pentru a evita cearta. Cine ar fi ştiut că va fi o idee
proastă?
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Andrei works at a crummy car-wash. Due to a series of
unfortunate events, he gets fired. This is terrible news
for Andrei, giving the fact that he is getting married
soon. At home, the couple gets in quarrel, and Andrei
tells a story to avoid the fight. Who knew this was
going to be a bad idea?

Stela Pelin s-a născut în 1989, în
Chişinău (Republica Moldova).
E o debutantă în industria
românească de film. A absolvit
masterul în regie de ficţiune, la
Universiteatea Naţională de Artă
Teatrală şi Cinematografică „I. L.
Caragiale”, în septembrie 2015.
Documentarul ei, „Kurgan Oblast”,
şi scurtmetrajul „Zidul” au fost
proiectate la festivaluri din întreaga
lume. În prezent, lucrează pentru
o renumită casă de producţie
şi post-producţie, care produce
documentare şi scurtmetraje.
Stela Pelin was born in 1989,
in Kishinev, Moldavia. She is a
newcomer in the Romanian Film
Industry. She graduated the MA in
Directing Fiction, at the National
University of Theater and Film
“I. L. Caragiale”, in September
2015. Her documentary “Kurgan
Oblast” and short film “The Wall”
have been screened at festivals
around the world. She is currently
working for a noted production
and post-production company,
that produces documentaries and
shorts.
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ANDREI
OLĂNESCU

România/ Romania, 2017, 10’
Regia / Directed by: Andrei Olănescu

O călătorie iniţiatică a unui melc. O simplă întâlnire
cu o oglindă pierdută îi schimbă viaţa şi îi dă un sens.
Este astras de reflexia ei, până ce totul se pierde şi visul
melcului se adânceşte definitiv...
A snail has a journey. He meets a lost mirror and he
thinks that his life has an important purpose. The snail
is curious about his own reflection, until everything
gets lost in his mind and the dream of the snail
becomes confused…
3 - 7 Octombrie / October 3rd - 7th

Andrei Olănescu, twenty-two
years old student at the National
University of Theater and Film “I.
L. Caragiale”, is studying to fulfill
his dream of becoming a director.
After he graduated Beaux-Arts High
School, in 2015, Andrei decided to
move from his hometown, Râmnicu
Vâlcea, to Bucharest.

A LONG STORY SHORT
A LONG STORY SHORT
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Un student de douăzeci şi doi de
ani la Universitatea Naţională de
Artă Teatrală şi Cinematografică
„I. L. Caragiale”, Andrei Olănescu
studiază pentru a-şi îndeplini
visul de a deveni regizor. După ce
a absolvit Liceul de Arte, în 2015,
Andrei s-a hotărât să se mute din
oraşul natal, Râmnicu Vâlcea, la
Bucureşti.
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CRISTIAN PLESH

TURA DE NOAPTE
NIGHTWATCH

România/ Romania, 2018, 11’
Regia / Directed by: Cristian Plesh
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Pentru oameni, nopţile de vară sunt pentru distracţie.
Pentru vampiri, ele nu sunt altceva decât un râu
constant de ispite. Dragoste, piele, naivitate şi
transpiraţie se găsesc la orice colţ de stradă. Tot ce e
nevoie pentru ca oraşul să devină un loc de hrănire
este ca un vampir să se trezească într-o pasă proastă.
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For humans, summer nights are nothing but fun. For
vampires, they are nothing but an overwhelming
amount of temptations. Love, skin, naivety, and sweat
ooze from every corner of the street. All it takes is for
a vampire to wake up in a bad mood, and the city
turns into his feeding ground. And so, our vampire’s
nightwatch has begun… and he is in a bad mood.

Cristian Plesh a absolvit secţia de
regie de la Universitatea Naţională
de Artă Teatrală şi Cinematografică
„I. L. Caragiale” („UNATC”), în 2010.
După o scurtă perioadă petrecută
în Malaezia, Cristian s-a mutat
în Los Angeles, cu dorinţa de
a-şi urmări visul hollywoodian.
Primii ani i-a petrecut lucrând
îndeaproape cu Institutul American
de Film/ „American Film Institute”
(„AFI)”, învăţând abordarea
americană a filmelor. În prezent,
Cristian şi-a mutat atenţia asupra
eforturilor de a găsi investitori
pentru cele două scenarii de
lungmetraj pe care le-a dezvoltat şi
care sunt gata de a fi produse.
Cristian Plesh graduated Film
Direction, from the National
University of Theatre and Film “I.
L. Caragiale” (“UNATC”), in 2010.
After a short period spent in
Malaysia, Cristian moved to Los
Angeles, with the wish to pursue
his Hollywood dream. He spent
the first years working closely with
the American Film Institute (“AFI”),
learning the American approach to
films. Currently, Cristian has shifted
his attention to the efforts to find
investors for the two feature film
screenplays, which he developed
and are ready to be produced.
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Videorama
Videorama
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JUANITA ONZAGA

CÂNTECUL NOSTRU CĂTRE RĂZBOI
NUESTRA CANCIÓN A LA GUERRA
OUR SONG TO WAR
Belgia, Columbia/ Belgium, Colombia, 2018, 14’09’’
Regia / Directed by: Juanita Onzaga
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Oameni-crocodili, un râu mistic, nişte puşti cărora le
place pescuitul şi un război care sfârşesc împărţind
acelaşi tărâm columbian: Bojaya. În acest loc, sătenii au
credinţe ciudate şi sărbătoresc ritualul morţii, novena,
„Novenario”. Acesta s-ar putea să fie începutul unei
poveşti foarte lungi, în care spiritele şi oamenii se
întâlnesc, pentru a învăţa ce rămâne în viaţă, după
sfârşitul războiului.
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Crocodile-men, a mystic river, some kids who like
fishing, and a war, end sharing the same Colombian
land: Bojaya. In this place, villagers have strange beliefs
and celebrate the “Novenario” death ritual. This might
be the beginning of a very long story, where spirits
and humans meet each other to learn what is there to
life, after the end of war.

Juanita Onzaga e regizor şi
director de imagine columbianobelgian. Scurtmetrajul ei „Jungla
te cunoaşte mai bine decât te
cunoşti tu”/ „La jungla te conoce
mejor que tu mismo” a fost premiat
la Berlin, în 2017 şi a fost selectat
în festivaluri precum cele din San
Sebastian, Sao Paulo, Reykjavik,
Vilnius şi Cartagena. A studiat
cinematografia în Bruxelles,
obţinând o licenţă de director de
imagine, la Institutul de Arte Media
/ „IAD” – „Institut des artes de
diffusion”, în Louvain-La-Neuve şi
un master în regie de film, la Şcoala
de Arte „LUCA” – „Hogeschool SintLukas Brussel”. A lucrat ca regizor
şi director de imagine pentru mai
multe scurtmetraje, documentare
şi videoclipuri. Acum, lucrează la
primul ei lungmetraj, „Peisajele pe
care le cauţi”/ „The Landscapes that
You Seek”.
Juanita Onzaga is a ColombianBelgian film director and
cinematographer. Her short film
“The Jungle Knows You Better
Than You Do”/ “La jungla te
conoce mejor que tu mismo”
was awarded at Berlin IFF, in 2017,
being selected in festivals as
those in San Sebastian, Sao Paulo,
Reykjavik, Vilnius, and Cartagena.
She studied cinema in Brussels,
obtaining a Bachelor in Direction
of Photography, at the Institute of
Media Arts/ “IAD” – “Institut des
artes de diffusion”, and a Masters
in Film Direction, at “LUCA” School
of Arts/ “Hogeschool Sint-Lukas
Brussel”. She worked as a director
and DoP for several short films,
documentaries and video clips.
Now, she is developing her first
feature film, “The Landscapes That
You Seek”.
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YURI ZHIROV &
AVET OGANESYAN

Avet Oganesyan is a director and
writer, known for the short films
“Ultra Tennis” (2018) and “On Air”
(2012).

ULTRA TENNIS
Rusia/ Russia, 2017, 3’56’’
Regia / Directed by: Yuri Zhirov & Avet Oganesyan

„Ultra Tenis” e o bătălie sportivă intergalactică virtuală
a titanilor. Rivali ireconciliabili, cot la cot cu avatarurile
lor tridimensionale, s-au ciocnit pe câmpul de luptă.
Cum să-l găseşti pe cel mai puternic atlet, pe tărâmul
unei asemenea abilităţi, în care un jucător care apasă
pe un singur buton e un profesionist?
“Ultra Tennis” is an intergalactic virtual sports battle of
the titans. Irreconcilable rivals, side to side with their
3D-avatars, once again collided on the battlefield. How
to find the strongest athlete, in the land of such skill,
where the one-button player is a pro?
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Having started his career with
amateur feature film, Yuri realized
that he doesn’t see his life without
cinema. As a result, he immersed
himself in the shooting short films
and music videos, what makes him
incredibly happy. Young, bright, full
of enthusiasm.

ULTRA TENIS
УЛЬТРА ТЕННИС
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Începându-şi cariera cu
lungmetraje de amator, Yuri şi-a
dat seama că nu-şi vede viaţa fără
cinematografie. Drept urmare, s-a
dedicat filmării de scurtmetraje
şi videclipuri musicale, ceea ce-l
face incredibil de fericit. Tânăr,
promiţător, plin de entuziasm.
Avet Oganesyan e un regizor
şi scenarist, cunoscut pentru
scurtmetrajele „Ultra Tennis” (2018)
şi „În aer”/ „On Air” (2012).
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SAMI VAN INGEN

FLACĂRĂ
POLTE
FLAME
Finlanda/ Finland, 2018, 15’
Regia / Directed by: Sami van Ingen
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O melodramă fracturată, bazată pe cadre deteriorate
din ultimele minute ale singurei role de nitrat rămase
din lungmetrajul pierdut „Silja – nuorena nukkunut”/
„Silja: Adormită de tânără” (1937), regizat de Teuvo
Tulio. Toate copiile de proiecţie şi negativul filmului
au fost distruse într-un incendiu al studioului, din
1959. O secvenţă din mijlocul filmului a fost găsită la
Cinemateca Franceză/ „La Cinémathèque Française”
din Paris, în 2015.
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A fractured melodrama, based on damaged frames
from the last minutes of the only remaining nitrate reel
of the lost feature film “Silja – nuorena nukkunut”/ “Silja
– Fallen Asleep When Young” (1937), directed by Teuvo
Tulio. All screening prints and the negative of the film
were destroyed in a 1959 studio fire. A sequence from
the middle of the film was found at “La Cinémathèque
Française” in Paris, in 2015.

Născut în 1964, Sami van Ingen
e un veteran în filmul alternativ
finlandez, la care lucrează ca
artist, lector şi curator încă de la
sfârşitul anilor 1980. Trăieşte şi
munceşte în Helsinki (Finlanda).
Van Ingen şi-a terminat studiile
doctorale la Academia de
Arte Plastice a Universităţii
din Helsinki/ „Taideyliopiston
Kuvataideakatemia”, în 2012. În
lucrările sale, foloseşte adesea
materiale luate la întâmplare
sau găsite. Lucrările sale au fost
văzute, de-a lungul anilor, în multe
expoziţii şi festivaluri naţionale şi
internaţionale, inclusiv Trienala de
Artă de la Tbilisi în 2012, în sala
de expoziţii „Kunsthalle Helsinki”/
„Helsingin Taidehalli”, în 2005 şi în
Muzeul de Artă „Sara Hildén”/ „Sara
Hildénin taidemuseo”, din Tampere
(Finlanda), în 2002.
Born in 1964, Sami van Ingen is a
veteran in alternative Finnish film,
where he has worked as an artist,
lecturer and curator, since the
late 1980s. He lives and works in
Helsinki, Finland. Van Ingen finished
his doctoral studies in the Academy
of Fine Arts, at the University of
Arts in Helsinki/ “Taideyliopiston
Kuvataideakatemia”, in 2012.
He often uses random or found
materials, in his works. His works
have been seen in many national
and international exhibitions and
festivals, over the years, including
Tbilisi International Triennial (2012),
at Kunsthalle Helsinki/ “Helsingin
Taidehalli” (2005), and at “Sara
Hildén” Art Museum/ “Sara Hildénin
taidemuseo” in Tampere, Finland
(2002).
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MANDY KREBS

PATTERN LANGUAGE
Germania/ Germany, 2018, 14’15’’
Regia / Directed by: Mandy Krebs

Străzi. Canale. Clădiri. Spaţii verzi. În unele locuri,
muchii şi crăpături întrerup ediţia miniaturală a oraşului
pustiit. O voce ne confruntă cu neajunsurile şi propune
soluţii. În comparaţie cu asta e implementarea
practică, sub forma măsurilor privind noi construcţii şi
reconstrucţii. Filmul „Limbaj de şablonare” abordează
chestiuni de dezvoltare urbană, pe baza actualelor
proiecte de construcţie din oraşul Berlin.
Streets. Canals. Buildings. Green spaces. In some
places, edges and cracks are interrupting the miniature
edition of the deserted city. A voice confronts us
with the shortcomings and proposes solutions. In
comparison to this is the practical implementation,
in the form of new construction and reconstruction
measures. The film “Pattern Language” deals with
questions of urban development, on the basis of
current construction projects in the city of Berlin.
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Mandy Krebs was born in
Magdeburg (GDR), in 1987, and lives
in Berlin, Germany. She studied
Fine Arts at the University of Arts/
“HBK” Braunschweig, until 2013.
Her work was shown in several
exhibitions and festivals, including
“WRO” Media Art Biennale/
“Międzynarodowe Biennale Sztuki
Mediów WRO”, Athens “Video*/
Art” International Festival of Digital
Arts & New Media, and Jihlava
International Documentary Film
Festival.

