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Marți, 20.10., ora 18

JACK

de Edward Berger (2014, 102‘)
Marți, 20.10., ora 20

HÄRTE

de Rosa von Praunheim (Dragoste periculoasă, 2015, 89‘)

Biletele se găsesc la casieria
cinematografului.

Miercuri, 21.10., ora 18

EIN PROLETARISCHES
WINTERMÄRCHEN

de Julian Radlmaier (Basm proletar de iarnă, 2014, 64‘)

Gala – Vineri, 16.10., ora 19

Miercuri, 21.10., ora 20

VICTORIA

VICTORIA

de Sebastian Schipper (2015, 140‘)

de Sebastian Schipper (2015, 140‘)

Sâmbătă, 17.10., ora 18

Joi, 22.10., ora 18

WHO AM I – KEIN SYSTEM IST SICHER

SOLO SUNNY

de Baran bo Odar (Who Am I – Niciun sistem nu e sigur, 2014, 105‘)

de Konrad Wolf (1978-80, 104‘)

Sâmbătă, 17.10., ora 20

Joi, 22.10., ora 20

de Johannes Naber (Era canibalilor, 2014, 93‘)

de Andreas Dresen (Pe când visam, 2015, 117’)

ZEIT DER KANNIBALEN

CINEMA STUDIO
Bd. Magheru, nr. 29
București
Tel: 021.316.55.26

CLUB CONTROL
Str. Constantin Mille, nr. 4,
București
Tel: 0733.927.861
www.control-club.ro

ALS WIR TRÄUMTEN

Duminică, 18.10., ora 18

DIE ANDERE HEIMAT – CHRONIK
EINER SEHNSUCHT

de Edgar Reitz (Heimat. Cealaltă patrie – cronica unei viziuni,
2013, 230‘) – cu pauză de 15’ între cele două părți
Luni, 19.10., ora 18

LE BEAU DANGER

de René Frölke (Pericolul frumos, 2014, 100‘)
Luni, 19.10., ora 20:30

CINEMA: A PUBLIC AFFAIR

Club Control, joi 22.10., ora 21

B-MOVIE: LUST & SOUND IN
WEST-BERLIN (1979-1989)

(2015, 92’), R: Jörg A. Hoppe, Klaus Maeck, Heiko Lange
După film urmează o discuție cu scenaristul şi protagonistul,
Mark Reeder.
În continuare: concerte cu Loved by Ghosts şi Future Nuggets

de Tatiana Brandrup (Cinema: O afacere publică, 2015, 100’)
Toate filmele vor fi subtitrate în limba română.
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INVITAȚI LA ZFG

După proiecții, vă invităm să stați de vorbă cu realizatorii.

ZFGX

RENÉ FRÖLKE
REGIZOR „LE BEAU DANGER“
19.10., ORA 18:00
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TATIANA BRANDRUP
REGIZOARE „CINEMA: A PUBLIC
AFFAIR“
19.10., ORA 20:30

ANDREAS MARQUARDT
PROTAGONIST „HÄRTE“
20.10., ORA 20:00

JÜRGEN LEMKE
SCENARIST „HÄRTE“
20.10., ORA 20:00

MARK REEDER
SCENARIU ȘI ROL PRINCIPAL
„B-MOVIE“
22.10., ORA 21:00

N

e face plăcere să vă invităm, în perioada 16-22
octombrie, la Zilele Filmului German, festival ajuns,
la București, la cea de-a zecea ediție. După cum v-ați
obișnuit deja, este vorba de o selecție curatorială de
lungmetraje și filme documentare de excepție.

De la filme de avangardă la multipremiate filme clasice sau
filme-cult, de la pelicule de debut ale tinerilor cineaști germani
până la creații semnate de regizori deja celebri, de la povești
intime, familiale până la teme actuale care afectează întreaga
societate – edițiile din ultimii ani ale Zilelor Filmului German v-au
oferit o privire de ansamblu asupra celor mai bune producții
cinematografice germane.
Selecția de anul acesta a fost curatoriată de Andrei Rus. Critic de
film și curator al festivalului de film NexT, Andrei Rus este lector
universitar la UNATC și coordonează revista FilmMenu a UNATC.
Selecția lui Andrei Rus arată într-un mod cât se poate de relevant
spectrul larg pe care filmul german de azi reușește să-l acopere
atât din punct de vedere tematic, cât și stilistic.

