
1



2

Omagiu spectatorului iubit
În prefața cărții colective „Și eu am trăit în comunism” (Humanitas, 2015), editoarea Ioana Pîrvulescu 
scria: „Nu există vaccin împotriva molimelor istorice. Ar fi foarte simplu ca, încă de la o vârstă fragedă, 
părinții să-și vaccineze obligatoriu copiii împotriva fascismului, comunismului și a oricărei alte boli 
mortale care a făcut ravagii de-a lungul timpului. Singurul vaccin împotriva molimelor istorice rămâne 
cartea”. Și, am adăuga noi, filmul. Un asemenea vaccin a fost Reconstituirea. Inspirat de un caz 
real petrecut în anii ‘50 pe malul Timișului și filmat de Lucian Pintilie în vara anului 1968, filmul este 
recuperat în programul nostru după fix 50 de ani. În Timișoara a apucat să ruleze la Cinema Studio, 
cu sala arhiplină. Cozile la bilete se întindeau până departe. După două zile l-au interzis. Regimul nu 
putea suporta un asemenea strigăt de libertate. „Nu în spiritul Reconstituirii trebuie scris şi creat 
filme. Sunt de acord să criticăm serios, dar să prezentăm poporul aşa cum este el. (…) Filmul trebuie să 
aibă o anumită orientare”, spunea „criticul de film” Ceaușescu prin 1971. 

Deci care-i faza cu comunismul? De ce am ales pentru ediția a cincea această „orientare” tematică 
de tristă amintire? În niciun caz din nostalgie. Asemeni unui vaccin, vrem să declanșăm producția 
de anticorpi la gripa totalitară care ne încearcă, la virusul Partidului Unic de care n-am scăpat, la 
microbul liderului unic. Dincolo de imunizare, am pornit ca în fiecare an de la conținut. Reputatul 
cineast Andrei Ujică se întoarce în orașul său natal cu trilogia despre sfârșitului comunismului. Punem 
focusul și pe opera altui important documentarist timișorean: Florin Iepan. Întoarcerile în timp sunt 
contrabalansate cu 17 premiere de filme europene foarte noi. Care nu sunt pe torenți. La doi ani 
după Două lozuri, Paul Negoescu se întoarce la Ceau, Cinema! cu proaspăta comedie Povestea 
unui pierde-vară. Revine în selecţie și Monica Lăzurean-Gorgan cu Dacii liberi, documentarul ei 
(şi al lui Andrei Gorgan) despre dacopați. Pentru cei care nu duc așa mult doc, dăm thrillere care-ți 
taie respirația - The Guilty şi Banditul Whisky. Deși, fie vorba între noi, veritabil thriller este și 
documentarul Procesul, de Claudiu Mitcu şi lleana Bîrsan. „Filmele de la sârbi” sunt acum despre 
tumultoasa viață de noapte din Belgrad - Afterparty s-a filmat și la Timișoara, iar o parte din echipă se 
va întâlni cu publicul. Apropo de invitați, regizorul Răzvan Georgescu a fost prezent la a doua și a treia 
ediție. La a patra nu a mai putut ajunge, pentru că a plecat dintre noi. Marele Premiu Ceau, Cinema! îi 
va purta numele începând cu acest an (onorează-i și tu memoria la proiecția specială Testimonial). 
În încheiere, ținem să subliniem că, la „Cincinalul” din 2018, aducem un omagiu spectatorului iubit. Și 
lubeniță de Gottlob. Vino la filme și ajută-ne să facem o ediție de veselă amintire.

Lucian Mircu
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A patra ediţie a competiţiei,  
dominată de tineri regizori

„În timp ce festivalul a ajuns la cincinal, competiţia este la a patra ediţie. Și asta pentru că, după cum cei mai 
fideli dintre voi probabil știţi, ediţia-pilot a Ceau, Cinema!, din 2014, nu a avut o secţiune competiţională. În 
acest an, competiţia, formată exclusiv din filme de ficţiune, este dominată de regizori la început de drum. 
Mă bucur că am putut aduce filmele de debut, ambele extrem de ambiţioase și de actuale, realizate de 
doi dintre cei mai promiţători cineaști din această parte a Europei: slovacul György Kristóf și bulgarul Ilian 
Metev. Ţineţi minte aceste nume! Două tinere regizoare foarte talentate, care și-au făcut recent intrarea 
în forţă în circuitul marilor festivaluri europene, sunt și Marina Stepanska, din Ucraina, și Olga Chajdas, 
din Polonia. Ambele au debutat cu filme sensibile, delicate și, la fel, ancorate în prezent, de a căror 
selecţie sunt, de asemenea, mândru. Croatul Nevio Marasović și italianul Dario Albertini sunt regizori 

relativ consacraţi. Primul este la al patrulea film de ficţiune, o dramedie pe 
care am considerat-o potrivită să deschidă competiţia. Al doilea a realizat 
deja câteva documentare, iar acum debutează în ficţiune, cu un film realist 
și emoţionant. Sper ca toate cele șase filme – cinci sunt în premieră în 
România - să vă placă cel puţin la fel de mult pe cât mi-au plăcut mie!”    

IONUŢ MAREŞ
critic de film şi selecţionerul Competiţiei Ceau, Cinema!

Începând din acest an, trofeul competiţiei este dedicat memoriei 
regretatului regizor Răzvan Georgescu. Astfel, premiul pentru cel mai 
bun film este redenumit Trofeul Ceau, Cinema! „Răzvan Georgescu”, în 
amintirea cunoscutului realizator de filme documentare. 

Format la această ediţie din actriţa Alina Grigore, criticul de film Ileana Bîrsan și regizorul Florin Iepan, 
juriul va desemna câştigătorul trofeului Ceau, Cinema! „Răzvan Georgescu”, în valoare de 1.500 de euro, 
decernat pentru cel mai bun film din competiţie. 

Spectatorii vor stabili Premiul Publicului, în valoare de 500 de euro și oferit de Casa Auto Timișoara. În 
urma exprimării votului, spectatorii filmelor din competiţie pot câștiga, prin tragere la sorţi, o bicicletă oferită 
de Pegas. Titlurile din competiţie sunt de asemenea eligibile, alături de restul filmelor din festival, și pentru 
Trofeul Vitas România pentru film independent sau pentru primul sau al doilea film, în valoare de 1.000 de 
euro.

