Liberté, égalité, filmé!
Ați observat probabil felia de lubeniță pe care proiectorul ţine piept unui tanc, acuarela care a devenit afișul
ediției a noua. A fost desenată de artistul Lucian Muntean cu două săptămâni înainte să înceapă agresiunea rusă
împotriva Ucrainei. Acel tanc personifica pentru noi multe din turbulențele din jur: criza economică, pandemia,
criza climatică, polarizarea, propaganda, umbra războiului. Între timp, pericolele la adresa lumii libere au devenit
tragic de reale.
După doi ani de pandemie și restricții, vara aceasta trebuia să fie “vara libertății”. Invazia din țara vecină a pus sub
semnul întrebării această stare pe care o luăm de prea multe ori ca pe un dat. Dar libertatea nu se dă, se câștigă.
Acum, lângă noi, cu un preț foarte mare.
În lumea reală, cinemaul nu are forţa de a înfrunta un tanc. Dar camera de filmat, după câte am văzut, poate fi un
martor necesar al timpului nostru. Are puterea de a spune adevărul sau măcar de a deschide ochi. Câte un film pe
rând.
Filmele din competiție, de exemplu, discută conceptul de libertate: de la libertatea de a-ți trăi viața în termenii tăi,
până la libertatea sexuală. În același spirit sunt selectate documentarele din secțiunea Doc-minică, dar și cele trei
titluri din focusul dedicat cinemaului ucrainean.
Programul omagiază de asemenea doi autori emblematici de filme politice: ungurul Miklós Jancsó şi italianul Pier
Paolo Pasolini. Nici filmele româneşti din selecţie nu lipsesc de la acest apel la reflecţie.
O lume mai liberă nu poate fi decât una echitabilă. O bună parte din program e reprezentată de filme realizate de
cineaste sau cu protagoniste puternice. Discuția “Voci feminine” e menită să le aducă și mai în față.
Ediția a noua revine cu un număr consistent de titluri (peste 40), cu mai mulți invitați, într-un număr mai mare de
spații şi în condiţii tehnice îmbunătăţite. Reintegrarea cinematografului Victoria în viața comunității echivalează,
mai ales în aceste vremuri, cu o victorie prețioasă.
Dincolo de bucuria de a ne întoarce la proiecții fără limite de locuri, se întoarce un personaj principal la Ceau,
Cinema!: lubenița la pahar. Și filmele în cinematograful sătesc de la Gottlob.
Pe scurt, din 14 iulie, timp de patru zile, Timișoara pune accentul pe “Liberté, egalité, lubenițé”. Ah, și filme bănățené!
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Competiţie
Şase filme despre libertate selectate la Veneţia, Cannes
şi Berlin fac parte din competiţia ediţiei din acest an.
“Deşi aparent diferite, cele şase filme chestionează
câteva din numeroasele sensuri ale ideii de libertate
de ieri şi de azi, în ton cu tema politică a ediţiei a noua
a festivalului. Competiţia este una provocatoare, atât
prin subiectele filmelor, cât şi prin forma aleasă de
fiecare dintre regizori” - Ionuţ Mareş, director artistic.
Filmele concurează pentru Trofeul Ceau, Cinema!
“Răzvan Georgescu”, în valoare de 1.000 de euro şi
oferit de Groupama Asigurări, şi Premiul Publicului, în
valoare de 500 de euro.
Competiţia oferă un cadru de exprimare cineaştilor din
ţările cu minorităţi tradiţionale în regiunea Banatului.

Originară din Arad, Cristina Groşan este regizoare de
film care lucrează deopotrivă în Ungaria şi România,
unde a realizat mai multe scurtmetraje. Primul său
lungmetraj, producţia maghiară “Lucruri pentru care
merită să plângi” (2021), a fost selectat anul trecut în
competiţia Festivalului de la Sarajevo. În prezent este
în lucru cu un al doilea film, realizat în Cehia.

Trofeele Ceau, Cinema! sunt realizate de artista Lia
Pfeiffer.
Juriul este format în acest an din Judith State, Cristina
Groşan şi Eugen Jebeleanu.
Originar din Timişoara, Eugen Jebeleanu şi-a început
cariera ca actor, după care a devenit regizor de teatru şi
de film. El a debutat în regia de film cu multipremiatul
“Câmp de maci” (2020).

Judith State este dansatoare, coregrafă şi actriţă,
cunoscută pentru roluri în filme precum “Sieranevada”,
“Monştri.”, “Malmkrog” sau “Tata mută munţii”. Cel mai
recent rol principal al ei este cel din “R.M.N.” (2022), de
Cristian Mungiu.
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Competiţie
Marea libertate /
Great Freedom (+18)
2021, 116 min., Austria/Germania
Regie: Sebastian Meise
Distribuţie: Franz Rogowski, Georg Friedrich, Anton von
Lucke

Polonia, 1983. Grzegorz Przemyk, fiul poetei anticomuniste Barbara Sadowska, este arestat şi bătut
crunt de poliţie. După două zile de chinuri, tânărul
moare. Unicul martor al bătăii fatale este unul din
colegii săi, Jurek Popiel, care decide să lupte pentru
dreptate şi să depună mărturie împotriva poliţiei. Dar
nu este asta o misiune imposibilă.
Festivaluri: Veneţia - Competiţie, Göteborg, Haifa,
Palm Springs
Filmul este adus cu sprijinul Institutului Polonez din
Bucureşti

Reflecţie /
Reflection (+15)
În Germania postbelică, Hans este încarcerat, din nou
și din nou, pentru că este homosexual. Dorința lui de
libertate se lovește sistematic și frustrant de alineatul
175 din Codul Penal german, atunci când autoritățile
constată că îl încalcă. Singura relație stabilă din viața lui
devine cea cu colegul lui de celulă, Viktor, condamnat
pentru crimă. Relația lor începe ca o repulsie și
evoluează de-a lungul timpului, devenind ceva ce
poate fi numit „dragoste”.
Festivaluri: Cannes - Un Certain Regard - Premiul
Juriului; Premiile Academiei Europene de Film;
Sarajevo - Cel mai bun film şi Cel mai bun actor
Filmul este adus cu sprijinul Forumului Cultural
Austriac de la Bucureşti

