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Ochiupai
 
De la Casa Albă şi până la #noapteacahotii, cine-a avut ochi de văzut a înţeles. În 2017 trebuie să fim 
cu ochii în patru. Nu întâmplător, deschidem ediţia a patra cu documentarul activist Planeta Petrila. 
Ultimul film al lui Andrzej Wajda, Imaginea de apoi, este povestea unui pictor, simbol al rezistenţei 
prin artă.

Apoi, cele şase filme din competiţie ne deschid ochii, fiecare în felul său: politic, social sau emoţional. 
Dar n-am uitat că filmul este spectacol: fantezia muzicală cu sirene Fiicele dansului a făcut furori la 
Sundance. Fantezia noastră este o Grădină de Vară plină-ochi.

Toate cele 26 de lungmetraje din program au fost alese pe sprânceană. Cum se spune, sunt „doar 
pentru ochii dumneavoastră”. Pentru că nu prea sunt de găsit pe torenţi. Şapte din ele vor fi văzute în 
premieră în România. Şi aproape toate vor fi văzute pentru prima dată la Timişoara.

Aruncăm un ochi spre trecut (aniversăm 120 de ani de cinema la Timişoara) şi altul către viitor 
(proiecţiile speciale pentru copii). Iar dacă vă face cu ochiul lubeniţa de Gottlob, savuraţi-o cel mai 
bine la comedia Sătucul meu drag, în primul cinema recondiţionat la sat.  

Proiectăm 4 filme din legendarul Noul Val cehesc. Czech it out! Sunt hrană pentru cei cu ochiul format 
pe film european, dar şi pentru cei care abia acum fac ochi pentru el. 

Orice-ai alege, sigur nu rămâi cu ochii în soare! Iar faptul că, sub ochii tăi, coboară actorii de pe ecran 
va îmbogăţi şi mai mult experienţa de festival. 

După 4 ani, rămâne acelaşi of ca la început: lipsa dureroasă (şi aproape inexplicabilă) a unui 
cinematograf de artă la Timişoara. Ochii văd, inima cere.
   
Vestea bună: oamenii au înţeles că nu mai pot rămâne doar spectatori. 74 de susţinători şi mulţi 
parteneri vechi s-au implicat în campania noastră de crowdfunding. Cu sprijinul lor putem aduce, 
iată, mai mulţi invitaţi din lumea filmului.  

Avem bucuria să ne numim festival „susţinut de comunitate”. În acelaşi timp, avem o imensă 
responsabilitate: de acum ştim că sunteţi cu ochii pe noi. Şi chiar vă rugăm să fiţi CU OCHII ÎN PATRU.  

Ceau, Cinema! 4 rămâne de văzut. 
Bagă şi tu un ochi!  
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Competiţia Ceau, Cinema!, la a treia ediţie
Anul femeilor regizor

Suntem în avangardă: este competiţia femeilor regizor. Cinci din cele şase filme selectate au o femeie ca 
regizor unic sau co-regizor. Probabil de aici şi sensibilitatea specială pe care o degajă filmele. În premieră 
pentru competiţie, avem un film din Bulgaria şi un altul din Italia. Mă bucură foarte mult această 
diversificare. Plus o coproducţie Austria-Italia şi o alta Germania-România. De asemenea, un nou film 
din Israel, precum şi un documentar din Polonia. Bineînţeles, nici unul din cele şase titluri nu a mai fost 
văzut până acum la Timişoara. Mai mult, patru sunt în premieră în România. Este o competiţie cu filme 
îndrăzneţe şi emoţionante, care arată încă o dată de ce iubim atât de mult cinema-ul.  

Ionuţ Mareş
critic de film şi selecţionerul 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 producătoarea Anamaria Antoci, actorul Alexandru Potocean şi criticul de film 
Cătălin Olaru va desemna câştigătorul trofeului Ceau, Cinema!, în valoare de 1.500 de euro, decernat 
pentru cel mai bun film din competiţie. 

Spectatorii vor vota, tot dintre filmele din 
competiţie, Premiul Publicului, în valoare de 500 
de euro, acordat cu sprijinul Kathrein România.

La fel ca la ediţia din 2016, va fi acordat şi un 
Trofeu Vitas România pentru film independent 
sau pentru primul sau al doilea film, în valoare 
de 1.000 de euro. Filmele din toate secţiunile 
festivalului sunt eligibile pentru acest premiu, 
care va fi decis de echipa Ceau, Cinema! şi Vitas 
România.

Meșterite de Lia Pfeiffer
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Juriul Ceau, Cinema!

Anamaria Antoci
"Prefer să nu-mi formez idei preconcepute sau 
așteptări legate de selecție. Însă pornesc la drum 
cu deschidere, curiozitate și entuziasm, având în 
vedere că selecția este dominată de femei regizor 
și este o îmbinare între documentare și filme de 
ficțiune".