DR. EVELIN HUST,
Directoarea Goethe-Institut
Bukarest

Programat în deschidere, „Victoria“ va captiva negreșit publicul și
din prisma faptului că a fost filmat într-un singur cadru, lung de 140
de minute. Este o realizare remarcabilă în materie de imagine (răsplătită, de altfel, cu Ursul de argint anul acesta la Berlin), posibilă
datorită flexibilității și talentului improvizatoric al actorilor. „Who
Am I – Kein System ist sicher“ sau „Zeit der Kannibalen“ vă vor
capta interesul prin actualitatea tematicii alese, fie că este vorba
de excesele turbo-capitalismului sau de vulnerabilitățile inerente
societății zilelor noastre, cum ar fi lezarea dreptului la viață privată
în spațiul cibernetic.
Filmele documentare cuprinse în selecția ZFG nu trebuie nici ele
ratate. Ne bucurăm să prezentăm publicului bucureștean „Le beau
danger“, despre Norman Manea, și să vă invităm, după proiecția
filmului, la o întâlnire cu regizorul René Frölke. Suntem, de asemenea, convinși că veți fi impresionați și de „Cinema: A Public Affair“,
filmul Tatianei Brandrup – un film despre Naum Kleiman, istoricul
de film rus, director al legendarei arhive Eisenstein şi fostul director al muzeului cinematografic „Musey Kino“ din Moscova. Proiecția va avea loc în prezența regizoarei Tatiana Brandrup.
În încheierea Zilelor Filmului German, avem programat un
eveniment special în Club Control, respectiv proiecția filmului
„B-Movie“, la care va participa însuși Mark Reeder – protagonist,
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dar și scenarist al acestui film despre scena muzicală a Berlinului
anilor ‛80, perioadă istorică care se va afla în atenția GoetheInstitut Bukarest și în lunile următoare. Proiecția va fi urmată de un
concert al trupelor Future Nuggets și Loved by Ghosts.

ZFGX

După cum anunță și Andrei Rus, această ediție jubiliară reprezintă
totodată punctul de lansare a unui nou proiect Goethe-Institut
Bukarest, și anume prezentarea și punerea în discuție a filmelor
din RDG, filme mai puțin cunoscute în România.
Până atunci însă, îmi face plăcere să vă invit chiar în zilele următoare la vizionările și discuțiile din cadrul festivalului. Îi mulțumesc
lui Andrei Rus și celorlalți parteneri care ne sunt alături la această
ediție specială a Zilelor Filmului German.
Dr. Evelin Hust,
Directoarea Goethe-Institut Bukarest

U

nul dintre cuvintele-cheie care pot descrie ediția
actuală a festivalului este diversitatea. Cum cinema
tografia germană a propus în ultimul an numeroase
formule stilistice şi a abordat – atât documentar, cât şi
ficțional – o varietate de teme, mi s-a părut important
ca selecția de filme să reflecte acest lucru.
De aceea, am fost interesat să acord atenție egală atât unor cine
aşti legendari, ale căror realizări ajung prea rar în fața publicului
din România (Edgar Reitz și Rosa von Praunheim), cât şi unora aflați
în plină perioadă de glorie (Andreas Dresen, Oskar Roehler sau
Sebastian Schipper) şi, bineînțeles, unor nume noi, dar de
perspectivă (Edward Berger şi Julian Radlmaier, de exemplu).
Apoi, cele treisprezece lungmetraje intrate în program funcționează
în tot atâtea moduri distincte: spectatorii vor putea vedea de la filme
populare precum „Who Am I – Niciun sistem nu e sigur“ (regizat de
Baran Bo Odar) sau „Era canibalilor“ (regizat de Johannes Naber),
la filme de avangardă precum „Le beau danger“ (regizat de René
Frölke); de la epopei istorice precum „Heimat. Cealaltă patrie –
cronica unei viziuni“ (de Edgar Reitz), la filme în jurul cărora se va
crea, cu siguranță, în scurt timp, un statut de cult („Basm proletar
de iarnă“, regizat de Julian Radlmaier sau „B-Movie: Lust & Sound in
West Berlin“, regizat de Jörg A. Hoppe, Klaus Maeck şi Heiko Lange).
Informații tehnice, însoțite de prezentări curatoriale despre filme
veți găsi în interiorul broşurii. Aici mi-aş mai dori doar să punctez
prezența în selecție a unui singur film clasic, şi anume „Solo Sunny“,
realizat în 1980 de Konrad Wolf. Sper ca această ocazie să constituie
avanpremiera unui lung şir de proiecții organizate de GoetheInstitut Bukarest cu filme est-germane din anii ’50-’80, pentru ca
publicul cinefil tânăr din România să se poată astfel familiariza
cu capodopere realizate în această parte a Germaniei, care, din
motive de nedifuzare, i-au rămas necunoscute. Dacă cineaşti activi
în Germania de Vest precum Rainer Werner Fassbinder, Werner
Herzog sau Wim Wenders sunt permanent redescoperiți de noile
generații, realizatorii din Est, precum Konrad Wolf, Heiner Carow
sau Wolfgang Staudte, se scaldă într-un cvasi-anonimat nemeritat.
Salut deschiderea Goethe-Institut în a prezenta în viitorul apropiat
publicului român aceste filme şi contez pe faptul că va exista interes
pentru generoasa inițiativă.

ANDREI RUS,
lector universitar, critic de
film și curatorul acestei ediții
a Zilelor Filmului German

În speranța unei actuale ediții cât mai intense, vă doresc tuturor
vizionări plăcute!
Andrei Rus, curator al ZFGX
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16.10.