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).

Meșterite de Lia Pfeiffer
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ALINA GRIGORE
Născută în 1984, Alina Grigore a absolvit actoria 
la UNATC. A debutat în teatru la vârsta de 19 ani. 
A urmat cursuri de regie și pedagogie în SUA, timp 
în care s-a întors de câteva ori în România pentru 
a juca în diverse producţii, printre care „Aurora” 
(2010, regia Cristi Puiu) și „Din dragoste, cu cele 
mai bune intenţii” (2011, regia Adrian Sitaru). La 
revenirea în România în 2011 a deschis școala 
de actorie InLight, ale cărei experimente au dus 
la realizarea filmului „Ilegitim” (2016), pe care 
Alina Grigore l-a scris alături de regizorul Adrian 
Sitaru și în care are unul din rolurile principale. 
Odată cu dezvoltarea lungmetrajului de debut 
a devenit absolventă a mai multor programe de 
regie și scenaristică, printre care Berlinale Talents 
2018 (Berlinale Film Festival) și PLOT 2018 
(IndieLisboa).

ILEANA BÎRSAN
Ileana Bîrsan a absolvit Facultatea de Filologie din 
București și a urmat studii de film la Universitatea 
din Zürich. A fost editor al paginilor de film ale 
revistelor TimeOut București, BeWhere! și 
Șapte Seri și a semnat articole despre cinema 
în publicaţii precum Dilema Veche, Observator 
cultural, LaPunkt.ro, TheChronicle.ro. Începând 

din 2009, participă ca lector în diverse programe 
de educaţie cinematografică. Este fondatorul 
Filmikon, ateliere de educaţie cinematografică 
și de educaţie prin cinema. A realizat împreună 
cu regizorul Claudiu Mitcu filmul documentar 
„Procesul” (2017). În prezent, Ileana Bîrsan este 
doctorand la CESI (Centrul de Excelenţă în Studiul 
Imaginii).

FLORIN IEPAN
Născut la Timișoara, Florin Iepan a regizat și 
produs peste 50 de filme documentare, seriale 
TV, docudrame, reality show-uri, coproducţii 
internaţionale. A fondat Sub-Cult-Ura, una din 
primele companii de producţie independente 
din România, specializată în realizare de filme 
documentare. A absolvit UNATC, Discovery 
Campus Masterschool, internship HBO și DCTV 
cu Jon Alpert. În 2007 a fondat Documentor, 
asociaţie a autorilor de film documentar pe care 
o conduce. Cele mai cunoscute filme regizate 
de Florin Iepan sunt „Unicul, adevăratul Tarzan” 
(2004), „Născuţi la comandă – Decreţeii” (2005), 
„Bela Lugosi: Vampirul căzut” (2007) și „Odessa” 
(2013).  

Mic-dejun cu juriul – Sâmbătă, 21 iulie, 
ora 10, AMBASADA (intrare liberă)

Juriul competiţiei
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COMPETIŢIA
COMIC SANS
Croaţia, 2018, 99 min.
Regie: Nevio Marasović
Scenariu: Nevio Marasović, Rakan Rushaidat, Janko Popović Volarić
Distribuţie: Janko Popović Volarić, Zlatko Burić

După o încercare eșuată de a-și relua relaţia cu o femeie care îl părăsește, Alan Despot (30 de ani), un 
graphic designer de succes, se duce pe insula Vis și ajunge prins între tatăl său excentric, o fostă iubită și 
noul logodnic al acesteia. Pus în situaţii și circumstanţe noi, Alan își vede viaţa dintr-o nouă perspectivă.

Festivaluri:
Competiţia FEST International Film Festival 2018, Belgrad
SEEfest 2018, Los Angeles
Philadelphia Independent Film Festival 2018

Nevio Marasović s-a născut la 7 iulie 1983 la Zagreb. A 
absolvit Academia de Arte Dramatice din capitala Croaţiei. A 
debutat în lungmetraj în 2010, cu „The Show Must Go On”, 
film pentru care a primit premiul pentru cel mai bun scenariu 
la Pola Film Festival. În 2013 a lansat „Vis-à-vis”, cu care a 
obţinut o menţiune specială la Festivalul de Film de la Zagreb. 
Al treilea și cel mai de succes film al său, „Goran” (2016), 
a circulat în numeroase festivaluri din întreaga lume. „Comic 
Sans” este al patrulea său lungmetraj. 

Joi, 19 iulie, ora 17.15, Teatrul Maghiar; 
sub. ro. & eng.
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3/4 
Bulgaria, 2017, 82 min.
Regie: Ilian Metev
Scenariu: Ilian Metev, Betina Ip
Distribuţie: Mila Mihova, Nikolay Mashalov, Todor Veltchev

Tânăra pianistă Mila se pregătește pentru o audiţie în străinătate. Fratele ei mai mic, Niki, îi distrage 
atenţie cu talentul lui nedorit pentru absurd. Tatăl lor astrofizician, Todor, pare incapabil să facă faţă 
neliniștilor copiilor săi. Portretul unei familii în ultima lor vară împreună.

Festivaluri:
Leopardul de Aur – Secţiunea Cineaștii prezentului – Locarno 2017
Toronto 2017
San Sebastian 2017
Cel mai bun film bulgar și Marele Premiu – Sofia 2018

Ilian Metev s-a născut în 1981 la Sofia și a petrecut o parte 
din copilărie în Germania, unde iniţial a urmat o carieră de 
violonist clasic. În 2008, a absolvit Școala Naţională de 
Film și Televiziune din Marea Britanie, cu documentarul de 
scurtmetraj „Goleshovo”. În 2012 a lansat documentarul de 
lungmetraj „Sofia’s Last Ambulance”, care a avut premiera în 
secţiunea Săptămâna Criticii de la Cannes și a fost nominalizat 
la premiul de debut Camera d’Or. Documentarul urmărea trei 
medici bulgari în timpul activităţii și s-a bucurat de un succes 
uriaș. „3/4” este primul său lungmetraj de ficţiune. 