Anamaria Antoci este una dintre cele mai cunoscute 
tinere producătoare din România. Primul lungmetraj 
pe care l-a produs a fost "Ilegitim", în regia lui 
Adrian Sitaru. Pentru acest film, a fost recompensată 
cu trofeul Tânără Speranţă la ediţia din 2017 a 
Premiilor Gopo. În 2016, Anamaria Antoci a produs 
lungmetrajul de ficţiune "Fixeur", tot în regia lui 
Adrian Sitaru, precum şi primul ei documentar, 
"Planeta Petrila", în regia lui Andrei Dăscălescu. Tot 
de anul trecut, face parte din Academia Europeană 
de Film.

Alexandru Potocean
„E prima oară când sunt solicitat să fac aşa ceva, 
deci nu pot emite nici un fel de părere. Mă linişteşte 
totuşi faptul că mai sunt şi alţi oameni în juriu, 
în opinia cărora am încredere, şi cred că va fi o 
experiență foarte valoroasă şi educativă... :)”

Născut în 1984 la Timişoara, Alexandru Potocean este 
unul dintre cei mai apreciaţi tineri actori de teatru şi 

film din România. A absolvit în 2007 Universitatea 
Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică 
(UNATC) "I.L. Caragiale" din Bucureşti. A debutat 
în cinema în 2005, când încă era student, cu un rol 
în "Moartea domnului Lăzărescu" (r. Cristi Puiu). 
La începutul carierei, a jucat în două dintre cele 
mai importante filme ale Noului Val: "Hârtia va 
fi albastră" (2006, r. Radu Muntean) şi "4 luni, 3 
săptămâni şi 2 zile" (2007, r. Cristian Mungiu). A mai 
jucat în filme precum "Nunta mută", "Amintiri din 
Epoca de Aur", "Portretul luptătorului la tinereţe", 
"The Way Back", "Dincolo de calea ferată" sau 
"Mariţa". În 2017, a fost selectat pentru prestigiosul 
program Berlinale Talents al Festivalului de Film de 
la Berlin.

Cătălin Olaru
"An după an, priveam clipurile de promovare Ceau, 
Cinema! și mă minunam: e de la filme sau o fi ceva în 
aer, doar în Timișoara și doar pe durata festivalului? 
Cu zâmbetul mereu pe buze și cu aceeași scânteie 
în ochi, cu toții păreau că fac parte din ceva foarte 
special, ceva doar al lor. Faptul că, anul acesta, am 
onoarea să fac parte din juriu e o foarte bună ocazie 
să aflu ce".

Cătălin Olaru este critic de film şi director artistic 
al Divan Film Festival şi HipTrip Travel Film Festival. 
Din 2009, publică în revistele Cultura, FILM şi 
Kamikaze, precum şi pe platforma Blogurile Adevărul, 
postmodern.ro şi catalinolaru.ro. În 2012, a devenit 
primul câştigător al bursei "Alex Leo Şerban" 
pentru critică de film, acordată în cadrul Transilvania 
International Film Festival (TIFF) de Asociaţia pentru 
Promovarea Filmului Românesc. Din decembrie 
2013, este membru UCIN (Asociaţia Criticilor de Film) 
şi FIPRESCI (Fédération Internationale de la Presse 
Cinématographique). Este autor al studiului critic 
"Mircea Daneliuc – Proba de microfon", apărut în 
2016 în cadrul programului Éducation à l’image al 
Societăţii Culturale NexT. A publicat de asemenea în 
volumul colectiv "Politicile filmului. Contribuţii la 
interpretarea cinemaului românesc contemporan" 
(Editura Tact, 2014).
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FILME IN COMPETIŢIE
MISTER UNIVERSO
Austria-Italia, 2016, 90 min., sub. ro & eng
Regie: Tizza Covi, Rainer Frimmel
Scenariu: Tizza Covi
Distribuţie: Tairo Caroli, Arthur Robin, Wendy Weber

Tairo, tânăr dresor de lei la circ, este nefericit cu situaţia în care se află. Se foloseşte de pierderea 
talismanului său pentru a face o călătorie prin Italia în căutarea unui bărbat care i l-a oferit în urmă cu 
mai mulţi ani.

Festivaluri:
Premiul Criticii (FIPRESCI) – Competiţie Locarno 2016
Viennale 2016

Născută în 1971 la Bolzano (Italia), Tizza Covi a trăit la Paris şi Berlin, înainte de a studia fotografia la 
Viena. Rainer Frimmel, născut la Viena în 1971, a studiat de asemenea fotografia la Viena. Din 1996 
lucrează împreună la filme, în teatru sau în fotografie. În 2002 au fondat propria lor companie de 
producţie de film, Vento Film. Primul lor film de ficţiune, "La pivellina", a avut premiera în 2009 în 
secţiunea Quinzaine des Réalisateurs a Festivalului de la Cannes, unde a fost recompensat cu Label 
Europa Cinemas. În 2012 au realizat "Der Glanz des Tages", premiat la Locarno. "Mister Universo" 
este al treilea film de ficţiune pe care cei doi îl realizează împreună.