VINERI
16 OCTOMBRIE
ORA 19.00

DESCHIDEREA ZILELOR FILMULUI GERMAN

VICTORIA

Regie: Sebastian Schipper

„Victoria“, elogiatul thriller al lui Sebastian Schipper, este considerat surpriza germană a Berlinalei din acest an. Într-un singur cadru
lung, Schipper construiește o dramă a marginalizării sociale, care
ne introduce în viața de noapte a Berlinului. Filmul urmărește patru
tineri în periplul lor nocturn prin Berlin, care se termină însă prost.
În fața unui club, Victoria, o tânără spaniolă, face cunoștință cu
patru băieți: Sonne, Boxer, Fuss și Blinker. Sonne și Victoria intră
repede în vorbă, se plac și, cu prima ocazie, se despart de grup.
Flirtul lor este însă întrerupt de prietenii lui Sonne, pentru care
noaptea este departe de a se fi terminat. Ei vor trebui să spargă
o bancă, pentru a rezolva o datorie mai veche, de pe vremea în
care Boxer era în închisoare. Fiindcă unul dintre ei este prea beat
pentru a conduce, Victoria urmeză să facă pe șoferul. Jocul devine
brusc o treabă serioasă.

„VICTORIA“, UNUL DINTRE MARILE SUCCESE GERMANE ALE ANULUI,
SE REMARCĂ ÎN PRIMUL RÂND PRIN VIRTUOZITATE TEHNICĂ. ESTE
FILMAT ÎNTR-UN SINGUR CADRU ȘI, TIMP DE DOUĂ ORE ȘI UN SFERT,
TRECE PRIN NUMEROASE LOCAȚII, SITUAȚII ȘI FAZE ALE NOPȚII ȘI
DIMINEȚII. VA FI CU SIGURANȚĂ UN DELICIU PENTRU SPECTATORII
INTERESAȚI, CARE SE VOR ÎNTREBA ÎN PERMANENȚĂ: „CUM AU
FĂCUT REALIZATORII ASTA?“ DESIGUR, CU MULTĂ MUNCĂ ȘI
PRINTR-O COORDONARE PERFECTĂ.

© Monkeyboy

„Victoria“ a fost distins cu Premiul German de Film 2015 la șase
categorii, printre care: premiul pentru cel mai bun lungmetraj, premiul pentru cea mai bună regie şi premiile pentru rolurile principale, feminin și masculin, precum și cu Ursul de argint, pentru imagine, la Berlinala din acest an.
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SEBASTIAN SCHIPPER,
născut în 1968, a studiat
actoria între 1992 și 1995, la
Academia Otto Falckenberg
din München, după care a
fost actor pentru Münchener
Kammerspiele, dar a avut
și roluri secundare în filme.
În 1999, își face debutul
ca regizor și scenarist cu
„Absolute Giganten“, urmat
de „Ein Freund von mir“,
în 2006.

Durata: 140 min. / An: 2015
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17.10.
ZFGX
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SÂMBĂTĂ E ZIUA ÎN CARE VOM EVADA DIN REALITATEA IMEDIATĂ.
MAI ÎNTÂI, URMĂRIM „WHO AM I – NICIUN SISTEM NU E SIGUR“, UN
THRILLER CU HACKERI PUȘI PE RECONFIGURAREA ORDINII MONDIALE. E O TEMĂ DES ÎNTÂLNITĂ MAI ALES ÎN FILMELE AMERICANE, IAR
ACEST MARE SUCCES DE PUBLIC GERMAN NE VA AMINTI CĂ NIMIC
NU E CUM AR PUTEA SĂ PARĂ LA PRIMA VEDERE.
APOI, „ERA CANIBALILOR“ NE VA AVERTIZA CĂ ORICE EVADARE DIN
COTIDIAN, ATUNCI CÂND E DUSĂ LA EXTREM, POATE AVEA CONSECINȚE DINTRE CELE MAI NEFERICITE. FILMUL E O COMEDIE ÎN
TREI PERSONAJE, CARE NU IES NICIODATĂ DIN CAMERA DE HOTEL
UNDE LOCUIESC ÎN TIMPUL UNEI DEPLASĂRI DE SERVICIU ÎNTR-O
ȚARĂ AFRICANĂ. SCENARIUL, PLIN DE DIALOGURI SAVUROASE ȘI
DE RĂSTURNĂRI DE SITUAȚIE INGENIOASE, ARE TOATE ȘANSELE
SĂ FIE ADAPTAT CÂT DE CURÂND DE HOLLYWOOD, CU VEDETE
INTERNAȚIONALE.
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SÂMBĂTĂ
17 OCTOMBRIE
ORA 18.00

SÂMBĂTĂ
17 OCTOMBRIE
ORA 20.00

WHO AM I – KEIN SYSTEM IST SICHER

ZEIT DER KANNIBALEN

Timidul Benjamin (Tom Schilling) este un nimeni pentru cei din jurul
lui, motiv pentru care se și afundă adesea în adâncurile internetului. Acolo poate să fie cine vrea, pentru că nimeni nu știe cine se
ascunde în spatele pseudonimului său. Jocul de-a balul mascat în
lumea virtuală îi priește, Benjamin fiind un hacker extrem de priceput. În carismaticul Max, își găsește un spirit înrudit și, împreună cu încă doi prieteni, înființează grupul „CLAY“ (acronim pentru
„Clowns Laughing @ You“). Acțiunile și performance-urile sociale
ale CLAY surprind spiritul unei întregi generații. Atacurile cibernetice asupra unui congres de partid de dreapta sau a unei companii
farmaceutice produc vâlvă. Pentru prima dată în viața lui, Benjamin
simte că ia parte la ceva important. Pentru a accede în liga superioară a scenei hackerilor, grupul atacă serverul Serviciului Federal
de Securitate, expunându-se unui mare pericol. Lucrurile iau o turnură serioasă după ce Europolul începe să investigheze CLAY.

