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KINOdiseea 2017!
Robert Negoiță
Una dintre prioritățile mele a fost organizarea și sprijinirea
unui număr cât mai mare de evenimente culturale. În ultimii
cinci ani, de când am devenit primar, Sectorul 3 al Capitalei a
devenit un model pentru alte administrații locale la acest capitol.
Mă bucur că în acest an putem finanța Festivalul de film pentru
copii KINODISEEA. Le dorim să organizeze un număr cât mai
mare de ediții ale acestui festival.

Ligia Keșișian Mitulescu

La KINOdiseea, continuăm să aducem cele mai bune și educative filme noi pentru copii și tineri. Este important ca
publicul tânăr să regăsească pe marele ecran eroi realiști
cu care să poată empatiza, pe care să-i înțeleagă, în felul acesta descoperindu-se pe sine și acceptând diferitele
tipologii din jurul lor. Filmele din competiția Kinodiseea
Junior îi învață pe copii să respecte natura și oamenii
diferiți, îi îndeamnă să aibă curaj și explică importanța
educației. În competiția de filme pentru tineri avem premiere importante, precum cele mai noi filme realizate de
Andre Techine și Fatih Akin, filme câștigătoare la Sundance,
Veneția sau aflate în competiție la Cannes.

Daniel Mitulescu

E foarte important ca tinerii și copiii să aibă acces la
cultură de calitate, la educație de calitate și să descopere
lumea în care trăiesc, să înțeleagă culturile diverse ale lumii, să accepte oameni diferiți, să empatizeze. Copiii absorb toată informația din jur iar informația care vine din
filmele mainstream sau din media nu e întodeauna cea mai
potrivită sau de calitate. Vrem să sădim dragostea pentru
cinema de autor pentru că suntem convinși că cei mici care
devin adulți educați și deschiși pot schimba ceva în bine în
țară, în lume. Eu consider că mersul la cinema este ocazia
perfectă de a petrece timp de calitate cu copilul tău, într-o
lume a vitezei.
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Merlin Pitois

FRANŢA, REGIZOR – „CUȘCA” (CALUP 15-18 ANI)

Originar din Bretania (Franța), unde a studiat Istorie și Științe Politice, Merlin și-a făcut intrarea în cinematografie în Rennes. Lucrează ca jurnalist și critic de film pentru radiouri și
presă locală. În Rennes a mai lucrat și ca prim asistent de regizor pentru diverse producții de
scurtmetraje. După aceea s-a mutat in Casablanca (Maroc), unde a lucrat, pe parcursul câtorva ani, pentru regizori marocani celebri: Nabil Ayouch, Hicham Lasri… În Casablanca a realizat
o piesă de teatru – „Sleuth”, adaptată după scenariul cu același nume al lui Anthony Shaffer.

Anastasija Bräuniger

INVITAțI speciali - KINODISEEA 2017

GERMANIA, REGIZOARE – “CHAMPIONS” (CALUP 12-15 ANI)

Anastasija Harrowna Bräuniger s-a născut în Berlin, în 1988. A crescut în Moscova, în
sudul Angliei și în Germania. A studiat actoria la Hochschule für Musik und Theater Rostock, iar pe parcursul studiilor și-a produs produs propriile piese de teatru. În 2013, Anastasija a pus bazele grupului artistic berlinez: „corporația porcilor zburatori”, din care fac
parte actori, muzicieni și scriitori. În 2014 a primit premiul Proskenion Nachwuchsförderpreis, pentru artele spectacolului.

Nicolae Negar

REPUBLICA MOLDOVA, REGIZOR – “EVADAREA” (CALUP 15-18 ANI)

Absolvent al AMTAP la specialitățile: Regie Film/TV (licență), Regie Film Documentar
(masterat). Participant la diferite festivaluri internaționale de film din: Rusia, Bulgaria, Gruzia, Germania, SUA, India, Serbia, Franța, România și Moldova. Laureat al
Forumului Cinematografic „Viteazul de Aur” din Rusia și al Festivalului „Filmul Anului
Ortodox” din România, pentru scurtmetrajul „11:30”.

Radu Voinea

ROMÂNIA, DIRECTOR DE IMAGINE – “TIKI-TAKA” (CALUP 6-9 ANI)

Radu Voinea a absolvit Facultatea de Imagine de Film și Tv din cadrul UNATC București
în anul 2010 și Masterul de Imagine de Film în anul 2013. În același an câștigă premiul
de imagine pentru scurtmetraj romanesc la Cinemaiubit cu scurt-metrajul “1969”, filmat
pe 35mm și regizat de Alexandru Ispas. În 2014 participă la Festivalul Film Spring Open,
unde obține bursa Polish Society of Cinematographers; în 2015 participă la Sarajevo Talent Campus, unde îl are ca profesor pe directorul de fotografie Fred Kelemen.