Proiecţie:
Joi, 20 iulie, ora 18, Cinema Timiş
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GLORIA
(„Slava” / „Glory”)
Bulgaria-Grecia, 2016, 101 min., sub. ro & eng
Regie: Kristina Grozeva, Petar Valchanov
Scenariu: Kristina Grozeva, Petar Valchanov, Decho Taralezhkov
Distribuție: Stefan Denolyubov, Margita Gosheva, Milko Lazarov

Un muncitor de cale ferată din Bulgaria găsește o geantă cu mulți bani pe șine și o predă poliției. Când 
purtătoarea de cuvânt a Ministerului Transporturilor decide să îl folosească drept diversiune pentru a 
masca un scandal de corupție, viața simplă a bărbatului cade victimă haosului birocrației.

Festivaluri:
Competiție Locarno 2016
Cel mai bun film balcanic – Sofia 2017

Kristina Grozeva a absolvit Universitatea de Stat din Sofia și a lucrat ca jurnalistă pentru televiziunea 
bulgară. Ulterior, a terminat Regia de film la Academia Națională de Artă Teatrală și Cinematografică 
din Sofia. Scurtmetrajele sale de studenție au câștigat mai mult premii la festivaluri internaționale 
pentru studenți. Născut în 1982, Petar Valchanov a absolvit în 2008 Regia de film la Academia 
Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din Sofia. Documentarul "Parable of Life" (2009) a 
însemnat începerea colaborării regizorale cu Kristina Grozeva. Filmul lor "Jump" (2012) a fost primul 
scurtmetraj bulgar nominalizat la Premiile Academiei Europene. "The Lesson" (2014) a fost debutul 
lor în lungmetrajul de ficțiune.

Proiecție:
Joi, 20 iulie, ora 20, Cinema 
Timiș
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VÂNĂTOARE
(„Prowl)
Germania, 2016, 74 min., sub. eng 
Regie: Alexandra Bălteanu
Scenariu: Xandra Popescu, Alexandra Bălteanu
Distribuţie: Corina Moise, Iulia Lumânare, Iulia Ciochină

Trei prostituate sunt urmărite pe parcursul unei zile, sub un pod, pe una din şoselele intens circulate 
de la margine de Bucureşti.

Festivaluri:
New Directors Award - San Sebastián International Film Festival 2016
Cea mai bună regie - Max Ophüls Festival 2017

Alexandra Bălteanu este născută în 1982 în România, iar din 2003 locuieşte în Germania. Până în 
2008, a urmat studii media la Universitatea Bauhaus din Weimar. După un stagiu de film şi după 
realizarea unui documentar de scurtmetraj în România, în 2010 a început să studieze  regia  la 
Academia Germană de Film şi Televiziune din Berlin (DFFB). Primul său lungmetraj, "Vânătoare", 
realizat în cadrul studiilor, a fost prezentat în secţiunea "New Directors" la Festivalul de Film de la San 
Sebastian în 2016.

Proiecţie:
Vineri, 21 iulie, ora 17, Cinema Timiş



7

NICI NU ŞTII CÂT DE MULT TE IUBESC
(„Nawet nie wiesz, jak bardzo cie kocham”/ „You Have No Idea How Much I Love You”)
Polonia, doc., 2016, 80 min., sub. ro & eng
Regie: Pawel Lozinski
Scenariu: Pawel Lozinski
Distribuţie: Ewa Szymczyk, Hanna Maciag, Bogdan de Barbaro

Două femei adulte - fiică şi mamă – iau parte la o terapie de familie în încercarea de a-şi îmbunătăţi 
relaţia dureroasă.

Festivaluri: 
Competiţie - IDFA (International Documentary Filmfestival Amsterdam) 2016
Krakow Film Festival 2016
International Competition – Festival dei Popoli 2016

Născut în 1965, Pawel Lozinski este regizor, operator şi producător de filme documentare din Polonia. 
A absolvit Departamentul de Regie al Şcolii de Film din Łódź. Autor a peste 20 de documentare 
nominalizate sau premiate la festivaluri internaţionale. Filmele sale, puternic încărcate emoţional, 
sunt portrete intime ale unor oameni speciali. Titluri precum "Birthplace", "The Way It Is" şi, cel mai 
recent, "You Have No Idea How Much I Love You" sunt considerate inovatoare, deoarece tratează 

noi zone tematice şi explorează spaţii necartografiate în cadrul 
genului filmului documentar. 

