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Cinema pursânge
Ce înseamnă „Cinema pursânge”, cuvintele-cheie ale ediției „Șase!”? De exemplu, înseamnă să-ți 
fixezi concediul în funcție de datele Ceau, Cinema! și să faci 2.000 de kilometri (cât are drumul Dresda 
– Timișoara dus-întors) cu toată familia, a cincea oară în tot atâția ani. Înseamnă să-ți iei abonament 
cu luni bune înainte de festival, acordând astfel un cec în alb celor care fac programul. Înseamnă 
să dai sânge din sângele tău și să salvezi vieți, dincolo de ecran, în cadrul campaniei de donare 
organizată împreună cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara. Înseamnă să alegi să 
rămâi la Ceau, Cinema! în loc să te duci la Electric Castle (cu care, din nefericire, ne suprapunem 
din nou). Mai înseamnă să lucrezi luni de zile la excel-uri, proiecte de finanțare, corespondențe 
interminabile cu distribuitori din străinătate, și toate astea să le faci cu un sugar în brațe, știind că 
nu o să poți vedea nici măcar un film din festival și totuși să nu-ți pierzi energia. Înseamnă să numeri 
zilele până se coace încă o dată această sărbătoare a filmului european, așa cum e pentru noi. Este 
o sărbătoare pe care o creăm împreună, dragi prieteni, invitați, voluntari, parteneri, spectatori. Într-
un peisaj atât de complicat pentru sectorul independent din Timișoara (și, în general, din România), 
devine o victorie numai faptul că supraviețuim încă un an. Zona independentă suferă crunt din 
pricina subfinanțării, dar pe de altă parte ne bucurăm de prietenia și susținerea altor festivaluri de 
film din țară, înțelegerea unor distribuitori români și suportul tot mai multor parteneri loiali unui 
festival încă „de buzunar”. Și ei înseamnă cinema pursânge. Dacă în 2017 am fost „cu ochii în 4”, 
iar Cincinalul Ceau, Cinema! a reamintit pericolul partidului unic, în 2019 trebuie în continuare să 
stăm de șase. Conceptul noir a plecat de la o retrospectivă a unor regizori emblematici ai Noului 
Cinema German (Herzog, Wenders, Fassbinder). Nu se putea un juriu mai potrivit și mai onorant 
pentru competiție, în frunte cu bad guy-ul absolut al cinemaului românesc, Vlad Ivanov, acompaniat 
de două actrițe formidabile - Maria Drăguș și Mălina Manovici, care pot juca oricând rolul de femme 
fatale. La ediția noir avem, inevitabil, anchete dure (precum în sufocantul Arest de Andrei Cohn sau 
în extravaganța lui Quentin Dupieux, Ancheta), mistere întunecate (ca în Apusul lui László Nemes) 
și personaje bizare (precum cele din Domnișoara Paradis, filmul din deschidere). Invitatul special 
este legendarul regizor sârb Želimir Žilnik, figură marcantă a Valului Negru Iugoslav, încă în activitate 
după cinci decenii și peste 50 de filme. Elementar, dragă Watson, nu puteau lipsi suspecții de serviciu: 
Filmele Bănățene (cu filme-revelație și premiera mondială a documentarului Superhombre, produs 
aici, despre alpinistul timișorean Horia Colibășanu), animațiile pentru copii, secțiunea Doc-minică ce 
reunește șase regizoare de documentare-portret și, nu în ultimul rând, lubenița de Gottlob, servită 
cel mai bine în cinematograful recondiționat din comuna de origine. Comunitatea cinefililor înrăiți 
retrăiește așadar visul nopților magice la Grădina de Vară sau în Curtea cu Castan. Timp de patru zile, 
să lăsăm filmul să ne curgă prin vene!
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O competiţie cu filme  
surprinzătoare

„Deși am dat târcoale în fiecare an cinema-ului din Turcia, abia acum am reușit să găsesc filmul potrivit, 
dintre cele care au circulat recent prin marile festivaluri – o bizarerie greu de uitat: „Nebuloasa calului 
mort”. Tot o premieră pentru competiție este și includerea unui surprinzător film din Slovenia, care 
răstoarnă ideile de rebeliune și masculinitate – „Consecințe”. Greu de uitat este și filmul maghiar „O zi”, 
care te absoarbe, fără posibilitate de împotrivire, în infernul cotidian al unei femei (soție și mamă a trei 
copii). Al doilea titlu maghiar din competiție este excelenta dramedie „Versuri pocite”, aleasă cel mai bun 
film din Ungaria. „Săritorul” este un film puternic care ne arată realitățile dure din Rusia, pornind de la un 
protagonist special memorabil. Tot despre realități apăsătoare din apropierea noastră este și „Beautiful 

Corruption”, un debut de foarte mare actualitate din Republica Moldova, 
de asemenea o premieră pentru competiția Ceau, Cinema! O competiție de 
șase filme de care sunt foarte bucuros și pe care abia aștept să le împărtășesc 
și cu voi”.

IONUŢ MAREȘ
curatorul Competiţiei Ceau, Cinema!

Competiţia Ceau, Cinema! a fost concepută să ofere un cadru de exprimare cineaştilor din ţările cu 
minorităţi tradiţionale în regiunea Banatului (Armenia, Austria, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Germania, 
Israel, Italia, Polonia, Republica Moldova, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ucraina, 
Ungaria). 

Juriul format din actorul Vlad Ivanov şi actriţele Maria Drăguş şi Mălina Manovici va desemna 
câştigătorul Trofeului Ceau, Cinema! „Răzvan Georgescu”, în valoare de 1.000 de euro, acordaţi de 
Vitas România. 

Spectatorii vor stabili Premiul Publicului, în valoare de 500 de euro, oferiţi de Conceptual Lab by Theo 
Nissim.

Meșterite de Lia Pfeiffer
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MARIA DRĂGUȘ

Născută în 1994 
în România, Maria 
Drăguş este una 
dintre cele mai 
p r o m i ţ ă t o a r e 
tinere actriţe din 
Germania, unde a 
studiat baletul la 
Şcoala Palucca din 
Dresda. A devenit 
cunoscută pentru 
rolul din „Panglica 
albă” (2009), film 
pentru care marele cineast Michael Haneke a 
obţinut Palme d`Or. Interpretarea i-a adus în 2010 
trofeul pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar 
la Premiile Filmului German. După mai multe apariţii 
în seriale şi filme din Germania, a fost distribuită în 
2016 de Cristian Mungiu într-un rol principal, alături 
de Adrian Titieni, în „Bacalaureat”, premiat pentru 
regie la Cannes. Pentru impresionantul rol principal 
din filmul de epocă „Domnişoara Paradis” (2017, r. 
Barbara Albert), Maria Drăguş a fost nominalizată la 
Premiile Filmului Austriac. În 2019 a putut fi văzută în 
cinematografele din toată lumea, inclusiv în România, 
în superproducţia „Maria, regina Scoţiei” (2018, r. Josie 
Rourke), unde joacă alături de Saoirse Ronan şi Margot 
Robbie.