Joi, 19 iulie, ora 19.15, Teatrul Maghiar; 
sub. ro. & eng.
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OUT
Slovacia-Ungaria-Cehia, 2017, 88 min.
Regie: György Kristóf
Scenariu: György Kristóf, Eszter Horváth, Gábor Papp
Distribuţie: Sándor Terhes, Éva Bandor

Ágoston, un bărbat de familie în jurul a 50 de ani, rămas șomer, pornește într-o călătorie prin Europa de 
Est cu speranţa de a-și găsi un job și de a-și îndeplini visul să prindă peștele cel mare. Ajunge în regiunea 
baltică, unde trece prin tot mai multe întâmplări bizare, pentru ca în cele din urmă să întâlnească o femeie 
prietenoasă, un rus ciudat și un iepure împăiat și fără urechi. Valurile se răspândesc pe nisipul plajei și 
se retrag încet.

Festivaluri:
Un Certain Regard – Cannes 2017
Cairo Film Festival 2017
Trieste Film Festival 2018

György Kristóf s-a născut în Slovacia în 1982. În adolescenţă, 
s-a mutat în Ungaria, unde a făcut liceul, în timpul căruia 
a lucrat ca jurnalist la un cotidian local. A studiat Filosofia la 
Universitatea din Miskolc. Acolo, și-a descoperit interesul 
pentru filme. Pentru a-și urma noua pasiune, a lucrat ca asistent 
de regie pentru filme ungare și mari producţii americane. În 
2008, a început să studieze cinema-ul la FAMU, în Praga. 
Acolo a regizat câteva scurtmetraje selectate și premiate în 
numeroase festivaluri. În 2011, după ce și-a terminat studiile, 
s-a mutat la Riga, în Letonia, timp de un an, unde a lucrat ca 
regizor de reclame. S-a întors la FAMU pentru a face un master 
și a terminat primul său lungmetraj, „Out”, selectat în 2017 în 
secţiunea Un Certain Regard a Festivalului de la Cannes.

Vineri, 20 iulie, ora 18, Teatrul Maghiar;  
sub. ro & eng.
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NINA
Polonia, 2018,  124 min.
Regie: Olga Chajdas
Scenariu: Olga Chajdas, Marta Konarzewska
Distribuţie: Katarzyna Gniewkowska, Julia Kijowska, Andrzej Konopka

După 20 de ani, căsătoria Ninei cu Wojtek este în derivă, parţial din cauza încercărilor eșuate de a avea 
un copil. Atunci când întâlnesc o tânără, Magda, decid să îi propună să devină mamă surogat pentru 
copilul lor. Însă lucrurile se complică în momentul în care Nina se simte atrasă de Magda. 

Festivaluri: 
Big Screen Award - Rotterdam International Film Festival 2018
Karlovy Vary 2018

Născută în 1983 în Polonia, Olga Chajdas a 
absolvit departamentul de producţie al Școlii de 
Film din Lodz în 2006. În 2009, a finalizat un curs de 
regie la Școala de Film „Andrzej Wajda”. A lucrat ca 
asistent de regie, scenarist și regizor independent. 
A activat în televiziune, cinema și teatru. „Nina” 
este primul său lungmetraj și a avut premiera 
mondială în cadrul Festivalului Internaţional de 
Film de la Rotterdam.

Vineri, 20 iulie, ora 19.45, Teatrul Maghiar;
sub. ro. & eng.
(nerecomandat sub 15 ani)
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CĂDEREA
(„Falling”/„ Strimholov”)
Ucraina, 2017, 105 min.
Regie: Marina Stepanska
Scenariu: Marina Stepanska
Distribuţie: Andriy Seletskiy, Dasha Plahtiy, Oleg Mosiychuk

O poveste fragilă de dragoste între un băiat și o fată în Ucraina post-revoluţionară de astăzi. Anton, un 
fost compozitor talentat care nu și-a putut gestiona obsesia pentru muzică, se întoarce în Ucraina după 
o perioadă lungă petrecută la reabilitare pentru a scăpa de dependenţa de droguri și alcool. Katia, o fată 
obișnuită care locuiește la periferia Kievului, plănuiește să se mute la Berlin cu prietenul ei, un fotograf 
german. Doi tineri derutaţi și pierduţi care se întâlnesc într-un moment crucial al vieţilor lor pentru câteva 
zile de fericire într-o societate zguduită și aflată în căutarea unei noi identităţi naţionale.

Festivaluri:
Competiţia East of the West – Karlovy Vary 2017
Competiţia Stockholm IFF 2017
Competiţia Camerimage 2017
Premiul Publicului „Jean Moreau” – Competiţia Premiers Plans d'Angers 2017

Născută în Ucraina, Marina Stepanska a absolvit Universitatea 
Naţională de Film și Televiziune „Karpenko-Kary” din Kiev în 
2004. Ulterior a lucrat la un teatru experimental, unde a studiat 
metode care implică lucru cu actori nonprofesioniști. A regizat 
mai multe scurtmetraje și a scris diferite scenarii.  „Man's 
Work” (2015) a fost ales cel mai bun scurtmetraj ucrainean la 
Festivalul Internaţional de Film de la Odessa. „Falling” este 
primul ei film de lungmetraj și a avut premiera mondială în 
Competiţia East of the West a Festivalului de la Karlovy Vary 
în 2017.

Sâmbătă, 21 iulie, ora 15, Teatrul Maghiar;  
sub. ro. & eng.
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MANUEL
Italia, 2017, 97 min.
Regie: Dario Albertini
Scenariu: Dario Albertini, Simone Ranucci
Distribuţie: Andrea Lattanzi, Francesca Antonelli, Giulia Elettra Gorietti

Manuel tocmai a împlinit 18 ani. Este momentul ca el să părăsească centrul de plasament unde a locuit în 
ultimii ani, după ce mama sa a ajuns la închisoare. Însă libertatea nou-descoperită este dulce-amăruie. 
Rătăcind cu speranţă și teamă pe străzile din cartierul său dezolant, Manuel încearcă să lase adolescenţa 
în urmă și să devină un adult responsabil. Trebuie să dovedească autorităţilor că este capabil să aibă 
grijă de mama sa dacă aceasta ar fi eliberată condiţionat. Însă poate el să îi ofere mamei înapoi libertatea 
fără să o piardă pe a lui?

