


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

andreea dinca
Director al festivalului

Festival Director

CUVÂNT ÎNAINTE | FOREWORD
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Timishort împlinește nouă ani de 
existență! De fiecare dată când încep să 
scriu textul introductiv pentru catalog, 
fixez minute întregi pagina albă și goală, 
iar în minte mi se derulează o mulțime 
de momente magice din edițiile trecute 
ale festivalului. Mă readuce la realitate 
soneria telefonului. Am lucrat cot la cot, 
an de an, cu o echipă extraordinară, am 
transformat o idee într-un proiect, iar 
proiectul, mai apoi, într-un eveniment 
de succes. Ne mândrim cu scurtmetraje 
de pe întreg mapamondul, care, fără 
Timishort, nu ar fi ajuns niciodată în 
minunatul nostru oraș de pe Bega.

Nu pot uita că, de-a lungul anilor, am 
câștigat atât încrederea publicului larg, 
dar și a instituțiilor de cultură locale 
și naționale. Și cel mai important, am 
câștigat prieteni. Festivalul Timishort nu 
ar fi posibil fără contribuția, an de an, a 
tuturor celor care ne sunt alături și ne 
sprijină la bine și la greu.

Și iată-ne din nou aici. Emoțiile sunt 
mari, dar suntem pregătiți pentru 
cea de-a noua ediție a Festivalului 
Internațional de Film Timishort. Și nu 
uitați: filme scurte, cu bătaie lungă!

“Timishort” turns 9 years of existence! Each time 
when I start writing the introductory text for the 
catalog, I fix for minutes the blank white sheet, 
and, in my mind, a lot of magic moments from 
the previous festival’s editions unwind. The 
ringtone of the phone brings me back to reality. 
I have worked side by side, every year, with an 
extraordinary team, we’ve turned an idea into 
a project, and the project, afterwards, into a 
successful event. We take great pride in the short 
films across the globe which, without “Timishort”, 
would have never reached our wonderful city on 
Bega river.

I cannot forget that, throughout the years, we’ve 
earned the trust of both the public at large, 
and the local and national cultural institutions. 
And, most importantly, we’ve earned friends. 
“Timishort” Festival wouldn’t be possible without 
the year-by-year contribution of all those who are 
with us and support us for better or for worse.

And here we are again. Emotions are running 
high, but we are ready for the ninth edition of 
“Timishort” International Film Festival. And don’t 
forget: short films with long range!

5



Spiritul Timishort a făcut ca acest 
festival să crească în timp. Tot acest 
spirit a contribuit la magia creată 
de selecția festivalului din fiecare 
an și la emoțiile dumneavoastră, ale 
spectatorilor. Vă invităm la o nouă ediție 
Timishort, un festival ce nu a încetat să 
aducă cinefilii mai aproape de filmele 
de autor. 

Îndrăzniți să pășiți alături de noi, în 
aventura cu numărul nouă!

“Timishort” spirit made this festival 
grow over the years. It was this spirit 
again that contributed to the magic 
created by the festival’s selection 
each year, and to your, the spectators’ 
emotions. We invite you to a new 
edition of “Timishort”, a festival that has 
never ceased to bring the cinephiles 
closer to the “films d’auteur”.

Dare to step, alongside us, into the 
adventure no. 9!
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cristina docea
Co-director
Co-director

CUVÂNT ÎNAINTE | FOREWORDCUVÂNT ÎNAINTE | FOREWORD
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massimiliano nardulli
Selecționer al festivalului
Festival Programmer

Vă rog, permiteți-mi să mă introduc:
Sunt un om cu ochelari mari și gust.
Am fost prin preajmă timp de un an lung, lung,
Am văzut multe filme scurte...

Am selectate câteva dintre ele pentru voi,
Le-am așezat în programe diferite.
Am suferit când s-a făcut o competiție,
Am trăit clipa mea de îndoială și durere.

Încântat de cunoștință, sper să-mi ghiciți numele,
dar ceea ce vă nedumerește e natura selecției 
mele.

Am tot căutat lucruri noi,
Am încercat să prezint și mai multe femei-regizor
Și m-am blocat în jurul „noului val” românesc,
Când am văzut că e timpul pentru o schimbare.

Pleased to meet you, hope you guess my name
but what’s puzzling you is the nature of my 
selection

Deci, dacă mă întâlniți, aveți puțină bunăvoință,
aveți puțină compasiune și puțin gust.
Folosiți-vă toată politețea temeinic învățată,
Altminteri voi înceta să mai selectez filme...

Preluată din: „Din simpatie pentru scurtmetraj”.

Please allow me to introduce myself
I am a man with big glasses and taste
I’ve been around for long, long year
Watched many short films around... 

I selected some of them for you
Put them in different programmes
I was suffering when competition was made
I had my moment of doubt and pain

Pleased to meet you, hope you guess my name
but what’s puzzling you is the nature of my 
selection

7

I’ve been looking for some new stuff
Tried to show more female director too
And I stuck around Romanian new wave
when I saw it was a time for a change

Pleased to meet you, hope you guess my 
name
but what’s puzzling you is the nature of my 
selection

So if you meet me, have some courtesy
have some sympathy, and some taste
Use all your well-learned politesse
Or I’ll stop selecting films...

Taken from: “Sympathy for the Short Film”.



Juriul Timishort
Timishort Jury
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MAJA
ŠUŠA

SEÁN
BREATHNACH

SHAI
LEVY

FLAVIA
DIMA

ANA MARIA
PÎRVAN

Maja Šuša s-a născut în Belgrad, 
pe 17 mai 1990. A absolvit actoria, 
în 2013, la Academia de Arte din 
Belgrad. Până în prezent, a jucat 
în 23 de scurtmetraje, patru 
lungmetraje și șapte seriale de 
televiziune, piese de teatru în 
Belgrad și Novi Sad. A participat 
la programul „Sarajevo Talents”, 
în 2014, la Festivalul de film de 
la Sarajevo, și la atelierul „Ce-i 
amuzant?”, al lui Tomi Janežič. Din 
2015, lucrează, pentru a explora 
continuu procesul teatral, cu 
regizorul și actorul italian Gianluca 
Barbadori. E fondatorul și directorul 
artistic al „Bašta fest”, festival 
internațional de scurtmetraj de 
ficțiune din Bajina Bašta, Serbia 
de vest, care, anul acesta, ajunge 
la a patra ediție. A scris scenariul 
scurtmetrajului „Acasă e acolo 
unde e casa”, regizat de Peter 
Cerovšek și lucrează la scenariul 
lungmetrajului „Îți doresc toate 
cele bune”.  

Maja Šuša was born 1990 in 
Belgrade. She graduated, in 
2013, from the Academy of Arts 
in Belgrade, department for 
Acting. Until now, she acted 
in 23 shorts, four feature films 
and seven TV series, in plays in 
theatres in Belgrade and Novi 
Sad. She participated in “Sarajevo 
Talents 2014”, at the Sarajevo Film 
Festival, and at the workshop 
with Tomi Janežič “What’s funny?”. 
From 2015, she is working on 
exploration theatre process, with 
Italian director and actor Gianluca 
Barbadori. Maja is a founder 
and art director of “Bašta fest”, 
international short fiction film 
festival in Bajina Bašta, West Serbia, 
that had its fourth edition this year. 
Maja wrote the script for the short 
movie “Home is where the house 
is”, directed by Peter Cerovšek, 
and is currently working on the 
script for the feature “I wish you all 
the best”.

Shai Levy e director de imagine, 
fotograf și cineast. S-a născut 
și a crescut în Ierusalim, Israel și 
a obținut o diplomă, în același 
oraș, în 1999, la Școala de Film 
și Televiziune „Sam Spiegel”. S-a 
mutat în Berlin, Germania, în 2001, 
ca student-invitat la Academia 
Germană de Film și Televiziune 
(„dffb”). Profund inspirat de 
„revoluția digitală”, care se instituia 
pe atunci în cinema, și îndrumat 
de directorul de imagine Anthony 
Dod Mantle, Shai a filmat două 
lungmetraje cu buget redus, 
mai multe scurtmetraje și 
documentare pentru televiziune 
și pentru marele ecran. În ultimii 
10 ani, a fost activ în domeniul 
reclamei digitale, ca operator 
și regizor independent, alături 
de proiectele sale personale ca 
fotograf.  

Shai Levy is a DoP / photographer, 
and a filmmaker. He was born 
and raised in Jerusalem, Israel, 
and got his diploma there, in 
1999, at the “Sam Spiegel” Film 
and Television School. He moved 
to Berlin, Germany, in 2001, as a 
guest student at the “dffb”. Deeply 
inspired by the then-establishing 
“digital revolution” in cinema and 
mentored by cinematographer 
Anthony Dod Mantle, he shot 2 
low budget feature films, many 
short films, and documentaries for 
TV and big screen. In the last 10 
years, he’s been active in the digital 
commercial field, as a freelanced 
cinematographer / director, side 
by side with his personal work as a 
photographer.

Ana Maria e producătoare română 
de film, stabilită în București. Timp 
de 10 ani, a lucrat în una dintre cele 
mai mari companii de producție 
din România, în ultimii cinci ani 
fiind producător și producător 
executiv. Portofoliul ei adună peste 
100 de reclame, pentru clienți 
locali și internaționali, cu regizori 
din Europa și S.U.A., coordonând 
grupuri și echipe, din diferite țări, 
dar și scurtmetraje și lungmetraje 
românești. În 2016, Ana Maria a 
creat „Anchor Films”, care are ca 
scop să găsească o nouă generație 
de cineaști, cu o nouă abordare 
creativă, care fac filme pe teme noi 
pentru publicul român, dar care nu 
se limitează la piața românească. 
Din 2017, „Anchor Films” și-a extins 
aria de interes, transformându-se 
într-un butic creativ și centru 
de resurse, acoperind Europa și 
Orientul Mijlociu.

Ana Maria is a Romanian film 
producer based in Bucharest.  She 
worked for 10 years in one of the 
biggest production company in 
Romania, the last five years as a 
producer and executive producer.  
Her portfolio gathers more than 
100 commercials for local and 
international clients, with directors 
from Europe and USA. In 2016, 
Ana Maria created “Anchor Films”, 
aiming to find a new generation 
of filmmakers with a new creative 
approach, making films on 
subjects that are new to the 
Romanian public, but not limited 
to the Romanian market. From 
2017, “Anchor” extended its area of 
interests, transforming in a creative 
boutique and center of resources, 
covering Europe and Middle East.

Seán Breathnach a absolvit 
Universitatea din Galway (Irlanda), 
cu o diploma în drept și economie. 
A avut dintotdeauna o iubire 
profundă pentru film și a scris 
scenarii pentru emisiuni de 
televiziune, care au fost ofertate 
de companii de producție din 
Marea Britanie. Sean a regizat 
peste douăsprezece scurtmetraje, 
unele dintre ele adunând premii 
naționale și internaționale. Opera 
sa a fost prezentată la Ambasada 
Irlandei în Londra, drept un 
exemplu de cinematografie 
contemporană irlandeză. E 
membru fondator al „Egomotion”, 
un website și forum înființat să 
încurajeze producția de film în 
sudul Irlandei. Lungmetrajul său 
de debut, „Dincolo de pădure”, a 
adunat premii pentru „Cel mai bun 
lungmetraj”, la Festivalul de Film 
de Groază „Unrestricted View”, în 
Londra și la Festivalul Internațional 
de Film „Lumea Canadei”. Îi 
place cafeaua a naibii de bună și 
conversațiile spumoase.  

Seán Breathnach graduated 
from Galway (Ireland) with a 
degree in Law and Economics. 
He always had a deep love of 
film, and has written scripts for TV 
shows, which were optioned by 
production companies in the UK. 
Sean has directed over a dozen 
short films, some of which have 
picked up awards nationally and 
internationally. His work has been 
showcased in the Irish embassy 
in London as an example of 
contemporary Irish film making. 
He is a founder member of 
“Egomotion”, a website and forum 
set up to encourage film-making 
in the south of Ireland. His debut 
feature film, “Beyond the Woods”, 
picked up awards for Best Feature 
film at the “UVHFF” in London, 
and Canada’s World International 
Film Festival. He enjoys damn fine 
coffee and good conversation.

Flavia Dima (n. 1993) este critic de 
film. A absolvit Departamentul de 
Jurnalism, din cadrul Universității 
„Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca și 
studiază, în prezent, la Centrul 
de Excelență pentru Studiul 
Imaginii, lucrând o dizertație 
în domeniul studiilor de gen. 
Este redactor al revistei on-line 
„Acoperișul de Sticlă” și a scris texte 
pentru „AperiTIFF”, „Cineuropa”, 
„Festivalists”, „Film New Europe” și 
„CinemaRx”. A participat la ateliere 
de specialitate, precum „Sarajevo 
Talent Press” și „Warsaw FIPRESCI 
Critics Project”, fiind membru 
al juriilor de tineret la festivaluri 
internaționale, ca cele de la Namur 
și Varșovia. Nu în ultimul rând, a 
devenit recent co-selecționeră a 
Festivalului de scurtmetraj „Filmul 
de Piatră”. 

Flavia Dima (b. 1993) is a film critic. 
She is an alumnus of “Babeș-
Bolyai” University’s Journalism 
Department, and currently studies 
at the Excellency Center for Visual 
Studies, working on a thesis in the 
field of gender studies. She is an 
editor for “Acoperișul de Sticlă”, 
an on-line film critique magazine, 
and has collaborated with 
publications, such as “AperiTIFF”, 
“Cineuropa”, “Festivalists”, “Film 
New Europe”, and “CinemaRx”. 
She has taken part in workshops, 
such as “Sarajevo Talent Press” and 
“Warsaw FIPRESCI Critics Project”, 
and was a member of youth juries 
at the International Film Festivals in 
Namur and Warsaw. Last but not 
least, she has recently become one 
of the co-programmers of “Filmul 
de Piatră”, a local short film festival.

JURIU | JURY
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Joi, 12 octombrie 2017
Thursday, October 12th 2017 

Cinema Timiș

Ora: 10:00 / time: 10 am
Timikids (7-11 ani)

Ora: 14:00 / time: 2 pm
Competiţie Naţională I 
National Competition I

Ora: 16:00 / time: 4 pm
Competiţia Internaţională II
International Competition II

Ora: 18:00 / time: 6 pm
Competiţie Naţională II
National Competition II

Ora: 20:00 / time: 8 pm
Focus On: Seán Breathnach

Ora: 22:00 / time: 10 pm
Videorama 

Casa Artelor

Ora: 16:00 / time: 4 pm
Competiţie Internaţională I 
International Competition I

Ora: 18:00 / time: 6 pm
Short Matters!

Ora: 20:00 / time: 8 pm
Animation Panorama

Escape Venue
Ora: 20:00 / time: 8 pm
Thy Veils Live & Neoradiant

The Note Pub
Ora: 23:00 / time: 11 pm
Festival Party

Cinema Timiș

Ora: 10:00 / time: 10 am
Timikids (12-14 ani)

Ora: 16:00 / time: 4 pm
Competiţie Internaţională III
International Competition III

Ora: 18:00 / time: 6 pm
Competiţie Internaţională IV
International Competition IV

Ora: 20:00 / time: 8 pm
Festival Visit: Bafta

Casa Artelor

Ora: 14:00 / time: 2 pm
Competiţie Naţională II 
National Competition II

Ora: 16:00 / time: 4 pm
Competiţia Internaţională II
International Competition II

Ora: 18:00 / time: 6 pm
Competiţie Naţională I 
National Competition I

D’arc
Ora: 22:00 / time: 10 pm
Makunouchi Bento & Selfmademusic: 
The Music of Bodrog

Cinema Timiș

Ora: 20:00 / time: 8 pm
Ceremonie de premiere & 
proiecţie filme premiate
Awarding ceremony & screening 
of the awarded films

Casa Artelor

Ora: 14:00 / time: 2 pm
Competiţie Internaţională III
International Competition III

Ora: 16:00 / time: 4 pm
Competiţie Internaţională IV
International Competition IV

The Note Pub
Ora: 23:00 / time: 11 pm
Closing Karaoke Party

Vineri, 13 octombrie 2017
Friday, October 13th 2017 

Sâmbătă, 14 octombrie 2017
Saturday, October 14th 2017 

Duminică, 15 octombrie 2017
Sunday, October 15th 2017 
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Program | Programme

Cinema Timiș 

Ora: 19:00 / time: 7 pm
Deschidere festival: 
Opening films: 
ÉCLAIR
IMPORT, 
IL REGNO
NA CHERVENO

Ora: 21:30 / time: 9.30 pm
Competiţie Internaţională I
International Competition I

The Note Pub
Ora: 23:00 / time: 11 pm
Petrecere de deschidere
Opening cocktail

13
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Premii | Awards 
Timishort 
Film Festival
2017

trofeul timishort pentru cel mai bun film

premiul pentru cel mai bun film românesc

premiul videorama pentru cel mai bun film experimental

mențiunea specială a juriului

mențiunea speciala a juriului

mențiunea specială a juriului

timishort trophy for the best film

best romanian film

videorama award for the best experimental film

special jury mention 

special jury mention 

special jury mention 

COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ | INTERNATIONAL COMPETITION

COMPETIȚIE NAȚIONALĂ | NATIONAL COMPETITION

VIDEORAMA | VIDEORAMA

premiul publicului 6-10 ani

premiul publicului 11-14 ani

audience award

audience award 

TIMIKIDS | TIMIKIDS

Filmele de 
deschidere
Opening films



FILMELE DE DESCHIDERE | OPENING FILMS
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FILMELE DE DESCHIDERE | OPENING FILMS

ECLER

Ohrid, 4 mai 1980. Marko, fiul bucătarului din vila Mareșalului, are 
șansa să încerce mâncarea ce a fost gătită în fața ochilor lui, toată 
viața.

Ohrid, 4th of May 1980. Marko, son of the cook in the Marshal’s villa, 
gets a chance to try the food that has been cooked in front of his 
eyes all his life.

Regia: / Directed by: 
Marko Gjokovik

Macedonia/ FYROM, 2016, 30’

17

REGATUL

După moartea tatălui lui, Giacomo descoperă că domeniul familiei 
a fost convertit într-un regat în totalitate autonomie, cu proprii 
săi supuși, legi și monedă proprie. El trebuie să ia o decizie: să fie 
moștenitorul legal sau să părăsească regatul nebun.

After the father’s death, Giacomo discovers the family estate has been 
converted in a totally self-governing kingdom with its own subjects, 
laws and coinage. He has to make a decision: to be the legal heir or to 
flee the crazy kingdom.

Regia: / Directed by: 
Francesco Fanuele

Italia/ Italy, 2016, 28’

IL REGNO
THE KINGDOM

ÉCLAIR
ÉCLAIR
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E ROȘU LA SEMAFOR
NA CHERVENO 
RED LIGHT

FILMELE DE DESCHIDERE | OPENING FILMS FILMELE DE DESCHIDERE | OPENING FILMS

Într-un sătuc, un autobuz se oprește la singura intersecție, unde 
semaforul e blocat pe roșu. Șoferul de autobuz refuză să meargă 
mai departe, ceea ce provoacă un conflict cu pasagerii și cu forțele 
de ordine locale. O poveste despre partea amuzantă a apatiei, a 
egoismului și a singurătății, într-o lume în care respectarea legilor e o 
neînțelegere.

In a small village, a bus stops at the only intersection, where the 
traffic light is stuck on red. The bus driver, refuses to move forward 
which provokes a conflict with the passengers and the local law 
enforcement. A story about the funny side of apathy, selfishness, and 
loneliness in a world where following the rules is a misunderstanding.

Regia: / Directed by: 
Toma Waszarow

Bulgaria/ Bulgaria, 2016, 20’
19

IMPORT

O tânără familie de refugiați bosnieci sfârșește într-un sătuc în Olanda, 
după ce primește un permis de ședere, în 1994. Apar situații absurde, 
pe măsură ce încearcă să facă un cămin din această lume nouă.

A young Bosnian refugee family ends up in a small village in the 
Netherlands, after getting a residence permit, in 1994. Absurd 
situations arise, as they are trying to make this new world their home.

Regia: / Directed by: 
Ena Sendijarević

Olanda/ The Netherlands, 2016, 16’55’’

IMPORT
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MARKO GJOKOVIK

Născut în Skopje, în 1984. În timpul liceului, a 
început să lucreze în companii de producție, 
în Skopje. În 2004, merge la Colegiul 
European de Film, din Danemarca, unde 
studiază regie de film. În 2006, își începe 
studiile la Facultatea de Arte Dramatice din 
Skopje, sub îndrumarea prof. Stole Popov. A 
mai regizat și scurtmetrajele „Totul e greșit” 
(2007), „Treaz” (2009), „Tinerețe violet” (2011) 
și documentarele „Hăituit” (2006) și „Oameni 
fără de țară” (2011). Acum, face studii 
postuniversitare, în Skopje, în regie de film.

Born in Skopje, in 1984. During high 
school, he started working in production 
companies, in Skopje. In 2004, he goes 
to European Film College, in Denmark, 
where he studies film directing. In 2006, 
he begins his studies at the Faculty of 
Dramatic Arts in Skopje, under prof. Stole 
Popov. He has previously directed the 
short films: “Everything Is Wrong” (2007), 
“Sober” (2009), “Violet Youth” (2011), and the 
documentaries “Quarry” (2006) and “People 
Without a Country” (2011). Now, he is at the 
postgraduate studies, in Skopje, on directing 
for film.

FRANCESCO FANUELE

Francesco Fanuele s-a născut în Roma, pe 9 
decembrie 1988. După o diplomă „DAMS” 
(„Studii în dramaturgie, artă și muzică”, la 
Universitatea de Arte ale Spectacolului), a 
absolvit regie de film la Centrul Experimental 
de Cinematografie/ Școala Națională Italiană 
de Film, în 2016. A făcut clipul „Cu mâncarea 
nu glumești” („Con il cibo non si scherza”), 
câștigând proiectul de scurtmetraje cu 
tematică culinară „Short Food Movie”, din 
cadrul „EXPO Milan”, în 2015. „Regatul” e 
filmul lui de absolvire. A mai făcut: „Forma 
perfectă” („La forma perfetta”, 2014) și 
„Marele mascul” („Il grande maschio”, 2014).