Adrian Băluță

ROMÂNIA, REGIZOR – “THE DOG AND A LITTLE BIRD” (CALUP 3-6 ANI)

A terminat Grafica la N.Tonitza in 1992. Tot de atunci a început să lucreze în domeniul
animaţiei la Dacodac Studio până în 2009. Din 2009 şi până în prezent lucrează la Ubisoft ca
Senior Animator. A debutat ca regizor in 2005 cu “Dream Forest”, primul meu scurt metraj
de animaţie. Au urmat “A New Evolution” (2007), “Traveling with my Thoughts full of Hope”
şi “The Dog and a Little Bird” (2011), “The Power of Ten Months” (2013). Din 2014 lucrează
la “Brave Chicken”, un nou scurt metraj de animaţie pe care speră sa-l termine.

Alejandro Andrade Pease

MEXIC, REGIZOR – “CUERNAVACA”

Alejandro Andrade s-a născut în Mexico City. A studiat Comunicare la Universitatea Anahuac, din Mexico City, şi film, la CUEC, Şcoala de Film a Universității Naționale din Mexic
(UNAM). Ca regizor, a lucrat la filme documentare pentru TV Española (Spain) şi ONCETV
(Mexic). Premiile sale pentru regie includ şi premiul Institutului Mexican de Film (IMCINE),
din 1998, pentru “Esta hermosa cadena”. Scurtmetrajul lui “Juego de manos” (2004) a fost
selectat în peste 20 de festivaluri internaționale de film, inclusiv Clermont-Ferrand.

Corentin Fila

FRANŢA, ACTOR – “BEING 17”

Corentin Fila s-a născut în 1988 și este fiul lui David-Pierre Fila, regizor, și a unei mame
profesoare. După studii în economie, tânărul a început o carieră ca manechin. În 2012,
Corentin începe studiile la Cours Florent din Paris, pentru a deveni comedian, după ce a
fost fascinat de spectacolul de teatru „The Suit” a lui Peter Brook. Câțiva ani mai tîrziu,
în 2016, actorul devine cunoscut. Remarcat de André Téchiné în timpul unui casting,
primește un rol în filmul acestuia, Când ai 17 ani.
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MOUNTAIN MIRACLE / MIRACOLUL DE PE MUNTE

COMPETIȚIE
premieră națională
(germania, 97’)
RECOMANDARE DE VARSTĂ :
clasele IV-VIII
Regie : Tobias Wiemann

Mențiune specială la
categoria Generation Kplus Berlinale 2017
Mențiunea Juriului Tânăr la
TIFF Kids International Film
Festival

Miracolul de pe munte e un film german despre o fată
care se luptă cu astmul și este dusă la tratament într-o
clinică din Tirolul de Sud. Nu după mult timp, ea se decide să părăsească acest loc iar curând își va face un nou
prieten, în mod neașteptat. Împreună, aceștia încearcă
să ajungă pe vârful unui munte, unde conform legendelor, ea poate fi vindecată. Câștigător al unei mențiuni
speciale la Festivalul de film de la Berlin – 2017.

CLOUDBOY / îmblânzitorul de reni

Mountain Miracle is a german film about a girl struggling
with asthma, who is taken to a clinic in South Tyrol to
be cured. After some time she decides to get out of this
hell (that’s how she feels about it) and soon she’ll meet
a new friend. Together they try to reach the peak of a
mountain where, according to an old custom, she can
be healed. Winner of Special Mention in Berlinale 2017
- Generation

COMPETIȚIE
(suedia, 78’)
RECOMANDARE DE VARSTĂ :
clasele IV-VIII
Regie : Meikeminne
Clinckspoor
Marele premiu la Festivalul
Internațional pentru copii
Kristiansand, în competiție la
TIFF Kids

Niilas e un băiat de 12 ani care a trăit la oraș cu tatăl
său de când își amintește și abia dacă își cunoaște mama
suedeză. Vara asta, Niilas trebuie să călătorească, împotriva voinței lui, în Laponia unde, mama sa și noua ei
familie trăiesc printre Sami – un popor de crescători de
reni. În pofida unei primiri călduroase, Niilas se închide în
sine. Singura persoană care poate ajunge la el e sora lui
vitregă, Sunnà. Migrația renilor e în plină desfășurare iar
Niilas trebuie să dea și el o mână de ajutor.
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Twelve-year-old city boy Niilas has been living with his
father for as long as he can remember and barely knows
his Swedish mother. This summer, Niilas has to travel to
Lapland much against his will where his mother and her
new family live amongst the Sami, an indigenous reindeer-herding people. Despite a warm welcome, Niilas retreats inwards. The only one who can get through to him
is his half-sister Sunnà. The reindeer migration is fully
underway and Niilas has to lend a helping hand.

Casper and Emma: Go hiking / Casper și Emma în excursie

COMPETIȚIE
(norvegia, 83’)
RECOMANDARE DE VARSTĂ :
grădiniță, clasele I-IV
(dublat în română)
Regie : Arne Lindtner-Naess

Casper și Emma se pregătesc pentru o captivantă
aventură împreună cu familiile lor, în munții Norvegiei. Fără dar și poate animalele lor preferate de pluș,
Domnișoara Iepure și Puiul de Leu îi vor însoți. După ce
cele mai importante reguli au fost discutate și echipamentul de drumeție a fost aranjat în rucsacuri, sunt
pregătiți de ducă. Dar Casper e cu gândul în altă parte:
vrea să îi găsească un tată nou Emmei! De când aceasta
și-a pierdut tatăl, mama ei, Maria, este singură.