LIMBAJ DE ŞABLONARE
PATTERN LANGUAGE
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Mandy Krebs s-a născut în
Magdeburg (Republica Democrată
Germană), în 1987 şi trăieşte în
Berlin (Germania). A studiat artele
plastice, la Universitatea de Arte/
„Hochschule für Bildende Künste”
– „HBK” din Braunschweig, până în
2013. Opera sa a fost prezentată în
mai multe expoziţii şi festivaluri,
inclusiv: Bienala de Artă Media
„WRO”/ „Międzynarodowe Biennale
Sztuki Mediów WRO” [„Wizualnych
Realizacji Okołomuzycznych”],
Festivalul Internaţional de Arte
Digitale „Video*/ Art” din Atena/
„Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών
Τεχνών της Ελλάδας” şi Festivalul
Internaţional de Film Documentar
de la Jihlava (Cehia).
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HANNALEENA
HAURU

FILMUL DESPRE HOCHEIUL PE GHEAŢĂ, AL LUI
HEIDI
HEIDIN SUUNNITTELEMA JÄÄKIEKKOELOKUVA
THE ICE HOCKEY FILM BY HEIDI
Finlanda/ Finland, 2017, 5’
Regia / Directed by: Hannaleena Hauru
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Fantezia lui Heidi în legătură cu jucătorul de hochei
Lauri Mäntyvaara eşuează încontinuu. Filmul studiază
întâlnirile dintre cinematograful vizual şi cel tactic
şi schimbarea în structurile de putere ale privirii
cinematice.
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Heidi’s fantasy about hockey player Lauri Mäntyvaara
is continuously failing. The film studies the encounters
of optical and haptic cinema, and the change in the
power structures of the cinematic gaze.

Născută în 1983, Hannaleena
Hauru a absolvit Şcoala de Artă,
Muzică şi Media/ „Taide, musiikki
ja media” a Universităţii de Ştiinţe
Aplicate din Tampere/ „Tampereen
Ammattikorkeakoulu” – „TAMK”
(Finlanda), în 2007 şi Universitatea
de Artă şi Design/ „UIAH”, din
Helsinki, în 2011. A fost pentru
prima dată recunoscută pentru
scurtmetrajul ei „Dacă eu cad”/
„Jos kaadun”, care a avut premiera
la Festivalul de Film de la Cannes,
în cadrul „Săptămânii Criticii
Internaţionale”/ „La Semaine de
la Critique”, şi a fost premiat la
Festivalul de Film de la Tampere,
Festivalul de Scurtmetraj de la
Oberhausen şi la Festivalul de
Scurtmetraj de la Uppsala. Anterior,
a studiat teatru şi cercetare
dramaturgică la Universitatea din
Tampere/ „Tampereen yliopisto” şi
a lucrat în domeniul teatrului, ca
producător.
Born in 1983, Hannaleena Hauru
has graduated from Tampere
University of Applied Sciences/
“Tampereen Ammattikorkeakoulu”,
School of Art, Music and Media/
“Taide, musiikki ja media”, in
Finland, in 2007, and from the
University of Art and Design
Helsinki – “UIAH”, in 2011. She was
first acknowledged with her short
film “If I Fall”/ “Jos kaadun”, that was
premiered in Festival de Cannes,
during the International Critics’
Week/ “La Semaine de la Critique”,
and got awarded in Tampere Film
Festival, Oberhausen Short Film
Festival and in Uppsala Short Film
Festival. Previously, she had studied
Theatre and Drama Research in
Tampere University and worked in
the field of theatre, as a producer.
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SHIRLEY BRUNO

AN EXCAVATION OF US

Franţa, Haiti/ France, Haiti, 2017, 11’
Regia / Directed by: Shirley Bruno

Umbrele armatei lui Napoleon se lasă peste o barcă,
ce călătoreşte prin misterioasa cavernă, denumită
după legenda sa, Marie Jeanne, o femeie-soldat care a
luptat în Revoluţia Haitiană. Această bătălie dinăuntrul
cavernei ei va deveni cea mai de success revoluţie a
sclavilor din istorie.
The shadows of Napoleon’s army fall upon a boat
traveling through the mysterious cave, named after
her legend, Marie Jeanne, a female soldier who fought
in the Haitian Revolution. It is this battle inside her
cave that will become the most successful slave
revolution in history.
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Shirley Bruno is a Haitian-American
filmmaker, living and working
between New York, Paris, and Haiti.
She creates modern myths that
explore the everyday, the Sacred,
and the intimate violence in the
things left unsaid, that mark us
generation after generation. Her
most recent shorts, “Tezen” and
“An Excavation of Us”, continue to
screen internationally in festivals,
galleries, and television. Currently,
Shirley is developing her first
feature film in Haiti at “LIM”, a part
of “Le Groupe Ouest”/ “The Eastern
Group”.

O EXCAVARE A NOASTRĂ
LE DÉTERREMENT DE NOUS
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Shirley Bruno e o cineastă
haitiano-americană, care trăieşte şi
munceşte între New York, Paris şi
Haiti. Ea creează mituri moderne,
care explorează cotidianul, Sacrul,
violenţa intimă în lucrurile rămase
nespuse, care ne marchează
generaţie după feneraţie. Cele
mai recente scurtmetraje ale ei,
„Tezen” şi „O excavare a noastră”,
continuă să fie proiectate la nivel
internaţional, în festivaluri, galerii
şi în televiziune. În prezent, Shirley
dezvoltă primul ei lungmetraj
în Haiti, în cadrul platformei
„LIM – Less Is More” [„Mai puţin e
mai mult”], parte a „Grupului de
Est”/ „Le Groupe Quest”, pentru
pregătirea scenariilor.
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VLADIMIR
MOROZOV

PE SCENĂ
НА СЦЕНЕ
ON STAGE
Rusia/ Russia, 2018, 3’54’’
Regia / Directed by: Vladimir Morozov
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Viaţa unui om e acompaniată de melodii subtile, care
vin din locuri necunoscute. Filosofii antici descriau
Universul drept o uriaşă coardă întinsă între rai şi
pământ şi considerau toată muzica lumească răsunând
în mintea umană ca fiind un slab ecou al muzicii raiului,
rezultând din fricţiuni între planete şi eterul cosmic.
Muzica lumii ne acompaniază de-a lungul vieţii, astfel
că oamenii tind să nu perceapă aceste melodii, exact
ca o persoană care, trăind aproape de ocean, încetează
să mai audă zgomotul deferlării.
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A person’s life is accompanied by subtle melodies
coming from unknown places. Ancient philosophers
described the Universe as a huge string stretched
between heaven and earth, and considered all earthly
music to be a weak echo of the music of heaven,
resulting from frictions between rapidly rotating
planets and cosmic ether. The music of the world
accompanies us throughout the life, thus people tend
not to perceive these melodies, just like a person who
lives near the ocean stops hearing the noise of the surf.

Vladimir Morozov s-a născut în
1967. A terminat Colegiul regional
de Cultură şi Arte din Kaluga/
„Калужский областной колледж
культуры и искусств”. A lucrat la
Societatea Naţională de Stat Rusă
de Televiziune şi Radiodifuziune
„Kaluga”/ „Государственная
телерадиокомпания”, la Studioul
de Film „Eurika”/ „Киностудия
“Эврика фильм””, din Izmail
(regiunea Odessa) şi la Compania
de Radiodifuziune „Nika TV”,
din Kaluga. Un participant al
programelor competiţionale la
peste 30 de festivaluri din 22 de
ţări.
Vladimir Morozov was born in
1967. He finished the Kaluga
Regional College of Culture and
Arts/ “Калужский областной
колледж культуры и искусств”.
He worked at the Russian National
State TV and Radio Company
“Kaluga”/ “Государственная
телерадиокомпания”, the film
studio “Eurika”/ “Киностудия
“Эврика фильм””, in Izmail (Odessa
region), and the broadcasting
company “Nika TV”, in Kaluga.
A participant of competitive
programs of more than 30 festivals
in 22 countries.

VIDEORAMA | VIDEORAMA

ARMAND ROVIRA

HOISSURU
Spania/ Spain, 2017, 18’
Regia / Directed by: Armand Rovira

Hiroko e o fată japoneză, care suferă de o durere acută
înăuntrul capului, cauzată de o anumită frecvenţă
sonoră, pe care doar ea o poate auzi.
Hiroko is a Japanese girl who suffers a sharp pain
inside her head caused by a specific sound frequency
that only she can hear.
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Born in Barcelona, in the year 1979.
His filmography starts with “El
bufón de Belzebú”/ “The Buffoon of
Beelzebub” (1999), “La purificación
excremental”/ “Excremental
Purification” (2002), and “¿Qué
será de Baby Grace?”/ “What’s to
become of Baby Grace?” (2009). He
has recently directed the short film
“Hoissuru”, “Best Short Film” Award
in “Noves Visions” [“New Visions”],
at the “Sitges” International
Fantastic Film Festival of Catalonia,
in 2017, and the feature film “Letters
to Paul Morrissey”, “Eurimages
Lab Project” Award, in the Karlovy
Vary International Film Festival,
presented in “FIDLab”, at Marseille
Festival of Documentary Film, the
“Ymagis Cinema Next-Éclair” Award,
and presented in “L’Alternativa
Profesionales” program, at the
Barcelona Independent Film
Festival.

ŞUIERAT
HOISSURU
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Născut în Barcelona, în anul
1979. Filmografia lui începe cu
„Bufonul lui Belzebut”/ „El bufón
de Belzebú” (1999) „Purificarea
excremenţială”/ „La purificación
excremental” (2002) şi „Ce se
va alege de Baby Grace”/ „¿Qué
será de Baby Grace?” (2009).
Recent, a regizat scurtmetrajul
„Hoissuru”, premiat cu premiul
pentru „Cel mai bun scurtmetraj”,
la secţiunea „Noves Visions” [„Noi
Viziuni”], în cadrul Festivalului
Catalan de Film Fantastic
„Sitges”, din 2017, şi lungmetrajul
„Scrisori către Paul Morrisey”,
distins cu Premiul Proiectului
Laboratorului „Eurimages”, în
cadrul Festivalului Internaţional
de Film de la Karlovy Vary,
prezentat în cadrul Laboratorului
Festivalului Internaţional de
Film Documentar de la Marsilia/
„Festival international de cinéma
de Marseille” – „FIDLab”, distins
cu premiul „Ymagis Cinema NextÉclair” şi prezentat în programul
„L’Alternativa Profesionales”
[„Alternativa Profesioniştilor”],
în cadrul Festivalului de Film
Independent din Barcelona.
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TIMIKIDS

MAIKE MAHIRA
KOLLER

SWIM
Germania/ Germany, 2017, 3’
Regia / Directed by: Maike Mahira Koller

Filmul de animaţie „Înot” e povestea unei femei
bătrâne, care, în ciuda vârstei, încă îşi doreşte să înveţe
să înoate. Bine-echipată cu un colac, cu aripioare
gonflabile şi o pereche de ochelari de protecţie,
bătrâna ezită mai întâi să intre în apă, dar, în cele din
urmă, e trasă în mare de un val mare. Fiind în panică,
bătrâna încearcă să se menţină deasupra apei, dar
e strivită sub apă de înălţimea valurilor şi trasă în
adâncuri. Încet, bătrâna începe să se înece...
The animation film “Swim” is the story of an old
woman who, despite her age, still wishes to learn how
to swim. Well-equipped with an inner tube, floaties,
and a pair of goggles, the old woman first hesitates
to step into the water, but eventually is pulled into
the sea by a big wave. Being in panic, the old woman
tries to keep herself above water, but is crushed under
water by the weight of the waves and pulled into the
deep. Slowly, the old woman starts to drown…
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Born on the 15th of December 1989,
in Chicago, USA, Maike is currently
based in Winnenden, Germany.
In 2015, she majored in Visual
Communication, at the Art College
in Kassel/ “Kunsthochschule
Kassel”, Germany, also spending an
exchange semester at the “MoholyNagy” University of Art and Design/
“Moholy-Nagy Művészeti Egyetem”,
in Budapest, Hungary, in 2014. In
2018, he majored in Animation,
at the Film Academy in BadenWürttemberg/ “Filmakademie
Baden-Württemberg”, in
Ludwigsburg, Germany.

ÎNOT
SWIM
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Născută pe 15 decembrie 1989, în
Chicago, SUA, Maike e, în prezent,
stabilită în Winnenden (Germania).
În 2015, şi-a luat licenţa în
comunicare vizuală, la Colegiul de
Artă din Kassel/ „Kunsthochschule
Kassel” (Germania), petrecând, de
asemenea, un semestru de schimb
la Universitatea „Moholy-Nagy” din
Budapesta (Ungaria)/ „MoholyNagy Művészeti Egyetem”, în 2014.
În 2018, şi-a luat licenţa în animaţie,
la Academia de Film din BadenWürttemberg/ „Filakademie BadenWürttemberg”, din Ludwigsburg
(Germania).
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TIMIKIDS

Karsten
Kjaerulf-Hoop
& Sarah Joy
Jungen
PICĂTURI
DROPS
DROPS
Danemarca/ Denmark, 2017, 4’49’’
Regia / Directed by: Karsten Kjaerulf-Hoop & Sarah Joy Jungen
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O poveste animată despre ciclul vieţii picăturilor de
ploaie, folosind o frumoasă tehnică de acuarelă. În
poveste, descoperim o comunitate mică de picături de
ploaie, în circuitul apei, urmărind norii, ca să ţină pasul
cu ploaia. Le vedem durata vieţii desfăşurându-se, pe
măsură ce ele se răsfaţă în ploaie şi se confruntă cu
inevitabilul: ploaia va luat sfârşit. Măreţia existenţei lor
e dezvăluită când iese soarele şi ele află că nu au de ce
să le fie frică.
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An animated story about the cycle of life of rain drops,
using a beautiful water color technique. In the story,
we discover a small community of rain drops, in the
cycle of water, chasing the clouds, to keep up with the
rain. We see their lifetime unfold, as they indulge in the
rain and are confronted with the inevitable: the rain
will come to an end. The greatness of their existence is
revealed, when the sun comes out and they find that
there is nothing to be afraid of.