Francesco Fanuele was born in Rome, on 
December 9, 1988. After a degree at “DAMS” 
(Performing Arts Subjects University), he 
graduated in film direction, at the Italian 
National Film School (“Centro Sperimentale 
di Cinematografia”), in 2016. He made the 
spot “Con il cibo non si scherzo” (“You Don’t 
Joke with the Food”), winning the “Short 
Food Movie” project, at “EXPO Milan”, in 
2015. “Il regno” is his graduation work. He 
has previously done: “La forma perfetta” 
(“The Perfect Form”, 2014), and “Il grande 
maschio” (“The Great Male”, 2014).

ENA SENDIJAREVIĆ

Ena Sendijarević e o cineastă bosniacă, 
stabilită în Amsterdam. A studiat studii de 
film, la Universitatea din Amsterdam și la 
Universitatea Liberă din Berlin, după ce a 
absolvit, în 2014, Academia Olandeză de 
Film, ca scenarist/ regizor. A scris și a regizat 
mai multe scurtmetraje premiate, inclusiv 
„Călători în noapte” (2013) și „Dor de ducă” 
(2014), ce au fost prezentate în numeroase 
festivaluri internaționale de film. Cel mai 
recent scurtmetraj al ei, „Import” (2016), a 
avut premiera în cadrul secțiunii „Quinzaine 
des Réalisateurs”, la Festivalul de Film de la 
Cannes, în 2016. În prezent, Ena lucrează la 
proiectul său de debut în lungmetraj.

Ena Sendijarević is an Amsterdam-based, 
Bosnian filmmaker. She studied Film Studies 
at the University of Amsterdam and the 
“Freie Universität Berlin” (“Free University 
in Berlin”), before graduating from the 
Netherlands Film Academy, as a writer/
director, in 2014. She wrote and directed 
several awarded short films, including 
“Travelers into the Night” (2013), and 
“Wanderlust” (“Fernweh”, 2014), which have 
been shown at numerous international 
film festivals. Her latest short, “Import” 
(2016), premiered at the “Quinzaine des 
Réalisateurs” selection of the Cannes Film 
festival, in 2016. Ena is currently working on 
her debut feature project.

TOMA WASZAROW

Toma Waszarow e regizor, producător 
și monteur. E fondatorul companiei de 
producție și distribuție „REVO FILMS”, cu 
sediul în Sofia, Bulgaria. A studiat regie 
de film, între 2000 și 2005. A participat 
la Programele „Berlinale Talent Campus”, 
„Sarajevo Talent Campus”, „TOSMI” („Training 
in Open Source Multimedia Instruments” 
– Instruire în instrumente multimedia de 
tip open source”), „How to Say It” [„Cum 
să o spunem”] și multe altele. Filmul său 
de debut regizoral, „Sărutul” (2005), a fost 
văzut de peste 13 milioane de oameni pe 
„YouTube”, în 2017. În 2015 și 2016, Toma 
Waszarow a fost premiat de Academia 
Bulgară de Film, drept cel mai bun monteur. 
Scurtmetrajul său multi-premiat „E roșu la 
semafor” a fost menționat pe „cineuropa.
org”, drept unul dintre cele mai bune 5 
scurtmetraje ale lui 2016. 

Toma Waszarow is a director, producer, 
and editor. Founder of production and 
distribution company, “REVO FILMS”, based 
in Sofia, Bulgaria. Studied Film Directing, 
in 2000-2005. He participated at “Berlinale 
Talent Campus”, “Sarajevo Talent Campus”, 
“TOSMI” (“Training in Open Source 
Multimedia Instruments”), “How to Say It”, 
and more. His director’s debut short film, 
“The Kiss” (2005), was seen by more than 
13 million of viewers on “YouTube”, by 2017. 
In 2015 and 2016, Toma Waszarow was 
awarded by the Bulgarian Film Academy 
as the best film editor. His multi-awarded 
short film “Red Light” was mentioned at 
cineuropa.org as one of the top 5 short films 
of 2016.
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PUFOSUL

LEE FILIPOVSKI

FLUFFY
FLAFI

Canada, Serbia/ Canada, Serbia, 2016, 24’
Regia / Directed by: Lee Filipovski

Lee Filipovski (n. 1989) a absolvit 
Școala de Arte ale Imaginii din 
cadrul Universității „Ryerson”, 
Toronto (cu o licență în regie 
de film), în Canada, în 2011, și 
specializarea regie la Școala de 
Film și Televiziune a Academiei de 
Arte ale Spectacolului („FAMU”), 
din Praga. În 2013, a primit diploma 
de master în regie de film, la 
Facultatea de Arte Dramatice din 
Belgrad, Serbia. Scurtmetrajul 
ei, „Pufosul”, a fost proiectat în 
numeroase festivaluri de film, 
inclusiv: Festivalul Internațional 
de Film de la Toronto, Festivalul 
de scurtmetraje „Aspen Shorts”, 
Festivalul Internațional de Film de 
la Seattle, fiind numit unul dintre 
„Cele mai bune 10 scurtmetraje 
din 2016 ale Canadei” de către 
Festivalul de Film de la Toronto. 
Își împarte timpul între Toronto și 
Belgrad.

Lee Filipovski (b.1989) graduated 
from the School of the Image Arts 
at Ryerson University (BFA in Film 
Directing), in Canada, in 2011, and 
Directing specialization at Film 
and TV School of the Academy 
of Performing Arts (“FAMU”), in 
Prague. In 2013, she received her 
Master’s degree in Film Directing 
from Faculty of Dramatic Arts in 
Belgrade, Serbia. Her short film 
“Fluffy” screened at numerous 
film festivals including Toronto 
International Film Festival, Aspen 
Shorts, Seattle International Film 
Festival, and was one of “Canada’s 
Top Ten short films of 2016”, by 
TIFF. She splits her time between 
Toronto and Belgrade.  

O familie de trei persoane își face bagajele, pentru 
a emigra din Belgrad, în Canada. Când „Pufosul”, un 
ursuleț de pluș gigant, primit premiu, apare la ușă, 
părinții trebuie să decidă dacă au sau nu loc pentru 
noul prieten al fiicei lor.

A family of three is packing to emigrate to Canada 
from Belgrade. When Fluffy, a gigantic prize teddy bear 
turns up at the door, the parents must decide whether 
or not they have room for their daughter’s new friend.

COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ | INTERNATIONAL COMPETITION
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INDIAN

BALAZS SIMONYI

INDIÁN
INDIAN

Ungaria, Franța/ Hungary, France, 2016, 29’
Regia / Directed by: Balazs Simonyi

Balazs Simonyi (19.08.1980, 
Budapesta) a absolvit literatură și 
film și, în prezent, își finalizează 
teza de doctorat în teoria artei. 
Din 2002, e cineast independent. 
Filmele lui au fost proiectate 
în festivaluri importante, de la 
Cannes, până la Clermont-Ferrand 
și Cracovia, de la Aspen și St. 
Louis, până la Seattle și Vancouver. 
Ultimul său film, „Ultra”, a fost 
finalist pentru Premiul Academiei 
Europene de Film, la categoria „Cel 
mai bun documentar”, în 2017. A 
câștigat mai multe premii, precum 
Premiul „CamerImage”, Premiul 
Publicului la Festivalul de Film 
„Asiana” și Premiul Distribuitorilor 
Francezi de Film („GRAC”). Filmele 
sale au fost difuzate în Franța, 
Statele Unite și Japonia. E, de 
asemenea, unul dintre organizatorii 
și selecționerii Festivalului de 
Scurtmetraj de la Budapesta 
(„BuSho”).  

Balazs Simonyi (1980.08.19, 
Budapest) graduated in Literature 
& Film, and is currently completing 
his PhD in Art Theory. Freelance 
filmmaker since 2002. His films have 
been screened at major festivals, 
from Cannes to Clermont-Ferrand 
and Cracow, from Aspen and St. 
Louis to Seattle and Vancouver. His 
last film, “Ultra”, was shortlisted 
for the European Film Academy 
Award – Best Documentary 2017. 
He has won several awards, like 
the “CamerImage”, the Audience 
Award at “Asiana” Film Festival, and 
the French Cinema Distributors’ 
(“GRAC”) prize. His films have been 
broadcasted in France, the USA and 
Japan. He is also an organizer and 
selector of the Budapest Short Film 
Festival (“BuSho”).

La sfârșitul anilor ’70, undeva în spatele Cortinei de Fier, 
un tânăr experimentează viața sumbră și strictă a unei 
tabere de pionieri. Galambos, al cărui nume înseamnă 
„porumbel”, e un adolescent naiv, puternic influențat 
de fascinația tatălui său pentru amerindieni. Lumea 
lui imaginară contrastează cu realitatea comunistă de 
zi-cu-zi. Își așteaptă tatăl să se întoarcă. Dorul pentru 
Vestul Sălbatic din Europa de est, în anii ’70 nici măcar 
nu era suficient...

Back in the late 70’s, somewhere behind the Iron 
Curtain, a young boy experiences the gloomy and 
strict life of a pioneer camp. Galambos, whose 
name means “pigeon”, is a naive teenager, strongly 
influenced by his father’s fascination for Native 
Americans. His imaginary world contrasts with the 
reality of communist everyday life. He is waiting for 
his father to return. Longing for the Wild West from 
Eastern Europe, in the ‘70s was not even enough…

MORDECHAI

BENJAMIN BEE

MORDECHAI

Marea Britanie/ UK, 2017, 14’
Regia / Directed by: Benjamin Bee

Benjamin Bee e scriitor și regizor, 
stabilit în Newcastle. Scurtmetrajul 
său, „Fă un pas înainte” („Step Right 
Up”), a fost în cursa pentru un 
premiu „BAFTA”, în 2014. Benjamin 
e regizorul filmului „Mordechai”, 
finanțat de Fondul pentru 
Scurtmetraj „The Pears”, în cadrul 
Festivalului Filmului Evreiesc din 
Marea Britanie („UKJF”) și „1987”, 
finanțat de Programul „Anglia 
Creativă” și Institutul Britanic de 
Film („BFI”).

Benjamin Bee is a Newcastle based 
writer/director. His short, “Step 
Right Up”, was long-listed for a 
BAFTA, in 2014. Benjamin is the 
director of “Mordechai”, funded by 
“The Pears” Short Film Fund at UKJF 
and “1987” funded by “Creative 
England” and the BFI.

Daniel, un evreu ultra-ortodox, nu și-a mai văzut 
fratele geamăn, Mordechai, de ani de zile; „alegerile 
de viață” ale lui Mordechai au fost un pic prea mult 
pentru familia lui. Dar, astăzi e ziua în care tatăl lor e 
înmormântat... „Mordechai” e o fabulă amuzantă și 
emoționantă despre familie, credință și rolurile pe care 
le jucăm. Acest scurtmetraj își desfășoară acțiunea în 
jurul unei familii tradiționale de evrei ultra-ortodocși 
din nord-estul Angliei. A fost realizat cu ajutorul și 
susținerea comunității ultra-ortodoxe de acolo. Filmul 
îi are în rolurile principale pe membri ai comunității 
ortodoxe, jucând pentru prima dată într-un film.

Daniel, an ultra-orthodox Jew, hasn’t seen his identical 
twin brother Mordechai in years; Mordechai’s “life 
choices” were a bit too much for the family to 
handle. But today is the day of their father’s funeral… 
Mordechai is a funny and touching fable about 
family, faith and the roles we play. This short film is set 
around a traditional ultra-orthodox Jewish family in 
the northeast of England. It was made with help and 
support of the ultra-orthodox community here. The 
film stars members of the Orthodox community acting 
on film for the very first time.
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O SCURTĂ ISTORIE A PRINȚESEI X

GABRIEL ABRANTES

A BRIEF HISTORY OF PRINCESS X

Portugalia, Franța, Regatul Unit/ Portugal, France, UK, 2016, 7’
Regia / Directed by: Gabriel Abrantes

Născut în 1984, în Statele Unite, 
Gabriel locuiește și muncește 
în Lisabona și Geneva. A studiat 
la Universitatea „Cooper Union” 
(New York), Școala Națională 
de Arte Frumoase din Paris și la 
Studioul Național „Le Fresnoy” 
de Arte Contemporane. A regizat 
18 scurtmetraje în ultimii 8 ani, 
plasându-și adesea narațiunile 
sale provocatoare în contexte 
diverse, precum Sri Lanka, Haiti, 
Angola, Brazilia, Argentina, Franța 
și Portugalia. Filmele sale au 
fost multipremiate: „O istorie a 
respectului reciproc” (regizat alături 
de Daniel Schmidt) a primit premiul 
„Pardino d’Oro” pentru cel mai bun 
scurtmetraj la Locarno, în 2010, iar  
„Taprobana” a fost nominalizat la 
Premiile Filmului European („EFA” 
) pentru scurtmetraj, la Berlinalele 
din 2014.

Born in 1984, in USA, Gabriel lives 
and works in Lisbon and Geneva. 
He studied at “The Cooper Union 
for the Advancement of Science 
and Art”, at “L’Ecole National des 
Beaux-Arts” (Paris) and at “Le 
Fresnoy Studio National des Arts 
Contemporains”. He has directed 
18 short films over the past 8 years, 
often setting his provocative 
narratives in diverse contexts such 
as Sri Lanka, Haiti, Angola, Brazil, 
Argentina, France and Portugal. 
His films have been awarded a 
number of prizes, such as “A History 
of Mutual Respect” (co-directed 
with Daniel Schmidt) which was 
awarded the “Pardino d’Oro” for 
best short film, at Locarno 2010, or 
“Taprobana”, which was awarded 
the EFA short film nomination at 
the 2014 Berlinale.

O istorie supraîncărcată a scandaloasei sculpturi 
„Prințesa X” a lui Constantin Brâncuși, un falus 
futurist din bronz, de fapt, un portret-bus al la fel de 
scandaloasei stră-strănepoate a lui Napoleon, Maria 
Bonaparte.

A supercharged history of sculptor Constantin 
Brâncuși’s infamous “Princess X”, a futuristic bronze 
phallus that is actually a bust portrait of Napoleon’s 
equally infamous great grandniece, Marie Bonaparte.

MIROSUL DE DUPĂ PLOAIE

SARA BOURDEAU

THE SCENT OF RAIN
L’ODEUR APRÈS LA PLUIE

Canada, 2016, 20’
Regia / Directed by: Sara Bourdeau

Sara Bourdeau a studiat producție 
de film la Universitatea „Concordia” 
din Montréal și studii quebecoase, 
la Universitatea din Montréal. 
A scris, regizat și produs șase 
scurtmetraje. În present, lucrează 
la primul ei lungmetraj, „Parmi les 
étoiles” („Printre Stele”).  

Sara Bourdeau studied Film 
Production at Concordia University 
in Montréal, and Quebec Studies 
at the University of Montréal. She 
wrote, directed and produced 
six short films. She is presently 
working on her first feature movie, 
“Parmi les étoiles” (“Among the 
Stars”).

Claire, o văduvă recent pensionată, își împarte casa de 
la suburbii cu sora ei, Gisele. Într-o zi arzătoare de vară, 
Julien, o veche iubire, apare pe neașteptate, cu intenția 
de a o recuceri pe Claire. Dovadă că viața nu încetează 
niciodată să ne uimească. 

Claire, a recently retired widow, shares her suburban 
house with her sister, Gisele. On a scorching summer 
day, Julien, an old flame, shows up unexpectedly with 
the intention of winning Claire back. Proof that life 
never ceases to amaze us.
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FATIMA MARIE TORRES ȘI INVAZIA NAVEI SPAȚIALE 
PINAS 25

CARLO FRANCISCO 
MANATAD

FATIMA MARIE TORRES AND THE INVASION OF 
SPACE SHUTTLE PINAS 25

Filipine/ Philippines, 2016, 16’30’’
Regia / Directed by: Carlo Francisco Manatad

Carlo Francisco Manatad e regizor 
de film și monteur, stabilit în 
Manila. Scurtmetrajele lui au 
fost proiectate în festivaluri 
internaționale de film, inclusiv 
cele de la Clermont-Ferrand, 
Locarno, Uppsala, Winterthur și 
Busan. În 2017, „Jodilerks dela Cruz, 
Angajatul lunii” a avut premiera în 
cadrul ediției a 56-a a „Săptămânii 
Criticii”, de la Festivalul de film de 
la Cannes, iar „Fatima Marie Torres 
și invazia navei spațiale Pinas 25” 
a câștigat Premiul pentru „Cea 
mai bună comedie”, la Festivalul 
„Shortfest”, de la Aspen, un festival 
eligibil pentru Premiile Academiei 
Americane de Film. Carlo e 
absolvent al Academiei Asiatice de 
Film, al „Campusului de Talente” de 
la Festivalul de film de la Berlin, al 
Proiectului „DocNet Campus” și al 
programului „Fabrica de Cinema a 
Lumii” („La Fabrique des Cinémas 
du Monde”). Carlo Francisco 
Manatad este câștigătorul Trofeului 
Timishort 2016.

Carlo Francisco Manatad is a film 
director and editor based in Manila. 
His short films have screened 
at international film festivals, 
including Clermont-Ferrand, 
Locarno, Uppsala, Winterthur 
and Busan. In 2017, “Jodilerks dela 
Cruz, Employee of the Month” 
premiered in the 56th “Semaine 
de la Critique”, at the Cannes Film 
Festival, and “Fatima Marie Torres 
and the Invasion of Space Shuttle 
Pinas 25” won the “Best Comedy 
Award”, at “Aspen Shortsfest”, an 
Academy Award qualifying festival. 
Carlo is alumnus of the Asian 
Film Academy, “Berlinale Talents 
Campus”, “DocNet Campus” Project, 
and “La Fabrique des Cinémas du 
Monde”. Carlo Francisco Manatad 
is the winner of the Timishort 2016 
Trophy.

Plasat în timpul lansării primei nave spațiale din 
Filipine: un cuplu obișnuit de bătrâni, care locuiește 
la suburbie, încearcă să-și vadă de treabă în timpul 
acestei zile ciudate.

Set during the launch of the first space shuttle of 
the Philippines – an ordinary old couple, living in the 
suburbs, attempts to go about their life, during this 
strange day.

AMBI

MARIJA APCEVSKA

AMBI

Macedonia/ FYROM, 2017, 20’
Regia / Directed by: Marija Apcevska

Marija Apcevska s-a născut 
în Macedonia și a absolvit 
Academia de Arte Dramatice 
din Skopje, Macedonia, în cadrul 
Departamentului de Regie de Film 
și Televiziune, la clasa regizorului-
mentorului Stole Popov. Și-a 
continuat educația la Academia 
de Film „New York”, în Los 
Angeles, California, cu o diplomă 
de master în cinematografie. 
Lucrările sale au făcut parte din 
numeroase festivaluri și a câștigat 
mai multe premii, pentru filmele 
ei. Scurtmetrajul „Bardo” a avut 
premiera la Festivalul de film 
de la Berlin, în 2012. Lucrează 
ca scenarist, regizor și asistent 
de regie în filme, reclame și în 
televiziune. 

Marija Apcevska was born in 
Macedonia and graduated at the 
Academy of Dramatic Arts, Skopje, 
Macedonia, department of Film 
and TV Directing, in the class of 
mentor-director Stole Popov. She 
continued her education at the 
“New York” Film Academy, LA, 
California, with master degree in 
filmmaking. Her works have been 
part of numerous festivals, and she 
has won several prizes for her films. 
The short film “Bardo” premiered 
at the 2012 Berlin International 
Film Festival. She works as 
writer, director and AD, in films, 
commercials and TV.

Încă o noapte oarecare pentru Deno și Sara, 
continuându-și rutina obișnuită. Doar că, de data asta, 
pe măsură ce tensiunea crește, se naște o hotărâre 
care poate pune în discuție viitorul lor. „Ambi” vă face 
martori la cele mai întunecate nopți și la dimineți dulci-
amare, la pierderea inocenței și la dorul de tandrețe ale 
celor doi copii, forțați să crească prea repede.

Another ordinary night for Deno and Sara, going 
through their usual routine. Only this time, as tension 
grows, a decision, which may bring their future into 
question, is born. “Ambi” witnesses darkest nights and 
bitter sweet mornings, loss of innocence and longing 
for tenderness of two children, forced to grow up too 
quickly.
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VID

SERGIO MARTÍNEZ

VACIO
VOID

Spania/ Spania, 2016, 16’ 
Regia / Directed by: Sergio Martínez

Sergio Martínez (născut în Madrid, 
Spania, 1981). Diplomă de licență 
în regie și scenariu, de la Școala 
de Arte „TAI” („Institutul de Arte 
Transformative”). Între timp, a 
scris scenariile unor lungmetraje, 
selectate în evenimente naționale 
și internaționale (ex.: Programul 
„Ibermedia”). În 2013, a inființat 
propria sa casă de producție 
„Zerkalo Films”, unde lucrează în 
prezent. Primul său scurtmetraj, 
„Ecouri” (2014), a fost selectat în 
peste 30 de festivaluri de film 
și a fost premiat la Festivalul 
Internațional de Film de la 
Huesca (Spania). Cel de-al doilea 
scurtmetraj al său, „Inimă” (2016) a 
primit premii în cadrul „Săptămânii 
Scurtmetrajului de la Madrid”, 
la Festivalul „L’Alfàs del Pi”, fiind, 
de asemenea, în selecția oficială 
la festivalurile din: Guadalajara 
(Mexic), Zubroffka (Polonia), 
Medina del Campo (Spania) etc. 

Sergio Martínez (Madrid, Spain, 
1981). Bachelor’s Degree in 
Direction and Scriptwriting by the 
“Transforming Arts Institute” – “TAI” 
School in Madrid. Meanwhile, he 
wrote feature films scripts, selected 
in national and international events 
(“Ibermedia” Program). In 2013, he 
founded his own film production 
company “Zerkalo Films”, where he 
works currently. His first short film, 
“Echoes” (2014), was selected in 
over 30 film festivals and awarded 
in the Huesca International Film 
Festival. His second short film, 
“Corazón” (“Heart”, 2016), was 
awarded at the “Madrid Short Film 
Week”, at the “L’Alfàs del Pi” Film 
Festival, besides being officially 
selected in Guadalajara (Mexico), 
Zubroffka (Poland), Medina del 
Campo (Spain), etc. 