LITTLE HARBOUR / Micul port

Casper and Emma prepare themselves for an exciting
camping adventure together with their families in the
mountains of Norway. It goes without saying that their
stuffed animals Miss Rabbit and Lion Cub will accompany them. After the most important rules have been
discussed and the hiking equipment has been stowed
in the backpacks, they are ready to go. But Casper has
something else in mind: he wants to find a new father
for Emma!

COMPETIȚIE
(slovacia, 90’)
RECOMANDARE DE VARSTĂ :
clasele V-VIII
Regie : Iveta Grófová

Ursul de Cristal - Generation
Kplus - Berlinale 2017
Cea mai bună actriță - Neisse
Film Festival

Pentru Lucia, Jarka nu e nimic mai mult decât una din
cele mai bune prietene ale sale. Jarka, însă, la cei 12
ani ai săi, ar prefera să fie altfel. Ar prefera ca mama
ei să încerce să fie o mamă adevărată. Jarka visează
să aibă o familie adevărată și o casă la malul mări.
Rămasă singură găsește întâmplător în gară doi gemeni
nou-născuți abandonați și se decide să aibă grijă de ei.
Grădina magică a bunicii devine un paradis unde ea
poate să ia rolul unui părinte adevărat, împreună cu
Kristian, vecinul ei cu părinți mult prea grijulii.

For Lucia, Jarka is nothing more than a best friend. Tenyear-old Jarka doesn’t see it that way though. She would
much rather have her mom try to be a mother instead.
Jarka dreams of having a real family and a house by the
sea. Left on her own, she stumbles upon twins infants
abandoned at the train station and decides to take them
in. Her grandmother’s enchanted garden becomes a safe
haven where she can take on the role of a parent together with her neighbour Kristian, who himself suffers from
overprotective parents.

9

HEARTSTRINGS / INIMă îN BRAILLE

COMPETIȚIE
premieră națională
(franța, 85’)
RECOMANDARE DE VARSTĂ :
clasele IV-VIII
Regie : Michel Boujenah

Premiul Publicului și Premiul
Juriului Copiilor la festivalul de
film de la Zlin

Marie suferă de o boală degenerativă a ochilor și știe că
va trebui să trăiască în întuneric. În mijlocul anului școlar,
părinții ei o internează la un Institut pentru nevăzători,
însă ea plănuiește să concureze pentru un loc într-o
prestigioasă școală de muzică.

UP IN THE SKY / printre stele

Marie suffers from a degenerative eye disease and knows
she will have to live in the dark. In the middle of the school
year, her parents board her at an Institute for the blind, but
she has plans to compete for a place in a prestigious music
school.

COMPETIȚIE
premieră națională
(suedia, 82’)
RECOMANDARE DE VARSTĂ :
grădiniță, clasele I-IV
(dublat în română)
Regie : Petter Lennstrand

Cel mai bun film pentru copii
- Zurich 2017, în competiția
Generation Kplus - Berlinale
2017

“Nu există polițiști în spațiu. Nu există reguli.” “Și
părinții nu trebuie să muncească tot timpul. Cel puțin
nu când e ziua ta.” Pottan ar trebui să își petreacă
vacanța la o fermă de ponei, dar părinții ei, care sunt
mereu ocupați își lasă din greșeală fiica de 8 ani la o
curte de reciclare. După o scurtă discuție, bizarii locuitori ai curții se decid să o primească pe fată și astfel, aceasta devine parte a unei misiuni spațiale secrete. Cu toții sunt siguri că acolo sus vor găsi comori
nemaivăzute și li se vor împlini toate visurile.
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‘There are no cops in space. No rules.’ · ‘And parents don’t
need to work all the time. At least not when it’s your birthday.’ Pottan is supposed to be spending her holidays at a
pony farm, but her parents, who are always busy, end up
leaving their eight-year-old daughter at a recycling yard by
mistake. After a short discussion, the strange residents of
the yard decide to take in the girl and she unexpectedly
becomes part of a secret space mission. They are all sure
that up there they will find fabulous treasures and the fulfillment of their dreams.

Summer 1993 / Vara lui 1993

COMPETIȚIE
(spania, 97’)
RECOMANDARE DE VARSTĂ :
clasele V-VIII
Regie : Carla Simón

Premiul pentru cel mai bun
film de debut
Marele Premiu al Juriului
International la categoria
Generation Kplus

Marea descoperire din Berlinala din 2017, unde a luat
premiul pentru Cel mai bun lungmetraj de debut, comoara autobiografică a Carlei Simón este una din cele
mai evocative și emoționale reprezentări ale copilăriei
din ultimii ani și marchează apariția unei noi mari voci în
lumea cinematografiei. În vara anului 1993, după moartea părinților săi, Frida (6 ani) este obligată să se mute
din agitata Barcelona, undeva în provinciile Catalane ca
să locuiască cu unchiul și mătușa ei, noii săi tutori.

“The breakout critical discovery of the recent 2017
Berlinale, where it was named Best First Feature, Carla Simón’s autobiographical jewel is one of the most
evocative and affecting depictions of childhood seen
in years, and marks the arrival of a major new voice
in world cinema. In the summer of 1993, following
the death of her parents, six-year-old Frida is forced
from bustling Barcelona to the Catalan provinces to
live with her aunt and uncle, her new legal guardians.