Festivaluri:
Veneţia 2017
Competiţia Festivalului Premiers Plans d'Angers 2017

Dario Albertini s-a născut în 1974 la Roma. Și-a 
început cariera ca fotograf, apoi a continuat ca 
realizator de documentare, supervizând fiecare 
aspect al filmelor sale: scenariu, imagine, sunet, 
muzică. A regizat documentarele „Slot - Le 
intermittenti luci” (2013), „La Repubblica dei 
Ragazzi” (2014) și „Incontri al mercato” (2015). 
„Manuel” este primul său film de ficţiune și se 
bazează pe experienţa sa din timpul realizării 
documentarului „La Repubblica dei Ragazzi”.

Sâmbătă, 21 iulie, ora 17, Teatrul Maghiar;  
sub. ro & eng.



Joi, 19 iulie

Tea t ru l  Magh ia r

COMPETIŢIE
17:15 Comic Sans (Croaţia, 2018, 99 min.);   
 r. Nevio Marasović

19:15 3/4  (Bulgaria, 2017, 82 min.);   
 r. Ilian Metev

PROIECŢIE SPECIALĂ
20:45 Dacii liberi (România, 2018, doc.,   
 61 min.);  r.  Monica Lăzurean-Gorgan,  
 Andrei Gorgan

Grăd ina  de  Vară  „Cap i to l ”

GALA DE DESCHIDERE
22:00 Povestea unui pierde-vară  
 (România,  2018, 100 min.);   
 r. Paul Negoescu
Invitaţi: Paul Negoescu, Ana Drăghici

Vineri, 20 iulie

Casa  Ar te lo r 
-  Sa la  S t ud io 

FILM PENTRU COPII  
(intrare liberă pentru copiii sub 12 ani)
11:00 Mama (România, 1976, 88 min.);  
 r. Elisabeta Bostan

 L ib ră r i a  „La  două  bu fn i ţ e”

FILME BĂNĂŢENE 
(intrare liberă)  
16:00 Porţia de libertate (România, 2018, doc.,  
 30 min.); r. Daniela Raţiu 
Invitaţi: Daniela Raţiu, Daniel Vighi, 
Viorel Marineasa

 Sa la  2  -  TNT

FILME BĂNĂŢENE
17:45 Bodrog (România, 2018, doc., 93 min.);  
 r. Mihai Sălăjan

RETROSPECTIVĂ ANDREI UJICĂ
19:45 Videograme dintr-o revoluţie 
 (Germania/România, 1992, doc., 106 min.);  
  r. Andrei Ujică
Invitat: Andrei Ujică

Tea t ru l  Magh ia r

COMPETIŢIE
18:00 Out (Slovacia, 2017, 88 min.);  
 r. György Kristóf

19:45 Nina (Polonia, 2018, 124 min.);  
 r. Olga Chajdas 

Casa  Ar te lo r 
–  Cur tea  cu  Cas tan 

22:00 WR: Misterele organismului   
 (Iugoslavia, 1971, 84 min.);  
 r. Dušan Makavejev

Grăd ina  de  Vară  „Cap i to l ”

22:00 Procesul (România, 2017, doc., 90 min.);  
 r. Claudiu Mitcu, Ileana Bîrsan
Invitaţi: Claudiu Mitcu, Ileana Bîrsan

Sâmbătă, 21 iulie

Casa  Ar te lo r 
-  Sa la  S t ud io 

FILM PENTRU COPII 
(intrare liberă pentru copiii sub 12 ani)
11:00 Străjerii (România, 2018, 73 min.);  
 r. Liviu Mărghidan

 Ambasada 
 ( i n t r a re  l i be ră )

10:00 Mic-dejun cu juriul Ceau, Cinema!
Invitaţi: Alina Grigore, Ileana Bîrsan,  
Florin Iepan

11:00 Masterclass Andrei Ujică

Tea t ru l  Magh ia r

13:00 Lansare Ghidul ilustrat al comunis- 
 mului românesc
Invitaţi: reprezentanţi ai Asociaţiei Forum Apulum

FOCUS FLORIN IEPAN (intrare liberă)
 Zece minute cu clasa muncitoare  
 (România, 1994, doc., 12 min.);  
 r. Florin Iepan
 Născuţi la comandă –  Decreţeii  
 (România, 2005, doc., 68 min.);  
 r. Florin Iepan
Invitat: Florin Iepan



Tea t ru l  Magh ia r

COMPETIŢIE
15:00 Căderea (Ucraina, 2017, 105 min.);  
 r. Marina Stepanska

17:00 Manuel (Italia, 2017, 97 min.);  
 r. Dario Albertini

PROIECŢIE SPECIALĂ
18:45 Pororoca (România, 2017, 152 min.); 
  r. Constantin Popescu
Invitat: Constantin Popescu

Sa la  2  -  TNT

RETROSPECTIVĂ ANDREI UJICĂ
15:00 Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu  
 (România, 2010, doc., 180 min.);  
 r. Andrei Ujică
Invitat: Andrei Ujică

OMAGIU RĂZVAN GEORGESCU  
(intrare liberă)
18:30 Interviu video cu Răzvan Georgescu
 Testimonial (România/Germania,  
 2008, doc., 90 min.);  r. Răzvan Georgescu
Invitaţi: Lucian Ionică

PROIECŢIE SPECIALĂ  
20:15 Comisia de recrutare (Rusia/Polonia,  
 2016, doc.; 64 min.); r. Tatyana Chistova
Invitat: Tatyana Chistova

Casa  Ar te lo r
–  Cur tea  cu  Cas tan

22:00 Afterparty (Serbia, 2017, 100 min.);  
 r. Luka Bursac
Invitaţi: Luka Bursac, Nikola Šurbanović, 
Laurenţiu Pleşa, Marko Adžić 

G răd ina  de  Vară  „Cap i to l ”

GALA DE ÎNCHIDERE
22.00 Warm Up Trip - Thy Veils Neoradiant

RETROSPECTIVĂ ANDREI UJICĂ
 Out of the Present (Germania, 1995, doc., 
  95 min.); r. Andrei Ujică
Invitat: Andrei Ujică  