Luna luminează, dar ea nu are lumină. Luna face totul 
să se întâmple, dar nimic nu se întâmplă în ea. Luna 
iese în oraș cam în fiecare noapte… sperând să-și 
umple golul.

Luna illuminates, but she has no light. Luna makes 
everything happen, but nothing happens in her. Luna 
goes out like every night… hoping to fill her void.

DANSEAZĂ, PUI

CLÉMENCE DIRMEIKIS

DANSE, POUSSIN

Franța/ France, 2016, 13’
Regia / Directed by: Clémence Dirmeikis

În vârstă de 24 de ani, Clémence 
Dirmeikis a absolvit studii 
universitare cu un master în 
„Cercetare în studii de film”. 
Ațâțată de o experiență unică 
în calitate de „student asociat” 
pentru lungmetrajul „Pe urmele 
armoricanei” [„Suite Armoricaine”], 
al lui Pascale Breton, lucrează, 
de atunci, cu regularitate, la 
scurtmetraje și lungmetraje, în 
calitate de asistent secundar de 
regie. Câștigătoare al concursului 
„Estran 6” [„Ţărm 6”] al Uniunii 
„Films en Bretagne” [„Filme în 
Bretania”]. Debutul ei regizoral e 
scurtmetrajul „Dansează, pui”.  

24 years old Clémence Dirmeikis 
finished university with a Master of 
Research in Film Studies. Bustled by 
a unique experience of “associate 
student” for Pascale Breton’s 
feature film “Suite Armoricaine”, 
she works since then regularly on 
short or feature films as a second 
Assistant Director. Winner of Films 
en Bretagne’s “Estran 6” contest, 
she directed her debut short-film 
“Danse, poussin”.

Louise, o fetiță de opt ani, și tânăra sa mamă, Marianne, 
sunt foarte apropiate de obicei. Dar, într-o seară de 
„fest-noz” [„festivalul nopții”] (dans tradițional breton), 
relația lor se schimbă din cauza dansului și a unui 
dansator tulburător. Louise se simte pierdută. 

Eight-year-old Louise and her young mother Marianne 
are usually very close. But on a «fest-noz» evening 
(traditional Breton dancing), their relation alters 
because of the dance, and an unsettling dancer. Louise 
feels lost.
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RUPTURĂ

MU’TAZ SALLOUM

CRACK
عْدص 

Liban/ Lebanon, 2017, 16’28’’
Regia / Directed by: Mu’taz Salloum

Mu’taz Salloum e cineast 
independent libanez. A studiat 
cinematografie și televiziune 
la Institutul de Arte Frumoase 
al Universității din Liban. A 
fondat și administrează casa de 
producție „Ladies and Gentlemen” 
[„Doamnelor și domnilor”]. În 
present, Mu’taz e stability în Paris 
(Franța), unde își continuă studiile 
de master la Universitatea Sorbona. 
Mu’taz a scris și a regizat trei 
scurtmetraje: „O clipă”, „Din ușă-n 
ușă” și „Ruptură”.

Mu’taz Salloum is a Lebanese 
independent filmmaker. He 
studied Cinema and TV at the 
Fine Arts Institute of the Lebanese 
University. He founded and 
managed “Ladies and Gentlemen 
Productions”. Mu’taz is currently 
based in Paris, France, where he 
continues his master degree at the 
Sorbonne University. Mu’taz wrote 
and directed three short films: 
“One moment”, “Door To Door” 
and “Crack”.

Pentru a-și îmbogăți un personaj din piesa pe care o 
scrie, May se internează într-un spital de boli mintale 
cu ajutorul lui Radwan, ceea ce face relația lor deja 
complicată chiar mai rea.

To enrich a character in the play she is writing, May 
enters a mental institution with the help of Radwan 
which makes their complicated relationship even 
worse.

SĂLCII PLÂNGĂTOARE

NATALIA SINELNIKOVA

WEEPING WILLOWS
TRAUERWEIDEN

Germania/ Germany, 2017, 24’29’’
Regia / Directed by: Natalia Sinelnikova

Natalia Sinelnikova s-a născut 
în Sankt Petersburg, în 1989 și a 
imigrat în Germania, la vârsta de 7 
ani. În 2013, a absolvit Universitatea 
Hildesheim, cu o licență în studii 
culturale. După studii, a lucrat ca 
asistent-regizor și regizor de platou. 
Din octombrie 2013, studiază regie 
de film la Universitatea de Film 
„Konrad Wolf” din Babelsberg, 
Postdam.

Natalia Sinelnikova was born 
in St. Petersburg, in 1989, and 
immigrated to Germany at age 7. 
In 2013, she graduated in Cultural 
Studies (BA), at Hildesheim 
University. After her studies, she 
worked as an assistant director and 
set manager. Since October 2013, 
she studies film directing, at the 
Film University Babelsberg “Konrad 
Wolf”, in Postdam.

Un terapeut moare în circumstanțe misterioase. Nimeni 
nu știe cum și de ce. La o ceremonie de comemorare 
iudeo-rusească, fiica lui, familia și foști pacienți se adună 
să-și împărtășească pierderea. Totuși, nimeni nu pare să 
fi fost apropiat de cel decedat. Tot mai mult, se ridică 
întrebarea pentru cine jelesc invitații, de fapt: pentru 
mort, pentru căminul pierdut sau, pur și simplu, pentru 
ei înșiși? Un rabin îndrăgostit, o fiică ce a dat greș și un 
bărbat pregătit să facă orice pentru a continua să facă 
terapie: invitații la ceremonia de comemorare a unui 
terapeut stins din viață jelesc mult mai mult pentru ei 
înșiși decât pentru mort. 

A therapist dies under mysterious circumstances. No 
one knows how or why. At a Judeo-Russian memorial 
ceremony, his daughter, family and former patients 
gather to share the loss. However, no one seems to 
have been close to the deceased. More and more, 
the question arises for whom the guests are actually 
mourning: For the dead man, the lost home, or simply 
for themselves? A rabbi in love, a failed daughter and a 
man prepared to do anything to keep getting therapy – 
the guests at the memorial ceremony of a passed-away 
therapist mourn much more for themselves than for the 
deceased.
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MAGAZINUL VIEȚII VEȘNICE

YIZHOU XU

SHOP OF THE ETERNAL LIFE 

China, Statele Unite ale Americii/ China, USA, 2016, 22’50’’
Regia / Directed by: Yizhou Xu

Tânărul cineast chinez de 25 de ani, 
Yizhou Xu a absolvit programul de 
scenaristică al Academiei de Film 
de la Beijing. Primul său scenariu 
de lungmetraj, intitulat „Replay” 
[„Reluare”], a câștigat „Cel mai Bun 
Scenariu” al celei de-a 9-a ediție 
a Premiului „Cuvântul de Aur” al 
Academiei de Film din Beijing. 
Înainte de absolvire, a început să 
lucreze pentru premiatul regizor și 
producător taiwanez Chen Kuo-fu 
(„Bunurile personale”, „Dublă 
viziune”, „Detectivul Dee și misterul 
f lăcării fantomei”). În 2014, Yizhou 
a început cursurile Universității 
„ArtCenter College of Design” din 
Pasadena, pentru a-și continua 
călătoria sa cinematografică. 
Pe lângă practici de școală și 
mâzgălituri, „Magazinul Vieții 
Eterne” e prima sa operă finalizată 
de scurtmetraj.  

25 years-old Chinese young 
filmmaker Yizhou Xu graduated 
from Beijing Film Academy 
screenwriting program. His first 
feature length screenplay named 
“Replay” won the Best Screenplay 
of the 9th Golden Word Award of 
Beijing Film Academy. Before his 
graduation, he started working 
for award-winning Taiwanese 
director and producer Chen Kuo-fu 
(“The Personals”, “Double Vision”, 
“Detective Dee and the Mystery 
of the Phantom Flame”). In 2014, 
Yizhou went to Art Center College 
of Design to continue his journey 
of filmmaking. Besides school 
practices and doodles, “Shop of 
Eternal Life” is his first completed 
work of short film.

În Republica chineză, un tânăr disperat își amanetează 
inima și sufletul, pentru a-și salva soția bolnavă. 
Douăzeci de ani mai târziu, în noua Chină a lui Mao, 
el își dă seama că e prins în capcana unui ciclu fără 
sfârșit al istoriei, în care se întoarce să revendice ceea 
ce îi aparține de drept. S-ar putea să fie prea târziu să ia 
înapoi lucru pentru care venise. 

In the Republic of China, a desperate young man 
pawns his heart and soul to save his sick wife. Twenty 
years later, in Mao’s new China, he realizes that he is 
trapped in an endless cycle of history when he returns 
to reclaim what is rightfully his. It may be too late to 
get back what he came for.

COMITETUL

JENNI TOIVONIEMI 

GUNHILD ENGER 

THE COMMITTEE
KOMMITTÉN

Suedia, Finlanda, Norvegia/ Sweden, Finland, Norway, 2016, 14’
Regia / Directed by: Jenni Toivoniemi & Gunhild Enger

Jenni Toivoniemi e scenarist și 
regizor din Helsinki, Finlanda. 
Primul ei film, „Întâlnirea”, a fost 
proiectat în multe festivaluri, a 
fost nominalizat la mai multe 
premii și a câștigat Premiul Juriului 
pentru Scurtmetraj la Festivalul 
„Sundance” și Premiul „Ursul de 
Cristal”, Mențiune Specială la 
categoria „Generația 14plus”, la 
„Berlinale”, în 2013. A participat la 
programul „Torino Film Lab”.

Jenni Toivoniemi is a writer and 
director from Helsinki, Finland. Her 
first film, “The Date”, was screened 
at multiple festivals, nominated to 
several awards, and won the “Short 
Film Jury Prize”, in Sundance, and 
the “Crystal Bear”, Special Mention 
in “Generation 14plus”, at Berlinale, 
in 2013. She participated in such 
programmes, as the “Torino Film 
Lab”.

Gunhild Enger (1980) a absolvit 
Colegiul de Artă din Edinburg 
și Școala de Regie de Film din 
Gothenburg. A fost nominalizată 
la un Premiul „BAFTA”, cu filmul 
ei de absolvire „Negocierea”, 
iar, de atunci, filmele ei au fost 
proiectate în festivaluri în întreaga 
lume. Filmul ei, „Prematur”, a 
câștigat premiul pentru cel mai 
bun scurtmetraj, în mai multe 
festivaluri, în 2012 și 2013.

Gunhild Enger (1980) graduated 
from Edinburg College of Art, and 
The School of Film Directing in 
Gothenburg. She was nominated 
for a “BAFTA”, with her graduation 
film “Bargain”, and has, since then, 
screened her films at festivals 
around the world. Her film 
“Premature” won best short film at 
several festivals, in 2012 and 2013.

Are loc o colaborare nordică. Trei delegați din Suedia, 
Norvegia și Finlanda se adună în Lapland, pentru a 
hotărî asupra unei opere de artă, care urmează să 
fie plasată acolo unde cele trei granițe se întâlnesc 
geografic. Dar comitetului i se pregătește o surpriză. 
În locul unei sculpturi, artistul însărcinat cu lucrarea 
își prezintă ideea lui de „dans nordic”. Delegații se 
confruntă cu adevăratele provocări ale unui proces 
democratic de luare a deciziilor. Există ceva asupra 
căreia ei să se pună de acord ca fiind o „mișcare 
nordică”?  

A Nordic collaboration is taking place. Three delegates 
from Sweden, Norway and Finland are gathered in 
Lapland, to decide on an art piece, which is to be 
placed where the three borders meet geographically. 
But the committee is in for a surprise. Instead of a 
sculpture, the commissioned artist presents his idea 
of a “Nordic Dance”. The delegates are faced with 
the true challenges of a democratic decision-making 
process. Is there something they can agree to be a 
Nordic movement?
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LYPSO

VINCENZO CAPALDO

LYPSO

Italia/ Italy, 2017, 20’
Regia / Directed by: Vincenzo Capaldo

Vincenzo Capaldo s-a născut în 
Napole, în 1989. A urmat cursurile 
Academiei de Arte Plastice 
din Napole, cu specializare în 
fotografie, cinema și televiziune. În 
august 2014, a fost selectat pentru 
Atelierul „Fare Cinema”, organizat 
de Marco Belocchio, unde a 
colaborat cu Sergio Rubini, pentru 
scenariul scurtmetrajului „Pânza”. 
A lucrat ca asistent la câteva 
producții de film („Indivizibil”, 
„Sirene”). „Domina” e primul său 
scurtmetraj, realizat în 2015 și 
finalist pentru premiul „Laceno 
d’oro”, la Festivalul Internațional de 
Film Neorealist de la Avellino, din 
2015. Ce de-al doilea scurtmetraj, 
„Lypso”, cu Massimiliano Rossi în rol 
principal, a fost filmat în întregime 
pe insula Ischia.

Vincenzo Capaldo was born in 
Naples, in 1989. He attended the 
Academy of Fine Arts in Naples, 
in Photography, Cinema and TV. 
In August 2014, he was selected 
for the “Fare Cinema” Workshop, 
organized by Marco Belocchio, 
where he collaborated with Sergio 
Rubini, in short film screenplay “La 
Tela”. He worked as an assistant 
at several movie productions 
(“Indivisible”, “Sirens”). “Domina” is 
his first short film, made in 2015, 
finalist at the “Laceno d’oro 2015”. 
The second short film, “Lypso”, 
starring Massimiliano Rossi, has 
been entirely shot on the island 
of Ischia.

„Lypso” e un fost DJ, un însingurat de patruzeci de 
ani, care trăiește de capul lui, captiv în rutina sa de pe 
insula Ischia; până când o întâlnire întâmplătoare cu o 
fată va duce la o schimbare inexorabilă. 

Lypso is a former DJ, lonely forties who lives by his wits 
trapped in the routine of the island of Ischia; until a 
chance meeting with a girl will lead to an inexorable 
change.

MĂNÂNCĂ-MĂ!

ILINA PERIANOVA

EAT ME! 

Bulgaria, Estonia, Germania/ Bulgaria, Estonia, Germany, 2016, 20’56’’
Regia / Directed by: Ilina Perianova

Ilina Perianova e din Sofia, Bulgaria. 
A participat la cursuri de teatru 
încă din copilărie și, apoi, a studiat 
actorie și regie de teatru în Franța 
și Bulgaria. În 2016, Ilina a devenit 
absolventă a programului de 
master în regie de film al Școlii 
Baltice de Film și Media („BFM”), din 
Tallinn, Estonia. 

Ilina Perianova is from Sofia, 
Bulgaria. She has participated in 
theatre classes since childhood, 
and afterwards she studied theatre 
acting and directing in France and 
Bulgaria. In 2016, Ilina became a 
graduate from the MA program in 
Film Directing in the Baltic Film and 
Media School in Tallinn, Estonia.

O frumusețe aeriană e transformată de viziunea ei de 
mâncare care cântă și dansează. Cum se comportă 
oamenii unii față de alții e oglindit în felul în care 
ne purtăm față de mediul nostru și față de hrana 
noastră. De aceea, „Mănâncă-mă” se concentrează 
pe atitudinea noastră față de mâncare, conținutul 
ei dubios și risipa alimentară, prin prisma unei relații 
deformate.

An airhead beauty is transformed by her vision of 
singing and dancing food. How people treat each 
other is mirrored in the way we treat our environment 
and our food. That’s why “Eat Me” focuses on our 
attitude to food, its dubious contents and food waste 
through the prism of a skewed relationship.
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EXTRA-SEZON

SABRINA CAMPOS

OUT OF SEASON
FUERA DE TEMPORADA

Argentina/ Argentina, 2017, 23’
Regia / Directed by: Sabrina Campos

Sabrina Campos s-a născut 
în Buenos Aires, Argentina. E 
designer audiovizual, absolventă 
a Universității din Buenos Aires 
(„UBA”). Primul ei scurtmetraj, 
„Salón Royale” („Salon Roial”), a 
câștigat peste 20 de premii și a fost 
selectat în peste 50 de festivaluri. 
A lucrat ca regizor artistic și 
scenograf pentru multe producții, 
precum „Paulina”, de Santiago Mitre 
și „Refugiat”, de Diego Lerman, 
printre altele.  

Sabrina Campos was born in 
Buenos Aires, Argentina. She’s an 
audiovisual designer, graduate of 
“UBA”. Her first short film, “Salón 
Royale”, won over 20 awards and 
was selected in more than 50 
festivals. She has worked as an 
Art Director and Set Decorator 
for many productions, such as 
“Paulina”, by Santiago Mitre, and 
“Refugiado”, by Diego Lerman, 
among others.

Vera și Bruno au avut o aventură în trecut, dar nu au 
trecut, cu adevărat, peste asta. Nu s-au mai văzut, 
până când, cu câteva veri mai târziu, se întâlnesc din 
întâmplare într-o casă la țară, în Bella Vista, pentru 
o săptămână departe de oraș. Vera e actualmente 
singură, dar Bruno iese cu Sofia, sora prietenei ei, Flor, 
proprietara casei. Niciunul din prietenii din grup nu știe 
despre relația lor și amândoi hotărăsc tacit ca lucrurile 
să rămână așa. Sunt zguduiți de impactul întâlnirii, un 
întreg sfârșit de săptămână e înaintea lor. 

Vera and Bruno had a love affair in the past, but they 
never really got closure. They didn’t see each other 
again, until several summers later, when they randomly 
meet at a country house in Bella Vista, for a weekend 
away from the city. Vera is currently single, but Bruno 
is dating Sofia, the sister of her friend Flor, the house 
owner. None of the friends in the group know about 
their relationship, and both of them tacitly decide to 
keep it that way. They are shaken by the impact of the 
encounter, there’s a whole weekend ahead of them.

PRIVIRE

FARNOOSH SAMADI 

GAZE 

Iran, Italia/ Iran, Italy, 2017, 14’28’’
Regia / Directed by: Farnoosh Samadi 

Farnoosh Samadi e o cineastă 
iraniană, care a absolvit Academia 
de Arte Frumoase din Roma. A 
lucrat ca scenarist, alături de Ali 
Asgari, pentru scurtmetrajele 
premiate ale acestuia. E, de 
asemenea, co-scenarista unui 
lungmetraj cu Ali Asgari, care 
s-a dezvoltat la Reședința 
„Cinefondation” de la Cannes. 
„Tăcerea”, primul ei scurtmetraj, 
co-regizat cu Ali Asgari, a avut 
premiera mondială în competiția 
Festivalului de Film de la Cannes, 
în 2016. „Privire” e cel de-al doilea 
scurtmetraj al ei, care a avut 
premiera mondială în competiția 
Festivalului de Film de la Locarno, 
în 2017.

Farnoosh Samadi is an Iranian 
filmmaker, who has graduated from 
Fine Art Academy in Rome. She 
worked as co-writer in Ali Asgari’s 
award winning short films. She is 
also co-writer of a feature film, with 
Ali Asgari, which was developed 
at “Cinefondation Residence”, in 
Cannes. “The Silence”, her first 
short film, co-directed by Ali 
Asgari, had its world premiere 
in competition at Cannes Film 
Festival, in 2016. “Gaze” is her 
second short film, which has its 
world premiere in competition of 
Locarno Film Festival, in 2017.

Pe drumul ei de întoarcere de la muncă, o femeie e 
martoră la ceva ce se întâmplă în autobuz și trebuie să 
se hotărască dacă destăinuie sau nu.

On her way back from work, a woman witnesses 
something happening in the bus, and she has to 
decide if she reveals it or not.
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PREMIUL

LIDIJA MOJSOVSKA

THE AWARD 
NAGRADA

Macedonia/ Macedonia, 2017, 16’
Regia / Directed by: Lidija Mojsovska

Lidija s-a născut pe 3 iulie 1993. 
La vârsta de 19 ani, s-a mutat din 
Struga în Skopje și s-a înscris la 
Facultatea de Arte Dramatice, 
la departamentul de regie de 
film și televiziune. Scurtele sale 
proiecte studențești au fost două 
scurtmetraje documentar („Tăticul 
mișto” și „La revedere, America!”) 
și trei scurtmetraje de ficțiune 
(„Supa de pui”, „Mama” și „Norocul 
bătrânului”). În 2015, a primit o 
finanțare, din partea Agenției 
Macedoniene de Film, pentru 
următorul ei scurtmetraj, numit 
„Premiul”, care a fost terminat 
în iunie, anul acesta. În timpul 
studiilor ei în Skopje, a lucrat ca 
asistent de regie și supervizor de 
scenariu în multe proiecte, printre 
care: scurtmetraje, reclame, seriale 
de televiziune și lungmetraje. În 
2015, a participat la „Campusul 
de Talente” de la Sarajevo și la 
programul „Film Stage Studio”, sub 
mentoratul lui Guyla Gazdag. În 
aprilie 2017, a fost selectată pentru 
Campusul de Talente „Go Short”, 
desfășurat în Nijmegen, Olanda.

Lidija was born on the 3rd of 
July 1993. At the age of 19, she 
moved from Struga to Skopje, 
and she enrolled at the Faculty of 
Dramatic Arts, at the department 
of Film and TV directing. Her short 
student projects were two short 
documentaries (“Daddy cool”, 
“Bye, bye, America”), and three 
short fiction films (“Chicken soup”, 
“Mama”, “The old man’s luck”). In 
2015, she received a grant from 
the Macedonian Film Agency, for 
her next short movie entitled “The 
Award”, which was finished in June 
this year. During her studies in 
Skopje, she worked as an assistant 
director and a script supervisor in 
many projects, amongst which: 
short films, commercials, TV series, 
and feature length films. In 2015, 
she participated in “Talent Sarajevo 
Campus” and the “Film Stage 
Studio”, under the mentorship 
of Guyla Gazdag. In April 2017, 
she was selected at “Go Short 
Talent Campus”, held in Nijmegen, 
Netherlands.

Poveste despre un copil albanez musulman, de 10 ani, 
care se hotărăște să participe la o competiție religioasă, 
organizată de școala lui, în onoarea sărbătorii creștine 
de Bobotează, pentru a obține premiul de 10.000 de 
dinari și pentru a-și ajuta frățiorul, care e bolnav.