THE BIG BAD FOX / Vulpea cea mare și rea și alte povești

COMPETIȚIE
(fRANTA, 83’)
RECOMANDARE DE VARSTĂ :
grădiniță, clasele I-IV
(dublat în română)
Regie : Benjamin Renner,
Patrick Imbert
Ursul de Cristal - Generation
Kplus - Berlinale 2017
Cea mai bună actriță - Neisse
Film Festival

Oricine crede că la țară e liniște și pace se înșală amarnic.
Aici găsim animale foarte agitate, o vulpe care crede că e
cocoș, un iepure care se comportă ca o barză și o rață care
vrea să îl înlocuiască pe Moș Crăciun. Dacă vrei o vacanță
liniștită, nu e acesta locul potrivit.

Whoever thinks that the countryside is calm and peaceful
is mistaken. In it we find especially agitated animals, a Fox
that thinks it’s a chicken, a Rabbit that acts like a stork,
and a Duck who wants to replace Father Christmas. If you
want to take a vacation, keep driving past this place.

11

OWLS AND MICE / bufnițe și șoricei

COMPETIȚIE
premieră națională
(olanda, 80’)
RECOMANDARE DE VARSTĂ :
grădiniță, clasele I-IV
(dublat în română)
Regie : Simone Van
Dusseldorp
în competiția Generation
Kplus - Berlinale 2017

Meral (8 ani) tocmai s-a mutat într-un oraș nou. Ea
încearcă să-și facă noi prieteni la școală înainte de tabăra
de toamnă, acest lucru însă e mai greu decât pare. Acasă
se împrietenește cu un șoricel care locuiește în noua
ei cameră, pe care îl numește Peepeep. Ca părinții ei
să nu cumva să îl omoare cât ea e plecată, aceasta îl ia
pe Peepeep cu ea. Mulțumită șoricelului, Meral își face
neașteptat noi prieteni. Când o bufniță prinde șoricelul,
Meral dă vina pe noii ei prieteni.

Meral (8 years) just moved into a new town. She tries
to make friends at her new school before their autumn
school camp, but this is harder than expected. At home
she befriends a little mouse that lives in her new room,
which she calls Peepeep. Afraid that her parents will kill
Peepeep while she is away, she secretly takes him with
her. Thanks to the mouse, Meral makes some unexpected new friends. When an owl catches the little mouse,
Meral blames her new friends.

The girl down Loch Anzi / Fata din Loch Anzi

COMPETIȚIE
premieră națională
(elveția, 87’)
RECOMANDARE DE VARSTĂ :
clasele V-VIII
Regie : Alice Schmid

în competiția Best International Documentary - Hot
Docs Canadian
International Documentary
Festival

O legendă a unei fete captive într-un mic canion din
munții Elveției îi vrăjește pe toți locuitorii zonei. Pentru
Laura, o fetiță de 12 ani, legenda a devenit o adevărată
obsesie. Aceasta își petrece zilele simțindu-se izolată de
familia ei și de comunitatea în care trăiește, notându-și
gândurile și emoțiile de zi cu zi în jurnalul ei. Un nou
băiat în oraș îi schimbă rutina, Laura găsind în el un
prieten cu care poate să împărtășească sentimente
dar și curiozitatea ei despre secretul care se ascunde
în prăpăstii.
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Deep within a gorge in the Swiss mountains, a mysterious
legend of an imprisoned girl casts a spell on the area’s inhabitants. For 12-year-old Laura, the legend is something
of a quiet obsession. She spends her days feeling mostly
isolated from her family and community of charcoal burners, documenting her everyday thoughts and feelings in her
diary. The arrival of a young boy to her town shakes up her
routine, as she finds a companion with whom to share her
feelings and her curiosity about the secret that could be hidden in the chasm below.

CUERNAVACA

COMPETIȚIE
premieră națională
(MEXIC, 88’)
RECOMANDARE DE VARSTĂ :
clasele VI-VIII
Regie : Alejandro
Andrade

Blanka, o fetiță filipineză orfană, de unsprezece ani, își
câștigă traiul cerșind și furând de pe stradă. Cea mai
mare dorință a Blankăi este să fie adoptată, așa că îi vine
ideea de a-și cumpăra o mamă cu 30 000 de Pesos. Întro zi îl întâlnește pe muzicianul stradal orb, Peter, cu ajutorul căruia descoperă nu doar că are talent muzical, dar
și ce înseamnă prietenia adevărată. Visul Blankăi de a-și
cumpăra o mamă este repede dat uitării, atunci când ea
și Peter încep să cânte într-un bar. În sfârșit au bani, un
acoperiș deasupra capului și împreună formează o familie.

Eleven-year-old Philippine orphan girl Blanka earns her
living by begging and stealing on the street. Blanka’s
greatest wish is to be adopted. So she comes up with the
idea of buying a mother for 30,000 Pesos. One day she
meets the blind street musician Peter. Through him she
not only discovers her musical talent, but also learns what
true friendship means. Blanka’s dream to buy a mother
is quickly forgotten when she and Peter start playing as
musicians in a bar. Finally they have money, a roof over
their heads and are a family. But happiness is short-lived.