„Zeit der Kannibalen“ vorbește despre lumea lăuntrică a trei
consilieri de afaceri, care deschid și închid bussinesuri locale în
toată lumea, pentru un concern internațional. Singurele scopuri în
viață ale celor trei sunt cariera și profitul adus firmei pentru care
lucrează. Viețile lor sunt atât de mult ajustate în numele eficienței, încât ajung să-și petreacă tot timpul în apartamente, saloane
și săli de conferințe din hoteluri care arată la fel peste tot în lume.
Acolo lucrează, dorm și mănâncă. Filmul prezintă latura grotescă a
acestei închisori de lux. Sistemele de orientare ale eroilor nu au ca
punct de plecare realitatea, ci o lume artificială, pe care și-au construit-o singuri. Unei situații absurde nu i se poate răspunde decât
cu un film absurd. Acesta este motivul pentru care „Zeit der Kannibalen“ ignoră complet curentele actuale ale scenei de film germane, refuzându-și realismul. Filmul este în întregime turnat în studio, vederea de la ferestrele hotelului fiind asigurată de cartoane
colorate și ceață artificială, de scenă. Personajele sunt schițate
exagerat de accentuat, jocul lor alunecând în suprarealism.

„Who Am I“ a primit anul acesta premiul pentru regie Bayerischer
Filmpreis și șase nominalizări la Premiul German de Film (Deutscher Filmpreis).

Durata: 105 min. / An: 2014
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© Pascal Schmit

BARAN BO ODAR,
născut în 1978, în Elveția, a
urmat cursurile Academiei de
Teatru și Film din München
(HFF) între 1998 și 2005.

Era canibalilor, Regie: Johannes Naber

© Sony Pictures Releasing GmbH / Foto: Jan Rasmus Voss

Who Am I – Niciun sistem nu e sigur, Regie: Baran bo Odar

JOHANNES NABER,
născut în 1971, la BadenBaden, a studiat între 1991
și 1993 filosofie și filologie
indiană la Universitatea
Liberă din Berlin și apoi film
și media la Academia de Film
din Baden-Württemberg.
Naber trăiește la Berlin
și lucrează ca regizor și
scenarist.

Filmul lui Naber a fost lansat la Festivalul de Film de la Berlin din
2014, secțiunea Perspective ale cinematografiei germane
(Perspektive Deutsches Kino). Filmul a obținut Premiul German de
Film 2015 pentru cel mai bun scenariu și Lola de bronz la categoria
cel mai bun lungmetraj.
Durata: 93 min. / An: 2014
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18.10.
ZFGX
14

(CU PAUZĂ DE 15 MINUTE
ÎNTRE CELE DOUĂ PĂRȚI)

DIE ANDERE HEIMAT – CHRONIK
EINER SEHNSUCHT

Heimat. Cealaltă patrie – cronica unei viziuni, Regie: Edgar Reitz

Autorul și regizorul Edgar Reitz este cunoscut în primul rând datorită trilogiei „Heimat“ (1981-2006), o cronică neromanțată a vieții
simple în secolul 20, din perioada de după sfârșitul Primului Război
Mondial până la începuturile reunificării germane, în 1989, și ulterior. În 2012, Edgar Reitz a realizat, cu titlul „Die Andere Heimat“
(Cealaltă patrie), un film înrudit cu trilogia „Heimat“, care pune în
discuție emigrația în Brazilia, de la mijlocul secolului al 19-lea, a
multor locuitori din regiunea Hunsrück, din cauza foametei, a sărăciei și despotismului care au forțat, de altfel, sute de mii de europeni să se refugieze în îndepărtata Americă de Sud. „Ceva mai
bun decât moartea poți găsi oriunde“ – era concluzia amară și,
totodată, speranța lor. Edgar Reitz își dezvoltă noul film pe fundalul
acestei drame memorabile – din nou, satul ficțional „Schabbach“
este atât scenă, cât și univers. Povestea se întoarce la familia
Simon, de data aceasta, în 1840. Punctul central este tot fierăria
familiei, din primele trei filme ale seriei. Aici trăim povestea celor
doi frați care își dau seama că doar visurile îi mai pot salva.