Story about a 10-year old Albanian Muslim kid, Arben, 
who decides to participate in a religious competition, 
organized by his school, in honor of the Christian 
holiday Epiphany, in order to get the award of 10,000 
denars and help his little brother, who is very sick.

DULCEA ÎNFLORIRE A FLORILOR DE NOAPTE

RIFYAL GIFFARI

SWEET BLOOM OF NIGHT TIME FLOWERS

Singapore/ Singapore, 2016, 15’
Regia / Directed by: Rifyal Giffari

Rifyal Giffari e scriitor și regizor. A 
absolvit Școala de Artă, Design și 
Media a Universității Tehnologice 
„Nanyang”, cu o licență în arte 
frumoase (cu onoruri), specializarea 
film digital. E, de asemenea, 
un absolvent al Programului 
de Juriu și Critici de Tineret al 
Festivalului Internațional de 
Film din Singapore, precum și 
al programului „Incubatorul de 
Lideri în Film ASEAN-ROK” („FLY”).
În 2017, a câștigat Premiul „Remi 
de Platină”, la cea de-a 50-a ediție 
a Festivalului „Worldfest” din 
Houston, premiu pentru primul 
lui scurtmetraj, „Dulcea înflorire a 
f lorilor de noapte”, premiul pentru 
„Cea mai bună regie”, la Festivalul 
Asiei de Sud-Est „Flicks Fiesta”, în 
2017 și „Cea mai bună producție”, la 
Premiile Naționale ale Filmului de 
Tineret. Anterior, a fost premiat cu 
prestigiosul Premiul pentru Tânără 
Speranță „Goh Chok Tong”, în 2015, 
Premiul de Excelență „Mendaki”, în 
2016. Rifyal e cineast independent, 
care contopește iubirea lui pentru 
filme de gen și independente, 
pentru a crea imagini vii, cu povești 
dinamice despre oameni.   

Rifyal Giffari is a writer and director. 
He graduated from “Nanyang” 
Technological University’s School 
of Art, Design and Media, with a 
Bachelor of Fine Arts (with Honors) 
in Digital Filmmaking. He is also 
an alumnus of the “Singapore 
International Film Festival Youth 
Jury and Critics” Programme, 
as well as the “ASEAN-ROK Film 
Leaders Incubator” programme 
(“FLY”). In 2017, he won the 
“Platinum Remi Award”, at the 50th 
“Worldfest Houston”, award for 
his first short film “Sweet Bloom 
of Night Time Flowers”, the “Best 
Directing” Award, from “Flicks 
Fiesta South East Asia”, in 2017, and 
“Best Production Design”, from 
the National Youth Film Awards. 
He had previously been awarded 
the prestigious “Goh Chok Tong” 
Youth Promise Award, in 2015, 
the “Mendaki” Excellence Award, 
in 2016. He is an independent 
filmmaker, who melds his love for 
genre and independent films to 
create vivid images, with dynamic 
human stories.

Wendy Ling, o tânără cutezătoare, intră într-o clădire 
abandonată, cu un singur plan în minte: să zărească, 
în sfârșit, o fantomă. Totuși, se evaporează, când 
e surprinsă de neașteptata prezență a unei femei 
misterioase, care o spionează pe Wendy. Acasă, ea 
se confruntă cu o mama care nu înțelege obsesiile 
nocturne ale fiicei ei. Cu toate acestea, în următoarea 
zi, Wendy primește un telefon și trebuie, astfel, să 
decidă care-i va fi viitorul…

Wendy Ling, an intrepid young woman, enters an 
abandoned building with just one agenda in mind 
– to finally catch a glimpse of a ghost. However, it 
flees when it is startled by the sudden presence of a 
mysterious woman, spying on Wendy. Back home, she 
is confronted by her mother who does not understand 
her daughter’s late night obsessions. However, the 
next day, Wendy receives a call and she must then 
decide, what her future will be...
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VALENTINA

ESTEVÃO MENEGUZZO ANDRÉ FELIX 

VALENTINA

Brazilia/ Brazil, 2016, 17’
Regia / Directed by: 
Estevão Meneguzzo & André Felix

Estevão Meneguzzo e regizor 
de film, monteur și scenarist. 
A studiat film, filosofie și studii 
postuniversitare de pregătire 
corporală în artele scenice, la 
Școala de Dans „Angel Vianna”. 
Lucrează pe piața audiovizualului, 
ca asistent regizor, de peste nouă 
ani. Co-fondator al „Cajamanga 
Films”, o companie de producție 
cu sediul în Rio de Janeiro, unde 
lucrează ca regizor și coordonează 
sectorul de post-producție.

Estevão Meneguzzo is a 
movie director, video editor, 
and screenwriter. He has 
studied cinema, philosophy, 
and postgraduate in corporal 
preparation in the Scenic Arts, at 
“Angel Vianna” School of Dance. 
He worked in the audiovisual 
market, as Assistant Director, for 
more than nine years. Cofounder 
at “Cajamanga Films”, a production 
company based in Rio de Janeiro, 
where he acts as director and 
coordinates the post-production 
area.

André Felix are un Master în 
comunicare, cultură și artă 
contemporană, la Universitatea 
Federală din Bahia („UFBA”), Brazilia. 
A scris și a regizat scurtmetraje 
și programe pentru televiziunea 
universității „Espírito Santo” 
[„Spirit Sfânt”]. A scris scenariul 
pentru lungmetrajele lui Edson 
Ferreira, „Între ture” („Entreturnos”), 
„Oameni foarte buni” și pentru seria 
de animații „Malika” și „Bucătăria 
de pe plajă” („Galera da Praia”), 
de João Guerra, precum și pentru 
scurtmetrajul „O culoare a focului și 
culoarea gri” și pentru lungmetrajul 
„În fața ochilor mei”.

André Felix is a master in 
communication, culture and 
contemporary art at UFBA 
(“Universidade Federal da Bahia”). 
He wrote and directed short films 
and programs for the University TV 
of “Espírito Santo”. He wrote Edson 
Ferreira’s screenplay for feature-
length “Entreturnos” (“Between 
Shifts”); “Very good men”; and for 
the series of animation “Malika” and 
“Galera da Praia”, by João Guerra, 
as well as the short “A Color of Fire 
and the Color of Gray”, and the 
long feature film “Before My Eyes”.

Pe măsură ce o tânără 
arhivistă lucrează la 
reasamblarea unei 
pelicule de film de 
mult pierdute, viața ei 
emoțională se învârte 
într-o stare formidabilă, 
ce e oglindită în 
degradarea cadrelor 
asupra cărora lucrează cu 
atât de multă migală.  

As a young archivist 
labours on the 
reassembly of a long-
lost film print, her 
emotional life spirals 
into a tumultuous 
state that is mirrored 
in the degradation 
of the frames she so 
painstakingly works 
upon.
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PIPA, SEXUL ȘI OMLETA

ANA-MARIA COMĂNESCU

SEX, PIPE, AND OMELETTE

România/ Romania, 2016, 22’40’’
Regia / Directed by: Ana-Maria Comănescu

Ana-Maria e un tânăr regizor de 
film din România, absolventă 
atât de licență (în 2014), cât și de 
master (în 2016) în regie de film, 
la Universitatea Națională de Artă 
Teatrală și Cinematografică din 
București („UNATC”). Opera sa e 
cuprinde scurtmetraje de ficțiune, 
precum: filmul alb-negru, filmat 
pe peliculă de 16 mm, despre o 
petrecere care se termină prost, 
„In the House” (2014), „Te mai 
uiți și la om” (2015), un film de 
călătorie, despre un cuplu care se 
împrietenește cu un autostopist, 
și „Pipa, sexul și omleta” (2016), o 
anecdotă satirică, dulce-amară, 
despre căsnicie și criza vârstei de 
mijloc, filmat pe peliculă color 
de 35 mm. Ca orice tânăr regizor, 
așteaptă cu nerăbdare și pasiune să 
debuteze cu primul ei lungmetraj.

Ana-Maria is a young film director 
from Romania, having graduated 
both the BA (in 2014), and the MA 
(2016) in Film Directing, at the 
UNATC, in Bucharest. Her work 
comprises of fiction shorts, such 
as the black and white 16-mm film 
about a party going wrong, “In 
the House” (2014), “Second Look” 
(2015), a road movie about a couple 
who befriends a hitchhiker, and 
“Sex, Pipe, and Omelette” (2016), a 
bitter-sweet, satirical anecdote on 
marriage and mid-life crisis, shot on 
color 35-mm film. Like any young 
director, she’s passionately looking 
forward to debuting with her first 
feature film.

Victor e atras de soția lui Filip. Filip e atras de soția lui 
Victor. Victor și Filip sunt vecini, dar, mai ales, prieteni.

Victor feels attracted to Filip’s wife. Filip feels attracted 
to Victor’s wife. Victor and Filip are next-door 
neighbours, not to mention good friends.

NEMAIVĂZUTELE AVENTURI ALE OMULUI 
INVIZIBIL

TUDOR BOTEZATU

THE NEVER BEFORE SEEN ADVENTURES OF THE 
INVISIBLE MAN

România/ Romania, 2017, 11’
Regia / Directed by: Tudor Botezatu

Tudor Botezatu a intrat în industria 
filmului în urmă cu zece ani și, în 
timp ce era încă student, a lucrat 
ca asistent de regizor de platou, 
căutător de locații, supervizor de 
scenariu, prim asistent de regie, 
asistent secund de regie: le-a făcut 
pe toate. Și aceste experiențe 
diverse l-au format pe regizorul 
de azi: perspicace, direct, iscusit, 
muncitor, un bun comunicator 
și un tip care rezolvă foarte bine 
problemele. Datorită carismei 
și a bunelor sale abilităților de 
conducere, n-a lăsat niciodată 
ca incidente impredictibile să-i 
distrugă o zi de filmare. Ca regizor, 
Tudor e interesat, mai ales, de 
fervoarea umană, dar îi place 
să-și învăluie poveștile în umor 
și sarcasm. A scris și a regizat mai 
multe scurtmetraje, reclame și 
videoclipuri muzicale și a participat 
în diferite festivaluri naționale 
de film, dar n-a lăsat niciodată 
succesul să i se urce la cap: a rămas 
același tânăr relaxat, din Iași, dar e 
mereu un profesionist.  

Tudor Botezatu entered the film 
industry ten years ago and, while 
still a student, he worked as a 
location scouter, set production 
assistant, script supervisor, 2nd 
and 1st assistant director – he 
did it all. And these diverse 
experiences shaped the director 
he is now: perceptive, straight-
forward, sharp, hard-working, a 
good communicator, and a great 
problem solver. Due to his charisma 
and his good leading skills, he 
never let unpredictable incidents 
ruin a shooting day. As a director, 
Tudor is mostly interested in the 
human fervour, but he likes to 
wrap up his stories in humour and 
sarcasm. He wrote and directed 
several short films, commercials 
and music videos, and participated 
in various national film festivals, 
but never let the success go to his 
head: he stayed the same relaxed 
young man from Jassy, but he’s 
always a professional.

Suntem sau nu suntem vizibili pentru ceilalți oameni? 
Existăm, cu adevărat, în ochii lor? Fiecare dintre noi e 
disperat să-și semnalizeze personalitatea, opiniile și 
sentimentele. Una peste alta, e un cerc vicios, un joc 
fără sfârșit a ceea ce vedem și ceea ce nu vedem.

Are we or are we not visible for the other people? 
Do we really exist in their eyes? Each one of us is 
desperate to signal his or her experience, personality, 
opinions and feelings. All in all, it’s a vicious cycle, an 
endless game of what we see and what we don’t.
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CÂND AFARĂ NINGE

CONRAD MIHAIL 
MERICOFFER

WHEN IT SNOWS 

România/ Romania, 2017, 11’18’’
Regia / Directed by: Conrad Mihail Mericoffer

Conrad Mihail Mericoffer e tânăr 
actor, foarte activ pe scena 
teatrului, precum și ca scenarist 
și regizor de film. Scurtmetrajele 
sale au fost selectate și premiate 
în festivaluri românești. A jucat în: 
scurtmetrajele „Vera versus Ursul 
de bibliotecă” (2009), „Câmpineanu 
12” (2013); lungmetrajul „Closer to 
the Moon” (2014); serialul TV „O 
săptămână nebună” (2014). A mai 
regizat scurtmetrajele de comedie 
„Casting Call” (2014) și „O poveste 
aproape adevărată” (2015).

Conrad Mihail Mericoffer is a young 
actor, very active on theater stage, 
as well as a scriptwriter and film 
director. His short films have been 
selected and awarded in Romanian 
festivals. He played in: the short 
films “Vera v The Bookshelf Bear” 
(2009), “Câmpineanu 12” (2013); the 
feature film „Closer to the Moon” 
(2014); the TV series “A Crazy Week” 
(2014). He has previously directed 
the comedy shorts “Casting Call” 
(2014), and “A Nearly Real Story” 
(2015).

Laur (30 de ani) cere asociației de proprietari a clădirii 
în care locuiește să repare liftul, căci iubita lui, Cristina 
(27 de ani) e în ultimul trimestru de sarcină și urcatul 
scărilor la etajul al treilea, unde locuiesc cei doi, ar 
putea declanșa prematur travaliul. Ca urmare a acestei 
întâlniri, principalul și cel mai puternic reprezentant al 
asociației, Dna Grecu, refuză să pornească operațiunea 
asupra liftului. 

Laur (30) asks the owners’ association in the building 
he lives in to fix the elevator, as his girlfriend Cristina 
(27) is in the final trimester of her pregnancy, and 
climbing the stairs to the 3rd floor, where the two of 
them live, could set off labor prematurely. Following 
this encounter, the main and most powerful 
representative of the association, Ms. Grecu, refuses to 
start the operation of the elevator. 

OMUL CARE ȚINE LIFTUL – OCTL

SERGIU LUPȘE

THE MAN HOLDING THE ELEVATOR

România/ Romania, 2016, 6’30’’
Regia / Directed by: Sergiu Lupșe

Sergiu Lupșe este scenarist și 
regizor și trăiește în Cluj-Napoca. 
A absolvit departamentul 
Cinematografie-Media, al Facultății 
de Teatru și Televiziune din cadrul 
„UBB”, Cluj-Napoca. A regizat 
scurtmetraje și filme de animație, 
care au fost selectate în festivaluri 
naționale și internaționale. „Tatăl 
Nostru” a câștigat „Cel mai bun film 
de ficțiune”, la Festivalul „Filmul 
de Piatră”, în 2014 și a mai fost 
selectat în competițiile oficiale 
de la Festivaluri Internaționale 
de Film de la Cluj și Leeds. Filmul 
lui de licență, „Absent”, a câștigat 
Premiul Special al Juriului, la 
Festivalul Internațional de Film 
Studențesc „FFEST” (Cluj), în 2014 
și a avut premiera internațională la 
Festivalul Internațional de Film de 
la Amiens, în 2015. Pentru Sergiu 
Lupșe, zona de interes în film se 
situează între ficțiune, animație 
și film experimental. Poveștile lui 
se regăsesc în viața de zi cu zi, dar 
caută să fugă în lumi fantastice, 
locuri în care supernaturalul 
infectează lumea normală. În 
prezent, lucrează la lungmetrajul 
de debut.

Sergiu Lupșe is a director and 
screenwriter, living in Cluj-Napoca. 
He studied Photography, Film and 
Cinematography, at the “Babeș-
Bolyai” University, in Cluj-Napoca. 
He directed short films and 
animations, selected in several 
national and international festivals. 
“Tătal Nostru” won the “Best Fiction 
Film”, at the “Filmul de Piatră” IFF, 
in 2014, and was selected in the 
official competitions at “TIFF” and 
Leeds IFF. His thesis film “Absent”, 
won the Special Jury’s Award at 
the International Student Film 
Festival “FFeST” (Cluj), in 2014, 
and it premiered internationally 
at the Amiens IFF, in 2015. Sergiu’s 
film work shifts between fiction, 
animation and experimental forms. 
His stories are rooted in everyday 
life, but look for a way out into 
fantastic worlds, a place where the 
normal meets the supernatural. 
He is currently developing his first 
feature film.

Un tânăr pasionat de pescuit, cu piciorul rupt și un 
bărbat care vrea cu disperare să fumeze au aceeași 
problemă: cineva a lăsat ușa liftului deschisă.

A young man with a passion for fishing and a broken 
leg, and a man who desperately wants to smoke face 
the same challenge: somebody left the elevator door 
open.
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SECHESTRAȚI FĂRĂ VOIE
HUMANS IN FRAME 

România/ Romania, 2017,7’30’’
Regia / Directed by: Tudor Botezatu

Un băiețel îți cere bani. Un bătrân bogat cere sănătate. 
Un supermodel strănută. Doi chirurgi se invită unul 
pe celălalt, la nesfârșit, să facă prima tăietură. O tânără 
soprană „convertește” la muzică un sălbatic dintr-un 
copac. Și așa mai departe... Există o cale de scăpare din 
asta? 

A little boy asks you for money. A rich old man calls for 
health. A supermodel sneezes. Two surgeons endlessly 
invite each other to make the first cut. A young 
soprano converts to music a savage in a tree. And so 
on and so on... Is there a way out of this?

OFFSTAGE

ANDREI HUȚULEAC

OFFSTAGE

România/ Romania, 2017, 25’
Regia / Directed by: Andrei Huțuleac

Născut în România, actorul și 
regizorul Andrei Huțuleac a 
absolvit, în 2012, Universitatea 
Națională de Artă Teatrală și 
Cinematografică din București. 
Și-a luat licența în actorie și este 
binecunoscut pentru munca sa în 
teatru. În 2016, a hotărât să-și facă 
debutul ca cineast și a început 
să lucreze la scenariul pentru 
scurtmetrajul „Offstage”. A început 
să filmeze în august, în timpul 
nopții, în timp ce, în timpul zilei, 
repeta pentru premiera sa la Teatrul 
„Metropolis” din București, cu piesa 
„Amadeus”, de Peter Shaffer, unde 
joacă rolul lui Wolfgang Amadeus 
Mozart. 

Romanian-born actor and director 
Andrei Huțuleac is a 2012 graduate 
of the National University of 
Theatre and Cinematography in 
Bucharest. He majored in acting 
and is best known for his work in 
the theatre. In 2016, he decided to 
make his debut as a filmmaker and 
started working on the script for 
the short film “Offstage”. He began 
shooting in August, at nighttime, 
while, in the daytime, he was 
rehearsing for his premiere at the 
“Metropolis” Theatre in Bucharest, 
with Peter Shaffer’s “Amadeus” 
where he plays Wolfgang Amadeus 
Mozart.

În scurtmetrajul tragicomic „Offstage”, mama obsedată 
a lui Filip îl răpește pe faimosul actor și profesor de 
actorie Alexandru Solomon, pentru a-l convinge că 
fiul ei merită admiterea la Universitatea Națională de 
Teatru și Cinematografie din București. Un regizor 
eșuat de teatru, Maria proiectează propriile ei eșecuri 
asupra singurului ei fiu, dorind obsesiv să facă din el un 
mare actor, în ciuda evidentei lui lipse de talent. Cât de 
departe e ea dispusă să meargă? 

In the tragicomic short film “Offstage”, the obsessed 
mother of Filip kidnaps the famous actor and acting 
teacher Alexandru Solomon, in order to convince 
him that her son is worth admittance at the National 
University of Theatre and Cinematography in 
Bucharest. A failed theatre director, Maria is projecting 
her own failures on her only son, obsessively wanting 
to make a great actor out of him, despite his obvious 
lack of talent. How far is she willing to go?

TUDOR BOTEZATU

Tudor Botezatu a intrat în industria 
filmului în urmă cu zece ani și, în 
timp ce era încă student, a lucrat 
ca asistent de regizor de platou, 
căutător de locații, supervizor de 
scenariu, prim asistent de regie, 
asistent secund de regie: le-a făcut 
pe toate. Și aceste experiențe 
diverse l-au format pe regizorul 
de azi: perspicace, direct, iscusit, 
muncitor, un bun comunicator 
și un tip care rezolvă foarte bine 
problemele. Datorită carismei 
și a bunelor sale abilităților de 
conducere, n-a lăsat niciodată 
ca incidente impredictibile să-i 
distrugă o zi de filmare. Ca regizor, 
Tudor e interesat, mai ales, de 
fervoarea umană, dar îi place 
să-și învăluie poveștile în umor 
și sarcasm. A scris și a regizat mai 
multe scurtmetraje, reclame și 
videoclipuri muzicale și a participat 
în diferite festivaluri naționale 
de film, dar n-a lăsat niciodată 
succesul să i se urce la cap: a rămas 
același tânăr relaxat, din Iași, dar e 
mereu un profesionist.  

Tudor Botezatu entered the film 
industry ten years ago and, while 
still a student, he worked as a 
location scouter, set production 
assistant, script supervisor, 2nd 
and 1st assistant director – he 
did it all. And these diverse 
experiences shaped the director 
he is now: perceptive, straight-
forward, sharp, hard-working, a 
good communicator, and a great 
problem solver. Due to his charisma 
and his good leading skills, he 
never let unpredictable incidents 
ruin a shooting day. As a director, 
Tudor is mostly interested in the 
human fervour, but he likes to 
wrap up his stories in humour and 
sarcasm. He wrote and directed 
several short films, commercials 
and music videos, and participated 
in various national film festivals, 
but never let the success go to his 
head: he stayed the same relaxed 
young man from Jassy, but he’s 
always a professional.
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ANATEMA

ANDREEA CRISTINA 
BORȚUN

ANATHEMA

România/ Romania, 2016, 20’ 
Regia / Directed by: Andreea Cristina Borțun

Din 2006, Andreea Borțun este co-
președinte al celui mai mare festival 
de teatru din Romania dedicat 
tinerilor: „Ideo Ideis”. A absolvit 
scenaristica la „U.N.A.T.C.”, București 
și, în prezent, lucrează la primul 
său scenariu de lungmetraj. În 
2014, cu scenariul scurtmetrajului 
„Love Locker”, Andreea a câștigat 
competiția „Canon” pentru 
scurtmetraj, în cadrul programului 
„Berlinale Talents”.