Duminică, 22 iulie

Sa la  2  -  TNT

DOC-MINICĂ
17:00 Dacii liberi (România, 2018, doc., 61 min.);  
 r. Monica Lăzurean-Gorgan, Andrei Gorgan  
 (reluare)

18:15 Licu, o poveste românească (România,  
 2017, doc., 87 min.); r. Ana Dumitrescu 

20:00 Chipuri, locuri (Franţa, 2017, doc., 94 min.); 
  r. JR, Agnès Varda

Got t lob  –  C inema
( in t ra re  l i be ră )

FILM PENTRU COPII
11:00 Mama (România, 1976, 88 min.);  
 r. Elisabeta Bostan (reluare)

13:00 Filmul câştigător al premiului publicului  
 (reluare)

15:00 Reconstituirea (România, 1971, 100 min.);  
 r. Lucian Pintilie

FOCUS FLORIN IEPAN
17:00 Odessa (România, 2013, doc.,  60 min.);  
 r. Florin Iepan
Invitat: Florin Iepan

PROIECŢII SPECIALE

19:00 Vinovatul (Danemarca, 2018, 85 min.);  
 r. Gustav Möller

21:00 Banditul Whisky (Ungaria, 2017,  126 min.);  
 r. Nimród Antal
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RETROSPECTIVĂ  
ANDREI UJICĂ
Ceau, Cinema! îi dedică o retrospectivă de trei 
filme regizorului Andrei Ujică, unul dintre cei 
mai apreciaţi reprezentanţi ai Noului Cinema 
Nonficţional din lume. Andrei Ujică s-a născut în 
1951, la Timișoara, unde a și debutat ca scriitor 
încă de foarte tânăr. Absolvent de Filologie, 
a plecat în 1981 în Germania, unde a intrat 
în mediul academic, predând teorie literară, 
filmologie și mediologie, la Universitatea din 
Mannheim. Între 2001 și 2017, a fost titularul unei 
catedre de film la Universitatea de Stat de Artă 
și Design din Karlsruhe, iar între 2002 și 2017, 
directorul Institutului de Film al Centrului de Artă și 
Tehnologie Media (ZKM) din Karlsruhe. A devenit 
regizor de film, încă din 1990. În prezent, Andrei 
Ujică lucrează la un film extrem de așteptat, 
care face radiografia momentului culminant al 
beatlemaniei – concertul susţinut de Beatles la 15 
august 1965, pe Shea Stadium din New York.

VIDEOGRAME DINTR-O 
REVOLUŢIE
Germania-România, 1992, 106 min.

Realizat în 1992, împreună cu Harun Farocki, 
„Videograme dintr-o revoluţie” („Videogramme 
einer Revolution”) reconstituie cronologia zilelor 
19-25 decembrie 1989, în România, din fragmente 
filmate de operatori profesioniști și amatori. Filmul 
a devenit un reper în analiza relaţiei dintre puterea 
politică și mass-media în Europa, la sfârșitul 
Războiului Rece.

Vineri, 20 iulie, ora 19.45, Sala 2 - TNT; 
v.o. ro., sub. eng.
Q/A – Andrei Ujică

OUT OF THE PRESENT
Germania, 1995, 95 min.

Excepţionalul poem spaţial „Out of the Present” 
(1995) va fi prezentat în copie restaurată în cadrul 
unei proiecţii-eveniment, la Grădina de Vară 
„Capitol” din Timișoara. Filmul îl are în centru pe 
cosmonautul rus Serghei Krikaliov, care a petrecut 
zece luni la bordul staţiei orbitale Mir, în timp ce pe 
Pământ Uniunea Sovietică se destrăma.

Sâmbătă, 21 iulie, ora 22, Grădina de Vară „Capitol”;  
sub. eng. și ro. 
Q/A – Andrei Ujică

În caz de vreme nefavorabilă, proiecţia se 
mută în sala Capitol a Filarmonicii Banatul

AUTOBIOGRAFIA LUI 
NICOLAE CEAUȘESCU
România-Germania, 2010, 180 min.

Considerat, la unison, de critica internaţională 
drept o capodoperă a filmului de montaj, 
„Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu” a făcut 
parte din Selecţia Oficială a Festivalului de la 
Cannes, în 2010. Filmul explorează imaginea 
fostului dictator, de la venirea sa la putere până la 
Revoluţie, folosind exclusiv înregistrări oficiale de 
arhivă, unele dintre acestea, mai puţin știute sau 
chiar necunoscute.

Sâmbătă, 21 iulie, ora 15, Sala 2 - TNT 
v.o. ro; sub. eng.
Q/A – Andrei Ujică
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DOC.RO
Ceau, Cinema! vă prezintă trei dintre cele mai 
așteptate documentare românești ale anului, 
proiectate în premieră la Timișoara.

PROCESUL
România, 2017, 90 min.
Regia: Claudiu Mitcu, Ileana Bîrsan
 
Filmul discută cazul lui Mihai Moldoveanu, fost 
ofiţer al armatei române, condamnat la 25 de ani 
de închisoare pentru o crimă pe care susţine că 
nu a comis-o. După un lung șir de încercări de 
a-și demonstra nevinovăţia, în iunie 2012 Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a hotărât 
că – în cauza Moldoveanu împotriva României 
– a avut loc o încălcare a dreptului la un proces 
echitabil. Acuzatul nu a avut avocat, nu a fost 
audiat și nu s-au administrat în mod direct probe. 
Documentarul îl urmărește pe Mihai Moldoveanu 
după eliberarea provizorie și se concentrează 
pe rejudecarea dosarului și consecinţele noii 
sentinţe, oferindu-i spectatorului rolul de jurat într-
un caz complicat și controversat.

Vineri, 20 iulie, ora 22, Grădina de Vară „Capitol”;  
sub. eng. 
Q/A – Ileana Bîrsan, Claudiu Mitcu

În caz de vreme nefavorabilă, proiecţia se 
mută în sala Capitol a Filarmonicii Banatul

v

DACII LIBERI
România, 2018, 61 min.
Regia: Monica Lăzurean-Gorgan, Andrei Gorgan

Filmul are în centru locuitorii unui sat dacic, 
un istoric și un arheolog - membrii unei trupe 
de reconstituire istorică, un grup cu convingeri 
mistice, un organizator de proteste, administratorul 
sitului UNESCO Sarmizegetusa Regia și 
participanţi la congresele de dacologie. Pe toţi îi 
unește pasiunea comună pentru daci. Îi desparte 
însă viziunea diferită pe care fiecare dintre ei o are 
asupra unui episod istoric care devine, de la an la 
an, tot mai popular în România.