Atelier de scenografie si costume de film
Adeline Andreea Badescu (15 participanti, 12-15 ani)

Atelier de actorie
Diana Cavallioti (15 participanti, 7-12 ani)

Atelier de Storytelling
+ 1 atelier
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JURIU - KINODISEEA : JUNIOR
KOHKI HASEI
Născut în Okayama, Japonia, Kohki Hasei a călătorit
prin lume pentru a realiza scurtmetraje și fotografii.
În 2015, a prezentat la ediţia cu numărul 72 a Festivalului de Film de la Veneţia „Blanka” (Italia, Filipine), un film despre copiii străzii din Filipine, realizat
în asociere cu Bienala din Veneția și College Cinema.
„Blanka” a primit două premii la Festivalul de Film de
la Veneția și 17 distincții la alte festivaluri din lume.

JAROSLAVA HYNŠTOVÁ
Jaroslava Hynštová s-a născut în 1977 în Slavičín,
Cehia. A studiat filmografie și filologie engleză
la Universitatea Palacky din Olomouc, Cehia. Din
2005, lucrează ca dramaturg și curator de filme
la Festivalul Internațional de Film pentru Copii și
Adolescenți din Zlín. Ca reprezentant al acestui Festival, a făcut parte din jurii internaționale (Coreea
de Sud, Estonia, Suedia, Franța, Germania etc.).

ANETA OZOREK
Aneta Ozorek este curator la festivaluri de film, producător
și expert în studii de film. Are o experiență de 15 ani în
producția de evenimente cinematografice, workshop-uri
educaționale, expoziții și festivaluri în Polonia și
Europa. Realizează programul pentru Sneakers Film Festival în Varșovia, este director al secțiunii de scurtmetraje
la Visegrad Animation Forum din Cehia și coordonator al
Asociației de Producători Polonezi de Animații.
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JURIU - KINODISEEA : SCURTMETRAJE
ANA ULARU
Ana Ularu s-a născut în 1985, în București, România. Și-a
început cariera în actorie la vârsta de 9 ani. De când a absolvit cursurile Universității Naționale de artă teatrală și
cinematografică „I.L. Caragiale” din București, a apărut
în peste 30 de scurtmetraje, filme de televiziune, seriale
și filme de lung metraj. Este de asemenea o actrița de
teatru cu experiență și a jucat în piese de Shakespeare și
Brecht, câștigând premii pentru prestațiile sale.

CĂTĂLIN OLARU
Critic de film și director artistic al festivalurilor Divan
Film Festival și HipTrip Travel Film Festival. Din 2009,
publică în revistele Cultura, FILM și Kamikaze, precum
și pe platforma Blogurile Adevărul și www.postmodern.ro. În 2012, devine primul câștigător al bursei Alex
Leo Şerban pentru critică de film, acordată în cadrul
Transilvania International Film Festival de Asociaţia
pentru Promovarea Filmului Românesc.

TUDOR BOTEZATU
Tudor Botezatu a intrat în industria cinematografică în
urmă cu zece ani, iar pe perioada studenției a lucrat pe
post de căutător de locații pentru filme, asistent de platou, ajutor de scenarist, al doilea și primul asistent de
regizor – le-a făcut cam pe toate. Iar această experiență
diversificată l-a modelat în regizorul care este acum, adică
unul: atent, îndrăzneț, ager, muncitor, bun comunicator și
foarte bun în a rezolva problemele ivite.
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SCURTMETRAJE - KINODISEEA - JUNIOR
3-6 ani
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FILM

REGIZOR

AN

ȚARĂ

LUNA ALBINELOR

WOLFGANG WEIGL

2016

ELVEŢIA

KAPKAPPI

KEYUR DEKATE

2016

INDIA

ZIUA ÎN CARE AM CÂŞTIGAT ÎN FAŢA
FURTUNII

HUGHES VALIN

2016

FRANŢA

JUBILEUL

CORALIE SOUDET
CHARLOTTE PIOGÉ
MARION DUVERT
MARION EL KADIRI
AGATHE MARMION

2016

FRANŢA

FRED

LEFTCHANNEL

2016

USA

Câinele şi micuţa pasăre

Adrian Băluţă

2011

ROMÂNIA

Strică-tot

Eleanor Stewart

2016

UK

Johanne

Anna-Ester Volozh

2017

UK

Bună dimineaţa, lună

Christoph Brehme

2015

ITALIA

Pe gustul meu

Jitendra Rai

2016

INDIA

Îngrijit

Samantha Armiger

2016

USA

SCURTMETRAJE - KINODISEEA - JUNIOR
6-9 ani
FILM

REGIZOR

AN

ȚARĂ

Hugo Bumfeldt

Éva Katinka Bognár

2016

Ungaria

Cleopatra-Nu-i-Treaba-Ta

Chams Chitou
Charlotte Lebreton
Lucie Loiseau
Mikahel Meah
Maxime Monier
Marc Razafindralambo
Aymeric Rondol
Jonathan Salvi
Anthony Trefleze

2016

Franţa

Vecinul din copac

Eddy Hohf
Fynn Grosse-Bley
Patrik Knittel

2016

GERMANIA

Niciodată fără proteză

Hugo Favre
Alice Coutelle
Thomas Dibet
Eliette Gibaud
Cerise Grefferat
Guillaume Jarrosson
Thi Bich PhamThibault Spieser