Artist vizual şi regizor, Sarah e
deopotrivă elveţiancă şi americană
şi a crescut în America de Sud.
Născută pe 6 martie 1992, ea e
absolventă a Academiei Ruse
de Artă din Florenţa/ „Florence
Classical Arts Academy”, cu o
diplomă în arte plastice. Împreună
cu Karsten, a regizat filmul
„Picături” şi deţine studioul „KASA”,
cu sediul în Viborg (Danemarca).
Desenator de personaj şi regizor,
Karsten Hoop s-a născut pe 20
septembrie 1989, în Düsseldorf.
A absolvit, în 2015, Atelierul de
Animaţie/ „Animation Workshop”,
al Universităţii „VIA” (Danemarca),
cu o diplomă de licenţă în animaţie
de personaj. În 2013, Karsten a făcut
un program de un an la Academia
Rusă din Florenţa/ „Florence
Classical Arts Academy”, unde a
cunoscut-o pe Sarah Joy Jungen.
A visual artist and director, Sarah is
both Swiss and American, and grew
up in South America. Born on the
6th of March 1992, she is a graduate
of the Russian Academy of Art in
Florence, Italy, with a degree in Fine
Arts. Together with Karsten, she has
directed the short film “Drops”, and
owns the studio “KASA”, based in
Viborg, Denmark.
Character animator and director,
Karsten Hoop was born on the 20th
of September 1989, in Düsseldorf.
He graduated in 2015, with a
bachelor degree in Character
Animation, from “The Animation
Workshop”, at the “VIA” University
College (Denmark). In 2013, Karsten
did a one-year diploma in Fine Arts,
at the Russian Academy of Art in
Florence, where he met Sarah Joy
Jungen.

TIMIKIDS

IRA ELSHANSKY

BELOSNEJVE
BELA DEŽELA
WHITELAND
Rusia/ Russia, 2018, 6’42’’
Regia / Directed by: Ira Elshansky

Un bărbat din plastilină gri se descoperă într-o cameră
de un alb strălucitor. El lasă urme, dar încearcă să
menţină camera în forma ei originală, până când, într-o
zi, graniţele spaţiului lui se schimbă.
A gray plasticine man discovers himself in a glowing
white room. He leaves traces, but tries to keep the
room in its original form, until one day the boundaries
of its space change.
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Ira Elshansky grew up in Moscow,
Russia. After two years at “A. N.
Kosygin” Moscow State Textile
University, in 2010, Ira moved to
Israel and studied Animation at the
Bezalel Academy of Art and Design,
in Jerusalem. In 2015, Ira moved
back to Moscow and, since then,
she has been working on different
video and animations projects. Her
films “Connection”, “White Gold”
and “Warm Snow” „Теплый Снег”,
have been screened and won
prizes at festivals around the world.
Her newest project “Whiteland” is
just starting its world tour.

TĂRÂMUL ALB
БЕЛОСНЕЖЬЕ
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Ira Elshansky a crescut în
Moscova (Rusia). După doi ani la
Universitatea de Stat de Textile „A.
N. Kosygi”, din Moscova în 2010,
Ira s-a mutat în Israel şi a studiat
animaţia la Academia de Artă şi
Design “Bezalel” din Ierusalim.
În 2015, Ira s-a mutat înapoi în
Moscova şi, de atunci, lucrează
la diferite proiecte video şi de
animaţie. Filmele ei, „Conexiunea”,
„Aur Alb” şi „Zăpadă Caldă”/
„Теплый Снег”, au fost proiectate şi
au câştigat premii la festivaluri din
întreaga lume. Cel mai nou proiect
al ei, „Tărâmul Alb”, tocmai îşi
începe turneul lui mondial.
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TIMIKIDS

SZABOLCS NAGY

FIASCO
FIASKÓ
FIASCO
Ungaria/ Hungary, 2017, 4’38’’
Regia / Directed by: Szabolcs Nagy

Un bătrân îşi trăieşte viaţa lui obişnuită în pădure, când,
pe nepusă masă, un om ciudat îi bate la uşă, încercând
să-i vândă nişte comori magice.
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An old man is living his ordinary life in the woods,
when, out of the blue, a queer fellow knocks on his
doorstep to try and sell him some magical treasures.
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Născut în Budapesta (Ungaria), în
1996, Szabolcs a studiat animaţie,
la Liceul vocaţional de Media şi
Tehnologia Informaţiei „Szent
György”/ „Szent György Média
és Informatikai Szakgimnázium”
şi, în prezent, studiază pentru a
deveni inginer de proiectare, la
Universitatea „Óbuda”/ „Óbudai
Egyetem”, din Budapesta.
Born in Budapest, Hungary, in
1996, Szabolcs studied Animation,
at “Szent György” Media and
Information Technology Vocational
High School/ “Szent György Média
és Informatikai Szakgimnázium”,
and, now, he is studying, as a
design engineer, at “Óbuda”
University/ “Óbudai Egyetem”, in
Budapest.

TIMIKIDS

ANDER PÉREZ DE
ARENAZA

EGU
Spania/ Spain, 2018, 5’
Regia / Directed by: Ander Pérez de Arenaza

Vom călca pe urmele unui personaj articulat, cu o
profesie strălucită şi particulară.
We will follow the steps of an articulated character,
with a bright and particular profession.
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Born on the 5th of June 1991, in
San Sebastián, Spain, Ander Pérez
de Arenaza is an animator, who
graduated from Barcelona Film
School/ “Escola de Cinema de
Barcelona” – “ECIB”. “Egu” is his
first short film as a director, in
stop-motion.

EGU
EGU
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Născut pe 5 iunie 1991, în San
Sebastián, Spania, Ander Pérez
de Arenaza e un animator, care
a absolvit Şcoala de Film din
Barcelona/ „Escola de Cinema
de Barcelona” – „ECIB”. „Egu” e
primul lui scurtmetraj ca regizor, în
stop-cadru.
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TIMIKIDS

NATIA
NIKOLASHVILI

LI.LE
LI.LE
L.LE
Georgia/ Georgia, 2017, 9’45’’
Regia / Directed by: Natia Nikolashvili

Pădurea magică moare fără lumină, Lile îşi caută
reflecţia dispărută, care o călăuzeşte în imensul far.
Lile, cu „celălalt sine” al ei, găseşte calea ca să lumineze
peste pădure şi s-o aducă la o nouă viaţă.
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Magic forest is dying without light, Lile is looking for
her missing reflection, which guides her into the huge
lighthouse. Lile with her “other self” finds the way to
illuminate over the forest and bring a new life to it.
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Regizor, animator, artist, Natia
Nikolashvili a studiat în Tbilisi
(Georgia), iar „Li.Le” e filmul ei
de debut, după scurtmetrajul de
animaţie de absolvire, „Tărâmul
Soarelui-Răsare”/ „Amomavali mzis
qvekana”. Acum, lucrează la casa
de producţie „20 de Paşi”/ „20 Steps
Productions”, în Tbilisi, şi dezvoltă
un nou proiect, cu câteva idei de
lungmetraj de animaţie.
Director-animator and artist
Natia Nikolashvili studied in
Tbilisi, Georgia, and “Li.Le” is her
debut film, after graduation short
animation, “The land of rising sun”/
“Amomavali mzis qvekana”. Now,
she works in “20 Steps Productions”,
at Tbilisi, and develops a new
project, with some ideas of featurelength animation.

TIMIKIDS

MILEN VITANOV &
VERA TRAJANOVA

Milen is born in 1978, in Prague,
raised in Sofia and graduated in
Animation from the University
of Film and Television “Konrad
Wolf”/ “Filmuniversität Babelsberg
Konrad Wolf, Hochschule für
Fernsehen und Film, HFF”, in
Potsdam-Babelsberg, in 2007. His
graduation short, “My Happy End”,
has participated in many festivals.
Together with a group of fellow
“HFF”-graduates, he co-founded
the “Talking Animals Animation
Studio”, in Berlin.
Vera is a Bulgarian scriptwriter of
Russian descent, based in Berlin.
She holds a BA in History, from
“Humboldt” University of Berlin,
and a MA in Screenwriting, from
“HFF”. Her shorts participated in
many international festivals and
were widely awarded.

BANGO VASSIL
Bulgaria, Germania/ Bulgaria, Germany, 2016, 8’30’’
Regia / Directed by: Milen Vitanov & Vera Trajanova

Pe umărul unui gigant, doi copii îşi dau seama că au
mult mai multe în comun decât au crezut. Începutul
unei frumoase prietenii.
On the shoulder of a giant, two kids realize that they
have much more in common as they thought. The
beginning of a beautiful friendship.
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Vera e scenaristă bulgară, de
origine rusă, stabilită în Berlin.
Deţine o licenţă în istorie, de la
Universitatea „Humboldt” din
Berlin/ „Humboldt-Universität zu
Berlin”, şi un master în scenaristică,
de la Universitatea de film din
Potsdam. Scurtmetrajele sale
au participat în multe festivaluri
internaţionale şi au fost premiate.

BANGO VASSIL
Банго Васил
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Milen s-a născut în 1978, în
Praga, a crescut în Sofia şi a
absolvit animaţie la Universitatea
de Film şi Televiziune „Konrad
Wolf” din Potsdam-Babelsberg/
„Filmuniversität Babelsberg
Konrad Wolf, Hochschule für
Fernsehen und Film, HFF”, în 2007.
Scurtmetrajul său de absolvire,
„Finalul meu fericit”, a participat
în multe festivaluri. Împreună cu
un grup de colegi absolvenţi de
la „HFF”, a co-fondat Studioul de
Animaţie „Animale Vorbitoare”,
în Berlin.
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TIMIKIDS

MARAT
NARIMANOV

UN MARE BUUUM
BIG BOOOM
BIG BOOOM
Rusia/ Russia, 2017, 4’12’’
Regia / Directed by: Marat Narimanov

Totul începe de la bun început. Lumea noastră nu
face excepţie. Marea teorie a evoluţiei, spusă în doar
4 minute. O declaraţie ecologică, dezvoltată într-un
singur cadru, care le are pe toate: umor, acţiune şi
tragedie.
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Everything begins from the very start. Our world is no
exception. The greatest theory of evolution, told in just
4 minutes. An eco-friendly statement, developed in a
single shot that has it all: humor, action, and tragedy.
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Regizor, producător, scenarist,
animator, Marat Narimanov
s-a născut în 1981, în Moscova
(Rusia). A absolvit ca operator.
Apoi, a luat cursul regiei. Pentru
vreo doisprezece ani, a lucrat pe
scenele teatrelor din Moscova.
Acum, lucrează ca grafician/
designer (cele mai cunoscute
ilustraţii pentru cărţile „Ciudaţii”/
„Chudaki”/ „чудак” şi „Tmutarakansk
în reparaţii”/ „Tmutarakanskie
Baiki”/ „Тьмутараканские байки”,
de Valerii Narimanov) şi ca regizor
de film documentar şi de animaţie
(„Iluminarea/OM”/ „Просветление”,
„E bine”/ „Всё нормально”).
Marat Narimanov was born in 1981,
in Moscow, Russia. He graduated
as a cameraman. Then, he took
a directing course. For a dozen
years, he worked in the Moscow
drama theaters. Now, he works
as an illustrator and designer
(the best-known illustrations
for books “Weirdos”/ “Chudaki”/
“чудак” and “Tmutarakansk in
Repair”/ “Tmutarakanskie Baiki”/
“Тьмутараканские байки”, by
Valerii Narimanov), and film
director, documentary and
animation (“Enlightenment/OM”/
“Просветление”, “It’s OK”/ “Всё
нормально”).

TIMIKIDS

CAMILLE CANONNE,
LAURA BOUILLET,
MICHAEL HOFT,
CATHERINE LE QUANG,
PAULINE RAFFIN,
MARTIN VILLERT

TENTAŢIA
TEMPTATION
TEMPTATION

Camille Canonne, Laura Bouillet,
Michael Hoft, Catherine Le Quang,
Pauline Raffin şi Martin Villert
au absolvit Şcoala Superioară
de Comunicare Informatică (din
cadrul Şcolii „Rubika”/ „L’École des
talents de la creation numérique”)
„Supinfocom Rubika”/ „École
SUPérieure d’INFOrmatique de
COMmunication”, în Valenciennes
(Franţa), cu un master în regie
digitală. În 2017, ei au co-regizat
scurtmetrajul „Tentaţia”.

Franţa/ France, 2017, 4’57’’
Regia / Directed by: Camille Canonne, Laura Bouillet, Michael Hoft, Catherine Le Quang,
Pauline Raffin, Martin Villert

Camille Canonne, Laura Bouillet,
Michael Hoft, Catherine Le
Quang, Pauline Raffin, and Martin
Villert have graduated from
“Supinfocom Rubika” School/
“École SUPérieure d’INFOrmatique
de COMmunication”, at “Rubika –
L’École des talents de la creation
numérique”, in Valenciennes,
France, with a Masters’ in Digital
Directing. In 2017, they co-directed
the short film “Temptation”.

A glutton bear tries hard to steal a picnic basket,
located in a scout camp. Sadly for him, this camp is
ruled by an ex-military scout leader, who is obsessed
with labelling things. The bear doesn’t realize he is
going to embark on a frantic high-speed chase…
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Un urs lacom încearcă din răsputeri să fure un coş de
picnic, situat într-o tabără de cercetaşi. Din păcate
pentru el, tabăra e condusă de un instructor fost
militar, care e obsedat de etichetarea lucrurilor. Ursul
nu-şi dă seama că se va angaja într-o frenetică urmărire
în mare viteză...
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EMIL FRIIS ERNST
& NILAS RØPKE
DRIESSEN
UN ROBOT E UN ROBOT
A ROBOT IS A ROBOT
A ROBOT IS A ROBOT
Danemarca/ Denmark, 2017, 6’01’’
Regia / Directed by: Emil Friis Ernst & Nilas Røpke Driessen
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În urma sfârşitului tragic al carierei sale militare, un
veteran de război robot dezactivat îşi găseşte locul
printre oameni, în grija tandră a unei bătrâne doamne
şi se angajează în salonul ei de coafură pentru pisici.
Întrebarea rămâne dacă el poate să lase în urmă zilele
sale ca robot ucigaş nemilos sau dacă va da curs
instinctelor ucigaşe sinistre, care sunt o parte-cheie a
programării lui.
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Following the tragic demise of its military career, a
disabled robot war veteran finds its home among
humans, in the tender care of an old lady, and hire
in her hair salon for cats. The question remains if it
can leave its days as a ruthless killer robot behind, or
whether it’s going to act on the sinister murderous
instincts, that are a key part of its programming.