Proiecţie: 
Vineri, 21 iulie, ora 18.30, Cinema Timiş
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ULTIMELE LUCRURI
(„Le ultime cose”/ „The Last Things”)
Italia-Elveţia-Franţa, 2016, 85 min., sub. ro & eng
Regie: Irene Dionisio
Scenariu: Irene Dionisio
Distribuţie: Roberto De Francesco, Fabrizio Falco, Alfonso Santagata, Christina Rosamilia, 
Salvatore Cantalupo

Vieţile a trei personaje aflate în dificultate se intersectează pe o stradă cu case de amanet din oraşul 
Torino.

Festivaluri: 
Săptămâna Internaţională a Criticii – Veneţia 2016
Nominalizare Cel mai bun debut – Globurile de Aur - Italia 2017

Irene Dionisio este născută în 1986 la Torino, unde studiază Filosofie estetică şi socială, după care 
urmează un master în film documentar. Cu scurtmetrajul documentar "Sur les traces de Lygia Clark, 
souvenirs et évocations des ses années parisiennes", realizat cu Paola Anziché, a participat la 
Festivalul de la Torino în 2011. "Le ultime cose", inclus în 2016 în Săptămâna Internaţională a  Criticii 
la prestigiosul Festival de la Veneţia, este debutul său în lungmetraj şi a transformat-o într-una din 
vocile importante ale cinematografiei italiene tinere.

Proiecţie:
Sâmbătă, 22 iulie, ora 16, Cinema Timiş
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OAMENI CARE NU SUNT EU
(„Anashim Shehem Lo Ani”/ „People That Are Not Me”)
Israel, 2016, 80 min., sub. ro & eng
Regie: Hadas Ben Aroya
Scenariu: Hadas Ben Aroya
Distribuţie: Hadas Ben Aroya

Joy nu poate accepta despărţirea de fostul iubit, nu se poate îndrăgosti de noul tip cu care se întâlneşte 
şi nu se poate opri din partidele ocazionale de sex cu străini. O poveste despre tinerii din Tel Aviv, care 
tânjesc după intimitate, deşi sunt în acelaşi timp îngroziţi de ea. Tineri care vorbesc fără oprire, deşi nu 
spun niciodată ceva cu adevărat autentic.

Festivaluri:
Cel mai bun film – Mar de Plata 2016
Selecţia oficială – Locarno 2016

Născută în 1988, Hadas Ben Aroya locuieşte la Tel Aviv, în Israel. În 2014, a absolvit Şcoala de Film 
Steve Tisch a Universităţii din Tel Aviv. În timpul studiilor, a scris şi regizat un scurtmetraj intitulat "Sex 
Doll", care a participat la Festivalul internaţional de film studenţesc de la Tel Aviv şi a câştigat premiul 
cel mare la Festivalul de la Sichuan. "People That Are Not Me" este primul său film de lungmetraj.

Proiecţie:
Sâmbătă, 22 iulie, ora 18, Cinema Timiş

Nerecomandat copiilor sub 15 ani.
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PROIECŢII LA GRĂDINA DE VARĂ
PLANETA PETRILA
România, doc., 2016, 80 min.
Regia: Andrei Dăscălescu
Cu: Ion Barbu, Cătălin Cenuşă

Planeta Petrila urmărește, timp de trei ani, două 
lumi: cea a lui Ion Barbu, fost miner devenit artist 
și activist, și cea a minerului-brigadier Cătălin 
Cenușă. Ambele personaje se luptă cu sistemul: 
artistul pentru a salva de la demolare clădirile 
istorice ale minei de cărbune din Petrila, pe care 
le visează transformate în centre culturale, iar 
minerul pentru a-și transfera brigada la o altă 
mină.

Proiecţie: Joi, 20 iulie, ora 22, Grădina de Vară 
Capitol, în deschiderea Ceau, Cinema!

Q&A: Andrei Dăscălescu, Ion Barbu, Cătălin 
Cenuşă, Anamaria Antoci

FIICELE DANSULUI
Polonia, 2016, 92 min.
Scenariu: Robert Bolesto
Regie: Agnieszka Smoczynska
Cu: Marta Mazurek, Michalina Olszanska, 
Kinga Preis

Debut al regizoarei Agnieszka Smoczynska, 
"Fiicele dansului" ("Córki dancingu"/"The 
Lure") a câştigat Premiul Special al Juriului la 
Sundance 2016 şi a fost unul din hiturile de anul 

trecut ale cinematografiei poloneze. În Varşovia 
anilor ̀ 80, două sirene misterioase sunt adoptate 
de un cabaret. În timp ce una caută dragostea 
oamenilor, cealaltă are intenţii mai puţin umane. 
O exuberantă şi electrizantă fantezie muzicală, 
prezentată cu sprijinul Institutului Polonez din 
Bucureşti. Proiecţie în premieră în România.