2016

FRANŢA

Mustăţi visătoare

Pulkit Datta

2017

USA

E roşie ca focul

Els Decaluwe

2016

BELGIA

TIKI-TAKA

Ioana Mischie

2016

ROMÂNIA

Un elefant pe lună

Benjamin Barthélémy

2016

Franţa

Întreabă-ţi degetele

Ineke Goes

2015

OLANDA
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SCURTMETRAJE - KINODISEEA - JUNIOR
9-12 ani
FILM

REGIZOR

AN

ȚARĂ

Vară cu Monkey King

Ewing Luo

2016

China

Gumă de mestecat

Vladislav Levchenko

2017

UNGARIA

La sud de Crăciun

Juan Pablo Anselmi

2017

Argentina

Christos şi Dimitra

AMERISSA BASTA

2015

GRECIA

Jucăria mea uriaşă

Shengbo Wang

2016

Hong Kong

Petrecerea

Jenni Kangasniemi

2015

FinlandA

Raiul copiilor

Amir Masoud Soheili

2017

INDONEZIA

SCURTMETRAJE - KINODISEEA - JUNIOR
12-15 ani
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FILM

REGIZOR

AN

ȚARĂ

Campionii

Anastasija Bräuniger

2016

GERMANIA

Povestea fierului

Zlatko Kalenikov

2017

MACEDONIA

Vârf de lance

Maximilian Gast

2016

GERMANIA

Planul Emmei

Alexander Conrads

2016

GERMANIA

Şcoala viitorului

Daniele Bonarini

2016

ITALIA

Einstein-Rosen

Olga Osorio

2016

SPANIA

Defectul

Natalka Levina

2016

UCRAINA
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BEING 17 / când ai 17 ani

COMPETIȚIE
(FRANTA, 116’)
RECOMANDARE DE VARSTĂ +16
Regie : André Téchiné

Premiul pentru cel mai bun
film de debut
Marele Premiu al Juriului
International la categoria
Generation Kplus

“Când ai 17 ani” al regizorului André Téchiné spune povestea a doi băieți care nu-și pot lua mâinile unul de pe
celălalt din motive pe care nici unul dintre ei nu le poate
găsi. Într-o zi Thomas (Corentin Fila) îi pune piedică lui
Damien (Kacey Mottet Klein) în clasă, pornind o serie de
bătăi în curtea școlii care se transformă treptat în ceva
mult mai privat. În timp ce cei doi se atacă, se lovesc și se
feresc de lovituri, camera se mișcă neîncetat de pe unul
pe celălalt, ca și cum ar încerca să găsească exact punctul
unde agresivitatea se termină și incepe dorința.

GOODBYE BERLIN / rămas bun berlin

André Téchiné’s “Being 17” tells the story of two boys
who can’t keep their hands off each other, and for reasons that neither of them can easily identify. One day
Thomas (Corentin Fila) trips Damien (Kacey Mottet Klein)
in class, setting off round after round of angry schoolyard fisticuffs, which gradually shift into more private,
uncharted terrain. As the two circle each other warily,
punching, slapping, dodging and charging, the camera
darts restlessly between them, as though trying to locate
the exact point where aggression ends and desire begins.

COMPETIȚIE
(germania, 93’)
RECOMANDARE DE VARSTĂ +15
Regie : Fatih Akin

Ursul de Cristal - Generation
Kplus - Berlinale 2017
Cea mai bună actriță - Neisse
Film Festival

În pofida faptului că provin din background-uri diferite,
Andrej “Tschick” Tschichatschow și Maik Klingenberg,
ambii de 14 ani, se împrietenesc având în comun rolul
de outsider și sentimentul dureros de plictiseală. Tschick
provine dintr-o familie de ruși repatriați, pe când Malik
vine dintr-o familie bună dar suferă de pe urma alcoolismului mamei sale. Cu o mașină pe care o fură, cei doi
pleacă într-o călătorie ce le va schimba viața. Au existat
multe filme care se preocupă de viețile adolescenților.
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Despite having very different social backgrounds, fourteen year boys Andrej “Tschick” Tschichatschow and Maik
Klingenberg come together through their common role as
outsiders and the painful feeling of boredom. Tschick is
the son of Russian repatriates while Maik comes from a
good family, but suffers from the alcoholism of his mother. With a rickety stolen car, the two youths embark on a
new journey that will change their lives. There may have
been several movies that deal with teenage life.

ALL THESE SLEEPLESS NIGHTS / toate nopțile albe

COMPETIȚIE
premieră națională
(polonia, 100’)
RECOMANDARE DE VARSTĂ +15
Regie : Michal Marczak

Premiul Publicului și Premiul
Juriului Copiilor la festivalul de
film de la Zlin

„Toate Nopțile Albe” a avut premiera în 2016 la festivalul
de film Sundance unde Marczak a câștigat premiul pentru regie în competița pentru documentare World Cinema
Documentary. “Aceasta este Varșovia, anul 2015, văzută
prin intermediul parcurilor, apartamentelor, transportului în comun și al cluburilor. E un loc depresiv, dar care nu
mai pare atât de mohorît mulțumită viziunii lui Marczak
și unui soundtrack sublim de muzică electronică, care fac
lucrurile să arate și să sune uimitor, chiar și atunci când
pe ecran nu se întâmplă prea mare lucru.