(Participarea Mariei Drăguş la Ceau, Cinema! este 
posibilă cu sprijinul Consulatului Germaniei la 
Timişoara).

VLAD IVANOV

Vlad Ivanov este 
unul dintre cei mai 
distribuiţi actori 
români, cu o carieră 
impresionantă atât 
în cinematografia 
română, cât şi în 
cea internaţională. 
Devenit celebru cu 
terifiantul rol din „4 
luni, 3 săptămâni şi 
2 zile” (2007), care 
i-a adus regizorului 
Cristian Mungiu trofeul Palme d`Or la Cannes, Vlad 

Ivanov a jucat în zeci de filme şi a fost recompensat cu 
numeroase premii. A interpretat o serie de personaje 
memorabile în filme ca „Poliţist, adjectiv” (2009, 
r. Corneliu Porumboiu), „Poziţia copilului” (2013, r. 
Călin Peter Netzer), „Expresul zăpezii” (2013, r. Bong 
Joon-ho), unde a jucat alături de staruri precum 
Chris Evans, Tilda Swinton, Ed Harris sau John Hurt, 
„Bacalaureat” (2016, r. Cristian Mungiu), „Câini” (2016, 
r. Bogdan Mirică), „Un pas în urma serafimilor” (2017, 
r. Daniel Sandu) sau „Apusul” (2018, r. László Nemes). 
Cel mai recent rol principal al său este în „La Gomera” 
(2019), filmul cu care regizorul Corneliu Porumboiu a 
participat în premieră în Competiţia Festivalului de la 
Cannes.

MĂLINA MANOVICI

Actriţă colaboratoare 
a Teatrului Naţional 
„Mihai Eminescu” 
din Timişoara, unde 
joacă în mai multe 
spectacole îndrăgite, 
Mălina Manovici a 
fost descoperită şi 
lansată în lumea 
cinematografiei de 
Cristian Mungiu, 
care i-a oferit un rol 
foarte apreciat în 
„Bacalaureat” (2016). 
În 2018, a făcut un 
rol principal extrem 
de puternic şi de lăudat în „Lemonade”, debutul 
regizoarei Ioana Uricaru. „Lemonade” a avut premiera 
mondială în secţiunea Panorama a Festivalului de la 
Berlin anul trecut, iar apoi a câştigat premiul de regie 
la Sarajevo şi a fost nominalizat la Film Independent 
Spirit Awards din SUA.

Mic-dejun cu juriul – Sâmbătă, 20 iulie, 
ora 10.00, AMBASADA (intrare liberă)

JURIUL
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COMPETIŢIE

SĂRITORUL
(„Jumpman”/„Podbrosy”)
Rusia, 2018, 90 min.
Regie: Ivan I. Tverdovsky
Scenariu: Ivan I. Tverdovsky
Distribuție: Denis Vlasenko, Anna Slyu, Pavel Chinarev

Denis a crescut într-un orfelinat, unde mama sa l-a abandonat imediat după naștere. Este un băiat 
special, care datorită unei boli rare este imun la durere. Asta îl face popular printre colegii de la 
orfelinat, care pariază pe cât poate rezista la jocuri de cruzime fizică. Într-o zi mama sa apare din senin 
și îl ia cu ea la Moscova, unde devine parte a unei bande care extorchează bani de la oameni bogați. 
Denis devine un „săritor” – cineva care sare în fața mașinilor pentru a-i șantaja pe șoferi. Reunit cu 
mama sa, Denis simte că noua viață este un vis devenit realitate, până într-o zi... când începe să simtă 
din nou durerea.

Festivaluri:
Karlovy Vary 2018 – Mențiune Specială
Chicago 2018 
Cottbus 2018 – Premiu Special pentru regie
Istanbul 2019

Născut în 1988, Ivan I. Tverdovsky a absolvit Institutul Rus de 
Cinematografie. Până la „Jumpman”, a regizat documentarele 
„As If Waiting for a Bus” (2009, scurtmetraj), „Pianism” (2012), 
„Space Dog” (2013, scurtmetraj) și lungmetrajele de ficțiune 
„Corrections Class” (2013) și „Zoology” (2016). Filmele sale au 
participat în peste 30 de festivaluri internaționale, printre care 
Kalovy Vary, Toronto, Busan, Londra, Cottbus sau Fantastic Fest 
Austin, câștigând numeroase premii. 

Joi, 18 iulie, ora 16.45, Teatrul Maghiar
(Nerecomandat sub 15 ani)
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O ZI
(„One Day”/„Egy nap”)
Ungaria, 2018, 99 min.
Regie: Zsófia Szilágyi
Scenariu: Réka Mán-Várhegyi, Zsófia Szilágyi
Distribuție: Zsófia Szamosi, Leó Füredi, Ambrus Barcza

Mamă a trei copii, Anna este într-o continuă alergătură – de la muncă la creșă, la școală, la balet, la 
cursul de scrimă. Și de parcă toate acestea nu ar fi fost de ajuns, își suspectează soțul că o înșală. 
Problemele sale nu sunt neobișnuite, însă pur și simplu nu are timp să se oprească și să se gândească 
la ele. Amplificându-se neabătut, ele riscă să o distrugă. Povara lor necesită mai multă energie decât 
mai are Anna la dispoziție. Va putea ea să mai salveze ce e fragil și unic în viața sa?

Festivaluri:
Cannes 2018 - Semaine de la critique – Premiul FIPRESCI
Cairo 2018 – Premiul pentru cea mai bună actriță
Premiile Academiei Europene de Film 2018 – O nominalizare la Descoperirea anului

Scriitoare și regizoare, Zsófia Szilágyi a absolvit 
ca profesor de gramatică și literatură maghiară 
la Universitatea din Pécs în 2002. Și-a continuat 
studiile în Regia de film și de televiziune la 
Academia de Teatru și Film de la Budapesta 
între 2002 și 2007. A participat la diverse burse 
și programe de cinema în Germania. În 2012 a 
regizat documentarul „If you can” („Ha bírsz”). 
A lucrat de asemenea la diferite scurtmetraje 
de ficțiune și documentare. A fost director de 
casting și asistent de regie la „Despre trup și 
suflet”, de Ildiko Enyedi, film premiat cu Ursul de 
Aur la Berlin în 2017. „O zi” este debutul său în 
lungmetraj. 

Joi, 18 iulie, ora 18.30, Teatrul Maghiar
(Nerecomandat sub 15 ani)
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NEBULOASA CALULUI MORT
(„Dead Horse Nebula”)
Turcia, 2018, 73 min.
Regie: Tarik Aktaş
Scenariu: Tarik Aktaş
Distribuţie: Serkan Aydin, Baris Bilgi, Ömer Bora

Când Hay avea şapte ani, a găsit un cal mort pe câmp şi a urmărit cum tatăl său şi alţi adulţi încercau 
să scape de el. Nesigur pe amintirea sa, el este totuşi foarte influenţat de acest incident. Iar atunci 
când se taie în timpul unui ritual de sacrificiu, totul îi revine în memorie. Treptat, Hay coboară pe 
un drum spiritual inevitabil în care se confruntă cu relaţia dintre om şi natură, unitatea materiei şi 
existenţa.