Proiecţie: Vineri, 21 iulie, ora 22.15, Grădina de 
Vară Capitol

MARIŢA
România, 2017, 100 min.
Scenariu: Anca Buja, Cristi Iftime
Regie: Cristi Iftime
Cu: Alexandru Potocean, Adrian Titieni

Proaspăt inclus în secţiunea competiţională 
"East of the West" a Festivalului de Film de 
la Karlovy Vary, "Marița", debut al regizorului 
Cristi Iftime, îl are în centru pe Costi. Sătul de 
propriile probleme de cuplu, i se face brusc 
dor de poveștile tatălui său. Astfel se hotărăște 
să treacă pe la el și să meargă împreună de 
sărbători la mama și frații lui, cu toate că niciunul 
dintre ei nu-și dorise asta. Filmul este prezentat 
în premieră în România.

Proiecţie: Sâmbătă, 22 iulie, ora 22, Grădina de 
Vară Capitol, la gala de închidere

Q&A: Alexandru Potocean, Ada Solomon

În caz de vreme nefavorabilă, proiecţiile de mută în 
sala Capitol a Filarmonicii Banatul
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RETROSPECTIVĂ NOUL VAL CEH
Le propunem spectatorilor Ceau, Cinema! patru 
dintre cele mai importante filme realizate de mari 
regizori ai Noului Val care a apărut în Cehoslovacia în 
anii `60 şi care a devenit cunoscut în întreaga lume. 
Retrospectiva este organizată cu sprijinul Centrului 
Ceh din Bucureşti.

„Margaretele” (1966), r. Vera Chytilová, 72 min. 
Cu: Ivana Karbanová, Jitka Cerhová

În "Margaretele", realizat de celebra regizoare Vera 
Chytilová, două tinere încearcă să înţeleagă sensul 
lumii şi al vieţii lor, prin cele mai extravagante 
mijloace. Filmul a fost descris de critică drept 
„una dintre cele mai uimitoare realizări stilistice şi 
psihedelice ale anilor `60” şi posibil „cel mai radical 
film al deceniului, atât ideologic, cât şi formal”.

Proiecţie: Vineri, 21 iulie, ora 22.15, Casa Artelor 
– Curtea cu Castan; (în caz de vreme nefavorabilă, 
proiecţia se mută în Casa Artelor - Sala Studio)

„Balul pompierilor” (1967), r. Miloš Forman, 73 min. 
Cu: Jan Vostrcil, Josef Sebánek

La 50 de ani de la premieră, programăm o proiecţie 
a filmului clasic "Balul pompierilor", ultima realizare 
a lui Miloš Forman înainte de a părăsi Cehoslovacia. 
Locuitorii unui orăşel iau parte la o petrecere în 
cinstea unui fost şef al pompierilor, însă lucrurile 
scapă de sub control. Nominalizat la Oscarul pentru 
cel mai bun film străin, "Balul pompierilor" este o 

savuroasă comedie neagră, care a fost văzută ca o 
alegorie antitotalitară.

Proiecţie: Sâmbătă, 22 iulie, ora 14, Cinema Timiş

"Despre ospăţ şi oaspeţi" (1966), r. Jan Nemec, 71 min. 
Cu: Ivan Vyskocil, Jan Klusák, Evald Schorm

Un alt autor emblematic al Noului Val ceh omagiat 
este Jan Němec, care s-a stins în 2016. Unul din cele 
mai cunoscute filme ale sale - interzis de regimul 
comunist, dar selectat la Cannes -, "Despre ospăţ 
şi oaspeţi" este o satiră politică nemiloasă. Câţiva 
bărbaţi şi femei ieşiţi la un picnic sunt acostaţi 
într-o pădure de un grup de străini condus de un 
lider agresiv, apoi iau cu toţii parte la un ospăţ, însă 
atmosfera devine tot mai neliniştitoare.

Proiecţie: Sâmbătă, 22 iulie, ora 18, Casa Artelor 
- Sala Studio

 „Sătucul meu drag” (1985), r. Jirí Menzel, 98 min. 
Cu: Marián Labuda, János Bán

Dintr-o astfel de retrospectivă nu putea să lipsească 
celebrul regizor Jirí Menzel. Ceau, Cinema! va 
aduce unul dintre cele mai savuroase filme ale sale, 
"Sătucul meu drag", nominalizat la Oscarul pentru 
cel mai bun film într-o limbă străină. O comedie 
burlescă despre viaţa de zi cu zi a locuitorilor dintr-
un sat ce are în centru un cuplu de prieteni care 
aminteşte de Stan şi Bran.