© Christian Lüdeke

DACĂ SUNTEȚI CINEFILI, ȘTIȚI DEJA CĂ NU VĂ PUTEȚI PERMITE
SĂ RATAȚI PROIECȚIA EVENIMENT A CELUI MAI RECENT EPISOD
„HEIMAT“, AL REALIZATORULUI EDGAR REITZ. DACĂ CELEBRUL
SĂU SERIAL DE TELEVIZIUNE DIN ANII ’80, „HEIMAT – O CRONICĂ
A GERMANIEI“, URMĂREA EVENIMENTE PETRECUTE TIMP DE MAI
MULTE DECENII ALE SECOLULUI AL XX-LEA, NOUL FILM AL LUI REITZ,
„HEIMAT – CEALALTĂ PATRIE“, COBOARĂ MAI MULT ÎN TIMP, PÂNĂ
LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA, URMĂRIND FENOMENUL
MIGRAȚIEI ÎN MASĂ A POPULAȚIEI RURALE GERMANE DIN ACEA
PERIOADĂ. CU O IMAGINE ALB-NEGRU SPECTACULOASĂ ȘI ÎMPĂRȚIT
ÎN DOUĂ CAPITOLE LUNGI DE CÂTE DOUĂ ORE (CU O PAUZĂ ÎNTRE
ELE), FILMUL A DEVENIT UN CLASIC ÎNCĂ DIN MOMENTUL LANSĂRII
ȘI DEMONSTREAZĂ, ÎNCĂ O DATĂ, STATUTUL DE MAESTRU AL
CINEASTULUI GERMAN.

DUMINICĂ
18 OCTOMBRIE
ORA 18.00

EDGAR REITZ,
născut în 1932, este autor și
regizor de film, și a predat
film la Academia de Design
din Karlsruhe. Cu epopeea
sa „Heimat“, Edgar Reitz
a scris o filă din istoria
cinematografiei. Încă de la
premieră, care a avut loc
acum 30 de ani, la Festivalul
de Film de la München, vocile
criticilor de film au exprimat
entuziasm și laude. Pentru
filmele sale, a fost răsplătit
cu numeroase premii și
distincții.

„Die Andere Heimat“ a fost deja prezentat în cadrul multor festivaluri internaționale de film, intrând inclusiv în selecția celei de-a 27
ediții a European Film Awards, în 2014.
Durata: 230 min. / An: 2013
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19.10.
ZFGX
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ASTĂZI VOM VIZIONA DOUĂ FILME-PORTRET FOARTE DIFERITE CA
ABORDARE CINEMATOGRAFICĂ. „LE BEAU DANGER“ CONTUREAZĂ
UN SUCCINT PORTRET AL SCRIITORULUI ROMÂN NORMAN MANEA,
APELÂND LA MECANISME SPECIFICE FILMULUI DE AVANGARDĂ.
NU VĂ AȘTEPTAȚI LA UN FILM BIOGRAFIC, ÎN CARE SĂ FIȚI GHIDAȚI
PRIN VIAȚA ȘI OPERA PROTAGONISTULUI, CI PREGĂTIȚI-VĂ PENTRU
O AVENTURĂ AUDIOVIZUALĂ CARE VA AVEA CEL MAI PROBABIL
EFECTUL DE A VĂ FACE CURIOȘI SĂ CITIȚI OPERA LITERARĂ A LUI
NORMAN MANEA, PENTRU A-I ÎNȚELEGE SUBTILITĂȚILE.
CEL DE-AL DOILEA DOCUMENTAR AL SERII ESTE STRUCTURAT MAI
CONVENȚIONAL, PENTRU A POTENȚA VIZIUNEA DESPRE CINEMA
A LUI NAUM KLEIMAN, UN MARE CINEFIL ȘI INIȚIATORUL UNEI
CINEMATECI CARE NU DEMULT A TRECUT PRINTR-O SITUAȚIE
DE CRIZĂ, CAUZATĂ DE ȘICANELE CONDUCERII DE LA KREMLIN.
SUSȚINEREA INTERNAȚIONALĂ DE CARE KLEIMAN A AVUT
PARTE RECENT L-A TRANSFORMAT PESTE NOAPTE ÎNTR-UN STAR
INTERNAȚIONAL AL CINEFILIEI MONDIALE, STATUT DE CARE DOAR
HENRI LANGLOIS, INIȚIATORUL CINEMATECII FRANCEZE, S-A MAI
BUCURAT ÎN URMĂ CU MULTE DECENII, CONFRUNTÂNDU-SE TOT CU
AMESTECUL INTERESELOR POLITICE ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIEI PE
CARE O CONDUCEA.
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LUNI
19 OCTOMBRIE
ORA 18.00

LUNI
19 OCTOMBRIE
ORA 20.30

LE BEAU DANGER

RENÉ FRÖLKE,
născut în 1978, în RDG,
a lucrat ca monteur și
cameraman. În perioada
2007-2012, a studiat arte
vizuale la Karlsruhe. În
2010, a realizat primul
documentar de lung metraj,
„Von der Vermählung des
Salamanders mit der grünen
Schlange“. René Frölke
trăiește la Berlin.

CINEMA: A PUBLIC AFFAIR

Pericolul frumos, Regie: René Frölke

Cinema – O afacere publică, Regie: Tatiana Brandrup

Norman Manea, născut în 1936, în Bucovina, a fost deportat,
împreună cu familia sa, într-un lagăr de concentrare. A supraviețuit captivității, a început să scrie și a emigrat, în 1986, din România în Occident. Astăzi, scrie și predă la New York. Aceste detalii
biografice nu apar însă decât târziu în film, prioritară fiind activitatea sa literară. În imagini predomină panouri cu fragmente ample
din operele lui Norman Manea, ritmul fiind caracterizat de intensele referințe autobiografice. Observațiile scriitorului ca persoană
publică sunt adăugate în contextul aparițiilor la târguri de carte și
seminarii, precum și filmări recente, în locuri importante din viața
lui, cum ar fi un cimitir evreiesc din Ucraina. Astfel, filmul capătă o
textură multistratificată, compusă din cuvinte scrise și rostite, filmări pe 16 mm și în format digital, imagini alb-negru și color, precum și colaje de sunet. Accentul cade pe întrebarea cum anume
pot fi transmise, în film și literatură, amintirile și experiențele exilului și înstrăinării. „Le beau danger“ a găsit răspunsul în forma sa
liberă, de eseu.