HEARTSTONE / piatră pe inimă

All These Sleepless Nights” world premiered at the 2016
Sundance Film Festival, where Marczak won the directing prize in the World Cinema Documentary competition.
“This is Warsaw, circa 2015, as seen through its parks,
apartments, public transportation, and pop-up clubs. It’s
a depressing place, but somehow doesn’t feel that bleak,
thanks to Marczak’s eye and a sublime soundtrack of
trance-like electronic music, which make things look and
sound amazing, even when nothing much of consequence
is happening on screen.

COMPETIȚIE
premieră națională
(islanda, 129’)
RECOMANDARE DE VARSTĂ +15
Regie : Guðmundur Arnar
Guðmundsson
Cel mai bun film pentru copii
- Zurich 2017, în competiția
Generation Kplus - Berlinale
2017

Un sat de pescari izolat din Islanda. Adolescenții Thor și
Christian au parte de o vară turbulentă, unul dintre ei
încearcă să câștige inima unei fete iar celălalt descoperă
sentimente noi față de prietenul lui cel mai bun. Când
vara se apropie de final și natura dură a Islandei își reintră
în drepturi vine momentul când copilăria se transformă
în viață de adult. “E o vastă maiestuozitate nuanțată de
furtună a muchiilor colțuroase de pe coasta Islandei care
inspira o venerație discretă în turiști, călători în scaune
cu rotile și regizori.

A remote fishing village in Iceland. Teenage boys Thor
and Christian experience a turbulent summer as one
tries to win the heart of a girl while the other discovers new feelings toward his best friend. When summer
ends and the harsh nature of Iceland takes back its
rights, it’s time to leave the playground and face adulthood. “There’s a vast, storm-hued majesty to the jagged coastal edges of Iceland that inspires hushed awe in
tourists, armchair travelers and filmmakers alike, but to a
teenager growing up.
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HOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES / cum să vorbești cu fetele la petrecere

COMPETIȚIE
(UK-USA, 102’)
RECOMANDARE DE VARSTĂ +16
Regie : John Cameron
Mitchell
Premiul pentru cel mai bun
film de debut
Marele Premiu al Juriului
International la categoria
Generation Kplus

Sub vraja celor de la Sex Pistols, toți adolescenții din țară
vor să fie punkeri, inclusiv eroul nostru, Enn. Apărând neinvitat la petrecerea reginei locale punk-ului, Boadicea, Enn
descoperă visul oricărui băiat, studente frumoase venite
în schimb de experiență, iar când o cunoaște pe misterioasa Zan, e dragoste la prima vedere. Acești tineri însă sunt,
de fapt, extratereștrii trimiși pe Pământ pentru un ritual
misterios. Când secretul lor e descoperit, îndrăgostitul
Enn trebuie să apeleze la Boadicea și la adepții ei ca să o
salveze pe fata pe care o iubește de la moarte sigură.

SAMI BLOOD / sânge de lapon

Under the spell of the Sex Pistols, every teenager in the
country wants to be a punk, including our hopeless hero
Enn. Crashing local punk queen Boadicea’s party, Enn discovers every boy’s dream - gorgeous foreign exchange students. When he meets the enigmatic Zan, it’s love at first
sight. But these teens are, in fact, aliens from outer space,
sent to Earth to prepare for a mysterious rite of passage.
When their dark secret is revealed, the love-struck Enn
must turn to Boadicea and her followers for help in order to
save the girl he loves from certain death.

COMPETIȚIE
(suedia, 110’)
RECOMANDARE DE VARSTĂ +15
Regie : Amanda Kernell

Ursul de Cristal - Generation
Kplus - Berlinale 2017
Cea mai bună actriță - Neisse
Film Festival

Elle Marja este o fată de 14 ani din comunitatea Sami
de crescători de reni. Expusă rasismului din ani 1930 și
obiect de studiu al cercetărilor rasiale din școală, ea începe să viseze la o viață nouă. Pentru a obține asta ea
trebuie să devină altcineva și să rupă toate legăturile cu
familia și comunitatea din care face parte.
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Elle Marja, 14, is a reindeer-breading Sámi girl. Exposed to the racism of the 1930’s and race biology
examinations at her boarding school she starts dreaming of another life. To achieve this other life she has
to become someone else and break all ties with her
family and culture.