Joi, 19 iulie, ora 20.45, Teatrul Maghiar;  
sub. eng.

Duminică, 22 iulie, ora 17, Sala 2 - TNT;  
sub. eng.

LICU, O POVESTE ROMÂNEASCĂ
România, 2017, 86 min.
Regia: Ana Dumitrescu

Recompensat în 2017 cu trofeul Golden Dove la 
DOK Leipzig, filmul vorbeşte despre România 
ultimului secol văzută de un om pierdut în istorie. 
Personajul principal, Liviu Canţer, un bărbat de 
92 de ani, a supravieţuit unor evenimente istorice 
majore, iar acum a rămas singur cu amintirile sale.

Duminică, 22 iulie, ora 18.15, Sala 2 - TNT;  
sub. eng.
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FILME ROMÂNEȘTI

POVESTEA UNUI PIERDE-VARĂ
România, 2018, 100 min.
Regie & scenariu: Paul Negoescu
Imagine: Ana Drăghici
Distribuţie: Alexandru Papadopol, Nicoleta 
Lefter, Radu Romaniuc, Crina Semciuc

Petru (Alexandru Papadopol) este profesor de 
matematică la Politehnică în București şi duce o 
viaţă lipsită de griji. Are o relaţie deschisă cu Irina 
(Nicoleta Lefter), care a acceptat ca el să se culce 
şi cu alte femei din când în când. Dar Irina rămâne 
însărcinată, iar Petru este forţat să îşi schimbe 
stilul de viaţă şi să se maturizeze, la cei 42 de 
ani ai săi. Unul dintre prietenii lui, care i-a fost 
întotdeauna alături, decide să scrie o carte despre 
povestea sa. „Povestea unui pierde-vară” este al 
treilea lungmetraj al lui Paul Negoescu, după „O 
lună în Thailanda” și „Două lozuri”, filmul care a 
deschis Ceau, Cinema! în 2016.

Joi, 19 iulie, ora 22, Grădina de Vară „Capitol”;  
sub. eng.
Q/A – Paul Negoescu, Ana Drăghici

În caz de vreme nefavorabilă, proiecţia se 
mută în sala Capitol a Filarmonicii Banatul

POROROCA
România, 2017, 152 min.
Regie: Constantin Popescu
Distribuţie: Bogdan Dumitrache, Iulia 
Lumânare, Constantin Dogioiu

Cristina şi Tudor au parte de o viaţă fericită alături 
de copiii lor, Ilie şi Maria. Într-o dimineaţă de 
  

duminică, în timp ce Tudor şi copiii sunt în parc, 
Maria dispare.

Sâmbătă, 21 iulie, ora 18.45, Teatrul Maghiar;  
sub. eng.; (nerecomandat sub 15 ani)
Q/A- Constantin Popescu

FILME PENTRU COPII

MAMA
România-URSS-Franţa, 1977, 84 min.
Regie: Elisabeta Bostan

Lupul și banda sa răpesc iezii Caprei și îi cer o 
răscumpărare substanţială. O fantezie muzicală, 
ecranizare a povestirii „Capra cu trei iezi” de Ion 
Creangă.

Vineri, 20 iulie, ora 11, Casa Artelor – Sala 
Studio (intrare liberă pentru copiii sub 12 ani)
Duminică, 22 iulie, ora 11, Cinema Gottlob  
(intrare liberă)

STRĂJERII
România, 2018, 73 min.
Regie: Liviu Mărghidan

19 copii sunt în tabără la munte alături de doi 
însoţitori. Când micul Radu se pierde în pădure, 
toţi ceilalţi din grup, inclusiv sora lui mai mică, se 
îngrijorează şi îşi imaginează tot felul de scenarii 
fantastice. Dar Radu găseşte ajutor chiar acolo 
unde se aştepta mai puţin.

Sâmbătă, 21 iulie, ora 11, Casa Artelor –  
Sala Studio (intrare liberă pentru copiii sub 12 ani)
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FILME STRĂINE NOI

CHIPURI, LOCURI
(„Visages villages”)
Franţa, 2017, doc., 94 min.
Regie: JR, Agnès Varda 

Agnès Varda, supranumită „bunica Nouvelle 
Vague”, şi fotograful şi muralistul JR sunt coregizorii 
acestui road-movie considerat de revista Rolling 
Stone „cel mai seducător documentar al anului 
2017” și nominalizat la premiile Oscar 2018. Cei 
doi călătoresc prin mai multe sate din Franţa, 
în camioneta lui JR transformată în studio foto, 
întâlnesc localnici, le descoperă poveştile şi le 
transformă portretele în imense fotografii murale. 
Le expun pe case, hambare, faţade de magazine 
sau trenuri şi scot la iveală umanitatea subiecţilor 
şi pe cea proprie.
Proiecţie posibilă cu sprijinul Institutului Francez 
Timișoara

Duminică, 22 iulie, ora 20, Sala 2 - TNT;  
sub. eng. & ro.

VINOVATUL
(„The Guilty”/„Den skyldige”)
Danemarca, 2018, 85 min.
Regie: Gustav Möller
Asger Holm, centralist la serviciul de urgenţă, 
răspunde la apelul unei femei răpite. Când 
convorbirea se întrerupe brusc, începe o 
căutare disperată a victimei şi a agresorului.  
Folosindu-se doar de telefon, Asger se aruncă 
într-o cursă contracronometru pentru a salva 
femeia aflată în pericol. Premiul publicului la 
festivalurile de la Sundance şi Rotterdam.

Duminică, 22 iulie, ora 19,  
Cinema Gottlob (intrare liberă);  
sub. ro.; (nerecomandat sub 15 ani)

BANDITUL WHISKY
(„A Viszkis”)
Ungaria, 2017, 126 min.
Regie: Nimród Antal
Distribuţie: Bence Szalay, Zoltán Schneider,  
Piroska Móga
Viszkis a fost unul dintre cei mai faimoiși jefuitori 
de bănci din Ungaria. El bea whisky înainte de 
fiecare jaf. Filmul este povestea lui. Bărbatul din 
care este inspirat protagonistul, Attila Ambrus, s-a 
născut în Harghita, iar în 1988 a reușit să fugă la 
Budapesta.