Ce pot săvârși filmele, ce poate realiza cinematografia în cel mai
fericit caz? La această întrebare complexă nimeni nu a găsit un
răspuns mai frumos și mai deștept formulat decât Naum Kleiman.
Istoricul de film rus, director al legendarei arhive Eisenstein, a fost
director al muzeului cinematografic „Musey Kino“ din Moscova,
închis în 2005. De atunci, filmele și colecțiile cinematecii sunt
depozitate la studiourile Mosfilm. „Musey Kino“ – Kleiman și
cercul de prieteni ai muzeului – a funcționat însă mai departe în
exil, în ciuda tuturor piedicilor. Filmul reconstituie evenimentele
din jurul scandalului din 2014, când Kleiman a fost demis.
„Cinemaul are puterea de a-i transforma pe oameni în cetățeni“.
Nu e nevoie să vezi decât câteva fragmente din film pentru a
înțelege de ce Kleiman este atât de admirat pentru felul în care
promovează lumea filmului – el consideră arta cinematografică
drept o armă în lupta pentru o societate mai bună, mai deschisă.
Filmul oferă o incursiune într-o viață impozantă și curajoasă, dar în
primul rând ne explică de ce anume înțelegerea cinematografiei
din perspectiva lui Kleiman nu poate fi egalată în materie de
actualitate și forță de penetrare.
© Filmkantine UG Berlin

Durata: 100 min. / An: 2014
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© Joon Film

Filmul a fost prezentat în 2014 la Berlinală.

TATIANA BRANDRUP
a studiat filmul la Sorbona,
Paris, la Universitatea
de Film NYU, New York,
și la Academia de Film și
Televiziune din München.
Din 1990, este regizoare,
scenaristă și dramaturgă.
Tatiana Brandrup locuiește la
Tel Aviv.

Filmul despre Naum Kleiman a participat anul acesta la Festivalul
de Film de la Berlin.

Durata: 100 min. / An: 2015
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20.10. ZFGX
COPILĂRIA A FOST DE-A LUNGUL TIMPULUI SUBIECT AL MULTOR
FILME ANTOLOGICE. „JACK“, DEBUTUL ÎN LUNGMETRAJ AL
REALIZATORULUI EDWARD BERGER, SURPRINDE REALIST
PERIPEȚIILE PRIN CARE TRECE UN PREADOLESCENT CĂRUIA
PĂRINȚII NU ÎI ACORDĂ SUFICIENTĂ ATENȚIE. ESTE FIRESC CA,
ÎN TIMPUL PROIECȚIEI, SĂ VĂ AMINTIȚI DE CELEBRUL „CELE
400 DE LOVITURI“, AL LUI TRUFFAUT, DEOARECE AMBELE FILME
ÎMPĂRTĂȘESC O DUIOȘIE ȘI O ÎNȚELEGERE FAȚĂ DE SITUAȚIILE CU
CARE SE CONFRUNTĂ PROTAGONIȘTII DELINCVENȚI. ÎNSĂ CEA MAI
MARE INFLUENȚĂ ASUPRA CINEASTULUI GERMAN O REPREZINTĂ
CU CERTITUDINE OPERA FRAȚILOR DARDENNE, „JACK“ FIIND UNUL
DINTRE DEBUTURILE CELE MAI INCITANTE ALE ULTIMILOR ANI.
„DRAGOSTE PERICULOASĂ“, CEL MAI RECENT FILM AL MAESTRULUI
UNDERGROUND-ULUI GERMAN, ROSA VON PRAUNHEIM, VORBEȘTE
TOT DESPRE COPILĂRIE, DAR DIN PERSPECTIVA UNUI BĂRBAT
MATUR MARCAT DE EVENIMENTE TRAUMATICE PE CARE NU A REUȘIT
SĂ LE DEPĂȘEASCĂ. PENTRU ADMIRATORII IMPRESIONANTEI OPERE
CINEMATOGRAFICE A LUI VON PRAUNHEIM, CLASICISMUL ALBNEGRU AL ACESTEI REALIZĂRI VA FI O SURPRIZĂ. ÎNSĂ SUBTILITATEA
CU CARE ABORDEAZĂ UN SUBIECT ATÂT DE DELICAT PRECUM
INTERESUL PENTRU LABIRINTUL PSIHICULUI UMAN SE VA ADĂUGA
MOTIVELOR DE A PLASA „HÄRTE“ PRINTRE FILMELE REMARCABILE
ALE CARIEREI ACESTUI URIAȘ CINEAST.
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JACK