Născut pe 28 iulie 1994, Emil
Friis Ernst e un desenator şi
ilustrator din Danemarca, a cărui
operă îmbină „miezul” de şcoală
veche cu teme din existenţialism
şi însingurare. Părinţii lui sunt
exagerat de mândri de el.
Născut pe 12 ianuarie 1990, Nilas
Røpke Driessen e un desenator şi
ilustrator din Danemarca. Opera
lui cercetează adesea amănunţit
umorul şi absurdul şi, aproape
mereu, are o urmă de melancolie.
Born on the 28th of July 1994,
Emil Friis Ernst is a cartoonist
and illustrator from Denmark,
whose work fuses old school pulp
with themes of existentialism
and loneliness. His parents are
inordinately proud of him.
Born on the 12th of January 1990,
Nilas Røpke Driessen is a cartoonist
and illustrator from Denmark.
His work often delves into the
humorous and absurd, and, almost
always, has a hint of melancholy.

TIMIKIDS

HANNA MATHIS

Austria/ Austria, 2018, 21’33’’
Regia / Directed by: Hanna Mathis

Hotărât să-şi găsească tatăl demult pierdut, tânărul
Pol o recrutează pe insteaţa Sophie, ca să-l ajute în
misiunea sa aventuroasă de a construi o rachetă şi de
a zbura spre Lună. Tânărul Pol are un ţel: să-şi găsească
tatăl demult pierdut. Datorită viselor lor comune de a
călători în spaţiu, Pol e convins că tatăl lui e pe Lună
şi cere ajutorul unei fete deştepte pe nume Sophie,
pentru a construi o rachetă. Pe tot parcursul misiunii
lor îndrăzneţe, se dezvoltă o prietenie profundă între
copii, care îi ajută să depăşească propriile lupte unice.
Determined to find his long-lost father, young
Pol recruits the clever Sophie to help him with his
adventurous mission to build a rocket and fly to the
moon. Young Pol has one goal: to find his long-lost
father. Due to their shared dreams of space travel,
Pol is convinced that his father is on the moon and
seeks the help of a clever girl named Sophie to build
a rocket. Throughout their daring mission, a deep
friendship develops between the children that helps
them overcome their own unique struggles.
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Hanna Mathis was born on the
23rd of January 1996 in Dornbirn,
Austria. In 2015, she graduated with
the IB Diploma in the “St.Gilgen”
International School. Following,
she decided to start the Bachelor
in Applied Science in the topics
of Journalism and Digital Media.
During her studies, she did and is
still doing internships in various
film productions based in Vienna,
educate herself in filmmaking and
dramaturgic knowledge and is
working on her own projects.

MISIUNE ÎNDEPLINITĂ
MISSION ACCOMPLISHED
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Hanna Mathis s-a născut pe 23
ianuarie 1996, în Dornbirn (Austria).
În 2015, a absolvit, cu o diplomă de
bacalaureat internaţional, Şcoala
Internaţională „Sf. Gilgen” – „StGIS”,
din Salzburg. În continuare, s-a
hotărât să înceapă licenţa în ştiinţe
aplicate, în domeniul jurnalism
şi mass-media digitală. În timpul
studiilor sale, a făcut şi încă face
practici în diferite producţii de film
cu sediul în Viena, se auto-educă
în cinematografie şi cunoştinţe
dramaturgice şi lucrează la propriile
proiecte.
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TIMIKIDS

ALBA CAPILLA &
MARÍA PULIDO

IUBEŞTE-MĂ
ÁMOME
LOVE ME
Spania/ Spain, 2017, 4’
Regia / Directed by: Alba Capilla & María Pulido
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Ana e o tânără femeie, plină de nesiguranţe.
Împovărată de grijile ei, ea vrea să accepte adevărata
ei identitate, dar anxietăţile ei o împiedică să se
bucure de viaţă. „Ámome” e o alegorie suprarealistă,
care susţine că acceptarea de sine şi comunicarea
interpersonală sinceră sunt necesare pentru a dezvolta
capacitatea de a iubi.
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Ana is a young woman full of insecurities. Burdened in
her worries, she wants to accept her true identity, but
her anxieties keep her from enjoying life. “Ámome” is
a surrealist allegory, which claims that self-acceptance
and honest interpersonal communication are
necessary to develop a capacity to love.

María Pulido a absolvit arte
plastice, la Universitatea din
Granada/ „Universidad de Granada”
şi are un master în animaţie, de
la Universitatea Politehnică din
Valencia/ „Universitat Politècnica
de València”. Acum, lucrează ca
animator şi desenator independent.
Alba Capilla a absolvit comunicare
audiovizuală, la Universitatea din
Valencia/ „Universidad de València”
şi are un master în animaţie, de
la Universitatea Politehnică din
Valencia/ „Universitat Politècnica
de València”. A lucrat şi lucrează ca
ilustrator de cărţi pentru copii şi
ca animator, monteur şi designer
video pentru corporaţii.
María Pulido graduated in Fine
Arts by the University of Granada/
“Universidad de Granada”, and
has an Animation Masters by
the Polytechnic University of
Valencia/ “Universitat Politècnica
de València”. Now, she works as an
animator and freelance illustrator.
Alba Capilla graduated in
Audiovisual Communication by the
University of Valencia/ “Universitat
de València”, and has an Animation
Masters by the Polytechnic
University of Valencia/ “Universitat
Politècnica de València”. She has
worked as child books illustrator
and as animator, editor and
corporative video designer.

TIMIKIDS

JOSÉ HERRERA

TALENT SCOUT
Spania/ Spain, 2018, 7’
Regia / Directed by: José Herrera

Dominique a fost cel mai renumit căutător de talente
din Paris. Acum, el e doar umbra trecutului lui, până
când o descoperă pe Sofía, o dansatoare spaniolă
de flamenco, care emigrează în Franţa din cauza
Războiului civil spaniol şi care ascunde secretul celui
mai mare talent din istorie.
Dominique had been the most prestigious talent
scout in Paris. Now, he is only the shadow of his past,
until he discovers Sofía, a Spanish flamenco dancer,
who emigrates to France, because of the Spanish civil
war, and who hides the secret of the greatest talent in
history.
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Born on the 4th of April 1991, in
Almería, Spain, José Herrera studied
Multimedia and Graphical Design,
at the University School of Design,
Innovation and Technology/
“Escuela Universitaria de Diseño,
Innovación y Tecnología” – “ESNE”.
“Talent Scout” is his first short film
as a director, with “12 Penguins”
Animation Studio/ “12 Pingüinos
Dibujos Animados”, as a producer.

CĂUTĂTORUL DE TALENTE
CAZATALENTOS
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Născut pe 4 aprilie 1991, în Almería
(Spania), José Herrera a studiat
multimedia şi proiectare grafică,
la Universitatea de Proiectare,
Inovaţie şi Tehnologie/ „Escuela
Universitaria de Diseño, Innovación
y Tecnología” – „ESNE”, în Madrid.
„Căutătorul de talente” e primul lui
scurtmetraj ca regizor, cu studioul
de animaţie „12 Pinguini”/ „12
Pingüinos Dibujos Animados”, ca
producător.
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TIMIKIDS

ANDRÉS LLUGANY

EMIGRANŢII
LOS EMIGRANTES
THE EMIGRANTS
Argentina/ Argentina, 2017, 13’
Regia / Directed by: Andrés Llugany

Un tată şi fiul lui se pregătesc să călătorească, în
căutarea unei vieţi mai bune; dar ceea ce pare o
decizie simplă se va transforma într-o odisee plină de
capcane, înaintea cărora ei trebuie să facă sacrificii.
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A father and his son are preparing to travel in search of
a better life; but what seems like a simple decision will
be transformed into an odyssey full of pitfalls, before
which they must make sacrifices.
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Cu aproape 20 de ani de activitate
cinematografică, Andrés Llugany
(de asemenea, desenator, scenarist
şi musician) a reuşit să-şi formeze
propriul lui limbaj audiovizual legat
de comic şi de fantezie, care îi face
producţiile uşor recognoscibile şi
cu care a circulat prin principalele
festivaluri naţionale, câştigând
multe din ele.
With almost 20 years of
cinematographic activity, Andrés
Llugany (also a cartoonist, writer,
and musician) has managed to
form his own audiovisual language
related to the comic and fantasy,
that makes his productions readily
recognizable, and with which he
has circulated through the main
national festivals, winning many
of them.

TIMIKIDS

ANDRII
SHCHERBAK

PRYCHYNNA: THE STORY OF LOVE
Ucraina/ Ukraine, 2017, 21’55’’
Regia / Directed by: Andrii Shcherbak

Povestea prieteniei și a bunătății. Ursulețul fără griji
e un ursuleț jucăuș, căruia nu prea îi pasă de regulile
pădurii. Într-o zi, după ce salvează albina de un necaz,
el câștigă o prietenie care îi va schimba viața.
The story of friendship and kindness. Easygoing Teddy
is a playful little bear who doesn’t really care about
forest rules. One day, after he saves the bee from a
trouble, he earns a friendship that will change his life.
3 - 7 Octombrie / October 3rd - 7th

Andrii Shcherbak emerged as a
film director years after he had
started his career as a visual artist.
He came up through painting,
character design and concept art to
animation film making seeking for
proper tools which could express
his artistic intentions. “Prychynna:
The Story of Love” is his attempt to
rethink Ukrainian classic poetry by
Taras Shevchenko, a 19th century
author, who is of substantial
significance for Ukrainian culture.
Andrii Shcherbak finds his personal
approach to use animation as a
strong medium which enables
poetry to have more powerful
emotional effect. His visual manner
refers to traditional art of painting
thus the film acquires its own
aesthetic voice.

PRYCHYNNA: POVESTEA IUBIRII
ПРИЧИННА
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Andrii Shcherbak s-a remarcat ca
regizor de film la ani după ce îşi
începuse cariera ca artist vizual.
S-a ridicat prin pictură, proiectare
de personaj şi artă conceptuală,
spre realizare de film de animaţie,
căutând instrumentele adecvate
care puteau exprima intenţiile sale
artistice. „Prychynna: Povestea
Iubirii” e încercarea sa de a regândi
poemul clasic ucrainean al lui Taras
Shevchenko, un autor din secolul
al XIX-lea care e de o considerabilă
însemnătate pentru cultura
ucraineană. Andrii Shcherbak
găseşte abordarea lui personală de
a folosi animaţia drept un mijloc
puternic care permite poeziei
să aibă un efect emoţional mai
puternic. Maniera lui vizuală se
referă la arta tradiţională a picturii,
aşadar filmul dobândeşte propria
voce estetică.
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ORGANIZ AT DE:

FILME PENTRU COPII
Joi, 4 OCT. 2018, ora: 10:00
Vineri, 5 OCT. 2018, ora: 10:00
Casa Artelor
Str. Augustin Pacha
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FOCUS ON MACEDONIA

TRILOGIA „CĂLĂTORIE DUS-ÎNTORS”
“ROUND TRIP” TRILOGY
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Regia / Directed by: Zharko Ivanov
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Trilogia „Călătorie dus-întors” e
un proiect de filme de animaţie,
cu trei părţi separat lucrate, care
interacţioneaza una cu alta, cu trei
componente semnificative. Prima
e metoda regizorală specifică
pentru fiecare din cele trei poveşti,
concepând un rezultat per ansamblu
creativ. Fiecare din cele trei filme costă
într-o structură narativă recurentă,
determinată tematic de personajele
poveştilor: în „Umbre”, e durerea
pentru fiul pierdut; în „Maria”, e
descoperirea şi miracolul filmului şi,
în „Călugărul”, e puterea înălţătoare
pe care inspiraţia şi iubirea o au. Cea
de-a doua componentă e abordarea
vizuală şi stilul de animaţie al filmelor.
E o animaţie tradiţională, ceea ce
înseamnă că fiecare cadru a fost
desenat de mână. Cea de-a treia
componentă foarte importantă a
tuturor celor trei filme e localizarea
lor geografică: sunt legate printr-un
mediu macedonian identificabil.
Acţiunea primului film se desfăşoară
în vechiul şi noul Skopje, înainte şi
după război; cel de-al doilea, în Bitola
rurală şi urbană, în timpul
Fraţilor Manaki, iar cel de-al treilea
se desfăşoară într-o mânăstire
medievală, pe fundalul mistic al
lacului Ohrid.

The “Round Trip” trilogy is an animated
film project, with three separately
crafted parts which interact with
one another, with three significant
components. The first one is the
directorial method specific for each
of the three stories, conceiving an
overall creative result. Each of the three
films consists of a recurrent narrative
structure, thematically determined
by the characters of the stories: in
“Shadows”, it’s grief for the lost son;
in “Mary”, it’s the discovery and the
miracle of film, and, in “The Monk”, the
elevating power inspiration and love
have. The second component is the
visual approach and the animation style
of the films. It is a traditional animation,
which means that every frame has been
hand drawn.The third, very important,
component of all the three films is their
geographic location: they are related
by identifiable Macedonian milieu. The
first film is set in the old and new Skopje,
before and after the earthquake; the
second one, in rural and urban Bitola,
in the times of the Manaki Brothers,
and the third, on a set in a medieval
monastery, in the mystical background
of Ohrid Lake.

FOCUS ON MACEDONIA

ZHARKO IVANOV
Zharko Ivanov (1976) e absolvent
de limbă şi literatură rusă şi italiană,
la Facultatea de Filologie din
Skopje. În 2006, urmează cursurile
Colegiului de Artă Cinematografică,
din cadrul Academiei Naţionale
pentru Artă Teatrală şi
Cinematografică „Krastyo Sarafov”
(„NATFA”), din Sofia (Bulgaria), după
care termină un master în studii
culturale la Universitatea „Sf. Chiril
şi Metodiu” din Skopje şi un master
în regie de film de animaţie, la
Universitatea de Arte Audiovizuale/
„Univerzitet za Audiovizuelni
Umetnosti – Evropska Filmska
Akademija” („ESRA”). E fondatorul
casei de producţie „Flip Book”
[„Cărticică de desene”], cu care a
produs aproape 20 de scurtmetraje
de animaţie, documentare şi
filme de acţiune. Ca regizor de
filme de animaţie, trilogia lui de
animaţie „Călătorie dus-întors” a
fost prezentată în peste 100 de
festivaluri din întreaga lume şi a
câştigat peste 15 premii.
Zharko Ivanov (1976) is a languages
and literature graduate, at the
Philology Faculty in Skopje. In
2006, he attends the Film Art
College/ “Krastyo Sarafov” National
Academy for Theatre and Film Arts
(“NATFA”), in Sofia, Bulgaria, after
which he completes a Masters in
Cultural Studies, at the “Ss. Cyril
and Methodius” University of
Skopje, and Masters in Animation
Film Directing at The University
of Audiovisual Arts – “ESRA”. He
is a founder of the production
company “Flip Book”, with which
he has produced nearly 20 short
animated, documentary, and
live action films. As a director
of animated films, his animated
trilogy, “Round Trip”, has been
shown at more than 100 festivals
around the world, winning more
than 15 awards.