Nu lăsa urme /
Leave No Traces (+12)
2021, 160 min., Polonia/Cehia/Franţa
Regie: Jan P. Matuszynski
Distribuţie: Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak, Jacek Braciak

2021, 125 min., Ucraina
Regie: Valentyn Vasyanovych
Distribuţie: Roman Lutskyi, Stanislav Aseyev, Oleksandr
Danyliuk

Chirurgul ucrainean Serhi este capturat de forţele ruse
pe frontul din Ucraina de Est. În timpul captivităţii sale,
Serhi va fi supus la teribile momente de umilire şi
violenţă. După eliberare, se reîntoarce în confortabilul
său apartament şi încearcă să-şi refacă viaţa reluând
legătura cu fiica şi fosta soţie. Învaţă să fie din nou o
fiinţă umană şi încearcă să-şi ajute fata, care are nevoie
de dragostea şi sprijinul său.
Festivaluri: Veneţia - Competiţie, Toronto, Hamburg

4

Competiţie
Ia-ţi ochii de pe mine /
All Eyes of Me (+18)

Grota /
Il buco

2021, 88 min., Israel
Regie: Hadas Ben Aroya
Distribuţie: Elisheva Weil, Leib Levin, Yoav Hayt

2021, 93 min., Italia/Franţa/Germania
Regie: Michelangelo Frammartino
Distribuţie: Claudia Candusso, Paolo Cossi, Mila Costi

Danny este însărcinată cu Max, dar nu reuşeşte să îi
spună asta la o petrecere. Între timp, Max este ocupat
să încerce fanteziile sexuale ale iubitei sale Avishag.

Aventura extraordinară a tinerilor membri ai Grupului
Speologic Piemonte care, după ce au explorat toate
peşterile din nordul Italiei, au schimbat direcţia în
august 1961 şi s-au dus în sud pentru a explora alte
peşteri necunoscute omului.

Festivaluri: Berlin - Panorama, Tallinn, Karlovy Vary

Femeile chiar plâng /
Women Do Cry (+15)
2021, 107 min., Bulgaria/Franţa
Regie: Vesela Kazakova, Mina Mileva
Distribuţie: Maria Bakalova, Vesela Kazakova, Iossif
Surchadzhiev

O barză mamă este doborâtă dintr-un coș de fum. O
femeie care suferă de depresie postnatală aproape că
sare de pe un balcon. O fată trebuie să se ocupe de
stigmatul HIV. O mamă caută magia în calendarul lunar.
Fragilitatea și absurditatea din această familie bulgară
contemporană sunt redate pe fondul protestelor
violente împotriva egalității de gen. Bazat pe o poveste
adevărată.
Festivaluri: Cannes - Un Certain Regard, Sarajevo
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Festivaluri: Veneţia - Premiul Special al Juriului, Sevilla

Filme de grădină
Metronom (+12)
2022, 93 min., România/Franţa
Regie: Alexandru Belc
Distribuţie: Mara Bugarin, Şerban Lazarovici, Mara Vicol,
Vlad Ivanov

România, toamna anului 1972. Ana, o adolescentă de
17 ani, află că iubitul ei va fugi din țară peste câteva
zile. Cei doi îndrăgostiți decid să își petreacă ultimele
zile împreună.
Festivaluri: Cannes - Premiul de regie la Un Certain
Regard, TIFF

Sudoare

(+12)

2020, 106 min., Polonia/Suedia
Regie: Magnus von Horn
Distribuţie: Magdalena Kolesnik, Julian Swiezewski,
Aleksandra Konieczna

Trei zile din viaţa instructoarei de fitness Sylwia Zajac,
o celebritate pe reţelele de socializare, înconjurată de
angajaţi loiali şi admiratori, dar care caută adevărata
intimitate.
Festivaluri: Cannes, Goteborg, Sevilla, Trieste
Filmul este adus cu sprijinul Institutului Polonez Bucureşti.

Rabiye Kurnaz vs. George
W. Bush (+12)
2022, 119 min., Germania/Franţa
Regie: Andreas Dresen
Distribuţie: Meltem Kaptan, Alexander Scheer, Charly
Hübner

Disperată să îşi ajute fiul închis la Guantanamo, Rabiye
Kurnaz, o casnică şi o mamă iubitoare din Bremen, se
duce la poliţie, informează autorităţile şi este aproape
disperată de neputinţa lor, doar că în final, când nimic
nu mai părea posibil, se întâmplă ceva remarcabil.
Festivaluri: Berlin - Premiul pentru cea mai bună
actriţă şi cel mai bun scenariu
Filmul este adus cu sprijinul Centrului Cultural German
din Timişoara

Portocale sângerii (+15)
2021, 102 min., Franţa
Regie: Jean-Christophe Meurisse
Distribuţie: Alexandre Steiger, Christophe Paou, Lilith
Grasmug

Un cuplu de pensionari plin de datorii încearcă să
câştige un concurs de dans rock. Un ministru este
suspectat de fraudă fiscală. O adolescentă face
cunoştinţă cu un pervers.
Festivaluri: Cannes, Sao Paolo
Film adus cu sprijinul Institutului Francez din Timişoara.
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Voci feminine în cinema
Crai nou

compare cine unde a ajuns în viață. Se anunță o noapte
extrem de lungă pentru Maja.