Proiecţie: Duminică, 23 iulie, ora 15.30, Cinema 
Gottlob; intrare liberă
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PROIECŢII SPECIALE
OUĂLE LUI TARZAN
România-Franţa, doc., 2017, 105 min.
Regie: Alexandru Solomon

Acțiunea din "Ouăle lui Tarzan" are loc în Suhum, 
capitala Abhaziei, o mică republică nerecunoscută 
oficial, aflată pe malul oriental al Mării Negre. Pe 
o colină deasupra orașului se întinde parcul unui 
institut medical de cercetare pe maimuțe, înființat 
de sovietici în anii ‘20. Legenda spune că a fost iniţiat 
pentru crearea unui hibrid între om și maimuță. 
Creatura nu a fost zămislită niciodată, la fel cum nici 
Omul Nou al comunismului nu s-a născut. Astăzi, 
oamenii și maimuțele sunt captivi într-un teritoriu 
răvășit de război și decenii de cruzime, fiind și unii, 
și alții victimele unor serii de experimente nereușite.

Proiecţie: Vineri, 21 iulie, ora 20, Cinema Timiş

Q&A: Alexandru Solomon, Ada Solomon

JOHN FROM
Portugalia-Franţa, 2015, 95 min.
Scenariu: João Nicolau, Mariana Ricardo
Regie: João Nicolau
Cu: Julia Palha, Clara Riedenstein, Filipe Varga

Plictisită să-şi petreacă vara toridă în oraş, o 
adolescentă de 15 ani începe să flirteze cu noul 
său vecin, însă acest joc al atracţiei o face să nu  
mai distingă între realitate şi fantezie. Unul din  
cele mai apreciate şi excentrice filme portugheze 
 
 

noi. Proiecţie posibilă cu susţinerea Ambasadei  
Portugaliei la Bucureşti.

Proiecţie: Sâmbătă, 22 iulie, ora 22.15, Casa 
Artelor – Curtea cu Castan

(în caz de vreme nefavorabilă, proiecţie se mută la 
Casa Artelor – Sala Studio)

UN BĂRBAT PE NUME OVE
Suedia, 2015, 116 min.
Scenariu şi Regie: Hannes Holm
Cu: Rolf Lassgård

Nominalizat la începutul acestui an cu două Premii 
Oscar, "Un bărbat pe nume Ove" este portretul comic 
şi tandru al unui pensionar singur şi temperamental. 
Evenimentul este sprijinit de Ambasada Suediei la 
Bucureşti.

Proiecţie: Duminică, 23 iulie, ora 22.15, Stadion 
Gottlob, intrarea liberă 

(în caz de vreme nefavorabilă, proiecţia se mută la 
Cinema Gottlob)

DESPRE TRUP ŞI SUFLET
Ungaria, 2017, 116 min.
Scenariu și Regie: Ildikó Enyedi
Cu: Géza Morcsányi, Alexandra Borbély

Premiat cu Ursul de la Aur la Berlin și distribuit în 
România de Bad Unicorn, "Despre trup şi suflet" este 
o poveste de dragoste atipică, între doi introvertiţi 
care descoperă, printr-o întâmplare, că au acelaşi vis 
straniu în fiecare noapte.

Proiecție: Sâmbătă, 22 iulie, ora 16, Casa Artelor – 
Sala Studio
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PROIECŢII OMAGIALE
IMAGINEA DE APOI
Polonia, 2016, 98 min.
Scenariu: Andrzej Mularczyk, după o idee de 
Andrzej Wajda
Regie: Andrzej Wajda
Cu: Boguslaw Linda, Zofia Wichlacz

"Imaginea de apoi" ("Afterimage") este ultimul 
film al marelui cineast polonez Andrzej Wajda, 
dispărut în 2016. Filmul are în centru povestea 
emoţionantă a carismaticului pictor Władysław 
Strzemińsk, care s-a opus realismului socialist 
şi a reuşit să îşi păstreze libertatea artistică, 
în ciuda numeroaselor obstacole de care s-a 
lovit. Proiecţia este organizată cu susţinerea 
Institutului Polonez din Bucureşti.

Proiecţie: Sâmbătă, 22 iulie, ora 20, Cinema 
Timiş

4 LUNI, 3 SĂPTĂMÂNI ŞI 2 ZILE
România-Belgia, 2007, 113 min.
Scenariu şi Regie: Cristian Mungiu
Cu: Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad 
Ivanov,  Alexandru Potocean

 
 

La 10 ani de la câştigarea celebrului premiu 
Palme d'Or la Festivalul Internaţional de Film de 
la Cannes, Ceau, Cinema! propune o proiecţie 
aniversară cu filmul "4 luni, 3 săptămâni şi 2 
zile", în regia lui Cristian Mungiu. În România 
comunistă a anilor `80, o tânără îşi ajută prietena 
în aranjarea unui avort ilegal.

