
 

 1 

 

POVEȘTI la REPLIKA 

Platforma de artă educațională 

4 aprilie – 27 iunie 2016 
 

PROGRAM 
 

 

POVEŞTI MUZICALE  - LUNI, 4 aprilie 

 

TEATRU - ora 19.00  

”Piazzolla 21g” 

un spectacol muzical de Mihaela Rădescu și Radu Apostol cu concursul Trio Elite:  Cristian Balaș - 

vioară, Mladen Spasinovici – violoncel, Mădălina Florescu – pian 

după texte de Jorge Luis Borges, Laura Esquivel, Alain de Botton; Distribuţia:  Mihaela Rădescu  

durata:  1h 15min 

limita de vârstă: 14+ 

 

O călătorie muzicală în Buenos Aries. Un spectacol dedicat memoriei muzicianului de scenă Dorina 

Crişan Rusu.  

 

CARTE - ora 20.15 

Prezentarea cărţii Novecento, de Alessandro Baricco, traducerea Mihaela Şchiopu, Editura Humanitas, 

2013.   

 

Novecento a fost ecranizat de Giuseppe Tornatore în anul 1998, cu titlul La leggenda del pianista 

sull'oceano (Legenda pianistului de pe ocean), cu Tim Roth în rolul principal. 

Într-o dimineaţă, după ce toţi călătorii au debarcat, marinarul Danny Boodmann descoperă în luxosul 

salon de bal al transatlanticului Virginian o cutie de carton. În ea – un nou-născut, pe care matrozul se 

hotărăşte să-l adopte, dându-i numele secolului care de-abia începea: Novecento. La opt ani, când 

Danny Boodmann moare, micul Novecento rămâne pentru a doua oară al nimănui. Adoptat din nou, de 

data aceasta de căpitan şi de întregul echipaj, băiatul îşi dezvăluie talentul extraordinar: este un pianist 

desăvârşit, care seara, alături de orchestra vasului, îi încântă pe pasagerii bogaţi de la clasa întâi, iar 

noaptea, de unul singur, le oferă umililor călători de la clasa a treia o muzică supraomenească, menită 

să alunge orice urmă de nefericire. Şi totuşi, cum de poate Novecento, care nu a coborât niciodată de 

pe vas, să cânte despre toată frumuseţea lumii. 

 

FILM - ora 20:30 - Proiecţie scurt-metraje românești 

 

1. ”Vibraţia” (UNATC, Romania - 2013 - 14 min), regia Germain Kanda 

 

Sinopsis: “Ne înconjoară, și mai mult decât atât, ea există în interiorul nostru.”  O expunere a 

fenomenului vibrației pornind de la teoria fizică și descris prin variatele sale modalități de manifestare 

și percepție, prin instrumente muzicale, voce umană, dans, stări sau chiar materie. 

Festivaluri/Premii: Mostra Internacional de Escolas de Cinema, Lisabon, Portugal, 10th edition, 2013; Tibilisi 

International Student Film Festival, Tbilisi, Georgia, 8th edition, 2013; Budapest Short International Film Festival, 

Budapesta, Hungary, 9th edition, 2013; Timishort Film Festival, Timisoara, Romania, 5th edition, 2013; Victoria Film 

Festival, Victoria, Romania, 1st edition, 2013; National Festival for Artistic Short Films, Sibiu, Romania, 2nd edition, 2013; 

Early Bird Student Film Festival, Sofia, Bulgaria, 9th edition, 2013; CineMaIubit International Student Film Festival, 

Bucharest, Romania, 2013; Sichuan TV Festival “Gold Panda Awards”, Chengdu, China, 12th edition, 2013; Gopo Awards, 

Bucharest, Romania, 2014; Academie des arts et tehniques du Cinema – Les César “Panorama des Nuits en Or”, Paris, 

France, 2014; Early Bird Student Film Festival, Sofia, Bulgaria, 9th edition, 2013 – Second Prize for short documentary 
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film; Sichuan TV Festival “Gold Panda Awards”, Chengdu, China, 12th edition, 2013; Grand Prize for Experimental Film 

Gopo Awards, Bucharest, Romania, 2014 – Best Short Documentary Film. 

 

2. ”Să mori de dragoste rănită” (România - 2014 - 22 min), Regia: Iulia Rugină; Cu: Angela 

Similea, Adina Ștețcu, Paul Radu 

 

Sinopsis: În seara asta Andrei și Maria vor auzi pentru ultima oară cântecul Angelei Similea. Pentru că 

asta este seara în care fiecare a decis că va muri. De dragoste rănită. 

Festivaluri/Premii: Transilvania International Film Festival – Premiul Zilelor Filmului Românesc, 2014. 

 

3.  „Muzica în sânge” (Strada Film, Romania - 2010 - 17 min), regia Alexandru Mavrodineanu; Cu: 

Andi Vasluianu, Lele Robert Drumus; producător Strada Film 

 

Sinopsis: Noaptea, Petre e paznic la un garaj de autobuze de la marginea Bucureștiului, iar ziua se 

ocupă de fiul său Robert, despre care crede că e talentat și că are muzica în sânge. El obține o audiție 

la un faimos producător de manele (Dan Bursuc) care a lansat cu succes carierele unor copii. La 

audiție tatăl și fiul sunt aproape de visul lor. Lucrurile nu merg așa cum se așteptau, dar câteodată, 

fericirea vine de la lucruri mai aproape de noi. Pe drumul spre casă Petre descoperă că fiul său are cu 

adevărat muzica în sânge. 

Festivaluri/Premii: Festivalul International de Film Une Nuit Trop Courte, Franta 2010 - cel mai bun film; Festivalul 

International de Film NEXT, România 2010 - cel mai bun film; Festivalul International de Film Asiana - Coreea 2010 - 

marele premiu; Festivalul European de Film Scurt Brest - Franța 2010 - cel mai bun film european; Festivalul 

International de Film Cottbus - Germania 2010 - premiu special; Festivalul International de Film Bruxelles, Belgia 2010 - 

premiul BeTv, mențiunea specială a juriului pentru muzică; Festivalul International de Film La Boca Del Lobo - Madrid, 

Spania 2010 - cea mai bună coloană sonoră; Festival On Wheels- Ankara, Turcia 2010 - premiul publicului; Festivalul 

International de Scurt-metraj, Grimstad, Norvegia 2011 - cel mai bun scurt-metraj; Festivalul International de film Open 

Cinema Sankt Petersburg 2011 - mențiunea specială a juriului; Mumbai IFF, India 2012 - The Golden Conch pentru cel 

mai bun film de ficțiune până în 70 de minute. 

 

 

POVEŞTI PENTRU ADULTUL MEU  - LUNI, 11 aprilie  

 

TEATRU - ora 19.00 

Faţă de drepturi – producător Asociaţia Culturală Replika 

spectacol de teatru educaţional 

text: Mihaela Michailov, regia: Radu Apostol, muzica: Bogdan Burlăcianu aka Bobo – Fără Zahăr 

în distribuţie: Mihaela Rădescu, Viorel Cojanu şi nouă copii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 16 ani 

Andreea Baraitan, Anca Negoiţă, Ana Maria Zaincovschi, Bianca Gheorghe, Roberta Parascan, 

Georgiana Moise, Ionuţ Roşca, Denis Nadolu, Mario Ştefan 

durata: 1h 10 min 

limita de vârstă: 10+ 

Și dacă într-o zi copiii nu vor mai fi calificați, notați, judecați? 

Și dacă într-o zi adulții și copiii vor decide împreună? 

 

Față de drepturi este un spectacol de teatru educațional și participativ, care pornește de la câteva 

dintre drepturile fundamentale enunțate în Convenția Drepturilor Copilului: dreptul la educație, dreptul 

la servicii de sănătate, dreptul la asistență socială, dreptul la opinie, dreptul la libertatea de gândire, 

dreptul la vacanță și la odihnă, dreptul copilului de a nu fi supus unor forme de violență, abuz sau 

exploatare. 