2021, 85 min., România
Regie: Alina Grigore
Distribuţie: Ioana Chiţu, Mircea Postelnicu, Mircea Silaghi,
Vlad Ivanov

Festivaluri: Sarajevo - Competiţie

Dezbatere
Voci feminine în cinema

În timp ce se zbate să urmeze studii superioare și să
scape de violența din sânul familiei sale disfuncționale,
Irina se metamorfozează din victimă în abuzator ca
urmare a contextului violent. O experiență sexuală
ambiguă cu un artist îi dă putere să lupte împotriva
abordării violente a bărbaților din familia sa.
Festivaluri: San Sebastian - Scoica de Aur, Sofia Premiul Special al Juriului în Competiţia Balcanică

Lucruri pentru care merită
să plângi (+12)
2021, 83 min., Ungaria
Regie: Cristina Groşan
Distribuţie: Nóra Rainer-Micsinyei, Júlia Huzella, Judit
Hernádi

Filmul este o comedie-dramă despre încercările
disperate ale Majei (30 de ani) de a intra, în sfârșit, în
rând cu lumea serioasă. Cu un credit bancar pe 30
de ani, Maja e pe cale de a prelua apartamentul luat
cu iubitul ei. În toiul pregătirilor, ea dă peste o rudă
care nu doarme, ci e, fără niciun dubiu, moartă. Cum
nimeni din familie nu e la îndemână, Maja trebuie să se
descurce singură. Sau aproape. Neinvitată, i se alătură
o veche prietenă din copilărie, care abia așteaptă să
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Regizoarele Alina Grigore şi Cristina Groşan şi actriţa
Judith State vor participa la o dezbatere despre noile
voci feminine din cinematografie, moderată de criticul
de film Ionuţ Mareş.
Secţiunea este susţinută de Conceptual Lab by Theo
Nissim

Proiecţii speciale
R.M.N. (+12)
2022, 125 min., România/Franţa
Regie: Cristian Mungiu
Distribuţie: Marin Grigore, Judith State

Filmul spune o poveste despre resorturile profunde
ale comportamentului uman în fața realităților care îl
surprind, despre relația cu celălalt și despre felul în care
ne raportăm cu toții astăzi la un viitor neliniștitor.
Festivaluri: Cannes

Almanah Cinema.
Şase filme scurte (+15)
2022, 101 min.
Regie: Radu Jude
Distribuţie: Alexandru Dabija

Filmul reuneşte scurtmetrajele recente “Caricaturana”,
„Potemkiniștii”, „Amintiri de pe Frontul de Est”,
„Cele două execuții ale Mareșalului”, „A pedepsi, a
supraveghea” și „Plastic semiotic”.
Festivaluri: Cannes, Veneţia, Berlin, Locarno

Om Câine (+15)
2021, 107 min., România/Bulgaria/Suedia/Germania
Regie: Ştefan Constantinescu
Distribuţie: Bogdan Dumitrache, Ofelia Popii, Ana Ciontea,
Voica Oltean

În plină epidemie de la coronavirus, Doru decide să
revină în România, abandonându-și locul de muncă
din Suedia. Susține că trebuie să asiste la botezul
fiului celui mai bun prieten, dar în realitate are un alt
plan. Alături de câinele mamei lui, Doru urmărește să
își confirme bănuielile legate de infidelitatea soției.
Timpul este scurt, Europa se pregătește să își închidă
granițele, iar superiorii lui Doru insistă ca acesta să se
întoarcă de urgență în Suedia.
Festivaluri: Goteborg, TIFF
Filmul este adus cu sprijinul Centrului Cultural German
din Timişoara

Câmp de maci (+15)
2020, 81 min., România
Regie: Eugen Jebeleanu
Distribuţie: Conrad Mericoffer, Alexandru
Radouan Leflahi

Potocean,

Cristi este un tânăr jandarm din Bucureşti care a ascuns
toată viaţa că este gay. Are o relaţie la distanţă cu un tip
din altă ţară, Hadi. Chiar când Hadi vine în vizită pentru
câteva zile, Cristi face parte din echipa de jandarmi
chemată să restabilească ordinea într-un cinema unde
proiecţia unui film LGBT a fost oprită de un grup de
ultranaţionalişti homofobi. Când unul dintre spectatori
îl recunoaşte pe Cristi şi ameninţă că va spune tuturor
adevărul despre preferinţele sale sexuale, jandarmul
ştie că a venit momentul când totul poate fi pierdut.
Festivaluri: Tallinn, Gijon, TIFF
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Proiecţii speciale
Evanghelia după Matei /
Il vangelo secondo Matteo
(+12)

Vortex (+15)
2021, 142 min., Franţa/Belgia/Monaco
Regie: Gaspar Noé
Distribuţie: Dario Argento, Françoise Lebrun, Alex Lutz

1964, 137 min., Italia/Franţa
Regie: Pier Paolo Pasolini
Distribuţie: Enrique Irazoqui, Margherita Caruso, Susanna
Pasolini

„Viaţa este o petrecere ce se va termina curând pentru
a fi uitată imediat după”. „Vortex” are în centrul atenţiei
un cuplu în vârstă (cunoscutul regizor Dario Argento şi
Françoise Lebrun, actriţa descoperită în „La maman et
la putain”) care au tot mai mari probleme de sănătate.
Viaţa lui Iisus Hristos conform “Evangheliei după
Matei”. Pasolini îl portretizează pe Iisus ca un marxist
avant-la-lettre şi, prin urmare, foloseşte doar jumătate
din textul apostolului Matei.
Festivaluri: Veneţia - Premiul Special al Juriului,
3 nominalizări la Premiile Oscar

Havel (+12)
2020, 104 min., Cehia
Regie: Slávek Horák
Distribuţie: Anna Geislerová, Martin Hofmann, Barbora
Seidlová

Festivaluri: Cannes, Locarno, Rotterdam, San Sebastian
Filmul este adus cu sprijinul Institutului Francez din
Timişoara

Berliner
2020, 95 min., România
Regizor: Marian Crişan
Distribuţie: Ovidiu Crişan, Ion Sapdaru
*proiecţie accesibilizată şi pentru nevăzători

Festivaluri: Sao Paulo, Roma, Tallinn

Filmul aduce pe ecran o prietenie ciudată între un șofer
de tractor dintr-un orășel de provincie și un politician
de rang înalt din București, în timpul unei campanii
electorale tensionate, într-o satiră despre politică,
corupție și valori morale.