HÄRTE

Jack are 10 ani și locuiește la internat. Mama lui, Sanna, se ocupă
singură de cei doi copii, fiind în permanență copleșită de propriile probleme, de educația copiilor și, în general, de tot. Jack fuge
de la internat și, negăsindu-și mama acasă, se hotărăște să plece
în căutarea ei împreună cu Manuel, fratele său în vârstă de 6 ani.
Timp de câteva zile o caută peste tot în oraș, încercând să dea de
urma ei, în final însă cei doi rămân complet singuri.
Edward Berger și Nele Mueller-Stöfen, coautoarea, descriu succint
și cu sensibilitate căutările celor doi copii, poetic și cu deplină înțelegere pentru durerea și singurătatea băieților. Filmul ne prezintă
totodată o vedere panoramică a Berlinului: bulevarde și supermarketuri, cluburi de noapte, baruri și parcuri și, nu în ultimul rând,
fața dezolantă a zonelor de periferie, departe de centrul plin de
viață al orașului. „Jack“ este un film despre devenirea unui băiat
nevoit să-și asume prea devreme responsabilități de adult. În final,
Jack ne surprinde, punându-ne față în față cu o decizie curajoasă.

Andreas Marquardt a practicat de mic artele marțiale și, timp de
20 de ani, a fost unul dintre cei mai periculoși proxeneți din Berlin. La 40 și ceva de ani, este condamnat la închisoare. Abia acolo
se confesează unui terapeut: tatăl lui a fost un bătăuș sadic, care
și-a abandonat de timpuriu familia. Mama lui l-a abuzat ani la rând,
provocându-i traume emoționale de nevindecat. Campionul la
karate Andreas Marquardt e vizibil copleșit de tristețe când vorbește despre sine: „Nu mi-am permis niciodată niciun fel de sentimente. Am fost un tip rece ca gheața, un bloc de piatră, nu-mi
păsa de nimic.“ Și nimănui nu-i pasă de el, cu excepția lui Marion,
una dintre prostituatele lui. Marion îl iubește și-l încurajează să-și
găsească un drum normal în viață.
Într-o alternare de interviuri și secvențe din biografia lui Andreas
Marquardt repuse în scenă, Rosa von Praunheim descrie felul în
care umilința și frica se transformă în dispreț, ură de sine și brutalitate.
Andreas Marquardt conduce în prezent o școală de arte marțiale în
Neukölln, la Berlin, unde lucrează în primul rând cu copii.

Regie: Edward Berger

EDWARD BERGER
s-a născut în 1970, la
Wolfsburg. A studiat regia
la NYU, New York, apoi a
colaborat cu Good Machine,
companie americană de
producție independentă,
printre altele pentru Ang Lee
și Todd Haynes. Din 1997,
Edward Berger locuiește la
Berlin. În 2012, filmul său
„Ein guter Sommer“ a primit
Premiul Adolf Grimme.

Dragoste periculoasă, Regie: Rosa von Praunheim

Durata: 102 min. / An: 2014
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© Rosa von Praunheim

© Foto: Jens Harant

Filmul a câștigat Lola de argint pentru cel mai bun film, în cadrul
Deutscher Filmpreis 2015.

Filmul a avut premiera la Berlinala din acest an, secțiunea „Panorama Special“, în cadrul căreia a obținut premiul al III-lea.

ROSA VON PRAUNHEIM
este unul dintre cei mai
importanți reprezentanți ai
filmului german postmodern și totodată unul dintre
fondatorii mișcării politice
pentru drepturile homosexualilor și lesbienelor în RFG.
Praunheim a debutat cu filme
experimentale și de scurt
metraj, devenind însă cunoscut în principal datorită filmelor sale documentare, multe
dintre ele transformându-se
în filme-cult. A realizat mai
bine de 70 de filme în 40 de
ani. Peste 20 dintre filmele
sale au participat la Berlinală de-a lungul timpului.
Praunheim locuiește la
Berlin și va împlini 73 de ani
în noiembrie.

Durata: 89 min. / An: 2015
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EIN PROLETARISCHES
WINTERMÄRCHEN

„BASM PROLETAR DE IARNĂ“ ESTE SURPRINZĂTORUL DEBUT AL LUI
JULIAN RADLMAIER. FORMAT DIN MAI MULTE SCHECIURI COMICE,
FILMUL AMINTEȘTE, ÎN ACELAȘI TIMP, DE VERVA IDEOLOGICĂ A LUI
GODARD DE LA FINALUL ANILOR ’60, PRECUM ȘI DE CĂUTĂRILE
NARATIVE ȘI FORMALE ALE LUI OTAR IOSSELLIANI. RADLMAIER ESTE
CEA MAI REVIGORANTĂ APARIȚIE RECENTĂ DIN CINEMATOGRAFIA
GERMANĂ CONTEMPORANĂ, AȘA CĂ SE SUBÎNȚELEGE CĂ NU AVEȚI
VOIE SĂ RATAȚI ACEASTĂ PROIECȚIE.