Proiecţie: Duminică, 23 iulie, ora 20, Cinema 
Gottlob; intrarea liberă

ACASĂ LA BERGMAN
Suedia, doc., 2013, 107 min.
Scenariu şi Regie: Jane Magnusson, Hynek 
Pallas
Cu: Wes Anderson, Woody Allen, Martin 
Scorsese, Francis Ford Coppola, Michael 
Haneke, Alejandro González Iñárritu, Lars von 
Trier

La 30 iulie 2017 se împlinesc 10 ani de la 
moartea legendarului cineast suedez Ingmar 
Bergman. Pentru a marca acest moment, 
Ceau, Cinema! programează, în parteneriat cu 
Ambasada Suediei în România, documentarul 
"Acasă la Bergman" ("Trespassing Bergman", 
2013), realizat de Jane Magnusson şi Hynek 
Pallas. Mai mulţi cineaşti celebri vizitează casa 
lui Ingmar Bergman de pe insula suedeză Faro 
pentru a discuta despre moştenirea sa artistică 
şi spirituală.

Proiecţie: Sâmbătă, 22 iulie, ora 20, Casa Artelor 
– Sala Studio, intrarea liberă în limita locurilor 
disponibile
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DOC-minică
Duminică, 23 iulie, AMBASADA

Ora - 16:00 FRAŢII MANAKIA. JURNALUL 
UNEI LUNGI PRIVIRI ÎNAPOI
România, doc., 2016, 91 min. 
Regie: Eliza Zdru

În 2017 se împlinesc 120 de ani de la primele 
spectacole de film din Timişoara. Pentru a marca 
această aniversare, Ceau, Cinema! proiectează 
documentarul "Fraţii Manakia. Jurnalul unei 
lungi priviri înapoi". Documentarul este un 
jurnal filmat, al călătoriei regizoarei, pe urmele 
fraţilor Manakia, pionierii cinematografiei din 
Balcani.

Q&A: Eliza Zdru

One World Romania prezintă:

În parteneriat cu One World Romania, Ceau, 
Cinema! programează două dintre filmele de 
succes ale ultimei ediţii a prestigiosului festival 
din Bucureşti, dedicat documentarelor.

Ora – 18:00 UN FILM AUTIST NORMAL
Republica Cehă, doc., 2016, 87 min.
Regie: Miroslav Janek

Filmat pe parcursul a doi ani, acest documentar 
este un portret intim și afectuos a cinci adolescenţi 
originali, diagnosticaţi cu sindromul Asperger, 
care, în afara pasiunilor pentru Tarantino şi Micul 
Prinţ, pentru muzică clasică sau scriitură creativă, 
pot explica foarte clar modul în care viaţa le este 
afectată de construcția diferită a creierelor lor. 
Desemnat cel mai bun documentar ceh la Jihlava 
International Documentary Film Festival în 2016 
şi prezentat de asemenea la IDFA Amsterdam şi 
Karlovy Vary.

Ora – 20:00  O VIAŢĂ GERMANĂ
Austria-Germania, 2016, 113 min.
Regie: Christian Krönes, Olaf S. Müller, Roland 
Schrotthofer, Florian Weigensamer

Nu poți privi fața centenarei Brunhilde Pomsel, 
brăzdată de riduri filmate într-un alb-negru 
neiertător, fără să te privești pe tine însuți. „Ce 
aș fi făcut eu în aceleași circumstanțe?“ este 
întrebarea care plutește peste acest film pe cât 
de auster formal, pe atât de fascinant. Stilata 
doamnă Pomsel a ajuns secretara lui Joseph 
Goebbels, ministrul nazist al propagandei, 
printr-o serie de împrejurări care ilustrează 
ceea ce Hannah Arendt numea „banalitatea 
răului“: o combinație de pasivitate, ignoranță, 
lașitate și simplă nevoie de confort material. 
Film prezentate la numeroase festivaluri, printre 
care Doclisboa, Jerusalem Film Festival, Visions 
du Réel. Proiecție cu sprijinul Consulatului 
Republicii Federale Germania la Timișoara.
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FILME BĂNĂŢENE
(intrare liberă)

PROIECŢIONISTUL
(România, 2016, 29 min.)
r. Norbert Fodor

Un documentar hibrid despre Alex, un tip 
inadaptat social care iubeşte muzica electronică. 
Tocmai şi-a terminat noul album şi vrea să invite 
întregul oraş la o gigantică petrecere de lansare. 
Dar oare va veni cineva la petrecere?

Q&A: actorul Alex Mărgineanu

Proiecție: Vineri, 21 iulie, ora 18, Casa Artelor – 
Sala Studio

BODROG (work in progress)
r. Mimi Sălăjan 

Prezentăm în premieră primele 10 minute din 
Bodrog (work in progress). Un mockumentary 
(pseudo-documentar) despre legenda unui 
somn gigantic din adâncul Muresului, gropile 
fără fund și artiști infometați. Un film care, din 
motive strict legate de buget, renunță la oraș și 
pleacă spre un sat uitat de civilizație, unde un 
grup de tineri artiști fără nici un viitor alege să 
participe la o rezidență misterioasă. La ediția 
Ceau, Cinema! 2016, regizorul Mihai Sălăjan a 
câștigat, împreună cu Adelina Bulibașa, Premiul 
pentru Film Independent/Debut (ex-aequo), cu 
scurtmetrajul "Libelula".