Filmul este adus cu sprijinul Centrului Ceh din Bucureşti

Festivaluri: Moscova, Triesta, TIFF

Proiecţia va fi urmată de o dezbatere despre Václav Havel
şi de lansarea cărţii “Deţinut politic şi preşedinte. Singur
împotriva sistemului” (Editura Curtea Veche), la care vor
lua parte directorul Centrului Ceh din Bucureşti, Robin
Ujfaluši, şi scriitoarea timişoreană Adriana Babeţi.

Proiecţia va fi urmată de un atelier cu intrare liberă
despre accesibilizarea evenimentelor pentru persoanele
cu dizabilităţi, la care vor participa reprezentanţi ai
organizaţiilor neguvernamentale din domeniu şi ai
autorităţilor.

Filmul acoperă transformarea lui Vaclav Havel din
dramaturg în politician.
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Doc-minică
Pădurea domestică /
Taming the Garden
2021, 91 min., doc., Elveţia/Germania/Georgia/Olanda
Regie: Salomé Jashi

Un fost premier al Georgiei are un hobby unic.
Colectează arbori seculari, unii înalţi cât o clădire de 15
etaje, de la comunităţi de-a lungul litoralului georgian.
Totul are un cost uriaş, pentru că aceşti copaci mari
sunt scoşi cu rădăcină din pământul lor şi transplantaţi
în grădina privată a magnatului.
Festivaluri: Berlin, Sundance, Locarno, Sao Paulo

Babi Yar. Context

(+12)

2021, 121 min., doc., Olanda/Ucraina
Regie: Serghei Lozniţa

Trupele naziste au masacrat 30.000 de evrei timp de
trei zile în septembrie 1941 într-o râpă din Kiev.
Festivaluri: Cannes, IDFA, Ierusalim

MUTZENBACHER

(+18)

2022, 100 min., doc., Austria
Regie: Ruth Beckerman

Un decor care permite analiză, emoţie, reflecţie şi
intimitate în egală măsură şi care ne ajută să pătrundem
în universul erotismului şi sexualităţii: atât în interiorul,
cât şi dincolo de limitele fanteziei masculine.
Festivaluri: Berlin, CPH:DOX, Karlovy Vary
Filmul este adus cu sprijinul Forumului Cultural
Austriac de la Bucureşti

Pentru mine tu eşti
Ceauşescu
2021, 100 min., doc., România
Regie: Sebastian Mihăilescu

La limita dintre ficțiune și documentar, filmul aduce în
fața camerei tineri între 15 și 22 de ani, provenind din
medii diferite, care participă la audiții pentru rolul lui
Nicolae Ceaușescu în tinerețe, la mijlocul anilor 1930,
încercând să găsească motivația din spatele acțiunilor
sale.
Festivaluri: Ji.hlava - Premiul pentru cel mai bun
documentar central şi est-european & Premiul de
imagine, DocLisboa
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JOI, 14 IULIE

Cinema Victoria
16:30 COMPETIŢIE
Marea libertate (18+)
(2021, 116 min., Austria/Germania)
Regie: Sebastian Meise
19:00 COMPETIŢIE
Nu lăsa urme
(2021, 160 min., Polonia/
Cehia/Franţa)
Regie: Jan P. Matuszynski
22:00 PROIECŢIE SPECIALĂ
DE ZIUA FRANŢEI
Vortex
(2021, 142 min., Franţa/Belgia)
Regie: Gaspar Noé

Sala Capitol
19:00 FILME BĂNĂŢENE
Satul de marmură
(2012, 20 min., doc., Marea
Britanie, România)
Regie: Ioana Dorobanțu-Gordon
Oamenii Drumului:
Terra Banatica
(2022, 68 min., doc., România)
Regie: Mircea Gherase
• Invitaţi: Ioana DorobanțuGordon, Mircea Gherase

22:00 GALA DE DESCHIDERE
Metronom
(2022, 93 min., România/Franţa)
Regie: Alexandru Belc

19:00 COMPETIŢIE
Ia-ţi ochii de pe mine (18+)
(2021, 88 min., Israel)
Regie: Hadas Ben Aroya
22:00 VOCI FEMININE
Lucruri pentru care
merită să plângi
(2021, 83 min., Ungaria)
Regie: Cristina Groşan

22:00 BEST OF & ZIUA FRANŢEI
Succes de public
(2020, 105 min., Franţa)
Regie: Emmanuel Courcol
* intrare liberă

Cinema Victoria

17:00 FOCUS MIKLÓS JANCSÓ
Confruntarea
(1969, 80 min., Ungaria)
Regie: Miklós Jancsó

13:00 PROIECŢIE SPECIALĂ
Câmp de maci
(2020, 81 min., România)
Regie: Eugen Jebeleanu

19:00 PROIECŢIE SPECIALĂ
R.M.N.
(2022, 126 min., România/Franţa)
Regie: Cristian Mungiu
• Dezbatere cu regizorul Cristian
Mungiu şi actriţa Judith State

• Invitat: Eugen Jebeleanu

15:00 COMPETIŢIE
Femeile chiar plâng
(2021, 107 min., Bulgaria/Franţa)
Regie: Vesela Kazakova,
Mina Mileva

Grădina de Vară Capitol 17:00 COMPETIŢIE
22:00 FILME DE GRĂDINĂ
Sudoare
(2020, 106 min., Polonia/Suedia)
Regie: Magnus von Horn