UMBRE/ SHADOWS

MARIA/ MARY

CĂLUGĂRUL/ THE MONK

Macedonia/ Macedonia, 2013, 7’

Macedonia/ Macedonia, 2016, 9’45’’

Macedonia/ Macedonia, 2018, 12’

FOCUS ON MACEDONIA

DARIJAN
PEJOVSKI

OPERA
ОПЕРА
OPERA
Macedonia/ Macedonia, 2013, 13’
Regia / Directed by: Darijan Pejovski
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Un bărbat e plictisit de operă, în timp ce soţiei lui
îi place. Şi o fată frumoasă se plictiseşte. Bărbatul
încearcă să se ducă să-i atragă atenţia, dar, după o
nefericită răsturnare de situaţie, încercarea lui de a
stabili un contact se transformă într-o urmărire de-a
şoarecele şi pisica, prin coridoarele întunecate ale
teatrului.
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A man is bored at the opera, while his wife is enjoying
it. A beautiful girl is also bored. The man tries go get
her attention, but after an unfortunate turn of events,
his attempt to make a contact turns into a cat-andmouse chase through the dark corridors of the theater.

Darijan Pejovski s-a născut
în 1983, în Skopje. În 2009, a
absolvit Departamentul de
Regie de Film şi Televiziune,
în cadrul Facultăţii de Arte
Dramatice/ „Факултетот за
драмски уметности”, din
Skopje. Darijan e unul dintre
cei mai talentaţi cineaşti ai
noii generaţii din ţară, ceea
ce poate fi văzut din lucrările
sale anterioare, scurtmetrajele
„Un mesaj”/ „Poraka”/ „порака”
, „Simfonia autobuzului”,
„Cincisprezece secunde”/ „15
секунди”, „Opera” şi „409”. „Trei
zile din septembrie”/ „Tri dena
vo septemvri”/ „Три дена во
септември” e lungmetrajul lui
de debut.
Darijan Pejovski was born
in 1983, in Skopje. In 2009,
he graduated from the
Department of Film and
TV Directing, at the Faculty
of Dramatic Arts, in Skopje
(“Фду”). Darijan is one of the
most talented filmmakers of
the new generation in the
country, which can be seen
from his previous works: the
short films “A Message”, “City
Bus Symphony”, “Fifteen
Seconds”, “Opera”, and “409”.
“Three Days in September”/
“Tri dena vo septemvri” is his
debut long feature film.

FOCUS ON MACEDONIA

GJORCE
STAVRESKI

AUDITION MATERIAL
Macedonia/ Macedonia, 2013, 14’
Regia / Directed by: Gjorce Stavreski

O proprietară îi cere chiriaşului ei, un trompetist care
are o audiţie în acea zi, o favoare aparent nevinovată:
să le lase pe prietena şi pe fetiţa ei în oraş. Chiriaşul
e implicat, fără voia lui, într-o serie de evenimente
dramatice, care-i alimentează creativitatea, în timpul
audiţiei, mai târziu, în acea zi.
A landlady asks her tenant – a trumpeter who has an
audition that day – a seemingly innocent favor: to
drop off her female friend and her little daughter in
the city. The tenant is unwillingly involved in a series
of dramatic events, which fuel his creativity during the
audition, later that day.
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Gjorce Stavreski writes,
directs and produces films,
shoots commercials and,
occasionally, wins awards at
international film festivals.
He is an avid photographer
and the founder of “Fragment
Film” production company.
He is also the screenwriter
of the Macedonian portion
(“Makedonska prikazna”) of
the international omnibus film
“Some Other Stories”/ “Neke
druge price” (2010).

MATERIAL DE AUDIŢIE
MATERIJAL ZA AUDICIJA

Timishort Film Festival 2018

Gjorce Stavreski scrie,
regizează şi produce filme,
filmează reclame şi, ocazional,
primeşte premii la festivaluri
internaţionale de film. E un
fotograf înrăit şi fondatorul
casei de producţie „Fragment
Film”. E, de asemenea,
scenaristul porţiunii
macedoniene („Makedonska
prikazna”) a filmului antologie
internaţională „Nişte alte
poveşti”/ „Neke druge price”
(2010).
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GEORGI M.
UNKOVSKI

PEPI ŞI MUTO
ПЕПИ И МУТО
PEPI & MUTO
Macedonia/ Macedonia, 2015, 17’
Regia / Directed by: Georgi M. Unkovski
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Când cadetul neîndemânatic Mirce îşi uneşte forţele
cu un detectiv bătrân şi morocănos, Pepi, Skopje se
alege cu propriul duo de justiţiari. Oare parteneriatul
improbabil al detectivilor Pepi şi Mirce va aduce
criminalii locali în faţa justiţiei şi va linişti oraşul Skopje?
Probabil că nu, dar prietenia lor s-ar putea să mai aibă
încă o şansă.
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When clumsy cadet Mirce joins forces with an old
grumpy detective, Pepi, Skopje gets its own crimefighting duo. Will the unlikely partnership of detectives
Pepi and Mirce bring the local criminals to justice and
put the city of Skopje at peace? Probably not, but their
friendship might still have a chance.

Georgi M. Unkovski s-a născut
în New York, în 1988, după care
şi-a petrecut cea mai mare parte
din tinereţe în Macedonia. La
vârsta de 22 de ani, a absolvit
Institutul de Tehnologie din
Rochester (New York), Şcoala
de Fotografie „Eastman”, în
domeniul artelor plastice. La
scurt timp după absolvire, s-a
mutat în Cehia şi s-a înscris în
programul post-universitar
al Universităţii de renume
internaţional „FAMU”/ Şcoala de
Film şi Televiziune a Academiei
de Arte ale Spectacolului din
Praga/ „Filmová a televizní fakulta
Akademie múzických umění v
Praze”. În această perioadă, a
filmat peste 10 filme studenţeşti. A
absolvit „FAMU”, în 2015. De atunci,
locuieşte în Skopje şi lucrează ca
regizor pentru una dintre cele mai
populare emisiuni de televiziune
din Macedonia, „Ştirile de ieri”/
„Fcerasni Novosti”/ „ФЧЕРАШНИ
НОВОСТИ”, făcând ocazional şi
reclame.
Georgi M. Unkovski was born
in New York City, in 1988, after
which he spent most of his youth
in Macedonia, Europe. At the
age of 22, he graduated from the
Rochester Institute of Technology,
at the Eastman’s School of
Photography, in the field of the
Fine Arts (Rochester, NY). Shortly
after his graduation, he moved to
the Czech Republic, and enrolled
in the post-graduate program at
internationally renowned university
of “FAMU” – Film and TV School of
the Academy of Performing Arts
in Prague. During this period, he
shot more than 10 student films.
He graduated from FAMU, in 2015.
Since then, he has lived in Skopje,
and works as a full-time director
on one of the currently most
popular TV shows in Macedonia,
“Yesterday’s News”/ “Fcerasni
Novosti”, occasionally doing ad
work.

FOCUS ON MACEDONIA

DINA DUMA

BEZ LJUBOV
WITHOUT LOVE
Macedonia/ Macedonia, 2018, 11’
Regia / Directed by: Dina Duma

Ana şi Marta, două prietene foarte bune din copilărie,
trebuie să înfrunte faptul că prietenia lor ajunge,
inevitabil, la punctul de cotitură, după un neaşteptat
sărut la beţie, cu o noapte înainte ca una din ele să
se căsătorească. Un film despre atingerea vârstei de
mijloc, despre lucruri care nu s-au spus niciodată.
Ana and Marta, two best friends since childhood, have
to face that their friendship is inevitably reaching its
turning point, after an unexpected drunk kiss, one
night before one of them is getting married. A coming
of middle age film, about the things never said.
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Dina Duma was born in Skopje,
Macedonia, in 1991. She graduated
from the Faculty of Dramatic Arts in
Skopje, in the Department of Film
and Television Directing, in 2014.
Her graduation film, “The Last Act”
(2014) screened in international
festivals and won several awards,
including a Grand Prix at the
Montenegro Film Festival. Her most
recent short films, “Elena” (2016)
and “They come from the center
of the world” (2017), premiered at
the “Festival du Nouveau Cinéma”,
in Montréal. Dina participated in
“Berlinale Talents”, in 2016. She is
currently developing her debut
feature, “Sister”. This project has
won the “CoCo post-pitch” Award
at “Connecting Cottbus” (2016), and
is being developed at “LIM – Less
Is More” and “Nipkow Programm”
(2017).

FĂRĂ IUBIRE
БЕЗ ЉУБОВ
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Dina Duma s-a născut în Skopje
(Macedonia), în 1991. A absolvit
Facultatea de Arte Dramatice, din
Skopje, în cadrul Departamentului
de Regie de Film şi Televiziune,
în 2014. Filmul ei de absolvire,
„Ultimul act” (2014), a fost proiectat
în festivaluri internaţionale şi a
câştigat mai multe premii, inclusiv
Marele Premiu la Festivalul de Film
din Muntenegru. Cele mai recente
scurtmetraje ale ei, „Elena” (2016)
şi „Ei vin din centrul lumii” (2017)
au avut premiera la Festivalul
Noului Cinema/ „Festival du
Nouveau Cinéma”, din Montréal.
Dina a participat la programul
„Berlinale Talents”, în 2016. În
prezent, dezvoltă lungmetrajul ei
de debut, „Soră”. Proiectul „Soră” a
câştigat Premiul „Coco-Post Pitch”,
în cadrul platformei de cooperare
„Connecting Cottbus (CoCo)”,
din 2016 şi e dezvoltat în cadrul
platformei „LIM – Less is More” şi
al programului de burse „Nipkow
Programm” (2017).
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Focus on
Lebanon

în colaborare cu
Festivalul Filmului Libanez din Beirut
in colaboration with
the Lebanese Film Festival - LFF

FOCUS ON LEBANON

Festivalul Filmului Libanez
Lebanese Film Festival

13TH EDITION
17-21 SEPT 2018

BEIRUT SOUKS

CINEMACITY
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The Lebanese Film Festival – “LFF” is
preparing its 14th edition in 2019. This
film festival, held in Beirut, was created
in 2001, by Pierre Sarraf and Nadim
Tabet, who run it during 10 years. From
2011 to 2015, the festival was organized
jointly by “Ne a Beyrouth Films” (a
Beirut-based production house) and
“Bande a Part Productions” (a nontrading company), and is currently
managed by its new director Wafa’a
Celine Halawi, since 2015. The goal
of this festival is to offer a privileged
tribune for Lebanese directors in order
to help them show their work and meet
with their audience, but also promote
and encourage production initiatives in
Lebanon. This year, the festival carried
on with its four prizes: “Best fiction”,
“Best documentary”, “Best first film”,
and “Best experimental film”. The main
section of the program is based on a
selection of the best of Lebanese film
productions, about fifty films.
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Festivalul Filmului Libanez („LFF”)
pregăteşte cea de-a 14-a ediţie în 2019.
Acest festival de film, desfăşurat în
Beirut, a fost creat în 2001, de Pierre
Sarraf şi Nadim Tabet, care l-au condus
timp de 10 ani. Din 2011 până în 2015,
festivalul a fost organizat de „Ne a
Byrouth Films” (o casă de producţie
cu sediul în Beirut), în colaborare cu
„Bande a Part Productions” (o companie
non-profit). În prezent, e condus de
noua lui directoare, Wafa’a Celine
Halawi, din 2015. Scopul acestui festival
e să ofere o tribună privilegiată pentru
regizorii libanezi, pentru a-i ajuta să-şi
arate opera şi să-şi întâlnească publicul,
dar şi să promoveze şi să încurajeze
iniţiativele de producţie de film din
Liban. Anul acesta, festivalul a continuat
cu cele patru premii ale sale: „Cel mai
bun film de ficţiune”, „Cel mai bun
documentar”, „Cel mai bun debut”
şi „Cel mai bun film documentar”.
Principala secţiune a programului e
bazată pe o selecţie a celor mai bune
producţii libaneze de film, aproximativ
cincizeci de filme.
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ÎN ALB
BIL ABYAD
IN WHITE

TĂCERE
SAMT
SILENCE

Liban/ Lebanon, 2017, 15’
Ficţiune/ Fiction
Regia:/ Directed by: Dania Bdeir

Liban/ Lebanon, 2016, 15’
Ficţiune animaţie/ Animation fiction
Regia:/ Directed by: Chadi Aoun

Înmormântarea tatălui ei o aduce pe
Lara înapoi, din viaţa ei modernă din
New York, în Beirut, obligând-o să
înfrunte tradiţiile din care a evadat
şi să-l prezinte pe logodnicul ei
netradiţional, pe care-l ascunde.

Tăcerea e singurul sunet. În oraşul
Ghabra, preţul oricărei forme de
expresie e moartea. Totuşi, nişte
suflete rămase libere s-au hotărât
să danseze pentru viaţă. „Tăcere”
e introducerea pentru o societate
disfuncţională, care e pe cale să facă
implozie.
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Her father’s funeral brings Lara
back, from her modern life in NYC,
to Beirut, forcing her to face the
traditions she escaped and to
introduce the untraditional fiancée
she’s been hiding.
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Silence is the only sound. In the city
of Ghabra, the price of any form
of expression is death. Yet some
remaining free souls have decided
to dance for life. “Silence” is the
introduction to a dysfunctional
society that is about to implode.