Festivaluri:
Locarno 2018 – Competiţia „Cineasti del presente” – Premiul pentru cel mai bun regizor tânăr
Istanbul 2019 – Cel mai bun film de debut

Născut în Germania, Tarık Aktaş locuieşte 
şi lucrează la Istanbul. A realizat mai multe 
scurtmetraje, printre care „Brothel of 
Subconscious” (2006) şi „Video of Circumcision” 
(2007). Cel mai recent video experimental al 
său, „Basiret” (2017), a fost inclus în expoziţia 
multimedia „Supersensible”. „Nebuloasa calului 
mort” este primul său lungmetraj.

Vineri, 19 iulie, ora 17.00, Teatrul Maghiar
(Nerecomandat sub 15 ani)
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CONSECINŢE
(„Consequences”/„Posledice”)
Slovenia, 2018, 95 min.
Regie: Darko Štante
Scenariu: Darko Štante
Distribuţie: Matej Zemljic, Timon Sturbej, Gasper Markun

În vârstă de 17 ani, Andrej este trimis într-un centru de detenţie pentru tineri din cauza 
comportamentului său problematic. Acolo, îl întâlneşte pe Željko, şeful informal al deţinuţilor. După 
descoperirea secretului lui Andrej, Željko începe să profite de el. Simţul responsabilităţii şi integritatea 
morală ale lui Andrej sunt puse la încercare. În cele din urmă, trebuie să aleagă între Željko şi stilul de 
viaţă necugetat al acestuia şi a rămâne sincer cu el însuşi.

Festivaluri:
Toronto 2018
Festivalul Filmului Sloven 2018 – Premiul publicului
Atena 2018

Darko Štante s-a născut în 1975 la Ljubljana. A absolvit 
Facultatea de Ştiinţe Sociale a Universităţii din Ljubljana. În 
prezent, îşi finalizează un program de masterat în regia de 
film la Academia de Teatru, Radio, Film şi Televiziune din 
Ljubljana. În trecut, a lucrat ca asistent de regie la diferite 
producţii comerciale şi a regizat propriile scurtmetraje, între 
care „Intima” (2011) şi „Oni/Them” (2014).

Vineri, 19 iulie, ora 18.30, Teatrul Maghiar
(Nerecomandat sub 15 ani)
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BEAUTIFUL CORRUPTION
Republica Moldova, 2018, 108 min.
Regie: Eugen Damaschin
Scenariu: Eugen Damaschin
Distribuţie: Igor Babiac, Ion Borş, Valeriu Andriuţă

„Beautiful Corruption” este un amalgam de istorii bazate pe fapte reale și concentrate în jurul unui 
singur erou. În goana după dreptate, un tânăr, Andrei, recurge la metode nu tocmai legale. Care e 
preţul pe care trebuie să îl plătească pentru a obţine ce îşi doreşte?

Festivaluri:
Les Films de Cannes à Bucarest 2018
Premiile Nika 2019 – Premiile Academiei Ruse de Film

Născut în 1988, Eugen Damaschin este un 
scenarist şi regizor din Republica Moldova. La 
începutul activității sale, s-a remarcat printr-o 
serie de spoturi sociale despre problemele cu 
care se confruntă societatea. Recent, a lansat 
scurtmetrajul „Lazarus Syndrome”, o reprezentare 
alegorică despre o persoană blocată într-un 
spațiu din care, la prima vedere, nu există nici o 
ieșire. „Beautiful Corruption” este debutul său 
regizoral în lungmetraj.

Sâmbătă, 20 iulie, ora 16.00, 
Teatrul Maghiar
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VERSURI POCITE
(„Bad Poems”/„Rossz versek”)
Ungaria, 2018, 97 min. 
Regie: Gábor Reisz
Scenariu: Gábor Reisz
Distribuţie: Gábor Reisz, Katica Nagy, Zsolt Kovács, Katalin Takács, Dónát Seres

La 33 de ani, viața lui Tamás este dată peste cap atunci când prietena sa Anna îi dă papucii, chiar 
la Paris, unde ea se află cu o bursă. Plângându-și de milă, Tamás începe să caute în propriul trecut 
răspunsul la întrebarea dacă într-adevăr poți trăi dragostea doar după ce practic ai pierdut-o. Hotărât 
să-și rezolve problemele personale, amintirile îl fac pe Tamás să vadă cât de debusolată este lumea 
care-l înconjoară, oferindu-ne astfel o reflexie foarte subiectivă asupra societății contemporane din 
Ungaria.

Proiecție posibilă cu sprijinul Institutului Balassi – Institutul Cultural Maghiar din București.

Festivaluri:
Torino 2018 – Menţiunea specială a juriului; Premiul pentru cel mai bun scenariu
Premiile Filmului Maghiar 2019 – Cel mai bun film

Născut în 1980 la Budapesta, Gábor Reisz este 
scenarist şi regizor. A absolvit Universitatea 
de Educaţie Fizică din Budapesta în 2003, 
Istoria şi Teoria Filmului la Facultatea de 
Ştiinţe Umane a Universităţii „Eötvös Loránd” 
din Budapesta în 2006 şi Regia de film la 
Universitatea de Teatru şi Film tot din capitala 
Ungariei, în 2013. După ce a regizat mai multe 
scurtmetraje, în 2014 a debutat în lungmetraj 
cu „Din motive inexplicabile”, care a avut 
premiera la Festivalul de la Karlovy Vary şi a 
obţinut apoi premii la mai multe festivaluri. 
„Versuri pocite” este al doilea său lungmetraj, 
unde joacă şi rolul principal.

Sâmbătă, 20 iulie, ora 18.00,  
Teatrul Maghiar



TEATRUL MAGHIAR

COMPETIŢIE
16:45 Săritorul (Rusia, 2018, 90 min.) -  
 Ivan I. Tverdovskiy
18:30 O zi (Ungaria, 2018, 99 min.) -  
 Zsófia Szilágyi

FILME BĂNĂŢENE
20:30 Legea lui Ioan (Germania, 1993, doc.,  
 50 min.) – Dobrivoie Kerpenisan
Invitat: Dobrivoie Kerpenisan

GRĂDINA DE VARĂ „CAPITOL”

GALA DE DESCHIDERE
22.00 Domnișoara Paradis (Austria/ 
 Germania, 2017, 97 min.) - Barbara Albert
Invitată: Maria Drăguş

Te a t r u l  M a gh i a r

COMPETIŢIE
17:00 Nebuloasa calului mort (Turcia, 2018,  
 73 min.) - Tarik Aktaş
18:30 Consecinţe (Slovenia, 2018, 95 min.) –  
 Darko Štante

FILME BĂNĂŢENE (intrare liberă)
20:15 Omul care a oprit tramvaiele  
 (România, 2018, doc., 19 min.) –  
 Daniela Raţiu