În Față de drepturi, 9 adolescenți și doi actori provoacă publicul să participe la un spectacol în care 

respectarea drepturilor devine fundamentul unei dezbateri despre rolul copilului în societatea 

contemporană, despre nevoia și dorința lui de a fi ascultat și întrebat atunci când se iau decizii care îl 

privesc, despre respectul pentru valoarea copilăriei sale și necesitatea de a-i da o voce socială care să 

conteze și care să poată schimba ceva. Știm câte drepturi au copiii? Vrem să ținem cont de ei? Îi lăsăm 
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să vorbească în numele lor? Ne interesează ce gândesc cu adevărat? 

În Față de drepturi, adolescenții le vorbesc copiilor și adulților de lângă ei despre drepturile lor, de 

multe ori ignorate sau insuficient cunoscute, și-i transformă în parteneri de joc, în participanți la 

proiectul de schimbare socială care ne privește pe toți. 

Față de drepturi este spectacolul solidarizării copiilor pentru ca împreună să creeze o lume mai bună, 

o lume în care să se exprime critic, o lume în care să fie liberi să se afirme așa cum sunt și așa cum și-ar 

dori să devină. 

 

CARTE - ora 20:00 

Prezentarea cărţii  Dreptul copilului la respect. Cum iubește un copil, de Janusz Korczak, 

traducerea profesor Vasile Moga, Editura Curtea Veche, 2012. 

Janusz Korczak (pseudonimul lui Henryk Goldszmit, 1878/79 - 1942) a fost activist social, medic 

pediatru, pedagog, profesor şi scriitor. După ce şi-a făcut studiile la Universitatea din Varşovia, între 

1905 şi 1912 a lucrat la Spitalul de Copii Berson & Bauman din capitala Poloniei, completându-şi 

educaţia profesională în Elveţia, Germania, Franţa şi Anglia. În 1912, a pus bazele unui orfelinat 

pentru copii evrei, cu un proiect inovator de mică societate auto-guvernabilă şi un program de 

cercetare pentru dezvoltarea psihologică şi existenţa socială a copiilor şi adolescenţilor găzduiţi acolo. 

În 1919, a inaugurat la Pruszkow „Casa Noastră“ pentru copii polonezi (mutată la Varşovia din 1928), 

care a funcţionat după aceleaşi principii. 

 

FILM - ora 20.30 - proiecție film documentar – subtitrare în limba engleză 

 

”Bloody Beans”  / ”Loubia Hamra”(Algeria, France - 2013 - 77 min.), regia: Narimane Mari, cu: 

Adlane Aïssani, Amir Nourine, Bilal Azil, Chems-Eddine Boudjema, Feyçal Ould Larbi 

 

Sinopsis: Pe o plajă algeriană, copiii se bălăcesc, dorm, se ciondănesc  și apoi brusc se duc la război. 

N-are nicio legătură cu Împăratul  muștelor, sau cu Războiul nasturilor. În primul ei film, Narimane 

Mari aduce perspectiva plină de imaginaţie a unor copii despre Războiul de Independenţă din Algeria. 

Stârniţi de „joaca de-a războiul”, copiii năvălesc în case şi în pieţe şi se dezlănţuie. Totul se întâmplă 

ca într-un vis, însă pericolele sunt la tot pasul.  Faptele istorice sunt prezentate cu seriozitatea pe care o 

întâlnim în jocurile de copii, căpătând pe de-o parte, o dimensiune fantastică, iar pe de altă parte, 

istoria devine astfel un joc sinistru care prin caracterul inevitabil bântuie universul copilăriei.  

Festivaluri/Premii: Winner of the Best Documentary Film DOX:AWARD at the 2013 Copenhagen International 

Documentary Film Festival; International Film Festival of Marseille – FIDMarseille, 2013 – Grand Prix / French 

competition, Marseille; Expérance Prize Mention, Renaud Victor Prize Mention; Images Festival, Toronto, 2014 – Overkill 

Award; Dubai International Film Festival ; Doha Film Institute Qumra ; Open Doors - Festival del Film Locarno. 

 

 

POVEŞTI CU AVATAR  - LUNI, 18 aprilie 

 

TEATRU - ora 19.00 

Realia (București-Beirut) – producător Solitude Project & Căminul Cultural 

direcție artistică și performance: Farid Fairuz; text, scenografie și costume: Farid Fairuz; muzica: 

Dhafer Youssef, Brent Lewis, Karpov not Kasparov, P. I. Ceaikovski, Margareta Pâslaru; suport tehnic: 

Mircea Ghinea; fotografii:  Sorin Nainer 

durata:  1h 20min 

limita de vârstă: 14+ 

 

În 2010 artistul Mihai Mihalcea a luat cu asalt scena culturală cu un proiect de ficționalizare a propriei 

biografii devenind Farid Fairuz și lansând în spațiul public o serie de întrebări și reflecții cu privire la 

producția culturală, capitalism, sexualitate și religie. După „Bun rămas (sau despre discretele scăpări 

ale sistemului limbic)” – o feerie extrasenzorială sub forma unei procesiuni disco-trash în care autorul 
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“descântă cultura română”, Farid Fairuz a revenit pe scenă cu “Realia (București-Beirut)“, un 

performance a cărui dramaturgie amestecă planuri temporale, evenimente reale și fictive din viața unui 

personaj care trăiește simultan o dublă identitate. Farid Fairuz își forțează limitele propriei memorii și 

limita fragilă dintre discursuri reale și imaginare făcând imposibilă distincția dintre posibil, virtual și 

real: “Acum 6 ani a trebuit să-mi inventez un personaj ca să mai pot exista. Acum sunt Farid Fairuz si 

vă spun două lucruri: imperiul Otoman n-a dispărut, o parte a rămas cu siguranță în mine; totul în viață 

este legat de durere și plăcere, altfel nu-mi explic nimic din toate acestea…”. 

 

CARTE - ora 20.20 

Prezentarea cărţii Explorări în comunismul românesc (volumul al III lea), de Paul Cernat, Angelo 

Mitchevici, Ioan Stanomir,  Editura Polirom, 2008. 

 

Volumul analizează producţiile culturale şi politice ale jumătăţii de secol comunist, marcate de 

propaganda regimului şi aflate în slujba acestuia, care au devenit instrumente de manipulare a 

mentalului şi comportamentului colectiv. Pe lîngă producţiile artistice ale genurilor consacrate – proza 

postbelică a lui Cezar Petrescu, Camil Petrescu sau Mihail Sadoveanu, teatrul lui Aurel Baranga, Horia 

Lovinescu sau Paul Everac, poezia lui Adrian Păunescu etc. –, operele omagiale sau cele de „bilanţ şi 

directive” din critica şi istoria literară, sînt aduse la suprafaţă alte instrumente eficiente ale propagandei 

democrat-populare sau ceauşiste, din zone considerate marginale: benzi desenate, scenarii de film, 

abecedare, povestiri eroice pentru copii şi tineret, broşuri turistice mistificatoare şi altele prăfuite, dar 

abundente „urme” ale unor activităţi care nu trebuie lăsate să dispară din memoria publică. 

 

FILM - ora 20.45 - proiecție film documentar – subtitrare în limba engleză 

 

”When The Earth Seems To Be Light” (Georgia - Germany - 2015 - 76 min), regia: Salome 

Machaidze, Tamuna Karumidze, David Meskhi, cu: Sandro Popxadze, Mischa Sulakauri, Giorgi 

Patarkacishvili, Mirian Sulakauri, Sandro Sulakauri 

 

Sinopsis: Tinerii skateri georgieni, artiștii și muzicienii se simt prinşi ca într-o capcană între puterea 

exercitată de biserică și lumea politică. Astfel îşi creează propriile lor spații pe sub viaducte și în alte 

"non-locuri" unde se pot manifesta liberi. Li se pun întrebări legate de Dumnezeu, iubire şi libertate, 

dar ceea ce preferă aceşti copii este mai degrabă doar să se dea cu rolele sau cu skate-ul – preocupare 

de-a dreptul obsesivă pentru mulţi dintre ei.  