Atelier de actorie de film

Ioana Flora (9 participanti, 15-18 ani )

GHIDATI DE CATRE IOANA, PARTICIPANTII VOR PARCURGE PROCESUL DE LUCRU AL
ACTORULUI LA UN FILM. EI VOR FI IMPARTITI IN TREI GRUPE, FIECARE DINTRE
ACESTEA PRIMIND ACELASI TEXT, INSA CU O INDICATIE DIFERITA DE STARE.
REPETITIILE CELOR MICI VOR FI FILMATE, IAR IOANA II VA AJUTA SA EVOLUEZE DE LA
DUBLA LA DUBLA! LA FINALUL ATELIERULUI, PARTICIPANTII VOR ANALIZA IMPREUNA
PROCESUL DE LUCRU SI REZULTATELE LOR

Atelier de Regie de Film
Merlin Pitois ( 15 participanti, 15-18 ani )

PORNIND DE LA FILMUL LUI MERLIN, DIN COMPETITIA DE SCURT-METRAJE PENTRU
ADOLESCENTI KINODISEEA, PARTICIPANTII VOR ANALIZA CATEVA SECVENTE SI VOR
INVATA CUM SA ORGANIZEZE O POVESTIRE CINEMATOGRAFICA

Atelier de Storytelling
+1 atelier

23

JURIU - KINODISEEA : YOUTH
NICOLAE CONSTANTIN TĂNASE
Nicolae Constantin Tănase şi-a inceput studiile de film
la F.A.M.U. şi a terminat regie-film în cadrul U.N.A.T.C.
in 2009. Filmul sau de licenţă, “Outrageously Disco”, a
câştigat numeroase premii, iar primul său scurt-metraj
independent, “BLU”, i-a adus premiul “Cel mai bun Scurtmetraj Românesc” la TransilvaniaIFF 2012, precum şi alte
premii la festivaluri internaţionale. În 2013, Nicolae a primit premiul pentru ‘Tânără Speranţă’ la Gala Premiilor Gopo.

RADU POTCOAVĂ
După ce a absolvit Universitatea Hyperion din
București, secția Regie, Radu Potcoavă a studiat Dramaturgie Film la Binger FilmLab în Amsterdam, afiliată
Școlii de Artă din Amsterdam. Pasiunea lui pentru film
l-a purtat pe la diferite workshop-uri și specializări
din Europa: Hamburg (Vertical Strategies), Rotterdam
(Cinemart), Berlin (Babylon Workshop; Nipkow Programm) sau Helsinki.

RADU ROMANIUC
Radu Romaniuc a publicat proză scurtă în Argos
Magazine, Catchy Magazine, Suspense Magazine
și în antologia The Best Mystery and Horror (Herg
Benet 2015). Proza sa a fost tradusă în engleză
pentru Jaberwocky Magazine. Scenariul său de
lung metraj „Oameni de treabă” a fost selectat în
programul Albascript din cadrul Balkan Film Market,
Tirana 2017.

24

JURIU TÂNĂR - KINODISEEA : YOUTH
Alexandra Stămătescu
COLEGIUL NATIONAL BILINGV GEORGE COŞBUC, CLASA A 12-A
Ador poveștile. Scrise, povestite, regizate, pictate, fotografiate;
ample, simple, clare, ambigue. Totuși, nu auzeam povești prea des
înainte. Nu mi se spuneau. Așa am învățat să citesc. Ca să mi le pot
spune singură. Tot așa am învățat și să îmi creez propriile povești, iar
arta, de orice fel, a ajutat mult.

Ioana Jantea
COLEGIUL NATIONAL BILINGV GEORGE COŞBUC, CLASA A 12-A
Sunt clasa a 12-a în Coşbuc, mă pregatesc să plec în uk, sa studiez artele. Preocupată de estetică, atrasă de cromatică, pasionată de artă
cu toate împrejurimile ei, creator, mai specific, pictor, ilustrator dar
nu mă pot abţine să nu creez, e un dar unic pe care şi eu şi tu îl avem
cred că stereotipul artiştilor poate fi distrus dacă dai tot ce ai mai
bun din tine şi crezi în propria ta creaţie şi în propriul eu.
Și îl vei distruge.
La fel şi eu.

Maria David
ŞCOALA CENTRALĂ, CLASA A 11-A
Ador tot ce ţine de teatru ( mai ales de teatrul absurd) şi de film.
Nu am crezut vreodată în descrieri. Îmi place Camus.

Loredana Borțea
COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE LAZĂR, CLASA A 12-A
Cred cu putere în spontaneitate şi imaginaţie. Citesc, filmez, scriu şi
mă implic în orice proiect îmi stârneşte interesul. Scopul meu este să
îmi depăşesc limitele si să dovedesc că orice om poate face artă daca
e dispus sa facă sacrificii pentru creaţie.
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SCURTMETRAJE - KINODISEEA YOUTH
15-18 ani
FILM

REGIZOR

AN

ȚARĂ

Flynn?

Muck van Empel

2016

Olanda

Cuşca

Merlin Pitois

2016

Franţa

Elene

Sezen Kayhan

2016

Turcia

Evadarea

Nicolae Negară

2016

Moldova

Melodia întâlnirilor
neaşteptate

Evgeniya Kazankina

2016

Rusia

Vârsta raţiunii

Mathilde Petit

2016

Franţa

Indian

Balazs Simonyi

2016

Ungaria / Franţa

SCURTMETRAJ - proiecție specială
LMMJV este un scurt metraj realizat de Mindset Productions, un grup de adolescenti
din liceul Miguel de Cervantes. Filmul este o drama ce se contureaza in jurul lui Kevin,
un adolescent tulburat de problemele din viata sociala si cea scolara. Actiunea se
petrece in decursul unei saptamani in care personajul principal se confrunta cu cei
din jur, dar si cu el insusi.
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