 Sub aripa Silviei (România,  
 2018, doc., 6 min.) - Aleksandra Petrov

 Extrasezon (România, 2019, 18 min.) –  
 Ioachim Stroe

 Nightwatch (România, 2018, 11 min.) –  
 Cristian Plesh
Invitaţi: Membri din echipele filmelor

S a l a  2  -  TNT

10:00 Atelier pentru copii oferit de Ludoteca 
Habarnam - Club de joacă și lectură (intrare liberă)

FILM PENTRU COPII
(intrare liberă pentru copiii sub 12 ani)
11:00 Lotte și dragonii pierduți  
 (Estonia, 2019, animaţie, 78 min.) -  
 Janno Põldma, Heiki Ernits

RETROSPECTIVĂ 
NOUL CINEMA GERMAN
16:30 Prietenul american (Germania, 1977,  
 125 min.) – Wim Wenders

PROIECŢIE SPECIALĂ
19:00 Apusul (Ungaria, 2018, 142 min.) –  
 László Nemes
Invitat: Vlad Ivanov

C a s a  A r t e l o r
-  C u r t e a  c u  C a s t a n

Double Bill
RETROSPECTIVĂ 
NOUL CINEMA GERMAN
22:15 Nosferatu, fantoma nopţii (Germania,  
 1979, 107 min.) – Werner Herzog

&

FILME BĂNĂŢENE
00:15 Béla Lugosi - Vampirul căzut (România,  
 2007, doc., 52 min.) – Florin Iepan

G r ă d i n a  d e  Va r ă  „C a p i t o l ”

PROIECŢIE SPECIALĂ
22:15 Superhombre  
 (România, 2019, doc., 70 min.) –  
 Lucian Mircu, Mircea Gherase
Invitaţi: Horia Colibăşanu, Lucian Mircu, Mircea 
Gherase, Gabi Basalici

C a s a  A r t e l o r 
-  S a l a  S t u d i o

10:00 Atelier pentru copii oferit de Ludoteca 
Habarnam - Club de joacă și lectură (intrare liberă)

FILM PENTRU COPII
(intrare liberă pentru copiii sub 12 ani)
11:00 Animaţii de scurtmetraj by Anim`est -  
 Micii exploratori (62 min.)
(Vârsta recomandată pentru spectatori este de 6-12 ani)

A m b a s a d a
( i n t r a r e  l i b e r ă )

10:00 Mic-dejun cu juriul
Invitaţi: Maria Drăguş, Mălina Manovici,  
 Vlad Ivanov
11:00 Cum să faci rolul de „bad guy”
 Discuţie cu actorul Vlad Ivanov

Sâmbătă, 20 iulie

JOI, 18 iulie

Vineri, 19 iulie



S a l a  2  -  TNT

PROIECŢIE SPECIALĂ
13:00 Bacalaureat (România, 2016, 128 min.) –  
 Cristian Mungiu
Invitaţi: Maria Drăguş, Mălina Manovici,  
 Vlad Ivanov

RETROSPECTIVĂ 
NOUL CINEMA GERMAN
16:00 Nostalgia Veronikăi Voss  
 (Germania, 1982, 104 min.) –  
 Rainer Werner Fassbinder

FOCUS ŽELIMIR ŽILNIK
18:15 Opere timpurii (Serbia, 1969, 72 min.) –  
 Želimir Žilnik
Invitat: Želimir Žilnik

PROIECŢIE SPECIALĂ
20:00 Arest (România, 2019, 126 min.) –  
 Andrei Cohn

Te a t r u l  M a gh i a r

COMPETIŢIE
16:00 Beautiful Corruption (R. Moldova, 2018,  
 108 min.) – Eugen Damaschin
18:00 Versuri pocite (Ungaria, 2018, 97 min.) -  
 Gábor Reisz

C a s a  A r t e l o r 
-  C u r t e a  c u  C a s t a n

FOCUS ŽELIMIR ŽILNIK
22:15 Serbistan_Jurnal de bord (Serbia, 2015,  
 doc., 94 min.) – Želimir Žilnik
Invitaţi: Želimir Žilnik, Sarita Matijevic

G r ă d i n a  d e  Va r ă  „C a p i t o l ”

GALA DE ÎNCHIDERE
22:15 Ancheta (Franţa, 2018, 73 min.) -  
 Quentin Dupieux

 

Te a t r u l  M a gh i a r

DOC-MINICĂ
Documentare portret realizate de femei regizor

12:30 Popeasca (România, 2017, doc., 60 min.) –  
 Stanca Radu

14:00 Distanța dintre mine și mine  
 (România, 2018, doc., 94 min.) –  
 Mona Nicoară, Dana Bunescu

16:00 Cealaltă parte a lucrurilor  
 (Serbia, 2017, doc., 100 min.) - Mila Turajlić

18:00 Valsul Waldheim (Austria, 2018, doc.,  
 93 min.) - Ruth Beckerman

20:00 Timebox (România, 2018, doc., 73 min.) –  
 Nora Agapi
Invitată: Nora Agapi

G o t t l o b  –  C i n e m a
( i n t r a r e  l i b e r ă )

FILM PENTRU COPII
11:00 Lotte și dragonii pierduți  
 (Estonia, 2019, animaţie, 78 min) -  
 Janno Põldma, Heiki Ernits

COMPETIŢIE
14:00 Filmul câștigător al Premiului Publicului

FILME BĂNĂŢENE
16:30 Călătorul în timp (Germania, 1995, doc.,  
 45 min.) - Dobrivoie Kerpenisan
Invitat: Dobrivoie Kerpenisan

FOCUS ŽELIMIR ŽILNIK
18:00 Kenedi se întoarce acasă  
 (Serbia, 2004, doc., 78 min.) - Želimir Žilnik 

PROIECŢIE SPECIALĂ
20:00 Lemonade (România, 2018, 88 min.) –  
 Ioana Uricaru

Toate filmele sunt subtitrate în română și engleză.

Duminică, 21 iulie
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FILME DE GRĂDINĂ
Domnișoara Paradis
(„Licht”/„Mademoiselle Paradis”)
Austria/Germania, 2017, 97 min.
Regie: Barbara Albert
Distribuție: Maria Drăguș, Susanne Wuest, Devid 
Striesow

Viena, 1777. Maria Theresia Paradis, o genială 
pianistă oarbă în vârstă de 18 ani, și-a pierdut 
vederea în copilărie. După nenumărate încercări 
de tratament, părinţii o duc la „doctorul 
minune”, Franz Anton Mesmer, unde se alătură 
unui pestriţ grup de pacienţi. Pentru prima 
oară în viaţa ei, Maria se bucură de libertate 
în somptuoasa reședinţă în stil Rococo, dar în 
curând observă că, pe măsură ce tratamentul dă 
rezultate, își pierde virtuozitatea muzicală.

Proiecție posibilă cu sprijinul Consulatului 
Germaniei la Timișoara.