Since 2006, Andreea Borțun is the 
co-President of the biggest theatre 
festival in Romania devoted to 
young people, “Ideo Ideis”. She 
graduated screenwriting, at the 
National University of Theatre 
and Film, in Bucharest, and she 
is currently working on her first 
feature film script. In 2014, with 
the script for the short film “Love 
Locker”, Andreea won the “Canon 
Short Film” competition, at the 
“Berlinale Talents”. 

„Anatema” arată o lume a intoleranței și a sărăciei, 
o lume în care oamenii nu trăiesc, ci supraviețuiesc. 
Două povești de revoltă se intersectează pe câmpurile 
arse de soare, în zona rurală convențională a sudului 
României. Adolescenta Ana se întoarce în satul 
copilăriei ei, pentru a-și îngropa bunicul, în propriul ei 
fel. Două țărănci localnice, Lia și Profira, împărtășesc 
un legământ nespus, într-o colibă de pe câmp. Fiecare 
poveste ascunde un secret, care, dacă e dezvăluit, ar 
aduce excluderea din comunitate.

“Anathema” shows a world of intolerance and poverty, 
a world in which people are not living, but surviving. 
Two stories of revolt cross paths on the sun-burnt 
fields, in the conventional countryside of southern 
Romania. Teenager Ana returns to her childhood 
village to bury her grandfather, in her own way. Two 
local peasants, Lia and Profira, share an unspoken 
bond, in a remote hut in the fields. Every story hides a 
secret, which, if revealed, would bring exclusion from 
their communities.

DOAMNA GHICA
DOAMNA GHICA

CĂTĂLIN MESARU  

CĂTĂLIN MOISE 

România/ Romania, 2017, 13’37’’
Regia / Directed by: Cătălin Mesaru & Cătălin Moise

Cătălin Mesaru are 30 de ani și 
s-a născut în București. A scris 
despre film, pentru diferite 
publicații („AperiTIFF”, „FilmSense”, 
„Film Reporter”). În 2015, a fost 
unul din cei zece critici de film 
preselecționați la Festivalul „Les 
Films de Cannes à Bucarest”. În 
2016, s-a hotărât să dea un imbold 
pasiunii sale pentru regie de film, 
cu scurtmetrajul „Doamna Ghica”.

Cătălin Mesaru is 30 years old and 
he was born in Bucharest. He wrote 
about film for various publications 
(“AperiTIFF”, “FilmSense”, “Film 
Reporter”). In 2015, he was one of 
the 10 shortlisted movie critics 
in the “Les Films de Cannes à 
Bucarest”. In 2016, he decided to 
jumpstart his filmmaking passion 
with “Doamna Ghica” short film.

Cătălin Moise are 25 de ani și e din 
București. La 14 ani, a început să 
scrie despre film și a publicat în 
diferite locuri. La 18 ani, a hotărât să 
facă filme, a studiat film la Colegiul 
„Bard” din Berlin și la Colegiul 
„Bard” din Statele Unite și s-a întors 
în Rmânia ca să facă film.

Cătălin Moise is 25 years old, from 
Bucharest. At 14, he started writing 
about film, published in various 
places. At 18, he decided to make 
films, studied film at “Bard” College 
Berlin and “Bard” College USA, 
and came back to Romania to 
make film.

Noapte după noapte, doi prieteni se tot ceartă în 
legătură cu ce film vor urmări.

Night after night, two friends keep getting in a fight 
about which movie they are going to watch.
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ÎNTREABĂ-MĂ CE MI S-A ÎNTÂMPLAT

BOGDAN DRUMEA

FIND ME OUT

România/ Romania, 2016, 17’
Regia / Directed by: Bogdan Drumea

Bogdan Drumea e un tânăr 
scenarist și regizor, care, în 
prezent, locuiește în București. 
Operele sale includ: „Interferență” 
(2014), „Lumină firavă” (2014), 
și „Golanii” (2015). Toate se pot 
găsi pe platforma „CINEPUB”, în 
secțiunea de scurtmetraj. Bogdan e 
extrem de interesat de felul în care 
funcționează o poveste și crede 
că regia merge mână în mână cu 
scenariul.   

Bogdan Drumea is a young 
screenwriter and director, currently 
living in Bucharest. His works 
include: “Interference” (2014), “Dim 
Light” (2014) and “The Hoods” 
(2015). All of them could be found 
on the “CINEPUB” platform, in the 
short movies section. Bogdan is 
extremely interested in the way a 
story works and he believes that 
directing comes hand in hand with 
the script.

SEC ȘI APĂ

ENXHI RISTA

DRY WATER 

România/ Romania, 2017, 13’
Regia / Directed by: Enxhi Rista

Enxhi Rista, născută în Albania, în 
4 septembrie 1994. A studiat regie 
de film și TV, la UNATC. A realizat 
câteva scurtmetraje până acum: 
„Padre”, „Realscope”, „Capoeira, 
dansul libertății”, „4th floor rock”, 
„Sec și apă”.

Born on the 4th of September 1994, 
Enxhi Rista studied Film and TV 
Directing, at the National University 
of Theatre and Film “I. L. Caragiale”. 
She directed several short films: 
“Padre”, “Realscope”, “Capoeira, the 
Dance of Freedom”, “4th floor rock”, 
“Dry Water”. 

Teea, 22 de ani, încă virgină, încearcă să-și piardă 
virginitatea cu un gigolo.

22-year old Teea, still a virgin, tries to lose her virginity 
with a gigolo.

Prin încercarea sa zadarnică de a se integra în 
comunitate, Daniel își descoperă colegul de 
apartament, care i-a fost mereu prin preajmă.

Through his vain attempt to include himself in the 
community, Daniel discovers his flat mate, who has 
always been around him.
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XXXIII

MIHAI SURDEA

XXXIII

România, 2017, 25’
Regia / Directed by: Mihai Surdea

Mihai Surdea, născut în 1972, în 
Timișoara, România, a absolvit 
facultatea de științe economice în 
anul 1998. Din anul 2001, lucrează 
în industria de telecomunicații și 
IT, domeniu în care activează și în 
prezent. Paralel, începând cu anul 
2009, a descoperit și dezvoltat 
pasiunea pentru fotografie, 
în special cea de portret și de 
peisaj, precum și pentru filme de 
scurtmetraj.

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

O actriță se confruntă cu amintirile unui trecut nu prea 
îndepărtat.

An artist faces the memories of a not-too-distant past.

DRAWN/ AUTOPORTRET 

ANDRADA IACOBEȚ

DRAWN/ SELF-PORTRAIT 

România/ Romania, 2016, 7’24’’
Regia / Directed by: Andrada Iacobeț

Absolventă a programului 
de licență în Montaj-Sunet la 
Facultatea de Film a Universității 
Naționale de Artă Teatrală și 
Cinematografică „I. L. Caragiale”, 
Andrada studiază în prezent în 
cadrul programului de master 
în „Arta montajului de film” la 
Facultatea de Film a Universității 
Naționale de Artă Teatrală și 
Cinematografică „I. L. Caragiale” din 
București, România.  

Currently studying in the MA 
programme in Art of Video Editing, 
at the Film Faculty of National 
University of Theatre and Film “I. L. 
Caragiale”, Bucharest, Romania. She 
graduated with a Bachelor’s Degree 
in Video & Sound Editing, at the 
Film Faculty of National University 
of Theatre and Film “I. L. Caragiale”.

Într-o noapte, o fată retrasă se simte împuternicită 
la vederea lunii și inițiază o călătorie de meditație 
înăuntrul ei însăși. Acolo e locul unde își întâlnește cel 
mai mare dușman: umbra propriului eu. 

One night, a socially withdrawn girl feels empowered 
at the sight of the moon and initiates a meditating 
journey within herself. That’s where she encounters 
the greatest enemy – her shadow self.
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HIWA

JACQUELINE LENTZOU

HIWA

Grecia/ Greece, 2017, 11’19’’
Regia / Directed by: Jacqueline Lentzou

Născută în Atena, Grecia, în 
1989, Jacqueline a crescut în 
Thessaloniki. S-a hotărât că vrea să 
devină regizor de film, după ce a 
văzut filmului „Elefant”, al lui Gus 
Van Sant. A absolvit cu distincție 
Școala de Film de la Londra („LFS”), 
în 2013 și a participat la întâlnirea 
„Talentelor” de la Berlin, „Berlinale 
Talents”, în 2014. Opera ei se învârte 
în jurul trecerii la vârsta adultă, 
al singurătății, al construcțiilor 
non-tradiționale de familie, al 
intimității și al viselor. A regizat mai 
multe scurtmetraje și un videoclip 
muzical, iar, în prezent, își dezvoltă 
debutul în lungmetraj.

Born in Athens, Greece in 1989, 
she grew up in Thessaloniki. She 
decided she wanted to become 
a film director, after seeing Gus 
Van Sant’s film “Elephant”. She 
graduated with a distinction from 
the London Film School, in 2013, 
and participated in “Berlinale 
Talents”, in 2014. Her work revolves 
around coming-of-age, loneliness, 
non-traditional family constructs, 
intimacy and dreams. She has 
directed several short films and 
a music video, and is currently 
developing her feature film debut.

În visul lui Jay, soarele Atenei e atât de slab, încât poți 
să te uiți direct la el, fără să orbești.

In Jay’s dream, Athens’ sun is so weak, you can look 
straight at it, without getting blind.

STRĂINUL DE PE ECRANUL VERDE

DOUWE DIJKSTRA

GREEN SCREEN GRINGO 

Olanda, Brazilia/ The Netherlands, Brazil, 2016, 16’
Regia / Directed by: Douwe Dijkstra

Douwe Dijkstra e cineast și artist 
video din Olanda. A studiat 
proiectare de ilustrație, la 
Universitatea de Arte „ArtEZ”. Opera 
lui e un amestec de film, animație 
și efecte vizuale și poate fi descrisă 
drept umoristică și angajată social. 
Ca un co-fondator al colectivului 
„33 1/3”, el împletește producții 
de teatru cu proiecții video. În 
2014, a creat instalația video și 
scurtmetrajul „Demontabil”, iar, în 
2015, scurtmetrajul documentar 
„Voor Film” („Film Secundar”). 

Douwe Dijkstra is a filmmaker and 
video artist, from the Netherlands. 
He studied Illustration Design, at 
“ArtEZ”. His work is a mixture of 
film, animation and VFX, and can 
be described as humorous and 
socially engaged. As a co-founder 
of the “33 1/3” collective, he 
intertwines theatre productions 
and video projections. In 2014, he 
created the video installation and 
short film called “Démontable” 
(“Demountable”), and, in 2015, the 
documentary short “Voor Film” 
(“Supporting Film”).

În spatele unui ecran verde, un străin își găsește 
drumul într-o Brazilie încântătoare și, totuși, 
clocotitoare. 

Behind a green screen, a foreigner finds his way in an 
enchanting - and yet turbulent - Brazil.

VIDEORAMA | VIDEORAMA VIDEORAMA | VIDEORAMA
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FIARA

ALYX AYN ARUMPAC

BEAST

Ungaria/ Hungary, 2016, 15’
Regia / Directed by: Alyx Ayn Arumpac

Alyx Ayn Arumpac și-a terminat 
studiile în cadrul programului 
de master „Docnomads”, în film 
documentar (de la Universitățile 
„Lusofona”, din Lisabona, Academia 
de Dramaturgie și Film, de la 
Budapesta și Școala de Arte 
„Hogeschool Sint-Lukas Brussel” – 
„LUCA”, din Bruxelles) și în cadrul 
Universității din Filipine. A fost 
bursieră a programelor „Berlinale 
Talents Docstation”, în 2017 și 
„Talents Tokyo”, în 2015. S-a stabilit 
în Manila și, în prezent, dezvoltă 
primul ei lungmetraj.

Alyx Ayn Arumpac finished her 
studies at the “Docnomads” Master 
Course, in Documentary Film 
(“Universidade Lusofona”, in Lisboa; 
Academy of Drama and Film, 
Budapest; and “LUCA” School of 
Arts, Bruxelles), and the University 
of the Philippines. She was a 
fellow at the “Berlinale Talents 
Docstation”, in 2017, and “Talents 
Tokyo”, in 2015. She is based in 
Manila, and currently developing 
her first feature-length film.

„Fiara” urmărește munca zilnică a crescătorilor de vite, 
în dura și inospitaliera stepă maghiară, unde legile 
timpului și ale universului încetează. Prin anotimpurile 
schimbătoare, filmul explorează, fără cuvinte, ritmurile 
vieții și morții, atât ale omului, cât și ale animalului, 
înflorind într-un mediu aspru și neiertător. Aici, atât 
bovina gri, cât și populația în scădere a văcarilor 
tradiționali, împărtășesc aceeași soartă a declinului, 
față de trecerea timpului. „Fiara” dezvăluie o imagine 
de sine a omului nu diferită de cea a fiarelor pe care 
încearcă să le controleze.

“Beast” follows the daily work of livestock breeders in 
the harsh and inhospitable Hungarian steppe, where 
the laws of time and universe cease. Through the 
changing seasons, the film wordlessly explores the 
rhythms of life and death—both of man and animal—
thriving in a harsh and unforgiving environment. Here, 
both the gray cattle and the dwindling population 
of traditional herders share the same fate of decline 
against the passage of time. “Beast” reveals a human’s 
self-image not unlike the beasts that they try to 
contain. 

PENUMBRA

EDUARDO BRITO

PENUMBRIA
PENÚMBRIA

Portugalia/ Portugal, 2016, 8’36’’
Regia / Directed by: Eduardo Brito

Eduardo Brito deține o diplomă 
de master în studii artistice, 
muzeologie și studii curatoriale, 
la Facultatea de Arte Frumoase a 
Universității din Porto. La facultate, 
Eduardo e un cercetător, în cadrul 
Grupului de Cercetare în Artă și 
Intermedia „I2ADS”, cercetând pe 
teme de muzeologie, film și studii 
vizuale și fotografie. Eduardo a 
fost coordonatorul proiectului 
„Reimaginând Guimarães”, un 
program curatorial, de fotografie 
și de arhivă, dezvoltat pentru 
„Guimarães – Oraș European 
al Culturii 2012”. Brito e autorul 
cărților fotografice „Ultimele 
pământuri” (2010), „Sub 
aproape aceeași lumină” și „O 
variație venețiană” (2014), al 
textului „Orcadienii” (2014) și a 
scurtmetrajelor „Antropia” (2009), 
„Linie” (2013) și „Peste dealuri” (cu 
pianist Joana Gama, 2013) și „Cele 
simultane” (cu artista Rita Faustino, 
2015). A scris scenariile pentru 
filmele „Canalia” (2012), al lui Paulo 
Abreu „Gloria producției de film în 
Portugalia”, al lui Manuel Mozos.   

Eduardo Brito holds a Master’s 
degree in Artistic Studies – 
Museology and Curatorial studies 
– from the Faculty of Fine Arts, 
University of Porto. At the faculty, 
Eduardo is a research fellow at 
the “I2ADS”’s Research Group in 
Art and Intermedia, researching 
on museology, film and visual 
studies and photography. 
Eduardo was project coordinator 
of “Reimagining Guimarães”, a 
photography, archive and curatorial 
programme developed for the 
“Guimarães 2012 European City 
of Culture”. Brito is the author of 
the photographic books “Terras 
Últimas” (2010), “Under the Almost-
Same Light”, and “Uma Variação 
Veneziana” (2014), of the text “As 
Orcadianas” (“The Orcadians”, 2014), 
and of the short films “Antropia” 
(2009), “Line” (2013), and “Over the 
Hills” (with pianist Joana Gama, 
2013), and “As Simultâneas” (with 
artist Rita Faustino, 2015). He wrote 
the screenplays for Paulo Abreu’s 
film “The Scoundrel” (2012), and 
Manuel Mozos’s “The Glory of 
Filmmaking in Portugal” (2015).

Orașul distopic Penumbria a fost fondat în urmă cu 
două sute de ani, într-un istm îndepărtat, un loc al 
solurilor aride, al mărilor agitate și al vremii violente. 
Penumbria își datora numele de la umbra aproape 
permanentă, cauzată de un munte sudic. Într-o zi, 
locuitorii ei s-au hotărât să plece, oferind orașul 
timpului. Aceasta e povestea unui loc nelocuibil.    

The dystopian city of Penumbria was founded two 
hundred years ago, in a distant isthmus – a place of 
arid soils, angry seas and violent weather. Penumbria 
was due its name to the almost permanent shadow, 
caused by a southern mountain. One day, its 
inhabitants decided to leave, offering the city to time. 
This is the story of an uninhabitable place.

VIDEORAMA | VIDEORAMA VIDEORAMA | VIDEORAMA
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NATURĂ: TOATE DREPTURILE REZERVATE

SEBASTIAN MULDER

NATURE: ALL RIGHTS RESERVED 

Olanda/ Netherlands, 2016, 21’55’’
Regia / Directed by: Sebastian Mulder

Sebastian Mulder s-a născut în 
1994. După terminarea liceului, 
a continuat să studieze film, la 
Școala de Arte din Utrecht, Olanda. 
Recent, a absolvit cu filmul „Natură: 
toate drepturile rezervate”, care a 
avut premiera la Festivalul de Film 
din Olanda, din 2016, și i-a oferit o 
nominalizare la Premiul „Dioraphte” 
(pentru „Cel mai bun regizor”). 
Sebastian Mulder a fost mereu 
fascinat de relațiile schimbătoare 
dintre oameni și natură și speră să 
analizeze mai mult acest subiect, 
în viitoarele sale opere. Sebastian 
Mulder are o iubire pentru 
documentare experimentale „en 
poetic”. Cu filmele sale, Sebastian 
Mulder îți dorește să reușească să 
ridice întrebări despre viitorul lumii 
noastre.

Sebastian Mulder was born in 1994. 
After finishing high-school, he 
went on to study film at the School 
of Arts in Utrecht, The Netherlands. 
He recently graduated with the film 
“Nature: All Rights Reserved”, which 
premiered at the Netherlands Film 
Festival, in 2016, and gave him a 
nomination for the “Dioraphte” 
Award (for Best Director). Sebastian 
Mulder has always been fascinated 
with the changing relationships 
between humans and nature, and 
hopes to examine this subject 
more in his future work. Sebastian 
Mulder has a love for experimental 
“en poetic” documentaries. Raising 
questions about the future of our 
world is what Sebastian Mulder 
wants to achieve with his films.

Într-o lume în care natura originală dispare pe scară 
largă, se pare că există o nouă formă de natură: 
natura artificială. Documentarul eseistic „Natură: toate 
drepturile rezervate” analizează contextul, experiența și 
diferite forme ale acestei naturi simulate, într-un mod 
experimental.

In a world where the original nature is widely 
disappearing, there seems to be a new form of nature: 
artificial nature. The essayistic documentary “Nature: 
all rights reserved” examines the context, experience, 
and various forms of this simulated nature, in an 
experimental way.

DUPĂ VULCAN

LÉO FAVIER

AFTER THE VULCANO 
APRÈS LE VOLCAN

Franța/ France, 2016, 17’
Regia / Directed by: Léo Favier

Născut în Paris, în 1985, Léo Favier 
e un autor, grafician și cineast. 
După o diplomă națională în arte 
plastice, la Școala Superioară de 
Arte Decorative, din Strasbourg, 
se mută la Berlin, alternând lucrări 
comandate cu cele independente, 
în grafică, ediție și documentar. 
Primul lui film, „Kinoki (soluții 
directe pentru o viață mai bună)”, 
regizat împreună cu graficienii 
germani Schroeter și Berger 
(„Schroeter und Berger”), e un 
lungmetraj documentar, produs 
de Studioul „Les Films Sauvages” 
[„Filme Sălbatice”], cu imagini 
luate de pe o filmare pe peliculă 
de 8 mm, găsită în satul lui natal. 
Difuzat pe postul „Canal +”, filmul 
a obținut Premiul Calității, din 
partea „CNN”, în 2013 și câteva 
premii în festivaluri. Cel de-al doilea 
lungmetraj al său, „Cine nu are o 
parte întunecată”, a fost făcut cu 
imagini luate din reclame și a fost 
difuzat pe postul „Arte”.  

Born in Paris, in 1985, Léo Favier is 
an author, designer and filmmaker. 
After a national diploma of Fine 
Arts, at the “École supérieure des 
arts décoratifs” of Strasbourg, 
he moves to Berlin, alternating 
ordered or self works, in design, 
edition and documentary. His 
first film, “Kinoki (direct solutions 
for a better life)”, codirected with 
the German designers “Schroeter 
und Berger”, is a docu-feature 
produced by “Les Films Sauvages”, 
with images taken from a Super-8 
footage found from his native 
village. Broadcasted on “Canal +”, 
he obtained the CNC Quality Prize, 
in 2013, and several festival awards. 
His second feature, “Who doesn’t 
have a dark side”, was made with 
images taken from publicities and 
was broadcasted on “Arte”.

Cutremurele, cenușa cade din cer și există un foc pe 
care pompierii nu reușesc să-l stingă. Sătenii hotărăsc 
să caute refugiu în pădure. Înconjurați de fiare 
sălbatice, o nouă viață începe.

The earthquakes, ashes fall from the sky, and there’s 
this fire that firefighters don’t get to extinguish. 
The villagers decide to take refuge in the forest. 
Surrounded by wild beasts, a new life begins. 

VIDEORAMA | VIDEORAMA VIDEORAMA | VIDEORAMA
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URSULEȚUL FĂRĂ GRIJI

TOMISLAV GREGL

EASYGOING TEDDY
MEDO TRAPAVKO

Croația/ Croatia, 2017, 8’7’’
Regia / Directed by: Tomislav Gregl

Activitatea lui profesională a 
început în 1987, la Studioul de 
filme de animație „Croatia film”, 
în Zagreb. Lucrând ca operator și 
maestru în trucaj, a fost implicat 
într-un mare număr de filme 
artistice, inclusiv lungmetrajele 
croate: „Căciula de iarnă” (1989) și 
„Nemaipomenitele Aventuri ale 
Ucenicului Lapich” (1996). „Tânjind” 
(2005) a fost debutul său de autor. 
După, au urmat: „Malformanță 
Performanță” (2007), „Sus, în 
Galerie” (2009), „Zulejka” (2013), 
„Ursulețul fără griji” (2017).