Piata Traian
22:00 BEST OF
Încă un rând
(2020, 115 min., Danemarca)
Regie: Thomas Vinterberg
* intrare liberă

SÂMBĂTĂ, 16 IULIE

FABER
11:00 MIC-DEJUN CU
JURIUL & INVITAŢII

Cinema Victoria
16:30 COMPETIŢIE &
FOCUS UCRAINA
Reflecţie (2021, 125 min., Ucraina)
Regie: Valentin Vasianovici

Vecinii - un film despre
convieţuirea cu urșii
(2022, 22 min., doc., România)
Regie: Cristian Ilea
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• Invitat: Cristian Ilea
* intrare liberă

Sala Capitol

16:00 CEAU, JUNIOR! &
FILME BĂNĂŢENE
Sălbăticia din Carpaţi,
bogăţie pentru oameni
(2016, 30 min., doc., România)

VINERI, 15 IULIE

17:15 CEAU, JUNIOR!
Atelier despre filmarea
vieţii sălbatice

11:00 CEAU, JUNIOR!
Străjerii Deltei
(2021, 85 min., România)
Regie: Liviu Mărghidan

• Invitată: Cristina Groşan

• Invitaţi: Alexandru Belc, Mara Bugarin

Piata Traian

* intrare liberă

Grota (2021, 93 min., Italia/
Franţa/ Germania)
Regie: Michelangelo Frammartino
19:00 PROIECŢIE SPECIALĂ
Havel (2020, 104 min., Cehia)
Regie: Slávek Horák
21:00 DEZBATERE
DESPRE VÁCLAV HAVEL
ŞI LANSARE DE CARTE

• Invitaţi: Robin Ujfaluši, Adriana Babeţi

22:00 PROIECŢIE SPECIALĂ
Almanah Cinema. Şase filme
scurte (2022, 101 min., România)
Regie: Radu Jude

Sala Capitol
18:00 VOCI FEMININE
Crai nou (2021, 85 min., România)
Regie: Alina Grigore
• Invitată: Alina Grigore
* accesibilizat şi pentru nevăzători

20:00 FOCUS MIKLÓS JANCSÓ
Psalmul roşu (1972,
87 min., Ungaria)
Regie: Miklós Jancsó

Grădina de Vară Capitol LI8E9

Grădina de Vară Capitol

22:00 FILME DE GRĂDINĂ
Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush
(2022, 119 min., Germania/Franţa)
Regie: Andreas Dresen

22:00 GALA DE ÎNCHIDERE
& FILME DE GRĂDINĂ
Portocale sângerii
(2021, 102 min., Franţa)
Regie: Jean-Christophe Meurisse

(2022, 24 min., doc., România)
Regie: Ioana Satmari,
Fabian Leiba

• Invitaţi: membri ai echipelor filmelor
* intrare liberă

Piata Traian

Cinema Victoria

22:00 FILME BĂNĂŢENE
Oamenii Drumului: Terra Banatica
(2022, 68 min., doc., România)
Regie: Mircea Gherase

11:00 DEZBATERE
Voci feminine în cinema

• Invitat: Mircea Gherase
* intrare liberă

DUMINICĂ, 17 IULIE

FABER
11.00 CEAU, JUNIOR!
Animest prezintă
Animaţii de scurtmetraj
pentru copii (60 min.)
12.00 CEAU, JUNIOR!
Timişoara la cutie – Atelier
de creaţie pentru copii
* intrare liberă

16:00 PROIECŢIE SPECIALĂ
Berliner (2020, 95 min., România)
Regie: Marian Crişan
* accesibilizat şi pentru nevăzători

17:45 ATELIER
Accesibilizarea evenimentelor
pentru persoanele cu dizabilităţi
• Invitaţi: reprezentanţi ai
ONG-urilor şi autorităţilor

19:00 FILME BĂNĂŢENE
Triplex Confinium
(2021, 23 min. doc., România)
Regie: Maria Bălănean
Republica Lubeniţă
(2021, 40 min. doc., Ungaria)
Regie: Katalin Erdödi, Máté Körösi,
Orsolya Török-Illyes,
Antje Schiffers
Tunel
(2022, 7 min., România)
Regie: Bogdan Pușlenghea
Șoarecele B
(2021, 18 min., animație, România)
Regie: Ion Ioachim Stroe

• Invitate: Alina Grigore, Cristina
Groşan, Judith State
* intrare liberă

13:00 DOC-MINICĂ
Pădurea domestică
(2021, 91 min., doc.,
Georgia/Germania)
Regie: Salomé Jashi
15:00 DOC-MINICĂ &
FOCUS UCRAINA
Babi Yar. Context
(2021, 121 min., doc.,
Olanda/Ucraina)
Regie: Serghei Lozniţa
17:30 DOC-MINICĂ
MUTZENBACHER (18+)
(2022, 100 min., doc., Austria)
Regie: Ruth Beckerman
19:30 CENTENAR PASOLINI
Evanghelia după Matei
(1964, 137 min., Italia/Franţa)
Regie: Pier Paolo Pasolini
22:00 FOCUS MIKLÓS JANCSÓ
Electra, dragostea mea
(1974, 70 min., Ungaria)
Regie: Miklós Jancsó

Sala Capitol
17:00 PROIECŢIE SPECIALĂ
Om Câine
(2022, 107 min., România/
Bulgaria/Suedia/Germania)
Regie: Ştefan Constantinescu
19:30 PROIECŢIE SPECIALĂ
& DOC-MINICĂ
Pentru mine tu eşti Ceauşescu
(2021, 100 min., doc., România)
Regie: Sebastian Mihăilescu

Piata Traian
22:00 BEST OF
În absenţa dvs. (2019, 101 min.,
Marea Britanie/Franţa/Belgia)
Regie: Ken Loach
* intrare liberă