Nu căderile, loviturile sau accidentările îi afectează cel mai tare, ci mentalitatea îngustă a semenilor. 

Unul dintre ei a fost agresat din pricina frizurii, lucru pe care şi-l explică prin faptul că georgienii nu 

acceptă ca oamenii să arate diferit. În majoritatea lor aceşti copii împărtăşesc o viziune sumbră asupra 

viitorului Georgiei. Pentru ei Georgia e mai degrabă o ţară a trecutului, deloc interesată de nou. Şcoala 

le oferă cunoştiinţe prea puţin relevante, motiv pentru care preferă să piardă timpul aruncând cu 

cockteiluri Molotov pe o pantă din beton. Cele mai răspândite tatuaje sunt: „Jurnalul de care nu poţi 

scăpa”, „tatuează-ţi corpul cu ceea ce simţi”, „cu ceea ce e important pentru tine în acest moment". 

Fotografiile-portret ale acestor skateri sunt realizate de David Meskhi, unul dintre cei trei regizori ai 

filmului. Mărturiile tinerilor sunt intercalate cu imagini filmate în timpul manifestaţiilor publice din 

Georgia.  

Festivaluri/Premii: International Documentary Film Festival Amsterdam 2015 - Award for Best First Appearance; 

The 16th Tbilisi International Film Festival - "Prometheus" for the best documentary; hádoc – ciclo de cinema 

documental, Portugal; Tempo Documentary Festival 2016, Suedia. 
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POVEŞTI CU CETĂŢENI DE CLASA a2a  - LUNI, 25 aprilie 

 

TEATRU - ora 19.00 

Cunthate [URĂ] – producător Teatrul Bezna, Colectiv A, în parteneriat cu Căminul Cultural şi 

Replika 

traducerea din limba engleză: Cătălin Bucioveanu; text&regia: Nico Vaccari; mişcarea scenică: 

Carmen Coţofană; scenografia: Steliana Ştefănescu; în distribuţie: Florina Gleznea, Katia Pascariu, 

Oana Puşcatu; fotografii: Doru Mihai Vatavului 

durata: 1h  

limita de vârstă: 18+ 

acest proiect este sprijinit de Fundaţia Erste 

 

Cunthate [URĂ] pune problema propagandei împotriva femeii care susţine profitul pornografiei 

GONZO, un tip de pornografie care împinge limitele corpului femeilor prin acte sexuale violente. 

Comparând aceste acte pornografice cu tehnici de tortură politică oficiale, CUNTHATE [URĂ] 

avertizează asupra influenței pe care violența pornografiei o are în mass-media și despre impactul ei 

asupra relațiilor interpersonale. 

Violurile reprezentate în spectacol s-au întâmplat pe scară largă și vor continua să se întâmple în 

viitor.  

 

CARTE - ora 20.00 

Prezentarea cărţii Povestea slujitoarei, de Margaret Atwood, traducerea şi note Diana Marin-Caea, 

Editura ART, 2016 

 

Într-o Americă dintr-un viitor deloc îndepărtat, instaurarea violentă a unui regim teocratic creștin 

și escaladarea abruptă a abuzurilor acestuia ajung să priveze femeile de toate drepturile și libertățile. 

Ele sunt împărțite în diverse categorii, având roluri precise și sarcini stricte de îndeplinit. Din 

cauza natalității scăzute, există o castă a Slujitoarelor cărora le revine rolul de „utere umblătoare”, iar 

Offred face parte din prima lor generație. Chinuită de o singurătate dureroasă, Offred se străduiește să-

și reprime fluxul amintirilor care provin de pe vremea când avea o familie și o viață normală și 

încearcă să se resemneze pentru a supraviețui în îngrozitoarea lume nouă. Curând însă, descoperă că 

regulile sunt făcute să fie încălcate, și chiar de către cei care le-au instaurat.  

Povestea Slujitoarei este o distopie sumbră și un roman răscolitor, considerat de mulți 

capodopera scriitoarei canadiene. 

 

FILM - ora 20.30 - Proiecţie film de lung metraj – subtitrare în limba română 

 

”Plemya” / ”Tribul” (Ucraina, Olanda - 2014 - 2h:6 min), Regia: Miroslav Slaboshpitsky; Cu: Yana 

Novikova, Rosa Babiy, Grigoriy Fesenko, Alexander Dsiadevich; Distribuit în Romania de 

Transilvania Film; Limita de vârstă: 15+ 

 

Sinopsis: Serghei este surdo-mut și începe cursurile unei școli specializate, cu internat. Aici trebuie 

să-și facă loc în ierarhia Tribului, rețeaua de trafic de droguri și prostituție din incinta școlii. După ce 

ia parte la mai multe jafuri, urcă în ierarhie. Într-o zi, o întâlnește pe Anna, una dintre iubitele Șefului, 

și fără să vrea, încalcă toate regulile nescrise ale tribului. 

 

Festivaluri/Premii: Cannes Film Festival - Critic's Week Grand Prix: Grand Prix Nespresso, France 4 Award 

Visionary Award, grant Gan Foundation Support for Distribution; Toronto International Film Festival (Canada) - official 

program; International Film Festival in Karlovy Vary - special screening; Locarno Film Festival (Switzerland) - special 

screening ; San Sebastian International Film Festival (Spain) - official program; Andrei Tarkovsky "Mirror" Film Festival 

(Russia) - Grand Prix; Golden Apricot Film Festival (Armenia) - Grand Prix and FIPRESCI prize; Palic Film Festival 

(Serbia) - Grand Prix; IFF in Motovun (Croatia) - Grand Prix; Art Film Festival, Trencin (Slovakia) - Mayor Prize. 
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POVEŞTI DE PUS LA COLŢ  - LUNI, 2 mai   

  

TEATRU - ora 19.00 

Copii răi - producător Asociaţia Culturală Ado 

text: Mihaela Michailov; mişcarea scenică:  Farid Fairuz; regia: Alex Mihăescu; muzica live: Jak 

Neumann; în distribuţie: Katia Pascariu, Jak Neumann; fotografii: Cristi Macovescu 

durata: 1h 

limita de vârstă: 8+ 

 

O fetiță de 11 ani nu stă „cuminte în banca ei”. Învârte elastice în timpul orelor. Se joacă de-a copilul 

liber. Visează girafe. E mutată de la o școală la alta pentru că nu se încadreză în sistem. Nu e un copil 

lider. Nu e un copil productiv. În timpul orei de istorie, profesoara o pedepsește. Apoi colegii devin 

violenți cu ea. Apoi ea tace. Apoi ea nu mai vrea nimic. Mâine o să meargă la o școală nouă. Dar în ce 

școală este lăsate să fie ceea ce e – un copil nedresat? 

Copii răi vorbește despre violență și supunere. Despre imaginația care se pedepsește pentru că 

îndrăznește să se exprime. Despe reguli și excese care pun la colț libertatea copiilor. Copii răi este un 

spectacol despre sistemul de educaţie din România, despre formele de violenţă care transformă o 

pedeapsă aparent banală într-o ameninţare colectivă, despre relațiile de putere copii-profesori-părinți. 

 

CARTE - ora 20.00 

Prezentarea studiului Prevenirea şi combaterea violenţei în școală (UNICEF, Institutul de Ştiințe ale 

Educaţiei). 