His professional work began in 
1987 at the studio of animated 
films “Croatia film”, in Zagreb. 
Working as a cameraman and 
master of trick photography, he 
was involved with a large number 
of artistic films, including Croatian 
features: “Snowcap” (1989) and 
“Amazing adventures of apprentice 
Lapich” (1996). “Longing” (2005) 
was his author debut. After that 
was following “Malformance 
Performance” (2007), “Up in the 
Gallery” (2009), “Zulejka” (2013), 
“Easygoing Teddy” (2017).

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.

TIMIKIDS
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CÂNTECUL BROSCUȚELOR

VIOLAINE PASQUET

FROGS’ SONG 
LE CHANT DES GRENOUILLES

Franța/ France, 2016, 10’41’’
Regia / Directed by: Violaine Pasquet

Violaine Pasquet s-a născut în 
1979. După studii în „școala de 
3D”, a lucrat în Paris, cu copii, pe 
care i-a învățat cum să facă un 
film stop-cadru. Acest proiect i-a 
dat o slăbiciune pentru animația 
tradițională. Autodidact, pasionată 
de iluzia mișcării, a încercat 
diferite tehnici de animație, 
desenul animat, animația din 
hârtie decupată („cutout”), dar 
stop-cadrul o atrage cel mai mult; 
iubește să lucreze cu materialul, 
să creeze contururi, să modeleze, 
să sculpteze pe lateral etc. și 
„stop-cadrul” științific, în laborator, 
acolo unde totul e reinventat de 
fiecare dată. A făcut „Hector”, în 
2009 și „Cântecul broscuțelor” și, în 
prezent, pregătește un scurtmetraj, 
„În întuneric”. Predă cursul „Cum să 
creezi un film” copiilor și adulților, 
pe tot parcursul anului, alături de 
ateliere de regie în școli. Mereu 
în mișcare, a creat un studio 
de animație, „Fabula”, în Loire 
Atlantique, Franța. 

Violaine Pasquet was born in 
1979. After studies in the “3D 
school”, she worked in Paris with 
children, and she taught them 
how to make a stop motion 
movie. This project gave her a 
taste for traditional animation. 
Self-taught, passionate about the 
illusion of the movement, she tried 
different animation techniques, 
the animated drawing, cut-out, 
but it is the stop-motion that 
attracts her the most; she loves 
working material, creating shapes, 
molding, carving the side..., and 
scientific laboratory stop-motion, 
where everything is reinvented 
each time. She made “Hector”, in 
2009, and “Frogs’ Song”, and is 
currently preparing a short film, 
“In the Dark”. She teaches how to 
create a movie, to children and 
adults, during the whole year, and 
directing workshops, in schools. 
Always in motion, she has created 
an animation studio, “The Fabule”, 
in Loire Atlantique, France.

În Louisiana, la căderea nopții, când toată lumea 
adoarme, o broscuță a început să cânte în adâncurile 
mlaștinii. E povestea unei muzici care dă forța de-a 
trăi, într-o natură ostilă și crudă, unde nedreptatea e 
maestră de ceremonii...

In Louisiana, at nightfall, when everybody is falling 
asleep, a frog has started singing in the depths of the 
bayou. The story of a music which gives the force to 
live, in a hostile and rude nature, where injustice is the 
“MC”…

TIMIKIDS TIMIKIDS

KEIRO
KEIRO

Franța/ France, 2016, 5’12’’
Regia / Directed by: Tatiana Juskewycz, Benoît Leloup, Franck Menigoz, Zoé 
Nérot, Charlotte Poncin

Foști studenți ai Școlii de Animație 
Generată pe Calculator și Efecte 
Vizuale din Montpellier „ArtFX”, 
absolvenți în 2016. „Keiro” e primul 
lor film. Tatiana e născută în 1988, 
Benoît e născut în 1990, Franck – în 
1993, Zoé – în 1994, iar Charlotte 
– în 1992.  

Ex-students of “ArtFX”, graduated 
in 2016. “Keiro” is their first film. 
Tatiana is born in 1988, Benoît – in 
1990, Franck – in 1993, Zoé – in 
1994, and Charlotte – in 1992.  

O tânără fată călătorește cu o creatură gigantică, care 
merge cu ea, până când fata ajunge la maturitate.

A young girl travels with a gigantic creature which 
goes with her until she reaches adulthood.

TATIANA JUSKEWYCZ 
BENOÎT LELOUP 
FRANCK MENIGOZ
ZOÉ NÉROT
CHARLOTTE PONCIN
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POZĂ CU PISICA
SELFIE CAT 

Franța/ France, 2016, 3’15’’
Regia / Directed by: Geoffrey Assie, Emeline Bernard, Elsa Divet

Foști studenți ai Școlii de Animație 
Generată pe Calculator și Efecte 
Vizuale din Montpellier „ArtFX”, 
absolvenți în 2016. 

Ex-students of “ArtFX” Montpellier, 
graduated in 2016.

Victoire, o fată de 14 ani, încearcă cu disperare să facă 
o poză cu pisica ei obeză, „Brioșă”, în speranța că va 
câștiga un concurs. Problema e că „Brioșă” trebuie să 
ajungă urgent la micuța ei litieră.

Victoire, a 14-year old girl, tries desperately to take a 
selfie with her obese cat, Cupcake, in the hopes of 
winning a contest. The problem is Cupcake urgently 
needs to get to his litter box.

BOOBA – PODUL CASEI

ALEKSEJ KOTENOCHKIN

BOOBA – ATTIC 

Rusia/ Russia, 2016, 4’6’’
Regia / Directed by: Aleksej Kotenochkin

Între 1975 și 1980, a studiat la 
Universitatea de Stat de Arte și 
Industrie „Stroganov”, din Moscova. 
Din 1982, lucrează ca scenograf și, 
din 1990, ca regizor al studioului 
„Soyuzmultfilm”. Lucrează cu 
animația desenată (tradițională) și 
cu cea „3D”. Din 2000, colaborează 
cu diferite studiouri din Moscova, 
ca regizor și scenarist.

Between 1975 and 1980, he studied 
at the Moscow “Stroganov” State 
University of Art and Industry. 
Since 1982, he has worked as an 
art director, and, since 1990, as a 
director, at Studio “Soyuzmultfilm”. 
He works in the drawn and 
3D animation. Since 2000, he 
collaborates with various studios 
in Moscow, as a director and 
screenwriter.

Booba e drăguț și iscoditor, ca un copil de cinci ani. El 
explorează lumea, fără mânie sau ranchiune, doar cu 
bucurie și mirare. Nimeni nu știe de unde a venit el, 
dar e evident că a pierdut ultimii 100 de ani de progres 
uman și explorează locații moderne cu o energie și un 
entuziasm fără limite.

Booba is cute and inquisitive, like a five-year-old kid. 
He explores the world without anger or resentment, 
only joy and wonder. Nobody knows where he came 
from, but he has obviously missed the last 100 years of 
human progress, and explores modern locations with 
boundless energy and enthusiasm.

TIMIKIDS TIMIKIDS

GEOFFREY ASSIE
EMELINE BERNARD
ELSA DIVET



7170

Ti
m

is
ho

rt
 F

ilm
 F

es
tiv

al
 2

01
7

12
 - 

15
 O

ct
o

m
b

ri
e 

/ 
O

ct
o

b
er

Ti
m

is
ho

rt
 F

ilm
 F

es
tiv

al
 2

01
7

12
 - 

15
 O

ct
o

m
b

ri
e 

/ 
O

ct
o

b
er

FATA ȘI SOARELE

OLENA POTYOMKINA

THE GIRL AND THE SUN 
DIVCHINA I SONTSE

Ucraina/ Ukraine, 2015, 17’30’’
Regia / Directed by: Olena Potyomkina

Olena Potyomkina e regizor de film 
de animație, scenarist și grafician 
de carte. S-a născut în 1987 și a 
crescut în Kiev, Ucraina. În 2011, a 
absolvit Universitatea Națională 
de Teatru, Cinematografie și 
Televiziune „I. K. Karpenko-Karv”, 
din Kiev, Facultatea de Film de 
Animație, în cadrul atelierului 
creativ al lui Eugene Syvokin. În 
timpul studiilor, a făcut mai multe 
scurtmetraje, care au participat 
și au primit premii în festivaluri 
naționale și internaționale de film. 
Din 2013, lucrează ca regizor de film 
în cadrul studioului de animație 
„Buben”. Din 2016, e regizor de film 
în cadrul studioului „Da”, din Sankt 
Petersburg.  

Olena Potyomkina is animated 
film director, scriptwriter and 
book illustrator. She was born in 
1987, and grew up in Kiev, Ukraine. 
In 2011, she graduated “I. K. 
Karpenko-Kary” National University 
of Theatre, Cinema and Television, 
in Kiev, Faculty of Animation 
Filmmaking (creative workshop of 
Eugene Syvokin). While studying, 
she made several short films, that 
participated and got awards on 
national and international film 
festivals. Since 2013, she is working 
as a film director at “Buben” 
animation studio. Since 2016, she is 
a film director at “Da” studio, in St. 
Petersburg.

O tânără fată trăiește singură în taiga. Singurul ei 
prieten e Soarele. O ajută și are grijă de ea. Într-o zi, fata 
dispare. Soarele o caută peste tot, dar nu o poate găsi. 
Încetează să mai strălucească – cu ce scop? Mai târziu, 
fata se întoarce. Dar ceva s-a schimbat în ea. Prietenia 
lor e pusă la încercare.

A young girl lives alone in taiga. Her only friend is the 
Sun. It helps and takes care of her. One day, the girl 
disappears. Sun is looking for her everywhere, but he 
cannot find her. It stops shining – what for? Later, the 
girl comes back. But something has changed in her. 
Their friendship is put to test.

JURNAL DE MARATON

HANNE BERKAAK

THE MARATHON DIARY 
MARATONDAGBOKEN

Norvegia/ Norway, 2015, 8’
Regia / Directed by: Hanne Berkaak

Hanne Berkaak e desenator și 
animator independent, care 
locuiește, în prezent, în Oslo, 
Norvegia. Are un master în arta 
comunicației și proiectare, din 
partea Colegiului Regal de Artă, din 
Londra și o licență în animație, din 
partea Școlii de Design „Parson”, 
din New York. Pasiunile ei nu s-au 
schimbat prea mult de la vârsta de 
5 ani, căci iubește în continuare să 
se joace cu mediile tactile, precum 
desenul, hârtia, lemn și plastilină. 
Hanne a regizat animații pentru 
clienți precum: „Playstation”, 
„Channel 4”, „Yo Gabba Gabba”, 
„Gyldendal”, „Salvați Copii” [„Redd 
Barna]” și „RVTS Sør”. 

Hanne Berkaak is a freelance 
illustrator and animator, currently 
residing in Oslo, Norway. She has 
a Master in Communication Art 
& Design, from Royal College of 
Art, and a BA in animation, from 
Parson’s School of Design New 
York. Her hobbies haven’t changed 
much since age 5, as she still loves 
to play with tactile medias, such 
as drawing, paper, wood, and 
plasticine. Berkaak has directed 
animations for clients such as: 
“Playstation”, “Channel 4”, “Yo 
Gabba Gabba”, “Gyldendal”, “Save 
The Children” (“Redd Barna”, Oslo 
branch), and “RVTS Sør”.

Cel mai rece maraton de pe pământ. „Mereu Ultima” 
se angajează într-un maraton aventuros, prin peisajul 
rece ca gheața și mitic al Laponiei. Dar, curând, ea 
descoperă că alergarea nu va fi o linie dreaptă între 
start și sosire. Evenimente grotești, tentații neprevăzute 
și absurdități voioase o tot abat de la drum, căci 
ea rămâne tot mai mult în urmă. Dar, la final, toate 
devierile și întâlnirile neașteptate devin răsplata pentru 
eforturile ei, în momentul în care trece linia de sosire. 
În cele din urmă, nu e despre a câștiga sau a pierde. Ci 
despre riscul de a te pierde pe tine însuți.

The coldest Marathon on earth. “Always Last” embarks 
on an adventurous marathon, through the ice cold and 
mythic landscape of Lapland. But she soon discovers 
that the run is not going to be a straight line between 
start and finish. Grotesque events, unforeseen 
temptations, and cheerful absurdities keep driving her 
off the course, as she lags further and further behind. 
But, in the end, all the diversions and unpredictable 
encounters become the reward for her efforts, as 
she crosses the finishing line. Finally, it is not about 
winning or losing. But about the risk is losing yourself.

TIMIKIDS TIMIKIDS
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DOR DE DUCĂ

BIANCA CANATO TOLOI

FERNWEH

Brazilia/ Brazil, 2016, 12’ 
Regia / Directed by: Bianca Canato Toloi

Bianca Canato Toloi s-a născut 
în São Paulo, Brazilia, în 1990. 
Mereu s-a închipuit parte a lumii 
animației, așa că, atunci când a 
ajuns să aleagă ce să studieze la 
universitate, ea s-a decis că vrea 
să fie „în culisele” producției 
graficii pe calculator: a făcut 
trei semestre de cibernetică, iar, 
apoi, și-a dat seama că era mult 
mai creativă decât putea oferi 
ingineria calculatoarelor: ea voia 
să spună povești. S-a înscris la un 
program de licență în film, în 2012, 
la Fundația „Armando Alvares 
Penteado” („Fundação Armando 
Alvares Penteado” – „FAAP”), din 
São Paulo, pentru că, la momentul 
acela, nu intra în discuție obținerea 
unei licențe în animație. În timpul 
facultății, a făcut practică la „Bijari”, 
un studio de design, unde și-a 
îmbunătățit abilitățile graficii de 
mișcare. 

Bianca Canato Toloi was born 
in São Paulo, Brazil, in 1990. She 
always imagined herself being 
part of the animation world, 
so, when it came to choosing 
what to study in university, she 
decided she wanted to be “behind 
the scenes” of the computer 
graphics production – she did 
three semesters of Computer 
Engineering, and, then, realised 
she was much more creative than 
what engineering could offer – she 
wanted to tell stories. She joined 
a Cinema bachelor course, in 
2012, at the Foundation “Armando 
Alvares Penteado” („Fundação 
Armando Alvares Penteado” – 
„FAAP”), in São Paulo, because, by 
the time, there was not an option 
on getting a bachelor degree in 
animation. During university, she 
did an internship at “Bijari”, a design 
studio, where she improved her 
motion graphics skills. 

Luna trăiește în propria ei lume unică, fantastică și 
ostilă, în care ziduri enorme nu o lasă să vadă ce e 
dincolo de ele. Acolo, libertatea și mișcările ei sunt 
controlate, iar ea își face îndatoririle, fără măcar să 
întrebe de ce. Într-un rar moment de fericire, se 
hotărăște să plece. În drumul ei, se ivesc obstacole, iar 
ea le distruge, dărâmând tot ce-i era cunoscut.

Luna lives in her own unique world, fantastic and 
hostile, where huge walls don’t let her see what’s 
beyond it. There, her freedom and movements are 
controlled, and she does her tasks, not even asking 
why. In a rare moment of happiness, she decides to 
leave. Obstacles came up on her way, and she destroys 
them, tearing down everything that was known to her.

GOKUROSAMA
GOKURŌSAMA
ご苦労様

Olanda, Brazilia/ The Netherlands, Brazil, 2016, 16’
Regia / Directed by: Clémentine Frère, Aurore Gal, Yukiko Meignien, Anna 
Mertz, Robin Migliorelli, Romain Salvini

Toți cei şase regizori sunt foşti 
studenți ai Şcolii de Film de 
Animație şi Imagine de Sinteză din 
Arles („MoPA”), absolvenți în 2016.

All of them are ex-students of 
the School of Animation and CGI 
(“MoPA”), in Arles, graduates of 
2016.

Dis-de-dimineață, într-un centru comercial japonez, o 
vânzătoare se blochează. Pentru a o ajuta, tânărul său 
angajat hotărăște să traverseze centrul comercial cu ea.

Early in the morning, in a Japanese shopping center, a 
shopkeeper gets stuck. In order to help her, her young 
employee decides to cross the shopping center with 
her.

TIMIKIDS TIMIKIDS

CLÉMENTINE FRÈRE 
AURORE GAL
YUKIKO MEIGNIEN
ANNA MERTZ
ROBIN MIGLIORELLI 
ROMAIN SALVINI
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ÎNTRE TIMP
MEANWHILE

Franța/ France, 2016, 5’5’’
Regia / Directed by: Aurélia Deleplanque, Jordan Delquie, Charles Fort, Rudy 
Langoux, Sophie Roques

Foști studenți ai Școlii de Animație 
Generată pe Calculator și Efecte 
Vizuale din Montpellier „ArtFX”, 
absolvenți în 2016. 

Ex-students of “ArtFX”, graduated 
in 2016.

Fantezia și călătoria interioară a unui bărbat, între vis și 
realitate. 

The fantasy and interior journey of a man, between 
dream and reality.

TIMIKIDS TIMIKIDS

LUPTĂTORUL POLONEZ

CAMIEL SCHOUWENAAR

POLSKA WARRIOR 

Polonia/ Poland, 2017, 25’
Regia / Directed by: Camiel Schouwenaar

Camiel Schouwenaar (1970) 
lucrează ca scriitor și regizor de film 
și televiziune. Și-a început cariera 
regizând producții și emisiuni cu 
păpuși, care au câștigat premii 
internaționale și au fost difuzate în 
Europa și în Asia. Regizează și scrie 
producții de teatru pentru tineret și 
filme de animație. Iubește să spună 
povești în care micile drame umane 
se amestecă, în mod natural, cu un 
stil vizual supranatural. Filmele sale 
includ: „Iepuraș drăguț”, „Bogat”, 
„Luptătorul polonez” și viitorul „Un 
salt uriaș”.  

Camiel Schouwenaar (1970) 
works as a writer and director, 
for film and television. He started 
his career directing puppet 
show productions, that won 
international awards, and were 
broadcasted in Europe and Asia. 
He directs and writes youth drama 
productions and animation films. 
He loves storytelling where small 
human drama blends naturally 
with a surreal visual style. His 
films include: “Sweet Rabbit”, 
“Rich”, “Polska Warrior”, and the 
forthcoming “A Giant Leap”.

Eryk, alias „Luptătorul polonez”, e eroul indiscutabil 
în jocul virtual „Vânătorul de aur”, dar, în viața reală, 
el e invizibil. Prietena lui de joc, Laura, îi arată cum să 
folosească abilitățile lui de joc în viața reală, pentru a-l 
înfrunta pe tatăl lui dominator. „Luptătorul polonez” e 
un film de animație și de aventură, despre frică, iubire 
și jocuri pe calculator. 

Eryk, alias “Polska Warrior”, is the undisputed hero 
in the online game “Goldhunter”, but, in real life, he 
is invisible. His game buddy, Laura, shows him how 
to use his game-skills in real life, in order to confront 
his dominant father. “Polska Warrior” is an animated 
adventure film about fear, love, and computer games. 
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DRAGONUL

IVAN RAMADAN

THE DRAGON 
AŽDAJA

Bosnia-Herțegovina/ Bosnia-Herzegovina, 2016, 12’
Regia / Directed by: Ivan Ramadan

Ivan Ramadan s-a născut în 1985. A 
absolvit Facultatea de Arhitectură 
din Sarajevo, iar, încă din copilărie, 
face animație 3D. Primul său film, 
„Tolerantia” (2008), a devenit un 
succes în Bosnia şi în întreaga lume. 
E primul film 3D de animație produs 
în Bosnia şi Herțegovina. Filmul 
a fost premiat cu şapte premii, 
inclusiv nominalizarea pentru cel 
mai bun scurtmetraj al Academiei 
Europene de Film („EFA”), în 2008. 
În anii ce-au urmat, Ramadan a mai 
făcut trei scurtmetraje de animație, 
câştigând un total de 15 premii, cu 
peste 70 de proiecții în festivaluri. 
Ultimul său film, „Dragonul”, 
combină acțiunea, imaginea 
generată pe calculator şi animația.  

Ivan Ramadan was born in 1985. 
He graduated at the Faculty of 
Architecture, in Sarajevo, and has 
been doing 3D animation since 
childhood. His first film, “Tolerantia” 
(2008), became successful in Bosnia 
and around the world. It is the 
first 3D animated film produced in 
Bosnia and Herzegovina. The film 
was awarded with seven awards, 
including the nomination for the 
best short film by the European 
Film Academy 2008 (“EFA”). In the 
following years, Ramadan made 
three more short animated films, 
winning a total of 15 awards and 
with over 70 festival screenings. His 
latest film, “The Dragon”, combines 
live action, CG and animation. 

Filmul e bazat pe o legendă existentă a unei creaturi 
dragon, cu arătare de şarpe, ce sălăşluieşte în 
îndepărtații munți bosnieci. Într-un sătuc bosniac, 
ascuns printre pante abrupte de munte, în decursul 
veacurilor, ritualul invocării Marelui Dragon are loc în 
fiecare primăvară. Marele Dragon e paznicul satului. 
Odată cu trecerea timpului, ritualul se schimbă treptat 
și își pierde tăria. Satul nu mai e ascuns. Noi credințe și 
zeități ciudate îi iau în stăpânire populația…

The film is based on an actual legend of the serpent-
like dragon creature dwelling in remote Bosnian 
mountains. In a small Bosnian village, hidden amongst 
steep mountain cliffs, throughout the centuries, the 
ritual of the Great Dragon summoning takes place 
every spring. The Great Dragon is the village guardian. 
As the time goes by, the ritual gradually changes and 
loses its strength. The village is no longer hidden. 
Strange new beliefs and deities take over its people…

TIMIKIDS

ORGANIZAT DE:



Seán Breathnach a absolvit 
Universitatea din Galway (Irlanda), cu 
o diploma în drept și economie. A 
avut dintotdeauna o iubire profundă 
pentru film și a scris scenarii pentru 
emisiuni de televiziune, care au fost 
ofertate de companii de producție 
din Marea Britanie. Sean a regizat 
peste douăsprezece scurtmetraje, 
unele dintre ele adunând premii 
naționale și internaționale. Opera 
sa a fost prezentată la Ambasada 
Irlandei în Londra, drept un exemplu 
de cinematografie contemporană 
irlandeză. E membru fondator al 
„Egomotion”, un website și forum 
înființat să încurajeze producția de film 
în sudul Irlandei. Lungmetrajul său de 
debut, „Dincolo de pădure”, a adunat 
premii pentru „Cel mai bun lungmetraj”, 
la Festivalul de Film de Groază 
„Unrestricted View”, în Londra și la 
Festivalul Internațional de Film „Lumea 
Canadei”. Îi place cafeaua a naibii de 
bună și conversațiile spumoase.   