Joi, 18 iulie, ora 22.00, Grădina de Vară „Capitol”, 
în cadrul Galei de deschidere
(Nerecomandat copiilor sub 15 ani)
Invitată: Maria Drăguș

Superhombre
România, 2019, doc., 70 min.
Regie: Lucian Mircu, Mircea Gherase

Un alpinist trebuie să aibă în permanență trei 
puncte de sprijin. Horia este dentist, tată a doi 
copii și alpinist în Himalaya. Cum își găsește 
echilibrul? Probabil e... „Superhombre”! În 2009, 
gestul lui Horia Colibășanu de a nu-și abandona 
camaradul bolnav, la 7.300 de metri pe 
Annapurna, a impresionat Spania și comunitatea 
alpiniștilor. În 2017, alpinistul timișorean încearcă 
pentru prima dată o ascensiune solo pe Everest. 
Lungul drum până la 8.000 de metri începe însă 
cu marșul zilnic în probabil cel mai plat oraș din 
România. „Superhombre” este un documentar 
de debut produs și filmat în bună parte și la 
Timișoara.

Vineri, 19 iulie, ora 22.15, Grădina de Vară „Capitol”
Invitaţi: Horia Colibășanu, Lucian Mircu,  
Mircea Gherase, Gabi Basalici

Ancheta 
(„Au poste!”)
Franţa, 2018, 73 min. 
Regie: Quentin Dupieux
Distribuție: Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig, 
Marc Fraize

O secţie de poliţie. O discuţie între patru ochi, în 
timpul unui arest, între detectiv și suspectul său. 
Va fi acest caz rezolvat vreodată?

Proiecție posibilă cu sprijinul Institutului Francez 
din Timișoara.

Sâmbătă, 20 iulie, ora 22.15, Grădina de Vară 
„Capitol”, în cadrul Galei de închidere

În caz de vreme nefavorabilă, proiecţiile se 
mută în sala Capitol a Filarmonicii Banatul
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PROIECŢII SPECIALE

Arest
România, 2019, 126 min.
Regie: Andrei Cohn
Distribuție: Alexandru Papadopol, Iulian Postelnicu

În august 1983, 
arhitectul Dinu 
Neagu, împreună 
cu soția și cei doi 
copii, un băiețel 
și o fetiță, este pe 
o plajă de nudiști 
din apropierea 
unei zone industriale. Dintr-o mașină coboară 
doi securiști, care îl iau la București pentru o de-
clarație despre care nu-i oferă prea multe detalii. 
Filmul continuă în arestul miliției, unde arhitec-
tul Neagu este închis în aceeași cameră cu Vali, 
deținut de drept comun, folosit ca torționar de 
către Securitate în schimbul unor favoruri. Lu-
crurile devin tot mai absurde de la o zi la alta.

Sâmbătă, 20 iulie, ora 20.00, TNT – Sala 2
(Nerecomandat copiilor sub 15 ani)

Apusul
(„Sunset”/„Napszállta”)
Ungaria, 2018, 142 min.
Regie: László Nemes
Distribuție: Juli Jakab, Vlad Ivanov, Susanne 
Wuest, Evelin Dobos

1913, Budapesta, în inima Europei. Tânăra 
Irisz Leiter sosește în capitala Ungariei cu mari 
speranțe de a lucra ca modistă la legendarul 
magazin de pălării care a aparținut răposaților 
săi părinți. Totuși, este respinsă de noul 
proprietar, Oszkár Brill. În timp ce pregătirile 
sunt în toi la magazinul de pălării Leiter, pentru 
a găzdui invitați de cea mai mare importanță, 
un bărbat vine brusc la Irisz, câutând o anume 
pălărie. Refuzând să părăsească orașul, tânăra 
urmărește pașii misteriosului personaj, singura 

ei conexiune cu un trecut pierdut. Iris se lasă 
purtată pe străzile întunecate ale Budapestei, în 
tumultul unei civilizații care se află în plin declin.

Vineri, 19 iulie, ora  19.00, TNT – Sala 2
Invitat: Vlad Ivanov

Bacalaureat
România, 2016, 128 min.
Regie: Cristian Mungiu
Distribuție: Adrian Titieni, Maria Drăguș, Mălina 
Manovici, Vlad Ivanov

„Bacalaureat”, pentru care Cristian Mungiu a 
câștigat ex-aequo premiul de regie la Cannes, 
are ca protagonist un doctor dintr-un mic oraș 
de provincie care trebuie să decidă care e cea 
mai bună cale de urmat pentru copilul lui în 
contextul societății românești de astăzi.

Sâmbătă, 20 iulie, ora 13.00, TNT – Sala 2
Invitaţi: Maria Drăguș, Mălina Manovici,  
Vlad Ivanov

Lemonade
România, 2018, 88 min.
Regie: Ioana Uricaru
Distribuție: Mălina Manovici, Steve Bacic, Milan 
Hurduc, Dylan Scott Smith

„ L e m o n a d e ” 
spune povestea 
Marei, în vârstă 
de 30 de ani, care 
se stabilește în 
Statele Unite îm-
preună cu Dra-
goș, fiul ei de nouă ani, după ce s-a căsătorit cu 
americanul Daniel. Filmul narează mai multe în-
tâlniri pe care eroina le are pe parcursul a citeva 
zile și în urma cărora descoperă că „visul ame-
rican” rămâne un ideal greu de atins pentru cei 
care nu-și permit să plătească prețul.

Duminică, 21 iulie, ora 20.00, Cinema Gottlob 
(intrare liberă)
(Nerecomandat copiilor sub 15 ani)
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Focus Želimir Žilnik
Regizorul-cult Želimir Žilnik, unul dintre cei mai 
apreciaţi cineaşti sârbi, este invitatul special al 
ediției din acest an, unde este omagiat printr-o 
retrospectivă organizată în colaborare cu 
Bienala Art Encounters 2019. Născut în 1942, 
Želimir Žilnik trăieşte şi lucrează la Novi Sad. 
A realizat de-a lungul carierei sale extrem de 
prolifice peste 50 de filme de lungmetraj şi de 
scurtmetraj, care au fost proiectate la câteva 
dintre cele mai mari festivaluri din lume, precum 
cele de la Berlin, Toronto, Rotterdam, Moscova 
sau Oberhausen. Este considerat unul dintre 
iniţiatorii genului „docudramă”. De la sfârşitul 
anilor `60, filmele sale angajate social i-au adus 
laude în fosta Iugoslavie, dar în anii `70 şi `90 au 
atras şi cenzura, din cauza criticilor dure la adresa 
sistemului politic. Puterea de a observa şi de a 
extrage poveşti fascinante din vieţile oamenilor 
simpli este trăsătura comună a filmografiei sale. 
Želimir Žilnik este prezent la Ceau, Cinema! alături 
de producătoarea Sarita Matijevic (Playground 
Produkcija). Participarea lor la festival face parte 
din colaborarea cu Bienala Art Encounters 2019.