 

FILM - ora 20.30 - Proiecţie scurt-metraje în parteneriat cu CINEPUB 

  
”Calea Dunării” (România - 2013 - 13 min.), regia și scenariul: Sabin Dorohoi 

Distribuție: Răzvan Schinteie; Constantin Dinulescu; Serena Stanciu; Ileana Căprariu 

 

Sinopsis: Ionuț, un băiat de 7 ani, trăieşte împreună cu bunicul lui într-un sat de lângă Dunăre. Părinţii 

lui lucrează în străinătate, la Viena, iar Ionuţ își dorește să îi revadă. Călătoria pe Dunăre pare singura 

variantă pentru el… 

Festivaluri / Premii: Festivalul de Scurtmetraje Palm Springs – SUA, 2013; Festivalul SEEFEst de la Los Angeles – 

SUA, 2013; Festivalul Independent de Film California – SUA, 2013; Young Audience Award, Cinemed — Festival de Film 

Mediterraneen — de la Montpellier – Franța, 2013; Festivalul de Film Oulu – Finlanda, 2014; Festivalul  Internațional de 

Film Nordkapp – Norvegia, 2014; Festivalul Internațional de Film Lago – Italia, 2014; Festivalul Internațional de Film de la 

Vilnius – Lituania, 2014; Festivalul Internațional de Film Olympia – Grecia, 2014; Festivalul Internațional de Film Postira 

Seaside – Croația, 2014; Festivalul Internațional de Film de la Balchik – Bulgaria, 2014; Cea Mai Bună Imagine, Capalbio 

Cinema – Italia, 2014 

  

”Icre negre” (România - 2009 - 24 min.), regia: Răzvan Săvescu, distribuția: Ana Radu, Andi 

Vasluianu, Oana Ioachim 

 

Sinopsis: În dimineața ajunului de Crăciun, Robert călătorește, împreună cu fiica lui, de la Tulcea la 

București. Robert trebuie să-i ducă niște icre negre doamnei Zina, o femeie bogată care trăiește într-un 

cartier select din capitală. Pentru fiica lui, aceasta e prima vizită în capitală. 

Festivaluri / Premii: Festivalul de Film de la Cannes, secțiunea Short Film Corner – Franța 2010; Festivalul 

Internațional de Film de la Montpellier – Franța; Festivalul Internațional de Film de la Wroclaw – Polonia; Festivalul 

Internațional de Film Transilvania, secțiunea Zilele Filmului Românesc – scurtmetraje – România, 2010; Festivalul 

Internațional de Film de la Bratislava – Slovacia, 2011; Festivalul Internațional de Film NexT, secțiunea Prietenii Festivalului 

– România, 2010 
  

”De azi înainte” (România - 2011 - 36 min.), regia: Dorian Boguță, distribuție: Teo Corban, Cătălin 

Jugravu, Mirela Oprişor 
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Sinopsis: Ștefan face 18 ani, iar taică-su decide că este ziua când trebuie să devină „bărbat”, cu toate 

consecințele ei. Numai că lucrurile nu stau așa cum crede el și lecția pe care o primește de la băiatul 

său e una dramatică. 

Festivaluri / Premii: Festivalul Internațional de Film Transilvania, Zilele Filmului Românesc – Cluj-Napoca, România, 

2011. 

 

 

POVEŞTI NEÎNŢELESE  - LUNI, 9 mai 

 

TEATRU - ora 19.00 

#nupotsărespir – producător Atelierul de Teatru al Colegiului Național „Mihai Eminescu” Botoșani 

inspirat de „Zbor deasupra unui cuib de cuci” de Ken Kesey 

text: Andreea Lupu și Atelierul de teatru; regia: Andreea Lupu; distribuţia: Carina Cozminschi, 

Andreea Lupu, Emma Mateciuc, Alexandru Gorghe, Iulia Ispas, Răzvan Wolf, Ana Rusu, Diana 

Amitroaie, Alexandru Andrian, Diana Bălăucă, Cristiana Boboc, Mălina Caldare, Anamaria Codiță, 

Victor Drăghici, Doriana Mihai, Robert Onofrei, Bianca Plăcintaru, Cristina Stănuc, Diana Știr, Florin 

Ivancov 

durata: 1h 

limita de vârstă: 10+ 

 

Alex McMurphy, o adolescentă de 17 ani, este transferată la colegiul Williams. Ridicându-se deasupra 

unui nor de cretă are parte de o priveliște famiiară și atât de tristă. Un cârd de pui nevinovați descoperă 

o pată de sânge pe vreunul din puişori şi sar cu toţii s-o ciugulească, pînă-l sfîşie pe puişor în bucăţele, 

cu oase şi fulgi cu tot. Alți cîţiva din stol se mînjesc cu sînge în îmbulzeală, şi-atunci vine şi rîndul lor. 

După care alţii ajung să se mînjească şi-s sfîşiaţi în bucăţi, şi apoi alţii şi alţii. Singurul mod de 

prevenire a masacrului – la pui – e să-i legi la ochi. Ca să nu mai poată vedea. 

 

CARTE - ora 20.00 

Prezentarea cărţii Adevărul despre adolescente, de Karen Zager şi Alice Rubenstein, traducerea 

Oana Marina-Badea, Editura Trei, 2011.  

 

Este o carte uimitoare. Multe întrebări le-aş fi pus şi eu. I-am arătat-o şi mamei. Ne-a îmbunătăţit 

foarte mult relaţia. Este o carte minunată.  

Erin, 15 ani 

Am citit cartea şi eu, şi mama mea, şi ne-a plăcut amândurora! Am avut suişuri şi coborâşuri în relaţia 

noastră, dar această carte este o resursă excelentă pentru iniţierea discuţiilor şi înţelegerea dificultăţilor 

pe care le înfruntăm fiecare dintre noi.  

Emily, 16 ani. 

 

FILM - ora 20.30 - Proiecţie film de lung metraj – subtitrare în limba engleză 

 

”Ničije dete” / ”No One's Child” (Serbia - 2014 - 95 min), regia și scenariul: Vuk Ršumović, cu: 

Denis Murić, Pavle Čemerikić, Isidora Janković, Miloš Timotojević, Tihomir Stanić, Goran Šušljik, 

Borka Tomović, Zinaida Dedakin, Miodrag Miša Jelić, Mihajlo Laptošević, Bora Nenić, Marija 

Opsenica, Branka Selić, Ljuba Todorović, Draginja Voganjac;  Production company: Art&Popcorn, 

Belgrade, Serbia, Producers: Miroslav Mogorović 

 

Sinopsis: În primăvara lui 1988, un băieţel este găsit trăind printre lupi, undeva în munţii din Bosnia. 

La nimereală i se pune numele Haris şi este trimis la un orfelinat din Belgrad, în grija lui Ilke. În scurt 

timp înregistrează progrese remarcabile şi devine foarte bun prieten cu un alt băiat, Žika. În 1992, când 

déjà devenise un tânăr complet reintegrat din punct de vedere social, autorităţile îl forţează să se 

http://www.edituratrei.ro/vendor.php/karen-zager/645/
http://www.edituratrei.ro/vendor.php/alice-rubenstein/646/
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înroleze şi-l trimit pe front,  în războiul contra Bosniei.  “No One’s Child” este inspirat din fapte 

reale.  

Festivaluri/Premii: Audience Award Raro Video Audience Award, FIPRESCI Critics Award for Best Film, 

FEDEORA Award for the Best Script - Venice International Film Critics' Week 2014 (Venice, Italy); Audience Award - 

Zagreb Film Festival (Zagreb, Croatia); Child Protection Special Mention Award - Abu Dhabi Film Festival (Abu Dhabi, 

UAE); Shadi Abd El Salam Award for the Best Film - Cairo International Film Festival - Cairo Film Critics' Week (Cairo, 

Egypt); ENVIRONMENT AND HEALTH: quality of life Award - Castellinaria International Film Festival (Bellinzona, 

Switzerland); Audience Award - REC.Tarragona International Film Festival (Tarragona, Spain); Award for Best Film - 

Mediterranean Experiences Festival- MEDEF (Reggio Calabria, Italy); The New Voices/ New Visions Award - Palm 

Springs International Film Festival (California, USA); Belgrade Victor for Best Film, The Best Actor Award, FIPRESCI 

Serbia Award "Dinko Tucakovic" for Best Film of FEST 2015 - 43rd FEST – Belgrade International Film Festival 