Seán Breathnach graduated from 
Galway (Ireland) with a degree in Law 
and Economics. He always had a deep 
love of film, and has written scripts 
for TV shows, which were optioned 
by production companies in the UK. 
Sean has directed over a dozen short 
films, some of which have picked up 
awards nationally and internationally. 
His work has been showcased in the 
Irish embassy in London as an example 
of contemporary Irish film making. He 
is a founder member of “Egomotion”, a 
website and forum set up to encourage 
film-making in the south of Ireland. His 
debut feature film, “Beyond the Woods”, 
picked up awards for Best Feature film 
at the “UVHFF” in London, and Canada’s 
World International Film Festival. He 
enjoys damn fine coffee and good 
conversation.
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FOCUS ON SEÁN BREATHNACH 

Focus on
Seán

Breathnach 
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FOCUS ON SEÁN BREATHNACH FOCUS ON SEÁN BREATHNACH 

„CRUNCH” LENT
SLOW CRUNCH 

SUB VRAJĂ
SPELLBOUND 

CAMERA
TH3 ROOM

Videoclip muzical, pentru duetul 
irlandezo-australian „In Valour”.

Music video for Irish\Australian duo 
“In Valour”.

Doi buni prieteni (Cathy și Susan) 
se hotărăsc să chiulească de la 
școală pentru o zi. Se aventurează 
într-o pădure din apropiere, ca să 
efectueze vrăji magice, în speranța 
că visele lor romantice vor deveni 
realitate.

Two best friends (Cathy and Susan) 
decide to skip school for the day. 
They venture into a nearby forest to 
conduct magic spells in the hope of 
their romantic dreams coming true.

O femeie primește un „e-mail” de la 
un prieten, cu un „link” către ceea 
ce, inițial, pare a fi o imagine statică, 
dar care se dovedește a fi mult mai 
sinistră.

A woman receives an email from 
a friend with a link to what initially 
appears to be a static image, but it 
turns out to be much more sinister.

FERICIRE
FELICIDAD 

2010, 5’30’’ 2014, 14’30’’ 2014, 3’ 2013, 4’

Nu e nimic mai important în viață 
decât fericirea.

There is nothing more important in 
life than happiness.

81
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FOCUS ON SEÁN BREATHNACH FOCUS ON SEÁN BREATHNACH 

ÎNCHISOARE
PRISON 

ÎN CĂUTAREA NOTEI 10
SEARCHING FOR TEN 

Trebuie să ne eliberăm din 
închisorile în care ne găsim.

We need to break free of the prisons 
we find ourselves in.

Alan Lidden e un romancier de 
literatură ușoară, care și-a dorit 
dintotdeauna să fie luat în serios. 
E în căutarea recenziei de carte 
perfecte: 10 din 10. Și va face orice 
ca s-o obțină.

Alan Lidden is a chick lit novelist 
who has always wanted to be taken 
seriously. He is in search of the 
perfect book review - 10 out of 10. 
And he will do anything to get it.

EXPIRĂ
BREATHE OUT  

2012, 12’ 2013, 3’ 2017, 6’30’’

Anne trăiește o nouă viață, într-
un efort de a scăpa de un trecut 
dureros. Într-o zi, cineva din viața 
ei trecută o găsește, iar ea trebuie 
să decidă cum să facă față acestei 
situații.

Anne is living a new life in an effort 
to escape a painful past. One day 
someone from her past life finds 
her, and she must decide how to 
deal with that.
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PRIMA NOAPTE

ANDREI TĂNASE

FIRST NIGHT 

Germania, România/ Germany, Romania, 2016, 17’
Regia / Directed by: Andrei Tănase

Andrei Tănase a studiat la 
Universitatea Națională de Artă 
Teatrală și Cinematografică din 
București („UNATC”) și, în prezent, 
lucrează ca regizor și scenarist 
independent. A regizat două 
scurtmetraje: „Vacanță la țară” 
(2015) și „Claudiu și crapii” (2013).

Andrei Tănase studied cinema at 
Bucharest’s National Film School 
(“UNATC”) and currently works as a 
freelance screenwriter-director. He 
has previously directed two short 
films: “Summer Break” (2015) and 
“Claudiu and the Fish” (2013).

Ziua de naștere a lui Alex se apropie în curând și tatăl 
lui, Călin, a pregătit o surpriză foarte specială pentru el. 
Noaptea va fi intensă.

Alex’s birthday is coming up soon and his father, Călin, 
prepared a very special surprise for him. The night is 
going to be intense.

FESTIVAL VISIT: BAŠTA FEST

Festival Visit:
Bašta Fest
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GOLGOTA

ULLA HEIKKILÄ

GOLGOTHA

Finlanda/ Finland, 2016, 28’
Regia / Directed by: Ulla Heikkilä

Ulla Heikkilä e scenarist și regizor 
independent finlandez. „Golgota” 
e filmul ei de absolvire, la Școala 
de Film „ELO”, a Universității 
„Aalto”, din Helsinki. În timpul 
studiilor, Heikkilä a regizat cinci 
scurtmetraje. A regizat, de 
asemenea, piese de teatru și 
teatru radiofonic și a scris pentru 
televiziune. Din când în când, face 
videoclipuri muzicale. Momentan, 
Heikkilä scrie primul său scenariu 
de lungmetraj.  

Ulla Heikkilä is a Finnish freelance 
screenwriter and director. 
“Golgotha” is her graduation film 
from “ELO” Film School Helsinki, 
in “Aalto” University. During her 
studies, Heikkilä has directed five 
short films. She has also directed 
theatre and radio plays and written 
for television. Every now and then, 
she makes music videos. At the 
moment, Heikkilä is writing her first 
feature script.

E întâi mai și Inari, o fetiță de zece ani, alături de familia 
ei, așteaptă musafiri. Tatăl lui Inari, Elias, nu e neapărat 
într-o dispoziție de petrecere. De data asta, Inari își 
dorește ca părinții ei să organizeze o petrecere fără 
certuri și face, astfel, o înțelegere cu Dumnezeu.

It’s the first of May, and ten-year-old Inari and her 
family are expecting visitors. Inari’s father Elias, isn’t 
in a particular party mood. For once, Inari wants her 
parents to organize a party without disputes, and she 
makes a deal with God.

TRANZIȚIE

MILICA TOMOVIĆ

TRANSITION

Serbia/ Serbia, 2016, 21’
Regia / Directed by: Milica Tomović

Milica Tomovic s-a născut în 1986, 
în Belgrad. A crescut în același 
oraș, a făcut școala și liceul într-o 
rază de 100 de metri. A ales, apoi, 
să se înscrie la Academia de Arta 
Dramatice, ceea ce-i lua cam 30 de 
minute cu autobuzul. A terminat 
Academia în 2010, participând la 
filmul-omnibus „Octombrie”, în 
cadrul departamentului de regie 
de film și televiziune. De atunci, 
ea încearcă să facă un film care 
contează pentru ea și pentru 
oamenii din jurul ei.  

Milica Tomovic was born, in 1986, 
in Belgrade. Grew up in the same 
town, went to school and high 
school within hundred-meters 
radius. Then, she chose to enroll 
in the Academy of Dramatic Arts, 
which took her 30 minutes to 
get there, by bus. She finished 
the Academy, in 2010, with a 
part in omnibus film “October”, 
department TV and film directing. 
Since then, she tries to make film 
that matters to her and people 
around her.

Jana își ia „la revedere” de la membrii trupei ei, de la 
prieteni, de la fosta prietenă și de la familie. Cu toții 
împărtășesc un sentiment de regret, luându-şi la 
revedere de la ea, dar şi de bucurie, pentru viitorul ei 
strălucit în Michigan, unde se duce pentru studii post-
universitare. Doar sora ei ştie un secret: Jana nu pleacă 
să studieze, Jana pleacă pentru a-şi face schimbarea 
de sex. Acestea sunt cele două zile în care să-şi ia la 
revedere de la viața ei de până acum. 

Jana says goodbye to her band members, friends, 
ex-girlfriend and her family. They all share a feeling 
of regret saying goodbye to her, but also joy for her 
bright future in Michigan, where she’s going on post 
graduate studies. Only her sister knows a secret, that 
Jana is not going away to study, Jana is going away 
to have her sex change. These are her two days to say 
goodbye to her life.

FESTIVAL VISIT: BAŠTA FEST FESTIVAL VISIT: BAŠTA FEST
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MUTANȚI

PROGRAMUL
„TIMISHORT FILM LAB”
“TIMISHORT FILM LAB” PROGRAMME

ALEXANDRE DOSTIE

MUTANTS

Canada/ Canada, 2016, 16’32’’
Regia / Directed by: Alexandre Dostie

Născut în Québecul rural, care, 
astăzi, îi nuanțează operele, 
Alexandre Dostie e un atodidact, 
poet și interpret. Pe ecran, el a 
creat, în 2010, seria poetică pe 
Internet „Sainte-Cécile”. „Mutanți” e 
primul lui scurtmetraj.

Born in the rural Quebec, that now 
shade his works, Alexandre Dostie 
is a poet and performer. On screen, 
he created, in 2010, the poetic web 
series “Sainte-Cécile”. “Mutants” is 
his first short film.

În vara lui 1996, viața aruncă o minge cu efect în 
fața lui Keven Guénette… Și îl lovește. Îndrumat 
de antrenorul său paraplegic de baseball, Keven 
descoperă mutația, sexul și iubirea. 

In the summer of 1996, life throws a curveball in the 
face of Keven Guénette… And it strikes. Guided by 
his paraplegic baseball coach, Keven discovers the 
mutation, sex and love.

„Timishort Film Lab” se află, anul acesta, 
la cea de-a treia ediție și se va desfășura 
în cadrul Festivalului Internațional de 
Film Scurt „TIMISHORT”, în perioada 12-
15 octombrie 2017. 

Atelierul are ca scop promovarea 
educației cinematografice în mediul 
local și național. Acest atelier se 
adresează tuturor celor pasionați de 
industria filmului și își propune să 
descopere și să cultive noi talente 
pentru cinematografia din România. 

Timp de 4 zile, participanții la proiect 
iau contact cu traineri de top, dar și cu 
lumea filmului din interior, parcurgând 
intensiv toate etapele realizării unui film: 
de la idee la produsul finit. 

Sunt îndrumați de profesioniști din 
cinematografia română, au acces la 
toate evenimentele festivalului și au 
întâlniri cu invitați din lumea filmului. 

Atelierul se va desfășura joi și vineri la 
„AMBASADA” (Str. Anton Seiller, nr. 2), iar 
sâmbătă și duminică, la Casa Artelor (Str. 
Episcop Augustin Pacha, nr. 8).

Trainerii din acest an sunt Claudiu 
Pușcău, regizor de film si teatru și 
Alexandru Chirița, artist vizual, fotograf, 
director de imagine.

“Timishort Film Lab” has reached, this 
year, its third edition, and it will take 
place during TIMISHORT International 
Short Film Festival, during October 12 
and 15, 2017.

The purpose of the workshop is to 
promote the cinema education, locally 
and nationally. This workshop is aimed 
at all those passionate about the film 
industry and seeks to discover and to 
cultivate new talents for filmmaking in 
Romania.

For four days, the participants of the 
project interact with top trainers, 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 end-product. 

They are provided guidance from 
professionals from the Romanian 
cinematography, they have access all 
the events in the Festival, and have 
meetings with guests from the film 
industry.

The workshop will take place on 
Thursday and Friday, at “AMBASADA” (2 
Anton Seiller St), and on Saturday and 
Sunday, at “Casa Artelor” (8 Episcop 
Augustin Pacha St).

This year’s trainers are Claudiu Pușcău, 
film and theater director, and Alexandru 
Chirița, visual artist, photographer, and 
director of photography. 

FESTIVAL VISIT: BAŠTA FEST TIMISHORT FILM LAB  
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CORP.

PABLO POLLEDRI

CORP.

Argentina/ Argentina, 2016, 9’
Regia / Directed by: Pablo Polledri

Pablo Palledri e un cineast 
independent căruia îi place să 
îndeplinească toate procesele 
necesare pentru a-și dezvolta 
creațiile. A făcut, independent, 
mai multe scurtmetraje, care au 
fost expuse în întreaga lume. Până 
acum, a regizat nouăsprezece 
scurtmetraje. 

Pablo Polledri is an independent 
filmmaker who enjoys carrying out 
all processes necessary to develop 
his creations. He has independently 
done several short films that have 
been exhibited worldwide. Up 
until now, he directed nineteen 
short films. 

Ambiție, exploatare a muncii, poluarea mediului, 
degradarea umană, excedent, corupție și multe altele, 
în lumea minunată a pieței libere!

Ambition, exploitation of labour, environmental 
pollution, human degradation, surplus value, 
corruption, and much more in the amazing world of 
free market! 

PANORAMA ANIMAȚIILOR | ANIMATION PANORAMA
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FATA CU JOCURILE

IRENA JUKIĆ PRANJIĆ

GUILLAUME AUBERVAL
LÉA DOZOUL
SIMON GOMEZ
TIMOTHÉ HEK
HUGO LAGRANGE
ANTOINE LAROYE
DAVID LASHCARI

GAMER GIRL 

Croația/ Croatia, 2016, 9’
Regia / Directed by: Irena Jukić Pranjić

Irena Jukić Pranjić s-a născut pe 
25 octombrie 1973, în Bjelovar, 
Croația. A absolvit Academia de 
Arte Frumoase din Zagreb și, din 
2011, s-a îndeletnicit, profesional, 
cu animația, după un stagiu lung 
de zece ani în benzi desenate 
creative și cărți de benzi desenate 
pentru copii. Irena lucrează, de 
asemenea, în pedagogie, editare 
de cărți și seriale de televiziune. 
Anterior, a regizat: „Ochiul” (2005), 
„Ornamentul sufletului” (2011), 
„Voluptate” (2014).       

Irena Jukić Pranjić was born on 
the 25th of October 1973, in 
Bjelovar. She graduated from the 
Academy of Fine Arts in Zagreb, 
and has been professionally 
pursuing animation since 2011, 
after a decade-long stint in 
creative comics and comic books 
for children. Irena also works in 
pedagogy, book editing and TV 
series. She has previously directed: 
“The Eye” (2005), “The Soul 
Ornament” (2011), “Lust” (2014).  

Filmul se desfășoară într-un joc pe calculator. 
Posibilități programate și limitate oferă contextul în 
raport cu care Lili încearcă să lupte pentru iubirea vieții 
ei. O poveste de dragoste cu un început fericit și cu 
un sfârșit trist se desfășoară într-un joc pe calculator. 
Calitățile sale fixe și neschimbabile amintesc de norme 
și limitări sociale, lăsând-o pe protagonistă cu foarte 
puține șanse să lupte pentru alegerea sa de viață.  

The film is set in a computer game. Programmed and 
limited possibilities provide the backdrop against 
which Lili is trying to fight for the love of her life. A 
love story with a happy beginning and a sad ending 
is set in a computer game. Its fixed and unchangeable 
qualities remind of social norms and limitations, 
leaving the protagonist with very few chances to fight 
for her choice in life.

SOLDAȚII FRANCEZI
POILUS

Franța/ France, 2016, 4’38’’
Regia / Directed by: Guillaume Auberval, Léa Dozoul, Simon Gomez, 
Timothé Hek, Hugo Lagrange, Antoine Laroye, David Lashcari

Foști studenți ai Școlii de Animație 
Generată pe Calculator și Efecte 
Vizuale din Montpellier „ArtFX”.

Ex-students of “ArtFX”.

În tranșeele franceze, domnește calmul. „Păroșii” 
(„infanteriștii francezi”) așteaptă să plece pe câmpul 
de luptă. Printre ei, Ferdinand, un iepure tânăr, cântă 
la muzicuță. Un semnal fluierat e dat, iar atacul începe. 
Pe tărâmul nimănui, își întâlnește, pentru prima dată, 
inamicul, o creatură oribilă.

In the French trenches, calm reigns. The “Poilus” are 
waiting to leave for the battlefield. Among them, 
Ferdinand, a young hare, is playing the harmonica. A 
whistling signal is given, the attack begins. It’s on the 
no man’s land that he first encounters his enemy, a 
horrible creature.

PANORAMA ANIMAȚIILOR | ANIMATION PANORAMA PANORAMA ANIMAȚIILOR | ANIMATION PANORAMA
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COSMOS

DARIA KOPIEC 

COSMOS
KOSMOS

Polonia/ Poland, 2016, 2’30’’
Regia / Directed by: Daria Kopiec

Daria Kopiec e regizor de teatru și 
film. În 2003, și-a finalizat studiile 
la Liceul de Arte Frumoase din 
Gdynia – Orłowo. O absolventă a 
Academiei de Film, Televiziune și 
Teatru „Leon Schiller”, din Łódź, 
la departamentul de „operator 
imagine”, specializarea în animație 
și efecte speciale, în 2009. Din 
noiembrie 2006, până în martie 
2007, a fost stagiară la Școala 
Națională Superioară de Arte 
Vizuale „La Cambre”, din Bruxelles. 
Membră a Asociației Cineaștilor 
Polonezi, din 2003; în prezent, 
e studentă a Departamentul de 
Regie al Academiei Naționale 
de Artă Dramatică „ Aleksander 
Zelwerowicz”, din Varșovia.     

Daria Kopiec - film and theatre 
director. In 2003, she completed 
her education in the State 
Secondary School of Fine Arts in 
Gdynia – Orłowo. A graduate of 
the “Leon Schiller” Academy of 
Film, Television and Theatre in 
Łódź, the Direction of Photography 
department, specialization in 
Animation and Special Effects 
(2009). From November 2006 to 
March 2007, she was an intern at 
the “École Nationale Supérieure des 
Arts Visuels La Cambre”, in Brussels. 
Member of the Polish Filmmakers 
Association, since 2010; currently, 
she is a student of the Directing 
Department at the “Aleksander 
Zelwerowicz” National Academy of 
Dramatic Art, in Warsaw. 

„Cosmos” e un film de animație despre trup. Mușchi, 
piele, inimă, care-și doresc să fie atinse. Despre trupul 
care își dorește să experimenteze apropierea cu un alt 
trup.

“Cosmos” is an animated film about body. Muscles, 
skin, heart which wish to be touched. About body 
wanting to experience closeness with other body.

FATCULA

MARTINUS KLEMET

FATCULA

Estonia/ Estonia, 2016, 9’04’’
Regia / Directed by: Martinus Klemet

Născut pe 21 octombrie 1982, în 
Tallinn, Estonia. Între 2005-2011, 
a studiat arte grafice și animație, 
la Academia Estoniană de Arte. În 
universitate, a devenit familiar cu 
tehnicile clasice ale artelor grafice, 
precum litografia, linogravură, 
gravură în „pointe-seche” și altele. 
Alături de studiile sale, a dobândit 
independent diferite tehnici de 
grafică digital, precum „3D” și 
grafică vectorială. A lucrat ca artist 
la filmul de animație „Viața fără 
Gabriella Ferri”, de Priit și Olga 
Pärn. După absolvirea Academiei 
Estoniene de Arte, a lucrat ca 
lector în animație, în cadrul 
aceleiași școli. A regizat câteva 
scurtmetraje. Pe lângă producția 
filmelor sale, lucrează ca artist 
de animație de personaje pentru 
reclame, lungmetraje de animație, 
seriale de televiziune și grafica de 
deschidere pentru transmisiunile 
de televiziune.    

Born on the 21st of October 1982, 
in Tallinn, Estonia. During 2005 
– 2011, he studied graphic arts 
and animation at the Estonian 
Academy of Arts. In university, 
he became familiar with classic 
graphic arts techniques, like 
lithography, lino-cut, drypoint, and 
others. Alongside his studies, he 
independently acquired various 
digital graphics techniques, 
like 3D and vector graphics. He 
participated, during his time at 
school, in several group exhibitions 
with his graphic art, and worked as 
a graphic designer. He worked as 
an artist on the animated film “Life 
without Gabriella Ferri”, by Priit 
and Olga Pärn. After graduating 
from the Estonian Academy of 
Arts, he has worked as a lecturer 
in animation, at the same school. 
He has directed a few short films. 
In addition to creating his films, 
he works as a character animator 
for commercials, feature-length 
animated films, TV series and 
the opening graphics for TV 
broadcasts.

O clinică mistică de operații de înfrumusețare e 
construită lângă un club de sport, ceea ce amenință 
să-l falimenteze pe proprietarul clubului. Ce se petrece 
în această clinică? Soluția pare să fie înăuntrul unei 
sticle de „Arzătorul de Grăsimi”. Bun venit în lumea 
artei ostentative și a prostului gust! 

A mystical beauty surgery clinic is built next to a sports 
club which threatens to ruin the club’s owner. What is 
going on in this clinic? The solution seems to be inside 
a bottle of “Fat Burner”. Welcome to the world of kitsch 
and bad taste!

PANORAMA ANIMAȚIILOR | ANIMATION PANORAMA PANORAMA ANIMAȚIILOR | ANIMATION PANORAMA
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DINCOLO DE CĂRȚI
BEYOND THE BOOKS 

Franța/ France, 2016, 6’38’’
Regia / Directed by: Jérôme Battistelli, Mathilde Cartigny, Nicolas Evain, 
Maéna Paillet, Robin Pelissier, Judith Wahler

Veți descoperi imensitatea unei librării enorme, prin 
ochii unui bătrân librar, până când un eveniment 
neprevăzut îi va întoarce viața cu susul în jos, ca 
niciodată… Apoi, el își va redescoperi librăria, cu 
îngrijitorul acestui loc enorm și cu un băiețel, un 
iubitor al benzilor desenate.  

You will discover the immensity of a giant library 
through the eyes of an old librarian, until an 
unforeseen event which will turn his life upside down, 
as never before... Then, he will rediscover his library 
with the caretaker of this giant place and with a little 
boy, fan of comic books.