Opere timpurii / Early Works
(Iugoslavia, 1969, 72 min.)
Distribuție: Milja Vujanovic, Bogdan Tirnanic, 
Cedomir Radovic, Marko Nikolic

Film emblematic 
al aşa-numitului 
Val Negru Iugo-
slav din anii `60-
`70, „Opere tim-
purii”, câştigător 
al Ursului de Aur 
la Berlin în 1969, 
oferă o perspec-
tivă critică asu-
pra ideologiei marxiste şi a locului său în „so-
cietatea revoluţionară” şi reflectă întrebările şi 
îndoielile din lumea socialistă după înnăbuşirea 
Primăverii de la Praga şi după diferitele mişcări 
studenţeşti internaţionale. Filmul are în centru 

patru tineri – trei băieţi şi o fată – care încearcă 
să trezească, fără succes, conştiinţa în rândul 
muncitorilor şi ţăranilor.

Sâmbătă, 20 iulie, ora 18.15, TNT – Sala 2 
(Nerecomandat sub 15 ani)
Invitat: Želimir Žilnik

Kenedi se întoarce acasă / 
Kenedi Goes Back Home
(Serbia, 2004, doc., 78 min.)

În documentarul „Kene-
di se întoarce acasă”, 
Želimir Žilnik redă 
povestea câtorva per-
soane care au părăsit 
fosta Iugoslavie în anii 
`90 din cauza războiului 
şi care au petrecut mai 
mult de zece ani în Eu-
ropa de Vest ca refugiaţi sau azilanţi, iar acum 
încearcă să se reintegreze în Serbia.

Duminică, 21 iulie, ora 18.00, Cinema Gottlob 
(intrare liberă)

Serbistan_Jurnal de bord /  
Logbook_Serbistan
(Serbia, 2015, doc., 94 min.)

Realizat la apogeul recentei crize a refugiaţilor 
din Europa, documentarul „Serbistan_Jurnal de 
bord” urmărește viața imigranților ilegali și a azi-
lanților găzduiți în centre speciale din Serbia în 
urma unor evadări dramatice din țările de origi-
ne, state copleșite de război și sărăcie.

Sâmbătă, 20 iulie, ora 22.15, Casa Artelor –  
Curtea cu Castan 
Invitaţi: Želimir Žilnik, Sarita Matijevic
În caz de vreme nefavorabilă, proiecţia 
se mută în Casa Artelor – Sala Studio
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Retrospectivă  
Noul Cinema German
Trei mari filme de gen realizate de regizorii 
emblematici ai Noului Cinema German din RFG 
din anii `60-`80 – Wim Wenders, Werner Herzog 
şi Rainer Werner Fassbinder – pot fi văzute în 
cadrul unei retrospective realizate cu sprijinul 
Centrului Cultural German din Timişoara şi a 
Institutului Goethe din Bucureşti. Retrospectiva 
a fost concepută pornind de la tema ediţiei din 
acest an – filmul noir – şi arată modul în care 
importanţi autori europeni de cinema au inovat 
în convenţiile filmului de gen. Prin programarea 
a două dintre filme, Ceau, Cinema! îi aduce 
totodată un omagiu legendarului actor elveţian 
de limbă germană Bruno Ganz, plecat dintre noi 
la începutul anului, la vârsta de 77 de ani.

Prietenul american
(1977, 125 min.) – Wim Wenders
Distribuţie: Dennis Hopper, Bruno Ganz, Lisa 
Kreuzer

Inclus în Competiţia Festivalului de la Cannes, 
„Prietenul american” („Der amerikanische 
Freund”) este unul dintre cele mai cunoscute şi 
apreciate filme realizate de Wim Wenders. Un 
thriller existenţial despre un expatriat american 
din Europa care îl convinge pe un producător de 
rame de tablouri din Germania, suferind de o 
boală posibil fatală, să comită o crimă.

Vineri, 19 iulie, ora 16.30, TNT – Sala 2
(Nerecomandat copiilor sub 15 ani)

Nosferatu, 
fantoma nopţii
(1979, 107 min.) – Werner Herzog
Distribuţie: Klaus   Kinski, Isabelle   Adjani, Bruno   Ganz 

Câştigător al unui Urs de Argint la Festivalul de la 
Berlin, „Nosferatu, fantoma nopţii” („Nosferatu: 
Phantom der Nacht”) este unul dintre filmele-

cult ale lui Werner Herzog, de la a cărui lansare 
se împlinesc 40 de ani. Un horror despre Contele 
Dracula, care se mută din Transilvania în oraşul 
german Wismar, răspândind ciuma neagră. 
Numai o femeie cu inima pură poate pune capăt 
acestei domnii a terorii.

Vineri, 19 iulie, ora 22.15, Casa Artelor – Curtea 
cu Castan (Nerecomandat sub 15 ani)

În caz de vreme nefavorabilă, proiecţia 
se mută în Casa Artelor – Sala Studio

Nostalgia Veronikăi Voss
(1982, 104 min.) – Rainer Werner Fassbinder
Distribuţie: Rosel Zech, Hilmar Thate, Cornelia 
Froboess

Pentru „Nostalgia Veronikăi Voss” („Die 
Sehnsucht der Veronika Voss”), Rainer Werner 
Fassbinder a obţinut în 1982 Ursul de Aur la 
Festivalul de la Berlin, cu câteva luni înainte de 
moarte, la vârsta de doar 37 de ani. O fostă actriţă 
vedetă a celebrelor studiouri de film UFA, cu un 
trecut controversat, stârneşte suspiciunea unui 
jurnalist sportiv. Cu acţiunea plasată în 1955 şi 
realizat în alb-negru, „Nostalgia Veronikăi Voss” 
omagiază tradiţia filmelor noir.

Sâmbătă, 20 iulie, ora 16.00, TNT – Sala 2 
(Nerecomandat copiilor sub 15 ani)
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DOC-MINICĂ
Cinci documentare-portret realizate de femei regizor 
sunt incluse în tradiţionala secţiune DOC-minică, 
susţinută în acest an de ISHO.

Popeasca
(România, 2017, doc., 60 min.)
Regie: Stanca Radu

Un emoţionant documentar 
cu Stela Popescu, realizat 
de nepoata ei, regizoarea 
Stanca Radu, înainte de 
moartea neaşteptată a 
îndrăgitei vedete. Cea 
mai populară actriţă din 
România îşi dezvăluie în film viaţa, iubirile şi provocările 
întâlnite de-a lungul carierei.

Duminică, 21 iulie, ora 12.30, Teatrul Maghiar

Distanţa dintre mine și mine
(România, 2018, doc., 94 min.)
Regie: Mona Nicoară, Dana Bunescu

Un film despre credințe, artă 
și putere, „Distanța dintre 
mine și mine” explorează 
fricțiunea dintre memoria 
personală și arhiva oficială, 
dintre realitatea noastră 
actuală și ficțiunile pe care 
le construim despre trecut. 
Gândurile scriitoarei Ninei Cassian în timpul ultimului ei 
an de viață sunt confruntate cu o bogată arhivă de filme, 
muzică, poezie, apariții de televiziune, înregistrări private 
inedite și documente de urmărire de la Securitate.