Gottlob - Cinema
Gottlob
* intrare liberă

10:00 CEAU, JUNIOR!
Animest prezintă
Animaţii de scurtmetraj
pentru copii (60 min.)
11:30 CEAU, JUNIOR!
Străjerii Deltei
(2021, 85 min., România)
Regie: Liviu Mărghidan
17:00 PROIECŢIE SPECIALĂ
Berliner (2020, 95 min., România)
Regie: Marian Crişan
19:00 FOCUS UCRAINA
Donbas (2018, 122 min.,
Germania/Ucraina)
Regie: Serghei Lozniţa

SÂMBĂTĂ, 23 IULIE

BOBDA
Biserica Romano-Catolică
* intrare liberă

22:00 Oamenii Drumului:
Terra Banatica
(2022, 68 min., doc., România)
Regie: Mircea Gherase
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Retrospectiva Miklós Jancsó
Psalmul roşu (15+)
(1972, 87 min., Ungaria)

Miklós Jancsó (1921-2014) este autorul unui cinema
foarte personal, care are o predilecţie pentru planurilesecvenţă şi a cărui constantă tematică este meditaţia
asupra istoriei şi a puterii din perspectiva unui
comunist dezamăgit de ideologia în care a crezut
cândva. Regizorul maghiar a fost prezent de şase ori
în competiţia Festivalului de la Cannes şi de trei ori în
competiţia Festivalului de la Veneţia, unde în 1990 a şi
primit un Leu de Aur pentru întreaga carieră.
Ceau, Cinema! prezintă, în versiuni restaurate
de Arhiva Maghiară de Film, trei dintre cele mai
cunoscute lungmetraje ale lui Miklós Jancsó, unul
dintre cei mai importanţi şi mai fascinanţi regizori
maghiari: “CONFRUNTAREA” (1969), “PSALMUL
ROŞU” (1972) şi “ELECTRA, DRAGOSTEA MEA”
(1974). Ele alcătuiesc o trilogie informală de “balete
cinematografice politice”.

Plasat în anii 1890 în câmpiile ungare, “Psalmul roşu”
(“Red Psalm”/”Még kér a nép”, 1972) se concentrează
în jurul unei revolte a ţăranilor, reprimată cu duritate.
Filmul i-a adus lui Miklós Jancsó premiul de regie la
Cannes.

Electra, dragostea mea (15+)
(1974, 70 min., Ungaria)

Retrospectiva este organizată cu sprijinul Institutului Liszt Centrul Cultural Maghiar din București.

Confruntarea (15+)
(1969, 80 min., Ungaria)

Selectat în competiţia de la Cannes, filmul o are ca
protagonistă pe Electra care, la mai mulţi ani de la
moartea tatălui său, regele Agamemnon, încă îl urăşte
pe cel care a conspirat cu mama sa să îl ucidă.

Plasat în 1947, când Partidul Comunist tocmai a luat
puterea în Ungaria, filmul urmăreşte o dezbatere, care
riscă să escaladeze în bătaie, între un grup de studenţi
comunişti şi un grup de studenţi de la un seminar
catolic.
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Best of - Piaţa Traian
Succes de public /
Un triomphe
2020, 105 min., Franţa
Regie: Emmanuel Courcol
Distribuţie: Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho

Patru prieteni, toți profesori la liceu, decid să pună
în practică teoria unui psiholog norvegian conform
căreia oamenii s-ar fi născut cu un deficit de alcool în
sânge și că un consum moderat ne deschide mințile,
ne face mai creativi și mai relaxați. Fiecare dintre ei
acceptă provocarea cu o rigoare aproape științifică,
sperând că le va face viața mai bună. Deși, la început,
rezultatele sunt încurajatoare, situația scapă rapid de
sub control.
Festivaluri: Cannes, Toronto, San Sebastian, Premiul
Oscar pentru cel mai bun film internaţional

În absenţa dvs. /
Sorry We Missed You
2019, 101 min., Marea Britanie/Franţa/Belgia
Regie: Ken Loach
Distribuţie: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys
Mcgowan

Etienne, un actor adesea șomer, dar cu o personalitate
carismatică, înființează un atelier de teatru în pușcărie,
unde aduce laolaltă un grup de deținuți pentru
a pune în scenă faimoasa piesă „Așteptându-l pe
Godot”. Repetițiile merg bine, umorul natural al trupei
cucerește publicul și totul pare a fi un mare succes.
Până în ziua în care urmează să dea lovitura la marea
premieră de la Paris.
Festivaluri: Cannes, Toronto, Premiile Academiei
Europene de Film - Cea mai bună comedie
Filmul este adus cu sprijinul Institutului Francez din
Timişoara

Încă un rând /
Another Round

(+15)

2020, 115 min., Danemarca/Suedia/Olanda
Regie: Thomas Vinterberg
Distribuţie: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus
Millang

Ricky, Abby și cei doi copii ai lor locuiesc la Newcastle.
Sunt o familie puternică și au grijă unii de alții, chiar
dacă se zbat în datorii. Rămas temporar fără loc de
muncă, Ricky vede o șansă formidabilă atunci când se
ivește ocazia să fie curier și șofer pe propria sa mașină.
Abby, soția sa, îngrijitoare la domiciliu, îl ajută să-și
împlinească visul vânzându-și propria mașină, astfel
încât Ricky să își cumpere o autoutilitară și să devină
șofer independent. Însă curând Ricky descoperă că
trebuie să dea socoteală firmei de transport care îi
repartizează cursele și îi controlează munca și, în final,
viața sa și pe cea a familiei.
Festivaluri: Cannes, Toronto, San Sebastian
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Filme bănăţene
Oamenii Drumului: Terra
Banatica

Sălbăticia din Carpaţi,
bogăţie pentru oameni

2022, 68 min., doc., România
Regie: Mircea Gherase

2016, 30 min., doc., România
Regie: Cristian Ilea

Filmat, regizat și editat de timișoreanul Mircea Gherase,
documentarul surprinde amenajarea celui mai lung
sector de pe traseul Via Transilvanica: Caraș-Severin.
Fără să-și fi propus asta, filmul e o scrisoare de dragoste
pentru România și natura sa. Și dovada că cel mai bun
mod de a-ți cunoaște țara este să o iei la pas. S-ar putea
să descoperi lucruri nebănuite. Mai mult, s-ar putea să
găsești câte ceva și despre tine.