(Belgrade, Serbia); Award for Best Film - goEAST Film Festival (Wiesbaden, Germany); Crystal Koala Award for the 

most watched film on 14th Serbian FF in Australia - Serbian Film Festival (various, Australia); The Golden Linden 

Award for Best Actor, The Golden Linden Award for Best Director - The Golden Linden International Film Festival of 

New European Cinema (Stara Zagora, Bulgaria); Winner of the Feature Film programme – Audience choice - 

Mediterranean Film Festival Split (Split, Croatia); Best Director Award - International Film Festival Andrey Tarkovsky's 

Zerkalo (various, Russia); Best Film – National Class, Special Jury Mention - Cinema City International Film Festival 

(Novi Sad, Serbia); Best Cinematography Award - SOFEST (Sopot, Serbia); Golden Arena for Best Film Award, Best 

Director, Best Acting Performance – Croatian Programme – Croatian Minority Co-Production - Pula Film Festival 

(Pula, Croatia); Special recognition for Vuk Rsumovic for work with amateur actors - Heceg Novi Film Festival (Herceg 

Novi, Montenegro); Special Award for outstanding acting, FIPRESCI Award for best debut role - Niš Film Festival 

(Niš, Serbia); Audience award for Best First Feature Film - XIV St. Petersburg International Festival of Debut and Student 

Films BEGINNING (St. Petersburg, Russia); Grand Prix Živojin Žika Pavlović - Leskovac Film Festival (LIFFE) 

(Leskovac, Serbia); Herzfeld Competition Award for Best Film - Milwaukee Film Festival (Milwaukee, USA); Children's 

Rights Award - 30.Unabhaengiges FilmFest Osnabrueck (Osnabrueck, Germany). 

 

 

POVEŞTI DIN BANCĂ  - LUNI, 16 mai 

 

TEATRU - ora 19.00 

Amintiri din epoca de şcoală – producător Asociaţia Culturală ADO  

text: Mihaela Michailov; scenografia: Maria Mandea; mişcarea scenică: Paul Dunca; muzica: Jak 

Neumann; regia: Radu Apostol; în distribuţie: Katia Pascariu, Alexandru Potocean; fotografii: Vlad A. 

Arghir 

durata: 1h 

limita de vârstă: 10+ 

 

A cui este școala copiilor de ieri și de astăzi? În ce instituții vrem să-nvățăm? De ce ne e frică să 

greșim?  

Dacă fiecare copil ar putea să spună ce gândește fără să-i fie teamă că greșește, dacă Miorița n-ar fi 

mereu despre transhumanță, dacă istoria n-ar fi scrisă mereu de cei care au puterea, dacă ipotenuzele, 

catetele, Horea, Cloșca și Crișan, șesurile și podișurile, dacii și romanii, Ana cu merele ei și Călin file 

din poveste s-ar întâlni undeva în mințile noastre și-am înțelege de ce le învățăm, atunci poate că 

școala ar fi despre fiecare dintre noi. Despre poveștile și întrebările noastre care n-au loc în școli în 

care ce trebuie să-nvățăm ne reprezintă prea puțin. Despre tot ce simțim și tot ce gândim în instituții 

care ne vor, adesea, cuminți, dresați și supuși. 

Amintiri din epoca de școală este un spectacol despre amintiri personale legate de universul școlii, 

despre reîntâlnirea cu noi la școală, în bănci și la tablă, cu fricile, greșelile, tăcerile și așteptările 

noastre, cu minutele în care am visat cai verzi pe pereții claselor în care profii ne-au ridicat în picioare 

pentru că n-am fost atenți. Pentru că n-am fixat ecuația. Pentru că n-am dat răspunsul corect. Pentru c-

am vorbit neîntrebați.  

Spectacolul pornește de la experiențele personale pe care echipa proiectului le-a avut în anii de școală, 

documentând și ficționalizând momente de confruntare cu profesori, părinți și colegi. Poveștile 
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personale sunt însoțite de reflecții asupra sistemului de educație din România, care transformă școala 

într-un teritoriu al luptei pentru putere. 

 

CARTE - ora 20.00 

Prezentarea cărţii Școli creative, de Sir Ken Robinson, traducerea Emilia Vasiliu, Editura Publica. 

 

În Școli creative Ken Robinson dezvoltă ideile din celebra sa prezentare de la TED, „How Schools 

Kill Creativity“, și prezintă soluții inovatoare și practice la o problemă critică pentru națiunea noastră: 

cum să ne transformăm sistemul de învățământ.  

Într-o perioadă în care afacerile testărilor standardizate adună profituri uriașe în timp ce multe școli au 

mari dificultăți financiare, iar elevii și pedagogii de peste tot suferă sub presiune, Robinson arată calea 

pentru a merge înainte. El susține renunțarea la sistemul nostru educațional demodat și propune o 

abordare foarte personalizată, organică, care se bazează pe resursele tehnologice și profesionale fără 

precedent pentru a-i implica pe toți elevii, pentru a le dezvolta dragostea de învățare și pentru a le 

permite să se confrunte cu provocările reale ale secolului XXI.  

Plină de anecdote, observații, studii de caz, cercetări inovatoare și recomandări de la profesioniști 

aflați în prima linie a educației transformatoare – și scrisă cu istețimea specifică lui Robinson și în 

stilul său captivant –, Școli creative îi va inspira în egală măsură pe profesori, părinți și politicieni să 

re-gândească adevărata natură și scopul educației. 

 

FILM - ora 20.30 - Proiecţie film documentar – subtitrare în limba română 

 

”Alfabet” / ”Alphabet” (Austria, Germania - 2013 - 01h:53 min), Regia: Erwin Wagenhofer, Cu: 

Yakamoz Karakurt, Gerald Hüther;  Gen film: Documentar; Premiera in Romania: 31.10.2014; Produs 

de: Rommel Film; Distribuit in Romania de: Transilvania Film  

 

Sinopsis: Trăim într-o vreme a schimbărilor rapide, a crizelor și-a dezorientării. Sistemul financiar, 

energia, clima se schimbă. Toate problemele din aceste domenii au un lucru în comun: au fost create 

de oameni. Multe au fost create de absolvenți ai celor mai bune universități din întreaga lume. Este 

această nebunie un efect al educației? Documentarul analizează sistemul educațional modern și 

lansează ipoteza că el reprezintă un obstacol în calea dezvoltării imaginației, a creativității și a gândirii 

libere a copiilor. 

Festivaluri/Premii: International Documentary Film Festival Amsterdam 2013; Berlinale 2014; New Zealand 

International 2013; nominated for best documentary - Austrian Film Award. 

 

 

POVEŞTI DIN SECŢIE  - LUNI, 23 mai 

 

TEATRU - ora 19.00 

Voi n-aţi văzut nimic – spectacol independent 

text: Alex Fifea, David Schwartz; regia: David Schwartz; scenografia, video, muzica: Cătălin Rulea; 

distribuţia: Alex Fifea, Cătălin Rulea; fotografii: Adela Iacoban 

durata: 1h 5 min 

limita de vârstă: 15+ 

 

Pe 4 martie 2014, Daniel Dumitrache, în vârstă de 26 de ani, care lucra ca parcagiu în Centrul Vechi, a 

fost ucis în bătaie în interiorul secției 10 de poliție din București. Această crimă face parte dintr-o serie 

foarte lungă de abuzuri comise de forțele de ordine, în special împotriva persoanelor celor mai lipsite 

de apărare - săraci, parcagii, oameni fără adăpost, lucrătoare sexuale, persoane de etnie romă.  

Violența este principalul mecanism de control, prin care poliția apără conservarea actualelor structuri 

de clasă și raporturi de putere. Violența polițiștilor este rezultatul direct al violenței și rasismului din 
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societate, unde discursul anti-romi se intersectează cu discursul împotriva „săracilor”, „șmecherilor”, 

„cerșetorilor”. 