Proiecție: Vineri, 21 iulie, ora 18,  Casa Artelor – 
Sala Studio

SUPERHOMBRE
(work in progress)
de Mircea Gherase & Lucian Mircu 

Un alpinist trebuie să aibă în permanență trei 
puncte de sprijin. Horia este medic stomatolog, 
tată a doi copii și tocmai a urcat pe Everest. 
Probabil e... SUPERHOMBRE! Dacă anul trecut 
prezentam un demo al acestui documentar în 
lucru, la ediția aceasta proiectăm 10 minute din 
film, care se vor regăsi și în montajul final.

Proiecție: Vineri, 21 iulie, ora 18,  Casa Artelor – 
Sala Studio

LA DRUM CU TATA
(Germania-România, 2016, 111 min.)
r. Anca Miruna Lăzărescu

Povestea este plasată în 1968, când o familie 
româno-germană din Arad pornește într-o 
călătorie în Republica Democrată Germană.

Q&A: actorii Alex Mărgineanu și Alex Mihăescu

Proiecție: Duminică, 23 iulie, ora 17.30, Cinema 
Gottlob; intrare liberă în limita locurilor 
disponibile
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ATELIERE
NAŞTEREA LUI TARZAN
Masterclass de film documentar cu Alexandru 
Solomon

Invitat special la Ceau, Cinema!, cunoscutul 
regizor de documentare ("Marele jaf comunist", 
"Kapitalism. Rețeta noastră secretă") și director al 
celebrului festival One World Romania, Alexandru 
Solomon va vorbi despre procesul de creație a celui 
mai nou film al său, "Ouăle lui Tarzan", proiectat în 
premieră la Timișoara. O întâlnire de neratat pentru 
toți cei interesați de de filmul documentar. În 2016, 
Alexandru Solomon a lansat de asemenea volumul  
"Reprezentări ale memoriei în filmul documentar" 
(Editura Polirom). 

Sâmbătă, 22 iulie, ora 12, Ambasada; intrare 
liberă

TDB CONTINUĂ, TDB REZISTĂ
Terapie de Basm

Având deja numărul 7 al revistei gata de dat la tipar, 
colectivul Terapie de Basm va propune un update 
despre unde mergem cu BD-ul românesc, susținut 
cu pauze animate sau filmate. Mirel Drăgan vine 
alături de echipă și invitați de seamă: Adi Ionasiu, 
Vic Drujiniu, Dan Ianoş, Edi Man.

Vineri, 21 iulie, ora 20, Ambasada; intrare liberă

CLACHETE CEAU PRINTATE LIVE
Cu Plan Zero 

Plan Zero este o comunitate 
creativă, un makerspace, 
un atelier deschis, comun 
și colectiv pentru fabricare, experimentare și 
reutilizare/repararare. La Ceau, Cinema!, vor 
imprima clachete colectabile, sub ochii voștri, în 
gloriosul 3D (fără ochelari speciali).

Vineri, 21 iulie, ora 19, Ambasada; intrare liberă

ANIMAŢII 

VIAŢA MEA DE DOVLECEL 
r. Claude Barras, Elveţia-Franţa, 2016, 70 min.

După ce și-a pierdut mama, un băiețel este trimis 
la un cămin cu alți orfani de vârsta sa, unde începe 
să învețe sensul adevărului și dragostea adevărată.

Proiecție: Sâmbătă, 22 iulie, ora 11, Casa Artelor 
– Sala Studio (intrare liberă pentru copii)

PAT ŞI MAT 
r. Marek Benes, Republica Cehă, 2016, 80 min.

Întâmplările a doi prieteni trăzniți, protagoniștii 
unui celebru serial de animație cehesc.

Proiecții: Vineri, 21 iulie, ora 11, Casa Artelor – 
Sala Studio; intrare liberă pentru copii

Sâmbătă, 22 iulie, ora 11, Cinema Gottlob; 
intrare liberă



SPAŢII DE PROIECŢIE
Ambasada
str. Anton Seiller, nr. 2 , Timișoara

Casa Artelor
str. Augustin Pacha, nr. 8, Timișoara

Grădina de Vară "Capitol"
Bulevardul Constantin Diaconovici Loga 2,Timișoara

Filarmonica „Banatul” Timişoara
Bulevardul Constantin Diaconovici Loga, nr. 2, Timişoara

Cinema Timiş
Bulevardul Mihai Eminescu, Timișoara

Cinema Gottlob
Comuna Gottlob

BILETE
Prețul unui abonament de acces la întreg festivalul este de 45 de lei.

Biletul de intrare la un film costă 10 lei (în afara proiecțiilor cu intrare liberă, specificate 
ca atare).

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