O zonă sălbatică e aceea în care procesele naturale
se desfășoară firesc: nici viața speciilor, nici peisajul
nu sunt modificate substanțial de om sau afectate
de activitățile lui. Puține astfel de zone au mai rămas
în Europa și, de aceea, valoarea lor e, cu fiecare zi,
mai mare: doar aici mai găsim specii care altădată
împânzeau continentul, doar aici peisajul e încă acela
al începutului de lume. Sud-vestul României este una
dintre puținele astfel de zone din Europa.

Satul de marmură
2012, 20 min., doc., Marea Britanie/România
Regie: Ioana Dorobanțu-Gordon

Vecinii - un film despre
convieţuirea cu urșii
2022, 22 min., doc., România
Regie: Cristian Ilea

Povestea unei localități depopulate din județul
Hunedoara este relatată chiar de ultimii săi locuitori
permanenți, pe care echipa de filmare i-a găsit în sat
în perioada 2011-2012. Mărturiile acestora conturează
discret tema exodului din satele românești, precum
și nostalgia față de viața comunităților rurale de
odinioară. Filmul este proiectat pentru prima dată întrun festival din Timişoara, marcând aniversarea unui
deceniu de la apariţia sa.
Festivaluri: Open City Docs Fest, UrbanEye Film Festival
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Realizat în cadrul proiectului LIFE #EuroLarge
Carnivores, documentarul oferă o nouă perspectivă
asupra importanței carnivorelor mari. Prin relatările
vânătorilor, ciobanilor și experților în protecția naturii
vom înțelege cum își privesc unii dintre noi vecinii urși,
lupi și râși.
Proiecţia filmelor “Sălbăticia din Carpați, bogăție pentru
oameni” şi “Vecinii - un film despre conviețuirea cu urșii”
va fi urmată de un atelier dedicat copiilor şi adolescenţilor
despre filmarea vieţii sălbatice, susţinut de operatorul şi
regizorul Cristian Ilea

Filme bănăţene
Triplex Confinium
2021, 23 min. doc., România
Regie: Maria Bălănean

Un regizor aspirant și cameramanul său încearcă
să filmeze un poem cu un actor neprofesionist dar
expresiv.

Șoarecele B
2021, 18 min., animație, România
Regie: Ion Ioachim Stroe

Beba Veche, punctul de întâlnire a trei țări: România,
Ungaria și Serbia. O dată pe an, localnicilor li se
reamintesc particularitățile poziției lor. Absurditatea
reglementărilor e văzută prin ochii unui bătrân din
Beba Veche în chiar ziua când granița triplă se deschide.

Republica Lubeniţă
2021, 40 min. doc., Ungaria
Regie: Katalin Erdődi, Máté Kőrösi, Antje Schiffers,
Orsolya Török-Illyés

În liniștitul oraș Genopolis, doctorul Fronius, profesor
de psihologie, începe o serie de experimente,
intenționând să răstoarne teoria lui Darwin. El
urmărește să demonstreze că șoarecii sunt capabili
de empatie. Minunea însă durează puțin. Instinctele
primează în această animație inspirată de scrierile
lui I.D. Sîrbu. Actori principali: Șerban Pavlu, Andrei
Huțuleac, Ovidiu Mihăiță.

LI8E9
2022, 24 min., doc., România
Regie: Ioana Satmari, Fabian Leiba

Patru artiști invită un grup de localnici din regiunea de
sud-est a Ungariei să facă o piesă de teatru împreună.
Câmpuri de lubeniță, salonul unei coafeze, un raliu
auto și clubul vânătorilor oferă fundalul întâlnirilor
și repetițiilor care dau formă piesei. Sunt împletite
povești personale, amintiri, pasiuni cu tensiunile
locale legate de cultivarea lubeniței. Spectacolul este
prezentat la piața de legume și fructe, oferind o privire
unică asupra vieții oamenilor.

Tunel
2022, 7 min., experimental, România
Regie: Bogdan Pușlenghea

Viața noastră se învârte în jurul dorinței de libertate.
Revoluția din 1989 a fost despre recâștigarea ei.
Nicoleta a simțit pentru prima dată acest sentiment la
vârsta de 14 ani, când a strigat „libertate” la Baricada din
București. Evenimentele care au urmat au determinat-o
să nu renunțe niciodată la luptă. “LI8E9” este mărturia
unei persoane care își descoperă puterea.
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Străjerii Deltei

Ceau, Junior!

2021, 85 min., România
Regie: Liviu Mărghidan

cum am vrea să fim tratați și noi. La final, vă invităm
să găsiți legătura dintre cei patru iepuri arctici, leul
care se antrenează de zor să devină mai bun la sport,
timidul chelner pinguin care trebuie să pregătească
o petrecere aniversară perfectă, cățelul care îi ajută
pe oamenii nevăzători să treacă strada și urșii polari
nevoiți să se adapteze într-un loc nou, unde nu
seamănă deloc cu cei care locuiesc deja acolo.

Timişoara la cutie –
Atelier de creaţie pentru
copii
(Recomandare de vârstă: 7+)

Mai mulţi copii îşi petrec vacanţa de vară într-o tabără
din Delta Dunării, unde învaţă cum să supravieţuiască
în sălbăticie. Într-o zi, în timp ce curăţă apele Deltei
de sticle de plastic, dau peste doi braconieri care
pescuiesc ilegal folosind un dispozitiv electric. Acum
copiii au o misiune importantă!