IRMA
IRMA

ALEJO SCHETTINI

GERMÁN TEJEIRA 

Uruguay/ Uruguay, 2017, 5’
Regia / Directed by: German Tejeira & Alejo Schettini

Alejo Schettini s-a născut în 
Montevideo, în 1978. Este animator 
și grafician. A lucrat ca regizor de 
animație și co-scenarist pentru 
lungmetrajul de animație „AninA” 
(2013).

Alejo Schettini (Montevideo, 1978) 
is an animator and illustrator. He 
worked as animation director and 
co-screenwriter of the animated 
feature “AninA” (2013).

Germán Tejeira s-a născut în 
Montevideo, în 1982. E producător, 
co-scenarist și co-monteur a 
lungmetrajului de animație „AninA” 
(2013). E regizor și scenarist al 
filmului „O noapte fără lună” (2015).

Germán Tejeira (Montevideo, 1982) 
is a producer, co-scriptwriter and 
co-editor of the animated feature 
“AninA” (2013). He is the director 
and screenwriter of “Una noche sin 
luna” (“A Moonless Light”, 2015).

Într-un oraș asediat de vânt și frig, Irma, o bătrână 
croitoreasă, care trăiește într-o clădire în care încălzirea 
s-a stricat, va lua inițiativa să facă ceva, pentru toți 
vecinii ei.

In a city besieged by the wind and the cold, Irma, 
an old dressmaker living in a building where the 
heating has been broken, will take the initiative to do 
something for all her neighbors.

PANORAMA ANIMAȚIILOR | ANIMATION PANORAMA PANORAMA ANIMAȚIILOR | ANIMATION PANORAMA
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LUPTĂTORUL POLONEZ

CAMIEL SCHOUWENAAR

POLSKA WARRIOR 

Polonia/ Poland, 2017, 25’
Regia / Directed by: Camiel Schouwenaar

Camiel Schouwenaar (1970) 
lucrează ca scriitor și regizor de film 
și televiziune. Și-a început cariera 
regizând producții și emisiuni cu 
păpuși, care au câștigat premii 
internaționale și au fost difuzate în 
Europa și în Asia. Regizează și scrie 
producții de teatru pentru tineret și 
filme de animație. Iubește să spună 
povești în care micile drame umane 
se amestecă, în mod natural, cu un 
stil vizual supranatural. Filmele sale 
includ: „Iepuraș drăguț”, „Bogat”, 
„Luptătorul polonez” și viitorul „Un 
salt uriaș”.  

Camiel Schouwenaar (1970) 
works as a writer and director, 
for film and television. He started 
his career directing puppet 
show productions, that won 
international awards, and were 
broadcasted in Europe and Asia. 
He directs and writes youth drama 
productions and animation films. 
He loves storytelling where small 
human drama blends naturally 
with a surreal visual style. His 
films include: “Sweet Rabbit”, 
“Rich”, “Polska Warrior”, and the 
forthcoming “A Giant Leap”.

Eryk, alias „Luptătorul polonez”, e eroul indiscutabil 
în jocul virtual „Vânătorul de aur”, dar, în viața reală, 
el e invizibil. Prietena lui de joc, Laura, îi arată cum să 
folosească abilitățile lui de joc în viața reală, pentru a-l 
înfrunta pe tatăl lui dominator. „Luptătorul polonez” e 
un film de animație și de aventură, despre frică, iubire 
și jocuri pe calculator. 

Eryk, alias “Polska Warrior”, is the undisputed hero 
in the online game “Goldhunter”, but, in real life, he 
is invisible. His game buddy, Laura, shows him how 
to use his game-skills in real life, in order to confront 
his dominant father. “Polska Warrior” is an animated 
adventure film about fear, love, and computer games. 

O, MAMĂ!

PAULINA ZIÓŁKOWSKA 

O, MOTHER!
O MATKO!

Polonia/ Poland, 2017, 12’
Regia / Directed by: Paulina Ziółkowska 

Paulina Ziółkowska s-a născut în 
1988, în Wrocław. În 2008, și-a 
început studiile la Departamentul 
de Design Grafic, din cadrul 
Academiei de Arte Plastice din 
Wrocław. În prezent, studiază 
animație la Școala Națională de 
Film din Lođz. 

Paulina Ziółkowska was born in 
1988 in Wrocław. In 2008, she 
began studies at the Department 
of Graphic Design, at the Academy 
of Fine Arts in Wrocław. She is 
currently studying animation at the 
National Film School in Lođz. 

Mama și fiul își schimbă locurile și rolurile permanent: 
o dată, mama e adult, uneori, fiul se maturizează și are 
grijă de mama dintr-odată copilăroasă. Aranjamentul 
funcționează bine, până când băiatul decide să scape 
de sub fusta mamei prea protectoare și să-și înceapă o 
viață independentă. 

Mother and son are changing places and roles 
constantly: once, the mother is an adult, sometimes 
son matures and takes care of suddenly childish 
mother. The arrangement works fine, until the 
boy decides to escape from under the skirt of the 
overprotective mother and start an independent life.

PANORAMA ANIMAȚIILOR | ANIMATION PANORAMA PANORAMA ANIMAȚIILOR | ANIMATION PANORAMA
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EDMOND

NINA GANTZ

EDMOND

Marea Britanie/ UK, 2015, 10’
Regia / Directed by: Nina Gantz

Născută în Amsterdam, Nina 
Gantz a urmat cursurile Școlii de 
Artă „Sf. Joost” din Breda, unde 
a descoperit pasiunea pentru 
animație și a produs primul ei film 
notabil, desenat de mână, „Zaliger” 
(2010), care a ajuns să fie selectat 
în 37 de festivaluri. În 2013, Nina 
Gantz a început un master în regie 
de animație, la Școala Națională 
de Film și Televiziune, unde a 
filmat primul ei film „stop-cadru”, 
„Edmond”. „Edmond” a primit 
aprecieri covârșitoare până acum 
și, de la premiera sa la Festivalul 
Internațional de Animație de 
la Zagreb, a câștigat o serie de 
premii internaționale. De când 
și-a terminat masterul la Școala 
Națională de Film și Televiziune, 
lucrează independent la tot 
felul de proiecte, dezvoltând un 
lungmetraj și un nou scurtmetraj, 
concentrându-se, în continuare, pe 
noi combinații de tehnici.   

Born in Amsterdam, Nina Gantz 
attended the “St Joost” Art School 
in Breda, where she discovered 
her passion for animation, and 
produced her first notable hand 
drawn film, “Zaliger” (2010), 
which went on to be selected at 
37 festivals. In 2013, Nina Gantz 
began a Masters’ in Directing 
Animation, at the National Film 
and Television School, where she 
filmed her first stop motion film, 
“Edmond”. “Edmond” has received 
overwhelming acclaim thus far 
and, since its premiere at Zagreb 
International Animation Festival, 
it has won a host of international 
prizes. Since completing her 
Masters’ at the National Film and 
Television School, she is working 
freelance on all sorts of projects, 
developing a feature and a new 
short, still concentrating on new 
combinations of techniques.

Un film „stop-cadru” despre un personaj din pâslă, o 
ciudățenie, care se strecoară prin podele în trecut și 
în cele mai adânci părți ale psihicului său, în căutarea 
înțelegerii de sine.

A stop motion film about an oddball felted character 
who slips through floors into the past and the deepest 
parts of his psyche in his pursuit of self-understanding.

EUROPEAN FILM AWARDS: SHORT MATTERS!
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TUTUROR NE PLACE LITORALUL

KEINA ESPIÑEIRA 

WE ALL LOVE THE SEA SHORE
TOUT LE MONDE AIME LA BORD DE LA MER

Spania/ Spain, 2016, 18’
Regia / Directed by: Keina Espiñeira 

Keina Espiñeira s-a născut în 
Spania, în 1983. Deține o diplomă 
de master în regie și producție 
de filme documentare, din partea 
Asociației de Film Documentar 
din Madrid. A lucrat, de asemenea, 
ca cercetător social în California, 
Olanda, Spania și Maroc. Granițele 
joacă un rol esențial în opera ei. 
„Tuturor ne place litoralul” e primul 
ei film.

Keina Espiñeira was born in Spain, 
in 1983. She holds a Master’s 
degree in Direction and Production 
of Documentary Films, from the 
Documentary Film Association in 
Madrid. She has also worked as 
social researcher in California, the 
Netherlands, Spain, and Morocco. 
Borders play a pivotal role in her 
work. „We All Love the Sea Shore” is 
her first film.

Un grup de bărbați așteaptă la marginile unei păduri 
costiere, pentru călătoria spre Europa. Ei rămân captivi 
într-un prag temporal. Acolo, un film e filmat, cu 
bărbații jucându-și propriul rol. Peisajul se schimbă, 
iar locul în care ei se află nu mai e patria lor. Nu mai 
sunt plaje frumoase, apa nu e transparentă, nu e clară. 
Legende din trecutul colonial se ciocnesc cu prezentul, 
iar amintirea supraviețuiește. 

A group of men is waiting at the fringes of a coastal 
woodland for the journey to Europe. They get trapped 
in a temporal threshold. A film is shot there, with the 
men playing themselves. The landscape changes and 
where they are is no longer their motherland. There 
are no beautiful beaches, the water is not transparent, 
not clear. Legends from the colonial past collide with 
the present time, memory survives.

RĂMAS BUN

CLARA ROQUET

THE GOODBYE 
EL ADIÓS

Spania/ Spain, 2015, 15’
Regia / Directed by: Clara Roquet

Clara Roquet e o scriitoare și 
regizoare din Spania și, în prezent, 
studentă a programului de master 
în arte plastice, cu specializarea 
film, la Universitatea Columbia, în 
S.U.A. E coautoarea lungmetrajului 
„10.000 km” (2014), nominalizat 
la Premiile Academiei Europene 
de Film („EFA”) și câștigător de 
numeroase premii. „Rămas bun” 
e debutul ei regizoral. În prezent, 
Clara e în post-producție cu noul ei 
scurtmetraj „Fetele bune”, filmat în 
Spania, în timpul lunii august 2016. 

Clara Roquet is a writer and director 
from Spain, and a current student 
of the Film MFA, at Columbia 
University, in the USA. She is 
the co-writer of the feature film 
“10,000 KM” (2014), EFA-nominated 
and winner of various awards. 
“The Goodbye” is her directorial 
debut. Clara is currently in post-
production of her new short film, 
“The Good Girls”, shot in Spain, 
during August 2016.

Rosana, o menajeră boliviană, a lucrat, în ultimii zece 
ani, pentru Angela, matroana în vârstă a familiei Vidal. 
În ziua înmormântării iubitei sale Angela, Rosanei nu 
îi este permis să plângă cu restul familiei. Din contră, 
e obligată să muncească. „Rămas bun” e o poveste 
intimă despre cum legăturile emoționale substituie 
convențiile sociale, etichetele rasiale sau regimurile 
familiale.

Rosana, a Bolivian maid, has worked for Angela, the 
elder matriarch of the Vidal family, for the last ten 
years. On the day of the funeral of her beloved Angela, 
Rosana is not allowed to grieve with the rest of the 
family. On the contrary: she is forced to work. “The 
Goodbye” is an intimate story about how emotional 
bonds supersede social conventions, racial labels, or 
family regimes.

EUROPEAN FILM AWARDS: SHORT MATTERS! EUROPEAN FILM AWARDS: SHORT MATTERS!
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ACASĂ

DANIEL MULLOY

HOME 

Kosovo, Marea Britanie/ Kosovo, UK, 2016, 20’
Regia / Directed by: Daniel Mulloy

Daniel Mulloy a realizat mai multe 
scurtmetraje pe subiecte cu care 
are o puternică legătură, filmele 
sale fiind cunoscute pentru o 
explorare nuanțată și sensibilă a 
personajelor și concentrându-se 
adesea pe contexte și lumi de 
poveste cu puternice teme sociale. 
A mai regizat: „Sora” (2004), „Micul 
dejun al lui Antonio” (2005), „Tata” 
(2006), „Fiul” (2007), „Copil” (2010), 
„Atis” (2015).  

Daniel Mulloy has made several 
short films on subjects he has a 
strong connection with, and his 
films are known for a nuanced and 
sensitive exploration of characters 
and often concentrate on story 
worlds with strong social themes. 
He directed the shorts: “Sister” 
(2004), “Antonio’s Breakfast” (2005), 
“Dad” (2006), “Son” (2007), “Baby” 
(2010), “Atis” (2015).

Mii de bărbați, femei și copii se chinuie să ajungă în 
Europa, în timp ce o liniștită familie engleză începe 
ceea ce pare a fi o vacanță.

Thousands of men, women and children struggle to 
get into Europe, as a comfortable English family sets 
out on what appears to be a holiday.

ÎN DEPĂRTARE

FLORIAN GROLIG

IN THE DISTANCE 

Germania/ Germany, 2015, 7’
Regia / Directed by: Florian Grolig

Florian Grolig e un cineast 
independent de animație și un 
creator de jocuri. A absolvit Școala 
de Arte și Design din Kassel, a 
realizat scurtmetraje multi-
premiate și jocuri pe calculator, 
precum și animație comandată 
și a co-fondat Studioul de Jocuri 
„Black Pants” [„Pantalonii Negri”]. 
În prezent, locuiește și lucrează 
în Berlin.

Florian Grolig is an independent 
animation filmmaker and game 
designer. He graduated from the 
School of Arts and Design in Kassel, 
realised some award-winning short 
films and computer games as well 
as commissioned animation, and 
co-founded the Black Pants Game 
Studio. Currently, he’s living and 
working in Berlin.

E calm și pace deasupra norilor. Dar haosul pândește în 
depărtare și, în fiecare noapte, se apropie.

It’s calm and peaceful above the clouds. But chaos 
lurks in the distance and each night, it draws closer.

EUROPEAN FILM AWARDS: SHORT MATTERS! EUROPEAN FILM AWARDS: SHORT MATTERS!
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PRAGUL IADULUI

KONSTANTINA KOTZAMANI

LIMBO

Franța, Grecia/ France, Greece, 2016, 30’ 
Regia / Directed by: Konstantina Kotzamani

Născută în Komotini, Konstantina 
Kotzamani e absolventă a 
Departamentului de Film, a 
Facultății de Arte Plastice a 
Universității „Aristotel” din 
Thessaloniki. Scurtmetrajele 
ei au participat în mai multe 
festivaluri internaționale și au 
câștigat o serie de premii. Filmul ei, 
„Washingtonia” a avut premiera în 
2014, în competiția de scurtmetraj 
de la Berlinale. A fost premiat de 
Academia Elenă de Film, drept 
„Cel mai bun scurtmetraj din 2014” 
și a fost nominalizat la Premiile 
Filmului European („EFA”), în 2015. 
Konstantina Kotzamani a fost 
selectată să-și prezinte opera în 
cadrul „Future Frames” („Cadrele 
Viitorului”), la cea de-a 50-a ediție 
a Festivalului de Film de la Karlovy 
Vary, în 2015. Ultimul ei scurtmetraj, 
„Fibre galbene”, a avut premiera la 
Festivalul de Film de la Locarno, în 
2015, în competiția internațională 
„Pardi di Domani” [„Leopardul de 
Mâine”].

Born in Komotini, Konstantina 
Kotzamani is a graduate student of 
the Film Department of Fine Arts of 
Thessaloniki. Her short films have 
participated in several international 
festivals and have won several 
awards. Her film, “Washingtonia”, 
premiered in 2014, in the “Berlinale 
Shorts” competition. It was 
awarded by the Hellenic Film 
Academy, as “Best Short Film 2014”, 
and nominated for the European 
Film Awards 2015. Konstantina 
Kotzamani was selected to present 
her work in “Future Frames”, at the 
50th edition of Karlovy Vary Film 
Festival, in 2015. Her last short 
film, “Yellow Fieber”, premiered 
at the Locarno FF, in 2015, in the 
international competition “Pardi di 
Domani”.

Leopardul se va culca cu capra.
Lupii vor trăi cu oile.
Şi tânărul îi va conduce.
12+1 copii și leșul unei balene ajuns la țărm…

The leopard shall lie down with the goat.
The wolves shall live with the lambs.
And the young boy will lead them.
12+1 kids and the carcass of a whale washed ashore…

NEMĂRGINITA ÎNTOARCERE (ROMANTIC)

MANON COUBIA

THE FULLNESS OF TIME (ROMANCE)
L’IMMENSE RETOUR (ROMANCE)

Belgia, Franța/ Belgium, France, 2016, 14’
Regia / Directed by: Manon Coubia

Născută în Thonon-les-Bains 
(Franța), Manon Coubia și-a obținut 
diploma în regie de film la Institutul 
Național Superior de Arte ale 
Spectacolului și Tehnici de Difuzare 
din Wallonie-Bruxelles („INSAS”). 
Este membră a studioului de 
producție „Cinéastes collective Voa 
Films”, în Bruxelles. A regizat mai 
multe filme: „Sonată albă”, filmul 
ei din studenție, din 2007, precum 
și un mediumetraj documentar, 
„Cireașa albastră”, în 2012. În 2016, 
a primit „Leopardul de Aur”, „Pardi 
Di Domani” [„Leopardul de Mâine”], 
pentru „Cel mai bun scurtmetraj 
internațional”, la Festivalul 
Internațional de Film de la Locarno, 
pentru „Nemărginita Întoarcere 
(Romantic)”. „Copiii părăsesc zorii”, 
cel mai recent film al ei, e acum în 
pre-producție. 

Born in Thonon-les-Bains (France), 
Manon Coubia got her degree in 
Film Direction at “INSAS” (“Institut 
national supérieur des arts du 
spectacle et des techniques 
de diffusion de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles”), Belgium, 
and is a member of the “Cinéastes 
collective Voa Films”, in Brussels. 
She has directed various films: 
“Sonate Blanche”, her student film 
in 2007, as well as a medium-length 
documentary film, “Bleu Cerise”, 
in 2012. In 2016, she received the 
Golden Leopard “Pardi Di Domani” 
for the Best International Short Film 
at the Locarno IFF for “The Fullness 
of Time (Romance)”. “Les Enfants 
Partent à L’aube”, her latest short 
film, is now in pre-production.

Stând pe marginea hăului, ea așteaptă atât de mult, 
prea mult, ca muntele să-i înapoieze iubitul, prizonier 
al gheții.

Seated on the edge of the gaping rift, she waited so 
long, too long for the mountain to give back her lover, 
prisoner of the ice.

EUROPEAN FILM AWARDS: SHORT MATTERS! EUROPEAN FILM AWARDS: SHORT MATTERS!
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9 ZILE – DE LA FEREASTRA MEA DIN ALEP
9 DAYS – FROM MY WINDOW IN ALEPPO 

Olanda, Siria/ The Netherlands, Syria, 2015, 13’
Regia / Directed by: Thomas Vroege, Floor van der Meulen, Issa Touma

Într-o dimineață, în august 2012, faimosul fotograf 
sirian Issa Touma a văzut tineri bărbați cărând saci cu 
nisip în strada lui. Se dovedește a fi începutul revoltei 
siriene în orașul Alep. Touma a pus mâna pe aparatul 
său de filmat și și-a petrecut nouă zile baricadat în 
apartamentul lui, înregistrând ce se întâmpla afară. 
Rezultatul? O privire fără precedent asupra unui război 
care se desfășoară deja de trei ani.

One morning, in August 2012, renowned Syrian 
photographer Issa Touma saw young men lugging 
sandbags into his street. It turned out to be the start 
of the Syrian uprising in the city of Aleppo. Touma 
grabbed his camera and spent nine days holed up in 
his apartment, recording what was happening outside. 
The result? An unprecedented glimpse into a war that 
has been raging for three years now.

FLOOR VAN DER MEULEN THOMAS VROEGE 

Floor van der Meulen (1989) a 
studiat design audiovizual, la 
Academia „Willem de Kooning”, 
din Rotterdam și a absolvit în 2012. 
Filmul ei de absolvire, „Tu și eu” 
(„Jij & Ik”) a fost proiectat în mai 
multe festivaluri în Europa. În 2014, 
și-a făcut debutul internațional ca 
regizor de documentar, cu „Paradis 
furtunos” („Paradijsbestormers”), 
care a avut premiera la Festivalul 
„DokLeipzig”.  

Floor van der Meulen (1989) 
studied Audiovisual Design at the 
“Willem de Kooning” Academy, 
in Rotterdam, and graduated in 
2012. Her graduation film, “You & I” 
(“Jij & Ik”), was shown on multiple 
festivals in Europe. In 2014, she 
made her international debut 
as a documentary filmmaker, 
with “Storming Paradise” 
(“Paradijsbestormers”), which 
premiered at “DokLeipzig”.

Thomas Vroege (1988) a absolvit 
Academia de Arte „Sf. Joost”, cu 
scurtmetrajul documentar „Fiul și 
străinul”, care a câștigat un premiu 
„Wildcard” [„Imprevizibil”], din 
partea Fondului de Film al Olandei. 
A făcut documentarul poetic „Așa 
să-mi ajute Dumnezeu” (2015) 
și a lucrat ca monteur pentru 
documentarul-instalație „Petrol și 
Paradis”, de Ad Nuis.

Thomas Vroege (1988) graduated 
from “Sint Joost” Academy of Arts, 
with the short documentary film 
“The Son & The Stranger”, which 
won a “Wildcard” award from The 
Netherlands Film Fund. He made 
the poetic documentary “So Help 
Me God” (2015), and worked as an 
editor for the documentary film 
installation “Oil & Paradise”, by 
Ad Nuis.

„9 zile” e o colaborare între 
cei doi și fotograful sirian Issa 
Touma. În 1996, el a înființat „Le 
Pont” [„Podul”], o galerie și un 
atelier pentru fotografie. În 1997, 
a inițiat Festivalul Internațional 
de Fotografie de la Alep. Opera 
sa poate fi găsită în colecții 
internaționale, inclusiv în Muzeul 
„Victoria & Albert”, din Londra.

“9 Days” is a collaboration 
between them both and Syrian 
photographer Issa Touma. In 1996, 
he established “Le Pont”, a gallery 
and workshop for photography. In 
1997, he started the International 
Photography Festival Aleppo. His 
work can be found in international 
collections, including the “Victoria 
& Albert” Museum, London.

ISSA TOUMA
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