Duminică, 22 iulie, ora 21,  
Cinema Gottlob (intrare liberă); sub. ro.

AFTERPARTY
(„Afterparti”)
Serbia, 2017, 100 min.
Regie: Luka Bursac
Distribuţie: Rade Cosic, Nikola Šurbanović, 
Laurenţiu Pleşa, Marko Adžić
În ultimii ani, orașul Belgrad a fost proclamat drept 
capitala europeană a clubbing-ului. Filmul este un 
portret al Belgradului modern și al locuitorilor săi, 
din perspectiva unui tânăr și prestigios barman, 
Marko Mare. „Afterparty” a fost filmat parţial și la 
Timișoara.

Sâmbătă, 21 iulie, ora 22, Casa Artelor – Curtea 
cu Castan; sub. ro.; (nerecomandat sub 15 ani)
Q/A - Luka Bursac, Nikola Šurbanović, 
Laurenţiu Pleşa, Marko Adžić

În caz de vreme nefavorabilă, proiecţia 
se mută la Teatrul Merlin
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FILME SUBVERSIVE

COMISIA DE RECRUTARE
(„Convictions”)
Polonia-Rusia, 2016, doc., 64 min.
Regie: Tatyana Chistova

Documentarul oferă o privire rar întâlnită în 
măruntaiele mașinăriei birocratice prin care sunt 
obligaţi să treacă toţi tinerii consideraţi apţi pentru 
serviciul militar în societatea tot mai militarizată 
din Rusia de azi. Atunci când recruţii se întâmplă 
să fie „altfel” (pacifiști sau homosexuali, de pildă), 
confruntarea cu comisia devine dramatică.

Sâmbătă, 21 iulie, ora 20.15, Sala 2 - TNT;  
sub. ro. & eng.
Q/A - Tatyana Chistova

RECONSTITUIREA
România, 1971, 100 min.
Regie: Lucian Pintilie
Distribuţie: George Mihăiţă, Vladimir Găitan,
Ileana Popovici

Povestea reconstituirii de către Miliţie a unui banal
incident: o bătaie între doi tineri. O reconstituire
care se transformă însă în crimă.
Proiecţia marchează 50 de ani de la realizarea
filmărilor.

Duminică, 22 iulie, ora 15,
Cinema Gottlob (intrare liberă)

W.R. – MISTERELE 
ORGANISMULUI
(„W.R. - Mysteries of the Organism”/
„W.R. - Misterije organizma”)
Iugoslavia, 1971, 84 min.
Regie: Dušan Makavejev
Distribuţie: Milena Dravic, Ivica Vidovic,  
Jagoda Kaloper

Omagiu adus activităţii psihanalistului și 
psihiatrului Wilhelm Reich, combinat cu o poveste 
despre aventura unei fete din Iugoslavia cu un 
patinator rus. Un film neconvenţional și îndrăzneţ 
care explorează opresiunea sexuală, sistemele 
sociale și teoria orgonului.

Vineri, 20 iulie, ora 22.15, Casa Artelor 
– Curtea cu Castan; sub. ro. & eng.;
(nerecomandat sub 15 ani)

În caz de vreme nefavorabilă, proiecţia 
se mută în Sala Studio – Casa Artelor
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FOCUS FLORIN IEPAN
Ceau, Cinema! îi dedică un focus realizatorului 
timișorean de filme documentare Florin Iepan, care 
este și membru al juriului competiţiei din acest an.

ZECE MINUTE CU CLASA 
MUNCITOARE
România, 1994, doc., 12 min.
Povestea unei întreprinderi, Semănătoarea, în 
care clasa muncitoare iese din scenă după ce 
propaganda dominase 50 de ani. Un portret 
al unei lumi pe cale de dispariţie. Proiecţie cu 
sprijinul UNATC.

NĂSCUŢI LA COMANDĂ 
– DECREŢEII
România, 2005, doc., 68 min.
Filmul discută controversatul decret din 1966 al lui 
Nicolae Ceaușescu de interzicere a avorturilor și 
urmările sale. Proiecţie cu sprijinul CNC.

Sâmbătă, 21 iulie, ora 13, Teatrul Maghiar  
(intrare liberă)
Q/A – Florin Iepan

ODESSA
România, 2013, doc., 60 min.

Pornind de la unul din cele mai întunecate momente 
din istoria recentă a ţării - masacrul din octombrie 
1941, când armata română, fără sprijin german, a 
ars de vii peste 22.000 de civili, majoritatea evrei 
din orașul ocupat Odessa, regizorul Florin Iepan 
lansează prin acest documentare de investigaţie 
o dezbatere publică despre trecutul fascist al 
României.

Duminică, 22 iulie, ora 17, Cinema Gottlob  
(intrare liberă)
Q/A – Florin Iepan

OMAGIU RĂZVAN 
GEORGESCU (1965-2017)
Începând din acest an, trofeul competiţiei este 
dedicat memoriei regretatului regizor Răzvan 
Georgescu. Astfel, premiul pentru cel mai bun film 
este redenumit Trofeul Ceau, Cinema! „Răzvan 
Georgescu”, în amintirea cunoscutului realizator 
de filme documentare. El a murit la 24 iulie 2017, 
la vârsta de 51 de ani, în Germania, unde se 
stabilise din 1989, plecând din Timișoara. Răzvan 
Georgescu a fost prezent de două ori la Ceau, 
Cinema!, în 2015 și în 2016, ultima dată ca membru 
al juriului. El va fi omagiat prin proiecţia celui mai 
cunoscut documentar al său, „Testimonial”, la 10 
ani de la lansarea acestuia, în 2008, precum și 
a unui interviu video inedit pe care cineastul l-a 
acordat în 2016 echipei festivalului. El fusese 
diagnosticat, de mulţi ani, cu o tumoare malignă. 
De altfel, „Testimonial” aborda această suferinţă 
şi încerca să aducă răspunsuri la întrebările 
existenţiale ale autorului.

TESTIMONIAL
România/Germania, 2008, doc., 90 min.
 