Animest prezintă:
Scurtmetraje de animaţie pentru copii

Prieteni vechi, prieteni noi
(+4) (64 min.)

Selecție de 12 filme de animație potrivite pentru copii
de la 4 la 100 de ani, câteva dintre cele mai îndrăgite
scurtmetraje prezentate în ultimii ani la Minimest secțiunea Festivalului Animest dedicată publicului
tânăr. O oră plină de culoare, de sunete jucăușe, de
forme geometrice care se transformă în feluri inedite,
de personaje imaginare sau care seamănă mult cu
oamenii din jurul nostru, o invitație să îngrijim natura,
să găsim soluții pentru a avea o planetă mai curată,
să-i tratăm pe cei din jur cu respect și toleranță, așa

17

Dacă anul acesta Ceau, Cinema! va cuprinde pentru
prima dată proiecții într-un cinematograf recondiţionat
din oraș, copiii vor avea ocazia să își construiască
propriul cinematograf - macheta Cinematografului
Studio, din colecția “Timișoara la cutie”. Și pentru că
cinematograful fără film e pustiu, partea a doua a
atelierului va fi dedicată afișelor de film, pe care le vor
desena tot micii creatori, sub îndrumarea cunoscutului
ilustrator de cărți de copii și autorul afișului "Born to
Film" al acestei ediții a festivalului, Dan Ungureanu.

Atelierul Ceau, Cineva! featuring InLight Center
Atelierul Ceau, Cineva! este organizat în acest an în
parteneriat cu şcoala de actorie InLight.
Pasionaţii de film selectaţi vor participa pe parcursul
Ceau, Cinema! la un curs de actorie susţinut de actriţa,
scenarista şi regizoarea Alina Grigore.
Cursanţii vor învăţa de la Alina Grigore şi echipa ei
instrumentele pe care le foloseşte tehnica de actorie
de film InLight, de la explorarea propriei personalităţi
şi a personalităţii celuilalt, la lucrul în echipă, studierea
limbajului cinematografic, învăţarea termenilor uzuali
pe platoul de filmare şi crearea unui C.V. şi a unui
headshot pentru cariera de actor de film.
Atelierul Ceau, Cineva! este adresat în acest an
persoanelor de peste 16 ani interesate să afle mai
multe despre actorie. Participarea este gratuită.

Alina Grigore este actriţă, scenaristă şi regizoare. A
jucat în filme precum “Aurora” (2011), în regia lui Cristi
Puiu, şi “Din dragoste cu cele mai bune intenţii” (2011)
şi “Ilegitim” (2016), ambele în regia lui Adrian Sitaru.
Debutul său în regie, “Crai nou” (2021), a obţinut
anul trecut premiul cel
mare, Scoica de Aur, la
San Sebastian, cel mai
important festival de film
din Spania.
În 2011, a creat şcoala de
actorie InLight, pe care
o conduce împreună cu
actorul Robi Urs.
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Animest prezintă:

Filme la Gottlob

Scurtmetraje de animaţie pentru copii

Prieteni vechi, prieteni noi
(+4) (64 min.)

Mai mulţi copii îşi petrec vacanţa de vară într-o tabără
din Delta Dunării, unde învaţă cum să supravieţuiască
în sălbăticie. Într-o zi, în timp ce curăţă apele Deltei
de sticle de plastic, dau peste doi braconieri care
pescuiesc ilegal folosind un dispozitiv electric. Acum
copiii au o misiune importantă!

Berliner
2020, 95 min., România
Regizor: Marian Crişan
Distribuţie: Ovidiu Crişan, Ion Sapdaru

Selecție de 12 filme de animație potrivite pentru copii
de la 4 la 100 de ani, câteva dintre cele mai îndrăgite
scurtmetraje prezentate în ultimii ani la Minimest secțiunea Festivalului Animest dedicată publicului
tânăr. O oră plină de culoare, de sunete jucăușe, de
forme geometrice care se transformă în feluri inedite,
de personaje imaginare sau care seamănă mult cu
oamenii din jurul nostru, o invitație să îngrijim natura,
să găsim soluții pentru a avea o planetă mai curată,
să-i tratăm pe cei din jur cu respect și toleranță, așa
cum am vrea să fim tratați și noi. La final, vă invităm
să găsiți legătura dintre cei patru iepuri arctici, leul
care se antrenează de zor să devină mai bun la sport,
timidul chelner pinguin care trebuie să pregătească
o petrecere aniversară perfectă, cățelul care îi ajută
pe oamenii nevăzători să treacă strada și urșii polari
nevoiți să se adapteze într-un loc nou, unde nu
seamănă deloc cu cei care locuiesc deja acolo.

Filmul aduce pe ecran o prietenie ciudată între un șofer
de tractor dintr-un orășel de provincie și un politician
de rang înalt din București, în timpul unei campanii
electorale tensionate, într-o satiră despre politică,
corupție și valori morale.
Festivaluri: Moscova, Triesta, TIFF

Donbas

(+15)

2018, 125 min., Germania/Ucraina/Franţa/România
Regie: Serghei Lozniţa
Distribuţie: Valeriu Andriuţă, Boris Kamorzin, Tamara Yatsenko

Străjerii Deltei
2021, 85 min., România
Regie: Liviu Mărghidan

În Donbass, o regiune din Ucraina de Est, are loc un
război hibrid: conflictului armat deschis i se suprapun
crime și jafuri pe scară largă comise de bande separatiste.
În Donbass, războiul se numește pace, propaganda este
rostită ca adevăr și ura este declarată a fi iubire.
Festivaluri: Cannes, Toronto, Rotterdam
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