Duminică, 21 iulie, ora 14.00, Teatrul Maghiar

Cealaltă parte a lucrurilor / 
The Other Side of Everything
(Serbia, 2017, doc., 100 min.)
Regie: Mila Turajlić 

Câştigător al prestigiosului Festival Internaţional de 
Film Documentar de 
la Amsterdam (IDFA) 
şi laureat cu multe 
alte premii, „Cealaltă 
parte a lucrurilor” 
este al doilea titlu al 
regizoarei sârbe Mila 
Turajlić. Filmul este 
portretul delicat al unei femei - însăşi mama regizoarei -, 

al cărei trecut reprezintă chiar trecutul țării sale și al 
Europei în ansamblu.

Duminică, 21 iulie, ora 16.00, Teatrul Maghiar

Valsul Waldheim /  
The Waldheim Waltz
(Austria, 2018, doc., 93 min.) 
Regie: Ruth Beckerman

Premiat anul trecut la Festivalul de la Berlin, unde a 
fost inclus în secţiunea Forum, „Valsul Waldheim”, 
al apreciatei regizoare austrice Ruth Beckerman, 
analizează, prin materiale de arhivă, modul în care a 
fost deconspirat de către Congresul Mondial Evreiesc 
trecutul controversat din timpul războiului al fostului 
secreter general al ONU Kurt Waldheim, preşedinte al 
Austriei între 1986 şi 1992.

Duminică, 21 iulie, ora 18.00, Teatrul Maghiar

Timebox
(România, 2018, doc., 73 min.) 
Regie: Nora Agapi

Prezent la numeroase festivaluri, printre care Jihlava, 
Astra sau One World, documentarul „Timebox” (2018) 
poate fi văzut 
în premieră la 
Timişoara la 
Ceau, Cinema!, 
într-o proiecţie 
specială în 
p r e z e n ţ a 
r e g i z o a r e i 
Nora Agapi. 
Filmul îl are ca protagonist pe Ioan Matei Agapi, tatăl 
regizoarei - un carismatic fotograf şi realizator de 
documentare din Iaşi, în vârstă de 80 de ani şi posesor 
al unei colecţii impresionante de filme pe 16 mm 
care documentează aproape cinci decenii de istorie 
a României.

Duminică, 21 iulie, ora 20.00, Teatrul Maghiar 
Invitată: Nora Agapi
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FILME BĂNĂŢENE
Focus Dobrivoie Kerpenisan
La această a şasea ediţie 
avem bucuria de a prezenta 
două documentare 
germane revelaţie realizate 
de Dobrivoie Kerpenisan 
la începutul anilor `90 
despre noua viaţă de după 
comunism dintr-o comună 
bănăţeană şi despre călătoria 
unuia dintre localnici în 
America. Născut în Banat şi 
plecat din România în Germania de Vest înainte de 
1989, când era copil, Dobrivoie Kerpenisan, absolvent 
al Universităţii din Essen, este un fotograf, artist vizual 
şi regizor german independent multipremiat.

Legea lui Ioan / Joane's Law
(Germania, 1993, doc., 50 min.)

Laureat la Festivalul 
Internaţional de Film de 
la Oberhausen, „Legea lui 
Ioan”, realizat pe 16 mm, este 
un documentar puternic 
care urmăreşte călătoria 
regizorului înapoi în satul 

natal din România, unde se întâlneşte cu rudele sale 
după o absenţă de peste 20 de ani. Realizat într-un stil 
vizual impresionant, filmul este portretul răvăşitor al 
unei lumi proaspăt ieşite din comunism.

Joi, 18 iulie, ora 20.30, Teatrul Maghiar
Invitat: Dobrivoie Kerpenisan

Călătorul în timp / The Time Traveller
(Germania, 1995, doc., 45 min.)

Filmat de asemenea 
pe 16 mm, „Călătorul 
în timp” este despre 
Milos, un bătrân 
surdomut, analfabet 
şi singur. Cu 30 de ani 
în urmă, sora sa Olga 
a emigrat în America 
şi nu s-a mai întors. Visul bărbatului este să o vadă din 
nou. Documentarul urmăreşte prima călătorie în afara 
satului făcută de Milos, care merge însoţit de regizor 
tocmai până la New York, în încercarea de a-şi reîntâlni 
sora. Filmul este portretul tandru şi empatic al unui 
om special care pleacă spre o lume cu totul nouă, 
unde descoperă rase şi stiluri de viaţă diferite.

Duminică, 21 iulie, ora 16.30, Cinema Gottlob 
(intrare liberă)
Invitat: Dobrivoie Kerpenisan



18

FILME BĂNĂŢENE

Béla Lugosi - Vampirul căzut
România, 2007, doc., 52 min.
Regie: Florin Iepan

Biografia lui Bela Lugosi, 
de la copilăria sa într-un 
mic oraș din Transilvania, 
continuând cu începuturile 
carierei de actor la Teatrul 
Naţional din Budapesta, 
până la gloria obţinută cu 
rolul „misteriosului conte 
din Carpaţi”, identificarea sa cu Dracula și imposibilita-
tea de a se mai desprinde de această aură. Bela Lugosi 
este prezentat prin intermediul oamenilor care l-au 
cunoscut, al prietenilor apropiaţi, al familiei, adversa-
rilor, regizorilor și scenariștilor cu care a lucrat.

Vineri, 19 iulie, ora 00.15, Casa Artelor – Curtea 
cu Castan (Double Bill cu „Nosferatu, fantoma 
nopţii”)

În caz de vreme nefavorabilă, proiecţia se mută 
în Casa Artelor – Sala Studio

Scurtmetraje
Omul care a oprit tramvaiele
România, 2018, doc., 19 min.
Regie: Daniela Raţiu

Documentar-eseu despre Ion Monoran, omul care a 
oprit tramvaiele în ziua de 16 decembrie 1989 în Piața 
Maria din Timișoara. Gestul de curaj al lui Ion Monoran 
a fost flacăra care a aprins Revoluția. A dat sens timișo-
renilor adunați în fața locuinței pastorului László Tő-
kés, trasformând o simplă acțiune de protest în ceea 
ce avea să devină Revoluția de la Timișoara care apoi 
s-a răspândit în toată țara. Filmul folosește și imagini 
video inedite cu Ion Monoran.

Vineri, 19 iulie, ora 20.15, Teatrul Maghiar (intrare 
liberă); Invitată: Daniela Raţiu

Sub aripa Silviei
România, 2018, doc., 6 min.
Regie: Aleksandra Petrov

Totul a început când Ale-
ksandra a cunoscut-o pe 
Silvia cu un an înainte să 
realizeze filmul. Cadrul 
cu păsările care ascultau 
muzică clasică i se părea 
că merită să își găsească 
loc într-un film. Silvia este o artistă și mare iubitoare 
de animale care trăiește la periferia Timișoarei și are 
grijă de peste 500 de păsări.

Vineri, 19 iulie, ora 20.15, Teatrul Maghiar
(intrare liberă)

Extrasezon
România, 2019, 18 min.
Regie: Ioachim Stroe
Distribuție: Ana Ularu, Ovidiu Mihăiță

Doi oameni se tre-
zesc pe o plajă pus-
tie după un incident 
curios - niciunul nu 
ţine minte cum a 
ajuns acolo, nici cine 
este cealaltă per-
soană. Curând, unul dintre ei va trebui să facă 
faţă consecinţelor propriilor acţiuni.