Diagnosticat cu o tumoră pe creier și oferindu-i-se 
doar trei ani de trăit, regizorul Răzvan Georgescu 
pornește în explorarea tărâmului dintre viaţă și 
moarte, apelând la câţiva dintre cei mai celebri 
„locuitori” ai acestuia.
Realizată cu sprijinul CNC, proiecția va fi 
precedată de un interviu video inedit cu Răzvan 
Georgescu realizat de echipa Ceau, Cinema!

Sâmbătă, 21 iulie, ora 18.30, TNT – Sala 2  
(intrare liberă); sub. eng. & ro.
Invitat: Lucian Ionică
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MASTERCLASS ANDREI UJICĂ
Cinema și memorie. De la 
documentarul clasic la Noul 
Cinema Nonficţional

Respectatul cineast Andrei Ujică va vorbi despre 
ce înseamnă Noul Cinema Nonficțional și despre 
metoda sa de lucru, pornind de la cele trei filme 
prezentate în cadrul retrospectivei pe care i-o 
dedică Ceau, Cinema!: „Videograme dintr-o 
revoluție”, „Out of the Present” și „Autobiografia lui 
Nicolae Ceaușescu”.

Sâmbătă, 21 iulie, ora 11, 
AMBASADA (intrare liberă)

LANSARE DE CARTE & DISCUŢIE
„Ghidul ilustrat al comunismului 
românesc”
„Mitul superiorității României comuniste insistă 
să revină în discursul public. Considerăm că 
se discută public prea puțin despre realitățile 
perioadei comuniste, în special cu tinerii născuți 
după 1990, și că această conversație nu este 
întotdeauna adaptată stilului noii generații. Ghidul 
ilustrat al comunismului românesc este răspunsul 
nostru față de această situație. L-am conceput 
pentru a pune accentul pe grafică, ilustrațiile fiind 
realizate special pentru textul nostru de către unii 
dintre cei mai buni artiști români ai momentului” - 
Asociația Forum Apulum din Alba Iulia. Lansarea 
va fi însoțită de o expoziție cu frânturi din acest 
regim, menite să prezinte realitățile incomode ale 
perioadei, și va fi urmată de o discuție.

Invitaţi: Reprezentanţi ai Asociaţiei Forum  
Apulum din Alba Iulia
Sâmbătă, 21 iulie, ora 13, Teatrul Maghiar  
(intrare liberă)

EXPOZIŢIE DE AFIȘE
Institutul Polonez din București organizează la 
Centrul de Arte Diverse Misc. din Timişoara o 
expoziție cu peste cincizeci de afişe poloneze de 
teatru, film și operă realizate de circa 50 de artiști 
graficieni. Expoziția este organizată cu concursul 
celei mai mari colecții poloneze particulare de 
afiș, de peste 40.000 de lucrări, aparținând lui 
Krzysztof Dydo, cunoscător al artei afișului și 
proprietar al unei galerii din Cracovia.

Vernisaj: Vineri, 20 iulie, ora 20, Centrul de 
Arte Diverse Misc. din fosta fabrică de ţigarete 
(intrare liberă)

ATELIER DE CINEMA
"CEAU, CINEVA!" - prima serie de întâlniri 
ale foarte tinerilor şi foarte dornicilor posibili 
viitori profesionişti cu specialişti din diverse 
departamente ale producţiei cinematografice, 
oaspeţi şi parteneri ai Ceau, Cinema!. Atelierul 
este inițiat și coordonat de actorul Laurențiu 
Bănescu.

WARM UP TRIP -  
THY VEILS NEORADIANT
Gala de închidere de la Grădina de Vară va 
incepe cu un moment audio-cinematic pregătit de 
Thy Veils. Neoradiant este un film de lungmetraj 
science-fiction (în lucru la Timișoara) ce face 
parte din actuala etapă creativă a ansamblului 
timișorean de artă sincretică Thy Veils. Prezentăm 
în premieră un montaj-preview din acest spectacol 
multimedia, ca aperitiv la proiecția documentarului 
„Out of the Present”, de Andrei Ujică.

Sâmbătă, 21 iulie, ora 22,  
Grădina de Vară „Capitol”
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FILME BĂNĂŢENE

BODROG
România, 2018, doc., 93 min.
Regie: Mihai Sălăjan

Un mockumentary despre viaţa şi miturile dintr-un 
sat aproape dispărut. Coloana sonoră a filmului 
este semnată de duo-ul timișorean Makunouchi 
Bento (Felix Petrescu & Valentin Toma). Tânărul 
regizor Mihai Sălăjan revine la Ceau, Cinema! cu 
primul său lungmetraj, după ce, în 2016, a primit 
premiul pentru film independent sau de debut, 
cu scurtmetrajul „Libelula”, realizat împreună cu 
Adelina-Laura Bulibașa.

Vineri, 20 iulie, ora 17.45, Sala 2 - TNT

PORŢIA DE LIBERTATE
România, 2018, doc., 30 min.
Regie: Daniela Rațiu

„Porția de libertate”, un eseu vizual în două părți: 
prima parte – „Tanchistul sovietic”, partea a doua 
– „Strada lui Vancu”. Un film despre trecut, prezent 
și viitor. O incursiune în timp, Radio Europa Liberă, 
singura legătură cu lumea, Decembrie 1989, 
gloanțe și tancuri la Timișoara, ultimul miting al lui 
Ceaușescu, victoria de atunci și prezentul. Aceeași 
luptă pentru libertate. Astăzi nu sunt gloanțe. 
Astăzi, granița dintre libertate și pierderea ei este 
foarte fragilă. Imaginile de la proteste folosite în 
film aparțin Recorder.

Vineri, 20 iulie, ora 16, 
Librăria „La două bufniţe” (intrare liberă)
Q/A – Daniela Raţiu, Daniel Vighi, 
Viorel Marineasa

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

Librăria " La două bufniţe"
Piața Unirii, nr. 11

Teatrul Merlin
Bulevardul Regele Carol I, nr. 3

Cinema Gottlob
Comuna Gottlob

ABONAMENTE & BILETE

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

Prețul unui abonament de acces la tot festivalul 
este de 45 de lei.

Biletul de intrare la un film costă 10 lei.

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