FOCUS ON LEBANON

SERVITORII
LES SERVITEURS
THE SERVANTS

SUBMARIN
SUBMARINE

Liban, Franţa/ Lebanon, France, 2017, 24’
Ficţiune/ Fiction
Regia:/ Directed by: Marwan Khneisser

Liban, SUA/ Lebanon, USA, 2016, 21’
Ficţiune/ Fiction
Regia:/ Directed by: Mounia Akl

Un grup de petrecăreţi lipsiţi de
griji se reunesc într-o vilă veche şi
izolată, la malul mării, pentru o zi.
Aceasta e ocazia ca Nabil şi soţia lui,
Mira, deţinătorii locului, să ajungă
faţă în faţă cu o veche cunoştinţă:
Walid, liderul grupului. Întâlnirea lor
reaprinde amintiri ale unui trecut
amar şi violent. Dar nu va dura mult
ca trecutul comun al lui Nabil, al
Mirei şi al lui Walid să-i ajungă din
urmă şi să perturbe festivităţile zile...

Sub ameninţarea iminentă a crizei
libaneze a deşeurilor, Hala, un copil
sălbatic în interiorul unei femei,
e singura care refuză evacuarea,
agăţându-se de orice rămâne din
casă.
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A group of carefree revelers reunite
in an ancient and remote seaside
villa, for a day. This is the opportunity
for Nabil and his wife, Mira, keepers
of the place, to come face to face
with an old acquaintance: Walid,
leader of the group. Their encounter
rekindles memories of a bitter
and violent past. But it won’t take
long for Nabil’s, Mira’s and Walid’s
common past to catch up with them
and disrupt the day’s festivities…

Under the imminent threat of
Lebanon’s garbage crisis, Hala, a
wild child inside of a woman, is
the only one to refuse evacuation,
clinging to whatever remains of
home.
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PIETER
VANDENABEELE

THE APE MAN
Belgia/ Belgium, 2017, 11’11’’
Regia / Directed by: Pieter Vandenabeele

Un bărbat mic, rotofei, locuieşte la ultimul etaj al unui
„zgârie-nori”. În timpul zilei, e gunoier, dar, seara, el se
uită la filme cu Tarzan şi visează în jungla lui luxuriantă,
de pe acoperiş. Într-o zi, când aude fanfaronada
agresivă a vecinului lui, el îl caută pe Tarzanul
dinăuntru, pentru a o salva pe Jane de vizavi.
A small, plump man lives on the top floor of a
skyscraper. During the day, he’s a garbage man, but,
in the evening, he watches Tarzan-movies and dreams
off in his lush roof jungle. One day, when he hears
the aggressive rants of his neighbor, he looks for the
Tarzan inside, to rescue his next door Jane.
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Pieter Vandenabeele is illustrator
and animator. In 2014, he graduated
at the School of Arts in Gent/
“Hogeschool Ghent” of “KASK”
– Royal Academy of Fine Arts,
with the animated short “A Dog’s
Life”/ “Hondenleven”, which was
selected at several international
film festivals. His newest animated
short, “The Ape Man”, is loosely
based on a comic book he made
a few years ago. Other works of
his include “Mee-eters”/ “Pimples”,
and “De Kraai Met Vier Poten”/ “The
Four-Legged Crow”.

OMUL-MAIMUŢĂ
THE APE MAN
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Pieter Vandenabeele e grafician
şi animator. În 2014, a absolvit
Şcoala de Arte din Ghent
(Belgia)/ „Hogeschool Gent”,
a Academiei Regale de Arte
Plastice/ „Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten” – „KASK”, cu
scurtmetrajul de animaţie „Viaţa
unui câine”/ „Hondenleven”, care a
fost selectat la mai multe festivaluri
internaţionale de film. Cel mai nou
scurtmetraj de animaţie al său,
„Omul-maimuţă”, e o adaptare
liberă a unei cărţi de benzi
desenate, pe care a făcut-o cu
câţiva ani în urmă. Alte lucrări ale
sale includ: „Mee-Eters”/ „Coşuri” şi
„De Kraai Met Vier Poten”/ „Cioara
cu patru picioare”.
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REBECCA BLÖCHER

PREA BLÂND!
ZU ZAHM!
TOO TAME!
Germania/ Germany, 2017, 7’
Regia / Directed by: Rebecca Blöcher
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Şapte protagonişti, blocaţi înăuntrul cutiei, sunt
captivi în clişeele lor şi în rutina lor zilnică recurentă.
Individualitatea lor e doar una aparentă, pentru că,
mult prea uşor, autonomia lor poate fi luată, chiar dacă
ei pariază cu viaţa. Dar spectacolul trebuie să continue,
iar banii curg. Aplauze!
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Seven protagonists, stuck inside the box, are trapped
in their clichés and their recurring daily routine. Their
individuality is only an apparent one, because, far too
easy, their autonomy can be taken away – even if they
gamble with life. But show must go on and money is
rolling in. Applause!

Rebecca Blöcher s-a născut în 1980,
în Bremen. Studiile din domeniul
ilustraţiei şi crearea de marionete,
pentru teatrele de păpuşi, au
condus-o într-un studio de film
de animaţie. Ea pune laolaltă
cadre în feluri diferite, desenează
şi fotografiază filme de animaţie
şi albume de desene. Trăieşte şi
munceşte în Hamburg.
Rebecca Blöcher was born in
1980, in Bremen. The studies in
Illustration and building puppets
for puppet theaters led her in an
animation film studio. She strings
frames together in different ways,
draws and photographs animation
films and flip-books. She lives and
works in Hamburg.
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MARIO RADEV &
CHIARA SGATTI

Mario Radev is a visual artist and
filmmaker. He has been working
as director, animator, illustrator
and visual performer. Through
drawing, painting and animated
films, Mario creates complex worlds
that communicates his personal
view, offering a freedom of
interpretation, which encourages
the viewers to ask themselves
questions, to which they provide
their own answers.
Chiara Sgatti is an animator based
in London, UK. She has a BA in
Animation, from the London
College of Communication – “LCC”,
at the University of the Arts London
(“UAL”), and she is attending the
MA in Experimental Animation
course, at the Royal College of Art
– “RCA”. During the last 5 years, she
has been working as an animator
and illustrator, in Italy and the UK.

Marea Britanie/ UK, 2017, 6’30’’
Regia / Directed by: Mario Radev & Chiara Sgatti

„[O]” e un film care imită natura, în modul ei de
funcţionare. Animaţia ilustrează cicluri într-o lume, care
e bazată în întregime pe frecvenţă sonoră şi vibraţie.
“[O]” is a film that imitates nature in its manner of
operation. The animation depicts cycles in a world,
which is entirely based on sound frequency and
vibration.
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Chiara Sgatti e un animator,
stabilită în Londra (Marea Britanie).
Are o licenţă în animaţie, de la
Colegiul de Comunicare din
Londra/ „London College of
Communication” – „LCC”, în cadrul
Universităţii de Arte/ „University of
the Arts London” – „UAL” şi urmează
cursurile masterului în animaţie
experimentală, la Colegiul Regal de
Artă/ „Royal College of Art” – „RCA”.
În timpul ultimilor cinci ani, a lucrat
ca animator şi grafician, în Italia şi
în Marea Britanie.

[O]
[O]
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Mario Radev e artist vizual şi
cineast. A lucrat şi lucrează ca
regizor, animator, grafician şi artist
vizual. Prin desen, pictură şi filme
de animaţie, Mario creează lumi
complexe, care comunică viziunea
lui personală, oferind o libertate
de interpretare, care încurajează
spectatorii să-şi pună întrebări, la
care să-şi dea propriile răspunsuri.
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ARMELLE MERCAT

PĂSTREAZĂ-ŢI CAPUL PE UMERI, OLIVIER!
TÊTE D’OLIV…
KEEP YOUR HAIR ON, OLIVIER…
Franţa/ France, 2017, 11’30’’
Regia / Directed by: Armelle Mercat
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Un chimist de cincizeci de ani, Olivier, face orice ca
să-şi ascundă chelia de soţia lui. Îngrijorat că ea s-ar
putea să nu-l iubească aşa, cu capul pleşuv, el a creat o
iscusită rutină, pentru a-l masca. Dar, într-o zi, Olivier e
obligat să folosească o soluţie extremă, care s-ar putea
să afecteze viaţa cuplului.
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A fifty-year old chemist, Olivier, does everything in
order to hide his baldness from his wife. Worried that
she might not love him with his hairless head, he has
created a skillful routine, to disguise it. But, one day,
Olivier is forced to use an extreme solution that might
affect the couple’s life.

Armelle Mercat e regizoare de
animaţie şi graficiană, născută în
1985. Studiile ei la Institutul de
Artă Vizuală din Orléans/ „l’Institut
d’arts visuels á Orléans” şi semestrul
de schimb la „Maryland Institute
College of Art” – „MICA”, din
Baltimore, îi oferă o oportunitate
de a descoperi gravura,
reprezentarea grafică, ilustraţia
şi animaţia. În 2011, se înscrie la
Şcoala de Film de Animaţie „La
Poudrière”/ „La Poudrière École du
film d’animation” (Franţa). Armelle
participă în proiectul serialului de
televiziune „Marile, marile vacanţe”/
„Les Grandes Grandes Vacances”
(2014). În film, ea continuă să
investigheze tema pe care a
ridicat-o în filmul ei de absolvire,
„Sacrebleau!”/ „Sfinte Sisoe!” (de la
Şcoala „La Poudrière”, din 2012): un
om care se luptă cu problemele lui
imaginare.
Armelle Mercat is a French
animation director and illustrator,
born in 1985. Her studies at the
Orléans Visual Art Institute/
“l’Institut d’arts visuels á Orléans”,
and the exchange semester at
the Maryland Institute College
of Art at Baltimore – “MICA”
(USA) give her an opportunity
to discover engraving, graphic
design, illustration and animation.
In 2010, she enrolls in “La
Poudrière” School of Directing
Animation/ “La Poudrière École
du film d’animation” (France). She
continues her path in drawing,
creating travel-sketchbooks,
illustrations and working in
animation. Armelle participates in
the TV series project “Les Grandes
Grandes Vacances”/ “The Long
Long Holiday” (2014). In the film,
she continues to investigate the
theme she raised in her graduation
film, “My God!”/ “Sacrebleu!” (“La
Poudrière”, 2012): a man struggling
with his imaginary problems.
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NAOMI VAN
NIEKERK

MY MUM’S BONKERS
Africa de Sud/ South Africa, 2017, 3’22’’
Regia / Directed by: Naomi van Niekerk

Mama mea e într-o doagă. Dintr-un ochi, ea plânge
Puccini, iar, din celălalt, mă dojeneşte. Un melancolic
film-poezie, în alb şi negru, cu nisip şi siluete, despre
pierderea unei mame şi o relaţie defectuoasă între
fiică şi mamă. Inspirat de poemul eponim al lui Jeanne
Goosen, recitat de binecunoscuta actriţă sud-africană
Elize Cawood, pe aria „O mia babbino caro” [„O, dragul
meu tată”], din opera lui Puccini „Gianni Schicci”, într-o
interpretare legendară a Mariei Callas, din 1955.
My mum’s bonkers. Out of one eye, she cries Puccini,
out of the other, she reprimands me. A melancholic
poetry film, in black and white, with sand and
silhouettes. About the loss of a mother and a flawed
relationship between daughter and child. Inspired by
Jeanne Goosen’s eponymous poem, recited by the
well-known South-African actress Elize Cawood, to
the aria “O mia babbino caro” [“Oh, my dear daddy”],
from Puccini’s opera “Gianni Schicci”, in a legendary
performance by Maria Callas (1955).
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Born on the 20th of August 1984,
Naomi is a contemporary artist
with a background in theater
studies (at “Wits” University of the
Witwatersrand, Johannesburg),
visual arts and puppeteering (at
the National Superior School of
Puppetry Arts/ “École Nationale
Supérièure des Arts de la
Marionnette”, France). Between
2015 and 2017, she directed
three animated short films, that
were extensively shown at many
international film festivals: “‘n
Gewone blou Maandagoggend”
(“An ordinary blue Monday”), “By
alle skone dinge” (“To all things
beautiful”), and, most recently, “My
mamma is bossies” (“My mum’s
bonkers”). She won the “Jean-Luc
Xiberras” Award, for the “Best
First Film” at Annecy International
Animated Film Festival, in 2016, for
her short film “An ordinary blue
Monday”.

MAMA MEA E ÎNTR-O DOAGĂ
MY MAMMA IS BOSSIES
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Născută pe 20 august 1984,
Naomi e o artistă contemporană,
cu pregătire în studii teatrale, la
Universitatea „Witwatersrand”
– „Wits”, din Johannesburg,
şi arte vizuale şi păpuşărie, la
Şcoala Naţională Superioară
a Artelor Marionetei/ „École
Nationale Supérieure des Arts
de la Marionnette” – „ESNAM”,
din Franţa. Între 2015 şi 2017,
a regizat trei scurtmetraje de
animaţie, care au fost prezentate
pe scară largă, la multe festivaluri
internaţionale de film: „‘n Gewone
blou Maandagoggend”/ „O
obişnuită zi de luni tristă”, „By alle
skone dinge”/ „Tuturor lucrurilor
frumoase” şi, cel mai recent, „My
mamma is bossies”/ „Mama mea e
într-o doagă”. A câştigat Premiul
„Jean-Luc Xiberras”, pentru „Cel mai
bun film de debut”, la Festivalul de
Film de Animaţie de la Annecy, în
2016, pentru scurtmetrajul ei, „O
obişnuită zi de luni tristă”.
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VICTOR OROZCO
RAMIREZ

32-RBIT
32-RBIT

Germania, Mexic/ Germany, Mexico, 2018, 7’45’’
Regia / Directed by: Victor Orozco Ramirez
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Bunica mea era convinsă că singurul animal care a
făcut aceeaşi greşeală de două ori este fiinţa umană, iar
eu sunt convins că totul poate fi reparat cu „CTRL+Z”
[combinaţie de taste cu efect „Undo”, a anula]. Un
scurtmetraj-eseu despre propriul meu Internet, o
lume paralelă, în care pierderea memoriei, erorile,
supravegherea şi dependenţa pătează totul şi pe toţi.
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My grandmother was convinced that the only animal
that made the same mistake twice is the human being,
and I was convinced that everything can be fixed
with CTRL+Z. An essay short film about my very own
Internet, a parallel world, where memory loss, errors,
surveillance and addiction smear everything and
everyone.