Pe parcursul anului 2014, Alexandru Fifea a cercetat contextul și circumstanțele care au condus la 

uciderea lui Daniel Dumitrache. Spectacolul Voi n-ați văzut nimic! își propune analizarea și 

deconstrucția mecanismelor sociale și a discursului public din spatele acestei crime. Spectacolul a avut 

premiera în martie 2014, la Salonul de Proiecte (Anexa M.N.A.C.) în cadrul expoziției Eroismul răsare 

într-un depozit de mărfuri. 

 

CARTE - ora 20.10 

Prezentarea studiului Raportul Dreptate pentru Dinte!, coordonator Marian Ursan, Asociaţia 

Carusel, 2015. 

 

Raport privind documentarea abuzurilor forţelor de ordine. Proiectul „Dreptate pentru  

Dinte !” a fost desfășurat de către Asociația Carusel, în parteneriat cu RHRN – Romanian Harm 

Reduction Network, în perioada 01.10.2014 – 31.11.2015. 

 

FILM - ora 20.30 - Proiecţie film – subtitrare în limba engleză 

 

”Freistatt” / ”Sanctuary” (Germany - 2015 - 104 min), regia: Marc Brummund, cu: Alexander 

Held, Stefan Grossmann, Max Riemelt, Louis Hofmann,  

Limita de vârstă: 15+ 

 

Sinopsis: Mai, 1968. Rolling Stones, pantalonii evazaţi, fustele mini, revoluţia sexuală, protestele 

împotriva răboiului din Vietnam…  În timp ce Germania se confrunta cu schimbarea percepţiei asupra 

libertăţilor, tânărul rebel Wolfgang în vârstă de 14 ani este trimis la Freistatt, un orfelinat pentru copiii 

problemă. Acolo urmează să fie “educat” să devină un băiat cumsecade. Wolfgang reuşeşte să reziste 

şi nu se lasă înfrânt de condiţiile brutale sau de metodele educaţionale inumane folosite de 

conducătorii orfelinatului. Dar pentru cât timp va putea rezista, fără a se transforma el însuşi într-o 

bestie?  

Festivaluri/Premii: Max-Ophüls-Preis 2015, Germany - Audience Award, Youth Jury Award; Golden Lola 2013, 

Germany - German Screenplay Award; Emden Film Festival 2012, Germany - Screenplay Award; Shanghai Int'l Film 

Festival 2015, China; International Filmfestival Emden-Norderney 2015, Germany - Creative Energy Award; Golden 

Apricot FF Yerevan 2015, Armenia - Audience Award; Giffoni Film Festival 2015, Italy - Best Film Award (Generation 

+13); Tbilisi International FF, Georgia; Göteborg IFF, Sweden; Mamers en Mars - festival de films Européens, France. 

 

 

POVEŞTI DICTATE  - LUNI, 30 mai 

 

TEATRU - ora 19.00 

În cuvintele tale – producător Asociaţia Culturală Replika şi ANPBR 

text: Peca Ştefan; regia: Radu Apostol; scenografia: Arh. Gabi Albu; video: Elena Găgeanu; filmare 

live: Viorel Cojanu; muzica: Bogdan Burlăcianu 

durata: 1h 25 min 

limita de vârstă: 10+ 

 

Pentru Doiniţa, o elevă de 11 ani, moartea surorii mai mici e o suferinţă peste care nu reuşeşte să 

treacă. În momentul în care şcoala în care învaţă Doiniţa este selectată să reprezinte România la Târgul 

Educaţional Internaţional Lumea ca o şcoală, din Oslo, Norvegia, atât mama cât şi profesorii percep 

această participare ca pe o şansă pentru ca Doiniţa să uite de sora ei. Copiilor li se cere să creeze 

compuneri cu tema „România în cuvintele tale”. În timpul şedinţei cu părinţii, se constată că cei mai 

mulţi copii nu cunosc tradiţiile şi obiceiurile la români, dar. în schimb, au foarte multă imaginaţie şi 

creativitate. Doiniţa îi bulversează pe toţi prin compunerea ei. Mama şi directoarea şcolii concep o 
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nouă compunere pe care i-o dau Doiniţei să o înveţe ca să o poată prezenta la Oslo. Doiniţa reuşeşte 

prin această compunere să se împace cu ideea morţii surorii ei. 

 

CARTE - ora 20.30 

Prezentarea cărţii Formarea inovatorilor. Cum crești tinerii care vor schimba lumea de mâine, de 

Tony Wagner, traducerea Anca Sevcenco, Editura Trei, 2014.  

 

Ce fel de educaţie poate ajuta copiii de azi pentru a reuşi în era informaţiei şi a inovării? Cum poate fi 

încurajată creativitatea tinerilor angajaţi? În ce mod părinţii pot cultiva curiozitatea şi inventivitatea 

celor mici? Plecând de la triunghiul joc-pasiune-determinare, Tony Wagner reface traseul formativ al 

câtorva dintre cei mai străluciţi inovatori ai zilelor noastre, de la inginerul care a contribuit decisiv la 

crearea primului iPhone, la activişti sociali care născocesc, în Africa, „biciclete" ieftine pentru 

depănuşat. Pe lângă interviurile cu aceste minţi pline de creativitate, Wagner discută şi cu profesorii şi 

părinţii acestor inovatori. Scopul său este să arate cât de importantă este o copilărie în care sunt 

încurajate pasiunile celor mici şi cât de mult contează modelul personal al dascălilor dedicaţi. De 

asemenea, sunt descrise câteva dintre liceele şi facultăţile americane cele mai vizionare ca programă şi 

ca abordare interdisciplinară. 

 

FILM - ora 21.00 - Proiecţie scurt-metraje ANIMAȚIE în parteneriat cu CINEPUB 

 

”A big step” (Romania - 2009 - 1’10), regia și animația: Bogdan Mihăilescu 

”Action movie” (Romania - 2011 - 1’15), regia și animația: Bogdan Mihăilescu 

”Becoming” (Romania - 2012 - 5’20), regia și animația: Andrei Sopon 

”Copacul urban” (Romania - 2009 - 8’45’’), regia, scenariul: Vali Chincișan 

”Metamorphose” (Romania - 2013 - 5’45), regia și animația: Florian Simovici 

”Metamorphosis” (Romania - 2012 - 1 minut), regia și animația: Bogdan Mihăilescu 

”Sancta simplicitas” (Romania - 2013 - 1’15), regia și animația: Bogdan Mihăilescu 

”Țepi” (Romania - 2013 - 5’15), regia: Andra Berilă, animația: Bogdan Crivoi 

 

 

POVEŞTI POSIBILE  - LUNI, 6 iunie 

 

TEATRU - ora 19.00 

În viitorul apropiat – producător Reactor de Creaţie şi Experiment, Cluj-Napoca 

text: Petro Ionescu; regia: Cristian Ban; distribuţia: Carina Bunea, Cătălin Filip, Timea Udvari, 

Csepei Zsolt 

durata: 1h 20 min 

limita de vârstă: 14+ 

 

Spectacolul În viitorul apropiat vorbește despre frica de viitor, punând accentul pe imprevizibilul 

situațiilor scenice. Abordarea acestei teme blochează spectatorul într-un spațiu care sfidează trecerea 

firească a timpului și aduce în prim plan joaca și absurdul. ''Ce vei face mâine? Ce vei face după ce 

pleci de aici? Cum ai vrea să își amintească oamenii de tine?'' 

 

CARTE - ora 20.20 

Prezentarea cărţii Scurtă istorie a viitorului, de Jacques Attali, traducerea Mihai Ungurean, Editura 

Polirom, 2007.  

 

Jacques Attali a fost consilier al lui François Mitterrand, fondator al ONG-ului Action Internationale 

Contre la Faim, fondator şi preşedinte al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (1991-

1993). 