Vineri, 19 iulie, ora 20.15, Teatrul Maghiar
(intrare liberă)
Invitat: Ovidiu Mihăiţă

Nightwatch
România, 2018, 11 min.
Regie: Cristian Plesh
Distribuție: Paul Cimpoieru

Pentru oameni, nopțile de vară nu înseamnă decât 
distracție. Pentru vampiri, sunt o cantitate copleșitoa-
re de tentații. E suficient ca un vampir să se trezează 
într-o stare proastă, pentru ca orașul să se transforme 
într-o sursă de hrană.

Vineri, 19 iulie, ora 20.15, Teatrul Maghiar
(intrare liberă)
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FILME DE ANIMAŢIE
Lotte și dragonii pierduţi / 
Lotte and the Lost Dragons
Estonia, 2019, animaţie, 78 min.
Regie: Janno Põldma, Heiki Ernits

În acest al treilea film din seria 
„Lotte” pe care copiii o cunosc și 
îndrăgesc, isteața cățelușă Lotte 
primește o surioară pe nume 
Roosi. Ratonul Karl și peștele 
Viktor sunt cercetători care vin 
în Gadgetville. Ei participă la un mare concurs de 
căutat cântece populare. Cine reușește să înregistreze 
cântecul popular al celei mai vechi specii de animale 
din lume, legendarul dragon care scoate flăcări pe 
gură, câștigă premiul cel mare. Lotte și Rossi decid să 
îi ajute pe cercetători. Cele două surori iau astfel parte 
la aventuri palpitante și neașteptate.

Vineri, 19 iulie, ora 11.00,  TNT – Sala 2
(intrare liberă pentru copiii sub 12 ani)
Duminică, 21 iulie, ora 11.00,
Cinema Gottlob (intrare liberă)

Animaţii de scurtmetraj by 
Anim'est - Micii exploratori
(62 min.)

Selecția, oferită de Festivalul 
Anim`est, cuprinde 10 scurt-
metraje de animație realizate 
cu diverse tehnici, toate alese 
în jurul unei teme: micii exploratori. Filmele ne poartă 
în lumi nebănuit de frumoase, diferite de ale noastre, 
lumi magice, din vis, situaţii surpriză din care ieșim cu 
multă imaginaţie, cadouri inedite de la prieteni de de-
parte, călătorii în care ajungem cu puterea minţii, pe 
care micii exploratori le vor adora.

Sâmbătă, 20 iulie, ora 11.00, Casa Artelor – Sala 
Studio (intrare liberă pentru copiii sub 12 ani)
(Vârsta recomandată pentru spectatori este de 6-12 ani)

ATELIERE
Atelier pentru copii

Ludoteca Habarnam -  
Club de joacă și lectură
(60 min.)

Ludoteca Habarnam - Club de joacă și lectură își 
propune să îi apropie pe copiii cu vârste între 0-10 ani 

ani de lectură și să contribuie 
la experiențele lor prin joc 
și învățare într-un spațiu 
cât mai apropiat de mediul 
înconjurător. Atelierele pre-
gătite de Ludoteca Habar-
nam vor provoca imaginația 
copiilor în a crea personajul Habarnam (din cartea cu 
același nume a lui Nikolai Nosov). La primul atelier, vor 
avea la dispoziție toate materialele necesare pentru a 
face marionete simpatice cu figura acestui personaj. 
Iar la al doilea, vor putea să își creeze propriile traiste 
cu Habarnam. Materialele au fost realizate cu sprijinul 
lui Dan Ungureanu, ilustrator de cărți pentru copii.

Vineri, 19 iulie, ora 10.00, TNT – Sala 2
(intrare liberă)
Sâmbătă, 20 iulie, ora 10.00, 
Casa Artelor – Sala Studio (intrare liberă)

Atelierul Ceau, Cineva!
Atelierul de film Ceau, Cineva! îi are 
ca oaspeți anul acesta pe actorii Ali-
na Grigore („Ilegitim”, „Din dragoste 
cu cele mai bune intenții”) și Robi 
Urs („Ilegitim”, Atât de strălucitoare 
e vederea”). În perioada 18-21 iulie, 
sub îndrumarea lor, participanții 
care s-au înscris în prealabil și au 
fost selectați vor avea ocazia să își 
însușească bazele actoriei de film, așa cum este ea 
predată la InLight Center, și să își construiască un pa-
chet media complet pentru casting. Școala InLight 
și metoda ei de căutare a adevărului în actorie au 
căpătat recunoaștere prin rezultatele obținute la 
festivaluri internaționale de film, iar absolvenții ei au 
jucat în numeroase filme, reclame și spectacole de 
teatru, școala având parteneriate cu toate casele de 
casting din România. De asemenea, cursanții vor avea 
întâlniri și cu alți cineasti invitați la festival. Atelierul 
Ceau, Cineva!, aflat la a doua ediție, este inițiat și coor-
donat de actorul Laurențiu Bănescu.

Cum să faci rolul de „bad guy”.  
Discuţie cu actorul Vlad Ivanov
În ton cu ediția noir, cunoscutul 
actor Vlad Ivanov, membru al juriului  
și invitat special, va vorbi despre 
rolurile de „villain” care l-au făcut 
celebru, între care Dl. Bebe din „4 luni, 
3 săptămâni și 2 zile” (2007, r. Cristian 
Mungiu), Franco din „Snowpiercer” 
(2013, r. Bong Joon-ho) și Samir din 
„Câini” (2016, r. Bogdan Mirică).

Sâmbătă, 20 iulie, ora 11.00, AMBASADA
(intrare liberă)
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SPAŢII DE PROIECŢIE

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”
str. Alba Iulia, nr. 2

Sala 2 - Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”
Parcul Civic

Ambasada
str. Anton Seiller, nr. 2

Casa Artelor
str. Augustin Pacha, nr. 8

Grădina de Vară "Capitol"
Bulevardul Constantin Diaconovici Loga 2

Filarmonica „Banatul”
Bulevardul Constantin Diaconovici Loga 2

Cinema Gottlob
Comuna Gottlob

ABONAMENTE & BILETE

Abonamentele și biletele pot fi cumpărate de la 
spațiile de proiecție înaintea filmelor sau în avans 
pe site-ul iaBilet.ro.

Prețul unui abonament de acces la tot festivalul 
este de 60 de lei.

Prețul unui abonament special, care vine la pachet 
cu un tricou sau o traistă din colecția Ceau, 
Cinema! şi cu un set de stickere desenate de 
artiștii colaboratori ai festivalului, costă 100 de lei 
(în număr limitat de 30 de bucăți).

Biletul de intrare la un film costă 10 lei. La Grădina 
de Vară „Capitol” și la proiecțiile speciale marcate 
ca atare în program, biletul costă 15  lei.

La Gottlob, accesul este liber la toate proiecțiile, în 
limita locurilor disponibile.