Victor a absolvit Academia de Arte
Plastice din Hamburg (Germania)/
„Hochschule für bildende Künste”
Hamburg – „HFBK, cu o diplomă de
master în arte plastice, în domeniul
realizării de film documentar. A
organizat, de asemenea, până
în 2012, în Ecuador, Germania şi
Mexic, Festivalul de Scurtmetraj
„Ambulart”.
Victor graduated from the
Academy of Fine Arts of Hamburg
– “HFBK” Hamburg, Germany,
with a Masters’ degree in Fine
Arts, in the area of Documentary
Filmmaking. He also organized,
in Ecuador, Germany and Mexico,
until 2012, “Ambulart” Audiovisual
Film Festival.
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MIRCEA BOBÎNĂ

KOSMOS
Moldova, România/ Republic of Moldova, Romania, 2018, 4’24’’
Regia / Directed by: Mircea Bobînă

Oamenii sunt nemulţumiţi de liderii lor şi vor să se
elibereze. Când se face o schimbare, ei ar trebui să-şi
recupereze libertatea. Dar, cumva, nu şi-o recuperează.
People are unhappy with their leaders and want to
break free. When a change is made, they are supposed
to get back their freedom: but somehow, they don’t.
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Mircea Bobînă was born in
Chisinau, Moldova, in 1989. He
graduated from the Academy of
Music, Theatre and Fine Arts in
Chisinau with a B.A. in Directing
and Editing in 2012 and an M.A.
in Directing Animation in 2014.
Mircea has worked as a director
and editor on several fiction
shorts, documentaries, found
footage movies, making-ofs and
commercials, and participated in
several international workshops,
such as Berlinale Talent Campus
and Sarajevo Talent Campus in
2013, and Aristoteles Documentary
Workshop, in 2014. With his script
“In the Sidecar”, he attended the
“MiniMIDPOINT” scriptwriting
workshop, în Bucharest, the
“Directors Across Borders”
scriptwriting workshop, in Yerevan,
and at “goEast” Festival of Central
and Eastern European Film/
“goEast Filmfestival des mittelund osteuropäischen Films”, in
Wiesbaden, all in 2012. In 2015,
Mircea presented his new short film
script, “Nelu”. He currently lives and
works in Bucharest.

LIBERTATE
ФРИДОМ FREEDOM
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Mircea Bobînă s-a născut în
Chişinău, în 1989. A absolvit
Academia de Muzică, Teatru şi
Arte Plastice din Chişinău, cu o
licenţă în regie şi montaj, în 2012
şi un master în regie de film de
animaţie, în 2014. Mircea a lucrat
ca regizor şi monteur pentru mai
multe scurtmetraje de ficţiune,
documentare, filme din materiale
găsite, filmări din spatele scenelor
şi reclame şi a participat la mai
multe ateliere internaţionale,
precum: „Berlinale Talent Campus”,
„Sarajevo Talent Campus”, în
2013 şi Atelierul de Documentar
„Aristoteles”, în 2014. Cu scenariul
său, „În ataş”, a participat la atelierul
de scenaristică „MiniMIDPOINT”,
din Bucureşti, la atelierul de
scenaristică „Regizori Dincolo de
Frontiere”, de la Erevan şi la Bursa
de Proiecte a Festivalului Filmului
Central- şi Est-European „goEast”,
din Wiesbaden, toate în 2012. În
2015, Mircea a prezentat noul lui
scenariu de scurtmetraj, „Nelu”.
În prezent, trăieşte şi munceşte în
Bucureşti.
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NICOLAS PÉGON

UNUL DUPĂ CELĂLALT
ONE AFTER THE OTHER
ONE AFTER THE OTHER
Franţa/ France, 2018, 13’
Regia / Directed by: Nicolas Pégon

Un documentar despre viaţa de zi-cu-zi a lui Grant
Sabin, un tânăr talent al muzicii „blues” din America.
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A documentary on the everyday life of Grant Sabin,
young talent of the American Blues.
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Nicolas s-a născut în Lyon, în
1984. În 2007, a absolvit Şcoala
Naţională de Arte Frumoase din
Lyon/ „École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Lyon”, cu o
diplomă în design textil. Lucrările
sale au fost expuse în mai multe
galerii, muzee şi expoziţii. A făcut
parte, de asemenea, din regia
scurtmetrajului de animaţie „Câinii
singuratici”/ „Les chiens isolés”
(2011).
Nicolas was born in Lyon, in
1984. In 2007, he graduated from
“ENSBA” Lyon – “École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de
Lyon”, with a degree in textile
design. His works have been shown
in several galleries, museums, and
exhibitions. He has also been part
of the direction of animation short
film “Lonely Dogs”/ “Les chiens
isolés” (2011).
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ROBERTO CATANI

FOR LIFE
Italia, Franţa/ Italy, France, 2018, 5’18’’
Regia / Directed by: Roberto Catani

Într-o zi de iarnă, un acrobat, abandonat de magicianul
lui, îţi aminteşte melancolic povestea lor de dragoste.
One winter’s day, an acrobat abandoned by his
magician, melancholically remembers their love story.
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Animator and illustrator, Roberto
Catani was born in Jesi, Italy, in
1965. Since 1989, he has taught
Animated Drawing, at the State
Institute of Art “Scuola del Libro”/
“Istituto Statele d’Arte Scuola del
Libro”, in Urbino. He has been
making animated films since
1995. His films, “The Festival”/
“La sagra” (1998), “The tightrope
walker”/ “La funambola” (2002),
and “Absent-Minded”/ “La testa tra
le nuvole” (2013), were awarded at
the most important international
animation film festivals, including
those in Espinho, New York, Zagreb,
Annecy, Ljubljana, Hiroshima,
Krakow, Dresden, at the “Nastro
d’argento”/ “Silver Ribbon” Awards,
at “KINODOT” Experimental Film
Festival (Russia). “La Funambola”
was also nominated for “Cartoon
d’Or”, in 2002. In 2014, Roberto was
awarded a Honorary Degree, by
the Experimental Cinematography
Center in Turin.

PENTRU TOATĂ VIAŢA
PER TUTTA LA VITA
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Animator şi desenator, Roberto
Catani s-a născut în Jesi (Italia),
în 1965. Din 1989, predă desen
animat, la Institutul de Stat de
Arte „Şcoala Cărţii”/ „Istituto
Statale d’Arte – Scuola del Libro”,
în Urbino. Din 1995, face filme de
animaţie. Filmele lui, „Festivalul”/
„La sagra” (1998), „Funambulul”/ „La
funambola” (2002) şi „Distrat”/ „La
testa tra le nuvole” (2013), au fost
premiate la cele mai importante
festivaluri internaţionale de film
de animaţie, inclusiv cele de la
Espinho, New York, Zagreb, Annecy,
Ljubljana, Hiroshima, Cracovia,
Dresda, la Premiile „Panglica
de Argint”/ „Nastro d’argento”.
„Funambulul” a fost nominalizat,
la „Animaţia de Aur”/ „Cartoon
d’Or”, în 2002. În 2014, Roberto a
primit o Diplomă de Onoare de la
Centrul Experimental de Film din
Torino/ „Centro Sperimentale di
Cinematografia Turin”.
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IVANA ŠEBESTOVÁ

GALBEN
ŽLTÁ
YELLOW
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Slovacia/ Slovakia, 2017, 6’45’’
Regia / Directed by: Ivana Šebestová
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„Galben” e un scurtmetraj de animaţie, care spune
povestea metaforică a tinerei cântăreţe de operă Viola.
Speriată de orice e galben, însorit şi spontan, ea se
ascunde în umbre triste, violete. Îşi va găsi ea drumul
spre fericire? „Galben” e o poveste metaforică a tinerei
femei care se zbate între auto-control şi spontaneitate,
durere şi bucurie, între violet şi galben. Violetul
reprezintă efortul ei şi auto-controlul. Ea e o cântăreaţă
de operă şi iubeşte muzica, dar, de dragul carierei ei, îşi
sacrifică dorinţele, bucuria şi energia vitală... Îşi pierde,
literalmente, răsuflarea.
“Yellow” is a short animated film, telling metaphoric
story of young opera singer Viola. Scared of everything
yellow, sunny and spontaneous, she hides herself in
sad violet shadows. Will she find her way to happiness?
“Yellow” is a metaphoric story of a young woman,
who struggles between self-control and spontaneity,
sorrow and joy, violet and yellow. Violet represents
her effort and self-control. She is an opera singer
and she loves music but, for the sake of her career,
she sacrifices her desires, her joy and vital energy…
Literally, she loses her breath.

Născută în 1979, în Poprad
(Slovacia), Ivana Šebestová a
absolvit film de animaţie, la
Academia de Arte ale Spectacolului
din Bratislava/ „Vysoká škola
múzických umení v Bratislave”
– „VŠMU”. Filmul ei de master,
„Lionardo Mio” (2005), a câştigat
premiul Festivalului European al
Şcolilor de Film/ „Mostra delle
Scuole Europee di Cinema”, de la
Bologna. A câştigat multe premii
naţionale şi internaţionale, pentru
scurtmetrajele ei, „Patru”/ „Štyri”
(2007) şi „Zăpadă”/ „Sneh” (2013).
Împreună cu Katarína Kerekesová,
a creat un film educational pentru
Muzeul Naţional Slovac, „Cum
m-am dus cu bunicul, să-mi vizitez
strămoşii”/ „Ako som šiel s dedkom
na návštevu k predkom” (2010).
Ivana a ilustrat mai multe cărţi
pentru copii şi, în prezent, lucrează
la emisiunea specială de televiziune
„Mimi & Lisa: Misterul Luminilor de
Crăciun”/ „Mimi a Líza: Tajemství
vánočního světla”.
Born in 1979, Poprad, Slovakia,
Ivana Šebestová graduated from
Animated Film, at the Academy
of Performing Arts in Bratislava/
“Vysoká škola múzických umení
v Bratislave”. Her Masters’ film,
“Lionardo Mio” (2005), won the
Bologna European Festival of Film
Schools. She gained many national
and international awards, for her
short films “Four”/ “Štyri” (2007) and
“Snow”/ “Sneh” (2013). Together
with Katarína Kerekesová, she
created an educational film for the
Slovak National Museum, “How I
Went with Grandpa, to Visit the
Ancestors”/ “Ako som šiel s dedkom
na návštevu k predkom” (2010).
Ivana Šebestová illustrated several
books for children and, currently,
she is working on TV special “Mimi
& Lisa: Christmas Lights Mystery”/
“Mimi a Líza: Tajemství vánočního
světla”.

PANORAMA ANIMAȚIILOR | ANIMATION PANORAMA

SHADI ADIB

FUSE
Germania/ Germany, 2018, 7’
Regia / Directed by: Shadi Adib

O capcană pentru şoareci se închide, o piaţă se
trezeşte. Un grup de bărbaţi discută aprins cum să
omoare animalul din cutia mică. Unul după altul, ei
încearcă să-şi întreacă unul altuia fanteziile sadice şi
chiar sugestia unui străin de a lăsa creatura liberă se
dovedeşte a fi o manipulare bolnavă. Dar, pe măsură
ce jocul macabru se desfăşoară şi scapă de sub control,
atât victima, cât şi torţionarul vor avea aceeaşi soartă.
A mousetrap snaps shut, a market place awakens. A
group of men heatedly discuss how to kill the animal
in the little box. One after the other, they try to trump
each other’s sadistic fantasies and even a stranger’s
suggestion to let the creature loose turns out to be a
sick manipulation. But, as the macabre game unfolds
and spirals out of control, both victim and tormentor
suffer the same fate.
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Shadi finished with a Masters’
degree in Animation, at the
University of Tehran/ “هاگشناد
”نارهت, and worked as an animator
filmmaker, for several years, before
and after arriving to Germany, to
attend the Film Academy in BadenWürttemberg/ “Filmakademie
Baden-Württemberg”. Her film
“Fuse” is running for competition
currently in the main animation
festivals, like Annecy International
Animated Film Festival and
Market, World Festival of Animated
Film “Animafest” Zagreb/
“Svjetski Festival Animiranog
Filma Animafest Zagreb”
and International Animated
Film Festival in Stuttgart/
“Internationales Trickfilm Festival
Stuttgart” – “ITFS” Stuttgart. During
this time, her work is at Studio
“Soi”, for “The Amazing World of
Gumball”.

FITIL
FUSE
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Shadi a terminat Universitatea din
Teheran/ „”نارهت هاگشناد, cu o
diploma de master în animaţie şi
a lucrat ca realizator de animaţii
pentru câţiva ani, înainte şi după
ce a ajuns în Germania, pentru a
urma Academia de Film din BadenWürttemberg/ „Filakademie BadenWürttemberg”. Filmul ei, „Fitil”/
„Fuse” candidează, în prezent, în
competiţiile principalelor festivaluri
de film de animaţie, precum:
Festivalul Internaţional de Film de
Animaţie de la Annecy/ „Le Festival
international du film d’animation
d’Annecy et son Marché (Mifa)”,
Festivalul Internaţional de Film
Animat „Animafest”, din Zagreb/
„Svjetski Festival Animiranog Filma
Animafest Zagreb” şi Festivalul
Internaţional al Filmului Animat din
Stuttgart/ „Internationales Trickfilm
Festival Stuttgart” – „ITFS”. În acest
timp, munceşte la Studioul „Soi”,
din Stuttgart, pentru „Minunata
lume a Gumii-de-Mestecat”/ „The
Amazing World of Gumball”.
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Festival în vizită:
Festivalul de Film
“Midnight Sun”
Festival visit:
Midnight Sun Film
Festival
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(Finland)

A legendary affair, some 120 kilometers
north of the Arctic Circle, Midnight
Sun FF was founded in 1986 by the
directors Aki and Mika Kaurismäki
among other free spirits of Finnish
cinema. In over thirty years of existence
the stories of the faraway festival
have reached mythical levels but one
thing is for sure it certainly boasts
one of the most unique atmospheres:
celebrateddirectors, up-and-coming
talent, and common people come
together during the magical period of
northern midnight sun to immerse in
cinema. Without any formal restraints,
the festival is best characterised by its
pure love for the art of filmmaking.
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O poveste legendară, la aproximativ
120 de kilometri nord de Cercul Polar,
Festivalul de Film „Midnight Sun”
[„Soarele de la miezul nopţii”] a fost
fondat în 1986, de regizorii Aki şi Mika
Kaurismäki, printre alte spirite libere
ale cinematografiei finlandeze. În cei
peste treizeci de ani de existenţă,
poveştile îndepărtatului festival au
atins cote mitice, dar un lucru e sigur:
cu certitudine, se mândreşte cu una
din cele mai unice atmosfere. Regizori
celebri, talente în ascensiune şi oameni
obişnuiţi se reunesc, în timpul perioadei
magice a soarelui nordic de la miezul
nopţii, pentru a se cufunda în cinema.
Fără vreo costrângere formală, festivalul
e cel mai bine caracterizat de iubirea sa
pură pentru arta cinematografiei.