Apariţia unor noi puteri şi dispariţia altora, explozia demografică, migraţiile, terorismul sau 
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modificările climatice vor schimba lumea contemporană. Într-un eseu despre următorii cincizeci de ani 

ai omenirii, autorul, deja consacrat viitorolog, ne pune în faţa unei alternative radicale. Omenirea va 

avea de ales între dispariţia totală, determinată fie de evoluţia unui hiperimperiu construit după legile 

pieţei, fie de un conflict ce ar întrerupe violent globalizarea, şi hiperdemocratţe: acceptarea şi 

controlarea mondializării, într-o societate ce va oferi tuturor accesul la noile tehnologii, la un mediu 

mai bine protejat şi la libertatea individuală.  

 

 

FILM - ora 20.45 - Proiecţie scurt-metraje Olanda - SOME SHORTS – subtitrare în limba engleză 

 

1. ”Cowboys Janken Ook” / ”Even Cowboys Get to Cry” (Olanda - 2013  - 20 min.), regia: Mees 

Peijnenburg, scenariua: Merinde Verbeek, cu: Ko Zandvliet, Jonas Smulders 

 

Sinopsis: Sven şi Gijs sunt cei mai buni prieteni. Fac totul împreună, fie că asta înseamnă să meargă în 

cluburi, să facă băşcălie de ceilalţi sau să lenevească. Relaţia lor este atât de intimă încât pe niciunul 

nu-l deranjează ca celălalt să fie în cameră în timpul unei partide de sex. Dorinţa lor cea mai mare este 

ca peste 10 ani facă turul Americii de Sud pe motociclete. Dar brusc totul se schimbă: într-o noate, 

Sven e implicat într-o bătaie, Gijs intervine dar primeşte o lovitură puternică şi intră în comă. Nu se 

ştie dacă va supravieţui, prietenia lor e pusă la încercare.  

Festivaluri/Premii: Berlinale, Germany, 2014, Generation 14Plus; Go Short – International Short Film Festival 

Nijmegen, 2014, Dutch Competition – Go Short Youth Award; European Cinema Festival, France, 2014, Official 

Competition; Filmfest Dresden, Germany, 2014, International Competition; Nashville Film Festival, United States, 

Competition; Brussels Short Film Festival, Belgium, 2014, Next Generation Competition – Best International Student 

Film; Sehsüchte International Student Film Festival, Germany, 2014, Youth Programme – Best Youth Film; Tel Aviv 

International Student Film Festival, 2014, International Competition; IN THE PALACE International Short Film Festival, 

Bulgaria, 2014, Official Selection; Sarajevo Film Festival, Bosnia, 2014, TeenArena; Odense International Film Festival, 

Denmark, 2014, Main Competition; Konstanzer kurz.film.spiele, Germany, 2014, Competition Third place; Poitiers Film 

Festival, France, 2014, Competition; Premiers Plans Film Festival, France, 2015, Student Film Competition -  Audience 

Award; International Film Festival Rotterdam, the Netherlands, 2014, Out of Competition: Educational program; Clermont-

Ferrand – International Short Film Festival, France, 2015, Out of competition: Netherlands Film Academy retrospective; Kort 

Geschoten – Kort Filmfestival, Belgium, 2015; FEC European Short Film Festival, Spain, 2015, International Competition; 

Cineclass – International Student Film Festival, France, 2015, International Competition -  Prix Cinémaster Critique; Kyiv 

International Short Film Festival, Ukraine, 2015, Official Competition; ShorTS – International Film Festival, Italy, 2015, 

Maremetraggio Section; Pamplona Film Festival, Spain, 2015, Alternatif International Competition; shnit International 

Shortfilmfestival, 2015, International Competition shnit OPEN; Sedicicorto International Film Festival, Italy, 2015, Out of 

competition: Euroshort; International Film Festival Etiuda&Anima, Poland, 2015, Out of Competition: Netherlands Film 

Academy retrospective; Magma – mostra di cinema breve, Italy, 2015, Official Competition. 

 

2. ”Bloedhond ”/ ”Wild Dog” (Olanda - 2014  - 8 min.), regia: Mees Peijnenburg, scenariu: Jolein 

Laarman, cu: Tycho Posthumus 

 

Sinopsis: Stilul agresiv al lui Gij devine din ce în ce mai problematic. Dacă nu ia măsuri, 

temperamentul său exploziv va avea consecinţe ireversibile. 

Festivaluri/Premii: International Film Festival Rotterdam, the Netherlands, 2015, As Short As It Takes; REGARD – 

Saguenay International Short Film Festival, Canada, 2015, Official Competition; Go Short – International Short Film Festival 

Nijmegen, 2015-International Competition; Filmfest Dresden, Germany, 2015 - International Competition; Nashville Film 

Festival, United States - International Competition; Palm Springs International ShortFest, United States, 2015 - Short Film 

Competition; FEST – New Directors/New Films Festival, 2015 - Out of Competition: Flavours of the World; En Plein Public, 

the Netherlands, 2015 - Won: Best Short Film; Rooftop Films, USA, 2015 - Rooftop Shorts closing night; 2ANNAS – Riga 

International Short Film Festival, Latvia, 2015 - Out of Competition: Man and Violence; Brno Sixteen, Czech Republic, 2015 

- Main Competition; Timishort Film Festival, Romania, 2015 - International Competition; Rendezvous With Madness Film 

Festival, Canada, 2015 - Official selection; European Short Film Festival of Brest, France, 2015 - European Competition; 

Ljubljana International Film Festival, Slovenia, 2015 - Official Competition; Zubroffka International Short Film Festival, 

Poland, 2015 - Whole Wide World Competition. 

 

3. ”Volando Voy” / ”I’ll Fly Higher” (Olanda - 2015  - 22 min.28”), regia și scenariul: Isabel 

Lamberti 

 

Sinopsis: Doi fraţi foarte tineri cutreieră lumea, fără o ţintă clară. Pe măsură ce societatea pare să 

devină din ce în ce mai prezentă, posibilitatea de a evada devine din ce în ce mai limitată. Împreună 
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încearcă să se îndepărteze, să evadeze din realitate. Cum poţi relaţiona cu o lume căreia simţi că nu-i 

aparţii? 

Festivaluri/Premii: San Sebastian International Film Festival, Spain, 2015 - Student Film Meeting -  Torino Award; 

Netherlands Film Festival, the Netherlands, 2015 - Student Competition; International Documentary Film Festival 

Amsterdam, Netherlands, 2015 - Kids & Docs competition; Poitiers Film Festival, France, 2015 - Official Competition. 

 

 

POVEŞTI FĂRĂ FRICĂ  - LUNI, 13 iunie 

 

TEATRU - ora 19.00 

Fapte vitejeşti – producător  PETEC 

cu şi de: Ruxandra Coman, Paul Dunca, Selma Dragoș, Smaranda Găbudeanu, Cristina Lilenfeld, 

Răzvan Rotaru; lighting design: Alexandros Raptis; muzica originală, sunet şi muzica live: Marian 

Câțu (Rufi) & George Turliu; fotografii: Iulia Matache (Gulia Production) 

durata: 45 min + 15 min discuţii cu publicul 

limita de vârstă: 7+ 

 

Șase povești sincere despre frică:  Plecăm de la frici ușor de recunoscut: frica de păianjeni, frica de 

apă, frica de întuneric și, după ce am recunoscut bine senzația, ne apropiem de fricile pe care mai rar le 

menționăm la întrebarea ”De ce te temi?” - teama de a-i pierde pe cei dragi, teama de schimbare, 

teama de a greși, teama de a nu te integra între ceilalți, de a fi respins, teama că nu vei fi niciodată bun 

la toate, iubit de toți, copilul perfect, cu totul lipsit de orice defect. 

 

CARTE - ora 20.00 

Prezentarea cărţii Rețete împotriva îngrijorării, de Lawrence Cohen, traducerea Cristian Jinga, 

Editura TREI, 2014.  