Timishort Film Festival 2018
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ROCK’Y VI
ROCK’Y VI

Finlanda/ Finland, 1986, 8’
Regia / Directed by: Aki Kaurismäki

În toiul Războiului Rece, Igor şi Rock’y se înfruntă, pe
teritoriul neutru. Poate, oare, un american, născut în
toaleta unui restaurant „McDonald’s”, să-l bată pe un
gigant, crescut pe câmpurile siberiene de varză acră?
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In the midst of the Cold War, Igor and Rock’y face each
other, in the unbiased territory… Can an American,
born in McDonald’s toilet, beat a giant raised in
Siberian sauerkraut field?
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AKI KAURISMÄKI
Aki Kaurismäki (n. 1957),
cel mai aclamat cineast de
film de artă al Finlandei, e
cofondatorul Festivalului
de Film „Midnight Sun”,
împreună cu fratele lui,
Mika. A făcut peste 40 de
filme, care au primit o vastă
recunoaştere internaţională.
„Omul fără trecut”/ „Mies
vailla menneisyyttä” (2003),
premiat la Festivalul de Film
de la Cannes, a primit şi o
nominalizare la Premiile
„Oscar”, drept „Cel mai bun
film străin”, în 2004, iar, în 2017,
„Cealaltă parte a speranţei”/
„Toivon tuolla puolen” a
câştigat „Ursul de Argint”,
pentru cea mai bună regie, la
Festivalul de Film de la Berlin.
Aki Kaurismäki (b. 1957),
Finland’s most celebrated
art house filmmaker, is the
co-founder of the “Midnight
Sun” Film Festival, together
with his brother, Mika. He has
made over 40 films, which
have received extensive
international recognition.
Cannes-awarded “Man
without a Past”/ “Mies vailla
menneisyyttä” (2003) also
received an Oscar nomination,
as the Best Foreign Film, in
2004, and, in 2017, “The Other
Side of Hope”/ “Toivon tuolla
puolen” won the “Silver Bear”
for Best Direction, at Berlinale.

FESTIVAL VISIT: MIDNIGHT SUN FILM FESTIVAL

Mika Kaurismäki (b. 1955)
has made over 35 films, in
Finland and abroad, during his
multifaceted career expanding
over four decades. His work
often plays with different
genres, road movie being
the distinctive. His first film,
“The Liar”/ “Valehtelija” (1981),
was an overnight sensation;
it marked the beginning of
new era in Finnish cinema.
Together with his younger
brother, Aki, he co-founded
the “Midnight Sun FF”, in 1986,
and continues as one of the
driving forces.

THE LIAR
Finlanda/ Finland, 1982, 53’
Regia / Directed by: Mika Kaurismäki

Pe străzile din Helsinki, la începutul anilor 80, tânărul
pierde-vară Ville Alfa (Aki Kaurismäki) umblă de
colo-colo, încercând să împrumute bani de la prieteni
aiuriţi şi de la străini, prin intermediul unor replici
cvasi-intelectuale, neobişnuite şi dezgheţate şi prin
scuze inventate. O bijuterie rar văzută, care a făcut
senzaţie peste noapte, un film cult clasic, care a marcat
începutul cinematografiei fraţilor Kaurismäki.
Streets of Helsinki, in early 80’s, young drifter Ville Alfa
(Aki Kaurismäki) goes around trying to borrow money
from oddball friend and strangers, by means of quirky
and snappy quasi-intellectual line and fabricated
excuses. A rarely seen gem, an overnight sensation, a
cult classic, that marked the beginning of Kaurismäki
brothers’ cinema.v
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Mika Kaurismäki (n. 1955) a
făcut peste 35 de filme, în
Finlanda şi în străinătate,
în timpul carierei sale
multifaţetate, care se întinde
pe patru decenii. Opera sa
se joacă adesea cu genuri
diferite, genul „road movie”,
filmul de călătorie (cu acţiunea
desfăşurându-se pe drumuri)
fiind cel distinctiv. Primul lui
film, „Mincinosul”/ „Valehtelija”
(1981), a făcut senzaţie peste
noapte; a marcat începutul
unei noi ere în cinematografia
finlandeză. Împreună cu
fratele lui mai mic, Aki, Mika
a co-fondat Festivalul de
Film „Midnight Sun”, în 1986
şi continuă să-i fie una din
forţele propulsoare.

MINCINOSUL
VALEHTELIJA
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MIKA KAURISMÄKI
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Eveniment Conex
Related Event

102

Concert:
Silent Strike &
Muse Quartet
Sala Capitol, 6 octombrie
Capitol Hall, October 6

Muse Quartet is always seeking “The
Otherwise”: The girls don’t care about limits
and exert their talent and the capacities of
the classical instruments in other musical
groups as well, presenting in their concerts
ever new shades of the cinematic, pop and
rock, music. The quartet had numerous
projects and collaborations, both locally
and abroad, with renowned artists, such as:
Akua Naru, C.T.C., Golan, Smiley, Feli, Andra,
Loredana, Ştefan Bănică Jr., Alexandrina
Hristov, Alexandra Uşurelu, Byron, VUNK,
Lucia, Andrei Tudor Band, Aeon Blank,
Vanotek, The Motans, Tomma Alistar, Silent
Strike.
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Silent Strike was born in Bacău and
composes electronic and film music. He
has released 7 LPs and 6 EPs, and has
collaborated with a lot of musicians and
composers (Deliric, Lucian Ban, Adrian
Enescu, Mat Maneri, Alex Harding, Ada Milea,
Alexandrina, EM, Muse Quartet, Monooka,
Madam, Maria Radu, AiNA Roxx, Cherie,
Kazi Ploae, Norzeatic, Makunouchi Bento,
Yvat, BLN, C.T.C., Specii, ∆Aimon, Bad Tropes,
Vlaicu Golcea, Sorin Romanescu, Electric
Brother, DJ Vasile, Alienpimp, Dj Undoo,
and many others). Silent Strike opened for
the concerts of Faithless, Amon Tobin, Saul
Williams, Bonobo, Venetian Snares, Recoil,
Jazzanova, Com Truise, Kode9, Robot Koch,
Dj Food, and others.

Muse Quartet caută mereu Altfelul: Fetele
nu ţin cont de limite şi îşi exercită talentul şi
capacităţile instrumentelor clasice şi în alte
genuri muzicale, prezentând în concerte noi
şi noi nuanţe ale muzicii cinematice, pop şi
rock. Cvartetul a avut numeroase proiecte
şi colaborări, atât în ţară, cât şi în străinătate,
alături de artişti de renume, precum: Akua
Naru, C.T.C., Golan, Smiley, Feli, Andra,
Loredana, Ştefan Bănică Jr., Alexandrina
Hristov, Alexandra Uşurelu, Byron, VUNK,
Lucia, Andrei Tudor Band, Aeon Blank,
Vanotek, The Motans, Tomma Alistar, Silent
Strike.
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SILENT STRIKE

Silent Strike s-a născut în Bacău şi compune
muzică electronică şi de film. A lansat 7 LPuri şi 6 EP-uri şi a colaborat cu foarte mulţi
muzicieni şi compozitori (Deliric, Lucian Ban,
Adrian Enescu, Mat Maneri, Alex Harding,
Ada Milea, Alexandrina, EM, Muse Quartet,
Monooka, Madam, Maria Radu, AiNA Roxx,
Cherie, Kazi Ploae, Norzeatic, Makunouchi
Bento, Yvat, BLN, C.T.C., Specii, ∆Aimon, Bad
Tropes, Vlaicu Golcea, Sorin Romanescu,
Electric Brother, DJ Vasile, Alienpimp, Dj
Undoo şi mulţi alţii). Silent Strike a deschis
concertele Faithless, Amon Tobin, Saul
Williams, Bonobo, Venetian Snares, Recoil,
Jazzanova, Com Truise, Kode9, Robot Koch,
Dj Food şi alţii.

MUSE QUARTET

EVENIMENT CONEX | RELATED EVENT
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ATELIERUL „TIMISHORT FILM LAB” | WORKSHOP

ATELIERUL
„TIMISHORT FILM LAB”

“TIMISHORT FILM LAB” WORKSHOP
Atelierul este dedicat celor interesaţi
de industria cinematografică, având ca
scop principal promovarea educaţiei
cinematografice în mediul local,
propunându-şi să descopere şi să
cultive noi talente pentru industria
cinematografică locală. Timp de 4
zile, participanţii din cadrul atelierului
vor lua contact cu profesionişti din
domeniul cinematografic, dar şi cu
lumea filmului, din interior, parcurgând
intensiv toate etapele realizării unui
film, de la idee la realizare. Sesiunile
atelierului vor consta în realizarea în
echipă a unui material video, ce va fi
proiectat în cadrul Galei de închidere a
Festivalului de Film „TIMISHORT”. Ediţia
din acest an a atelierului va avea loc în
perioada 4-7 octombrie, în cadrul celei
de-a zecea ediţii a Festivalului de Film
„TIMISHORT”.

The workshop is aimed at those
interested in the film industry, having
as its main purpose the promotion of
cinema education locally and aiming
to discover and to cultivate new talents
for local filmmaking. For four days,
the participants in the workshop will
interact with professionals in the field
of cinema, but with the film world
from the inside, as well, intensively
going through all the steps of a film
production: from the idea, to the endproduct. The workshop’s sessions will
involve the making, in a team work, of a
video material, which will be screened
at the Closing Gala of “TIMISHORT”
Film Festival. This year’s edition of the
workshop will take place between
October 4-7, during the 10th edition of
“TIMISHORT” International Short Film
Festival.
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Formatori:/ Trainers:
Claudiu Puşcău • Daniela Raţiu • Sergiu Mărgăian • Ionuţ Suciu
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Parteneri:/ Partners:
Overcast Agency • Naiagram Films • Fine Pictures • UVT TV • Timişoara 2021
Locaţii:/ Locations:
AMBASADA (Str. Anton Seiler, nr. 2/ 2 Anton Seiler St)
UVT TV (Bvd. Vasile Pârvan, nr. 4/ 4 Vasile Pârvan Blvd)

ATELIERUL „TIMISHORT FILM LAB” | WORKSHOP

Program/ Programme
Joi, 4 octombrie 2018/ Thursday, October 4, 2018
10:00-11:00/ 10 a.m. – 11 a.m. Înregistrarea participanţilor/ Participants’ Registration
11:00-11:30/ 11 a.m. – 11:30 a.m. Deschiderea „Timishort Film Lab”/ “Timishort Film Lab”
Opening
11:30-13:00/ 11:30 a.m. – 1 p.m. Introducere în regie (Claudiu Puşcău)/ Introduction in Film
Direction (Claudiu Puşcău)
13:00-14:00/ 1 p.m. – 2 p.m. Pauză de prânz/ Lunch break
14:00-16:30/ 2 p.m. – 4:30 p.m. Atelier de imagine şi montaj/ Image and Editing Workshop
- Producţia unui reportaj şi limbaj audiovizual (Ionuţ Suciu)/ The production of a reportage &
Audiovisual Language (Ionuţ Suciu)
17:30/ 5:30 p.m. Timp liber pentru filmări/ Free time for shooting

Vineri, 5 octombrie 2018/ Friday, October 5, 2018
11:00-13:00/ 11 a.m. – 1 p.m. Introducere în regie (Claudiu Puşcău)/ Introduction in Film
Direction (Claudiu Puşcău)
13:00-14:00/ 1 p.m. – 2 p.m. Pauză de prânz/ Lunch break
14:00-16:30/ 2 p.m. – 4:30 p.m. Atelier de imagine şi montaj/ Image and Editing Workshop
- Producţia unui reportaj şi limbaj audiovizual (Ionuţ Suciu)/ The production of a reportage &
Audiovisual Language (Ionuţ Suciu)
16:30/ 4:30 p.m. Timp liber pentru filmări/ Free time for shooting

Duminică, 7 octombrie 2018/ Sunday, October 7, 2018
10:00-13:00/ 10 a.m. – 1 p.m. Montaj echipe/ Team editing
14:00/ 2 p.m. Predare montaj final/ Handover of the final editing
19:00/ 7 p.m. Gala de închidere/ Closing Gala
22:00/ 10 p.m. Petrecerea de închidere/ Closing Party
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10:00-12:30/ 10 a.m. – 12:30 a.m. Atelier de imagine şi montaj/ Image and Editing Workshop
12:30-13:30/ 12:30 a.m. – 1:30 p.m. Pauză de prânz/ Lunch break
13:30-15:00/ 1:30 p.m. – 3 p.m. Producţia unui reportaj şi limbaj audiovizual (Ionuţ Suciu)/ The
production of a reportage & Audiovisual Language (Ionuţ Suciu)
15:30/ 3:30 p.m. Timp liber pentru filmări şi sesiune de montaj proiecte/ Free time for shooting
& Editing session for the projects
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Sâmbătă, 6 octombrie 2018/ Saturday, October 6, 2018
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Timishort Team
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Andreea Dinca
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Director Festival
Festival Director

Coordonator Catalog
și Subtitrări / Catalogue
Coordinator & Subtitles

Cristina Docea
Co-Director Festival
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Massimiliano Nardulli
Selecționer
Programmer

Alexandru Radu
Coordonator Tehnic
Technical Coordinator

Diana Petruț

Adelina Toader
Coordonator Voluntari
Volunteer Coordinator

Adriana Susmă
Coordonator Locații
Location Coordinator

Daniel Opriș
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Presă și PR
Press & PR

Mihai Rusoaie

Monica Felea
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