 

Mulţi părinţi se simt neputincioşi când copiii lor devin anxioşi, mai ales când încercările de a-i linişti 

nu dau rezultat. Reţete împotriva îngrijorării oferă numeroase idei pentru a-i ajuta pe copii să se simtă 

în siguranţă şi plini de încredere. Autorul descrie cauzele şi simptomele anxietăţii copiilor şi explică 

modul în care copiii îşi pot depăşi chiar şi cele mai îngrozitoare frici, în cadrul unei relaţii în care 

iubirea şi grija părinţilor se îmbină cu empatia, relaxarea şi jocul. Pe lângă crearea şi întreţinerea 

conexiunii, tehnica aşezării pe podea şi cea a umplerii paharului gol, deja cunoscute, dr. Cohen ne 

oferă aici alte tehnici şi jocuri pe care le veţi găsi foarte folositoare: Numărătoarea inversă, Mâini-

împinse, Sfoara sau Misiunea secretă sunt doar câteva dintre ele. „Aş vrea să încerc şi eu asta!" veţi 

spune după ce veţi termina de citit această carte. 

 

FILM - ora 20.30 - Proiecţie film de lung metraj românesc 

 

”Lupu” (Strada Film, Romania - 2013 - 78 min), regia Bogdan Mustață, Cu: Mihai Vasilescu, Ada 

Condeescu,  Sergiu Nicolaescu, Alexandru Potocean, Costel Cascaval, Carmen Ungureanu 

Gen film: Dramă; Premiera în Romania: 04.10.2013; Produs de Strada Film, distribuit în România de 

Strada Film  

 

Sinopsis : Ce se poate întâmpla în mintea unui adolescent de 16 ani când se îndrăgostește pentru 

prima dată? Lupu trăiește cea mai stranie vară din viața sa. Mama lui are un nou iubit, fata care se 

lipește de el pe holurile întunecate ale blocului e posibil să nu existe și tatăl mort îi cere ajutorul din 

camera alăturată. 

Festivaluri/Premii: Cottbus Film Festival of Young East European Cinema 2013; Gopo Awards, Romania 2014; Namur 

International Festival of French-Speaking Film 2013; Portobello Film and Video Festival 2014; Sarajevo Film Festival 2013. 
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POVEŞTI DE CARE TE FEREŞTI  - LUNI, 20 iunie 

 

TEATRU - ora 19.00 

MASKAR [între] – producător Asociaţia Culturală ADO 

text: Mihaela Michailov; regia: Radu Apostol; scenografia: Arh. Gabi Albu; muzica: Jak Neumann; 

distribuţia: Katia Pascariu, Viorel Cojanu 

durata: 1h 30 min 

limita de vârstă: 10+ 

 

Câte fețe are bau-baul copilăriei tale? Ce culoare avea „răul cel mai rău” atunci când erai mic?  

Ce-i aia rudar? Ia zi, știi? Ce-i aia maskar? Ia zi, afli? Câte cuvinte folosești fără să le cunoști sensul?  

Mama ta are fustă lungă, lungă? Tatăl tău fură găini? Bunica ta face vrăji? 

Tu locuiești în casă din chirpici? 

Ai 7 frați? 

 

Istoria se contractă și se dilată ca o poveste nesfârșită, cu finaluri trecute deschise în prezent. O 

poveste despre cine-a fost rob și cine-a fost stăpân, despre cuvinte-stereotipuri asimilate inerțial și 

clișee discriminatorii care ne ațipesc conștiința critică, despre transformarea celor slabi în pete de 

cerneală invizibile ale istoriei, despre oameni deveniți „bun de marfă”, despre violențe și abuzuri 

repetate, despre orașe care și-au pierdut identitatea, despre fabrici și combinate care-au devenit o 

amintire, despre pierderea oricărui contact cu familiile plecate la muncă în străinătate, despre 

însingurare și îmbătrânire fără cei dragi aproape, despre degradarea unor meserii pe cale de dispariție, 

despre supraviețuirea în condiții limită. 

Spectacol realizat în cadrul proiectului ”Intervenții socio-artistice pentru capacitarea comunității rome 

și pentru încurajarea dialogului comunitar intercultural (ART_ROM)”  finanţat printr-un grant oferit 

de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României (eeagrants.org, fonduri-diversitate.ro). Site-

ul proiectului e www.maskar.ro 

 

CARTE - ora 20.30 

Prezentarea cărţii Condiția romă și schimbarea discursului, Vintilă Mihăilescu (coordonator), Petre 

Matei (coordonator), Editura Polirom, 2014. 

 

Văzuţi ca o familie extinsă, ca un grup solidar sau ca un popor care nu şi-a găsit deocamdată locul din 

punct de vedere geografic şi social, romii fac obiectul multor studii din diverse domenii. Mentalitatea 

generalizată cu privire la neintegrarea romilor în societăţile în care trăiesc a caracterizat multă vreme şi 

mediul ştiinţific românesc, problematica acestei minorităţi nefiind încă pe deplin explorată. În 

încercarea de a defini elementele caracteristice identităţii romilor şi de a explica modul în care ceilalţi 

se raportează la ei, mai mulţi antropologi au efectuat cercetări în comunităţile rome din România şi din 

alte ţări. Rezultatele acestor cercetări sînt reunite într-unul din primele volume de antropologie recentă 

a culturii şi societăţii rome din literatura autohtonă. Poveştile de viaţă relatate, completate de 

descrierea tradiţiilor şi obiceiurilor, a portului şi muzicii, de la cea a vechilor lăutari pînă la manele, 

conturează o imagine realistă a acestei etnii, precum şi noi perspective şi direcţii de analiză. 

 

FILM - ora 20.45 - Proiecţie film documentar 

 

"Prea-fericiţii din groapa de gunoi" (România - 56 minute) 

 

Documentarul face parte din proiectul subRahova-Pata Rât, un proiect al Asociaţiei culturale 

Solitude Project, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi realizat în parteneriat cu 

Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, Veioza Arte şi Asociatia Colectiv A. Echipa proiectului: Farid 

Fairuz, Mihaela Michailov, Tania Cucoreanu, Katia Pascariu, Mădălina Dan. 

 

http://eeagrants.org/
http://www.fonduri-diversitate.ro/
http://www.maskar.ro/
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POVEŞTI ÎN JURUL MESEI  - LUNI, 27 iunie 

 

TEATRU - ora 19.00 

Foamea noastră cea de toate zilele – producător Asociaţia Culturală Replika 

Spectacol de teatru imersiv pentru numai 40 de spectatori 

concept: Ana Mărgineanu, Peca Ştefan, Radu Apostol; text: Peca Ştefan; regia: Ana Mărgineanu, 

Radu Apostol; scenografia: Arh. Gabi Albu; coregrafia: Carmen Coţofană; muzica live: Raul 

Stănulescu; distribuţia: Katia Pascariu, Sabrina Iaşchevici, Sebastian Marina, Viorel Cojanu, Raul 

Stănulescu (vioară); fotografii: Adi Bulboacă 

durata: 2h 20 min 

limita de vârstă: 14+ 

Accesul se face numai pe bază de rezervare. Spectacol pentru numai 40 de spectatori. 

 

Public şi artişti recrează împreună planul unui filantrop român foarte puţin cunoscut de a vindeca 

"foamea noastră cea de toate zilele" la începutul anilor 90 printr-o cină cu prieteni. Având la bază 

câteva însemnări incomplete ale filantropului, găsite în documentare, dubiul autenticităţii acestora dar 

şi o serie de interviuri cu oameni care şi-au pierdut casele în Sectorul 4 din Bucureşti, "Foamea noastră 

cea de toate zilele" crează o experienţă imersivă care îşi propune să exploreze natura sărăciei din 

România, relaţia dintre schimbare socială reală şi procesul artistic, conflictul dintre realitate şi ficţiune 

şi felul în care îl consumăm în timpul participării la un spectacol.  
 

Toate spectacolele încep la ora 19.00.  

După fiecare spectacol are loc o prezentare de carte, urmată de o proiecție de film. 
  

INTRARE este GRATUITĂ 

în limita locurilor disponibile 

Contact 

e-mail: centrulreplika@gmail.com 

tel.: +40732101860 

adresa: Str. Lânăriei 93-95, sector 4 

 