„Ein proletarisches Wintermärchen“, de Julian Radlmaier, este o
comedie, o farsă politică. Trei georgieni sunt aduși să facă curățenie într-un castel din Berlin, în pregătirea unui vernisaj. Celor trei le
lipsește însă motivația. Letargia le este întreruptă doar arareori de
izbucnirile de furie ale administratorului sau ale șefei prea zeloase.
Își petrec timpul printre clasicisme lipsite de gust, tonuri de pastel
și stucaturi. Visează la abolirea relațiilor de clasă. Mâncarea delicioasă și clinchetul incitant al înaltei societăți trezește în cei trei
prieteni dorințe revoluționare. Nu se pot pune de acord asupra
motoului după care să se ghideze în viață. Ori: „Nimic nu contează,
așa că nu mai e nimic de făcut“. Ori: „Dacă nimic nu
wcontează, atunci ceva trebuie făcut“. Acesta este startul unui
show satiric al clișeelor ideologice de ieri și de azi: coridoarele fostelor puteri europene nu mai au la ce servi în zilele noastre. Doar
scoase din context ar mai putea avea un sens sau, mai degrabă,
și-ar putea confirma lipsa curentă de sens.

© X Verleih

ZFGX
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JULIAN RADLMAIER
a studiat regia la Academia
de Film și Televiziune din
Berlin. Filmul său de debut,
„Ein Gespenst geht um in
Europa“, a fost prezentat la
Oberhausen și la Viennale și
a câștigat, în 2013, Premiul
criticii de film germane
FIPRESCI, pentru cel mai
bun film experimental.
„Ein proletarisches
Wintermärchen“ îl
poziționează pe autor în
rândul celor mai promițători
tineri realizatori de film
germani.
Premiera internațională a
filmului a avut loc în cadrul
Festivalui de film de la
Rotterdam, în 2014..

Durata: 64 min. / An: 2014
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22.10.
„SOLO SUNNY“ ESTE SINGURUL FILM INCLUS ÎN SELECȚIE CARE
NU A FOST REALIZAT RECENT. APARȚINÂNDU-I LUI KONRAD WOLF,
UNUL DINTRE CEI MAI PROEMINENȚI CINEAȘTI EST-GERMANI,
PELICULA ESTE REPLICA CINEMATOGRAFIEI EST-GERMANE LA MULT
MAI CELEBRUL „CABARET“, REALIZAT LA HOLLYWOOD DE CĂTRE
BOB FOSSE. „SOLO SUNNY“ E INTERESAT SĂ „DEGLAMOURIZEZE“
DECADENȚA VIEȚII DE NOAPTE BERLINEZE, PREZENTATĂ ATÂT
DE APETISANT ÎN „CABARET“, INSISTÂND, PRECUM MULTE
ALTE PRODUCȚII DIN EPOCĂ ALE STUDIORILOR DEFA, ASUPRA
CONTEXTULUI SOCIAL PAUPER, CARE GENERA DEZOLAREA
PROTAGONIȘTILOR.

ZFGX
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„ÎN TIMP CE VISAM“, CEL MAI RECENT FILM AL VEDETEI
CINEMATOGRAFIEI GERMANE CONTEMPORANE, ANDREAS DRESEN,
FORMEAZĂ UN ARC ÎN TIMP DE LA EVENIMENTELE DESCRISE ÎN
„SOLO SUNNY“, URMĂRIND UN GRUP DE TINERI EST-GERMANI
IMEDIAT DUPĂ CĂDEREA ZIDULUI BERLINULUI, ÎN 1989. CELE
DOUĂ FILME ALE SERII SE COMPLETEAZĂ FOARTE BINE, PRIMUL
EVIDENȚIIND MEDIUL DIN CARE PROVIN PROTAGONIȘTII LUI DRESEN
ÎN MOMENTUL CONFRUNTĂRII CU O LUME NOUĂ, REPREZENTATĂ DE
CAPITALISMUL VESTIC MULT VISAT.
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SOLO SUNNY

ALS WIR TRÄUMTEN

Filmul „Solo Sunny“ este povestea cântăreței pop cu același nume
(Renate Krößner), care a susținut un turneu în RDG împreună cu
trupa „Die Tornados“, turneu care înregistrează un succes moderat. După un timp, se ajunge la certuri și Sunny este dată afară.
Nici relația ei cu saxofonistul Ralf nu merge prea bine, după ce l-a
surprins în pat cu o altă femeie. Ajunsă la capătul puterilor, Sunny
se gândește la sinucidere, nu-i reușește însă, iar după recuperare
se întoarce să lucreze la vechea ei firmă. Își dă din nou seama că
nu-i face niciun fel de plăcere, dar din tot ghinionul răsare și-un
fir de noroc. Dă peste anunțul unei trupei noi care-și caută solistă.
„Solo Sunny“ este unul dintre filmele-cult ale RDG-ului, sistemul
fiind mai degrabă potrivnic când venea vorba de armonizarea realităților cotidiene cu pasiunea pentru cântat. Pentru acest tip de
societate Sunny este un personaj marginal, care-și primește totuși
în cele din urmă recunoașterea meritată.

Leipzig după reunificare – gașca lui Dani, Rico, Pittbull, Mark și
Paul trăiește din plin aceste vremuri speciale. Cele două sisteme
sociale ale Germaniei intră în coliziune și nimic nu pare imposibil.
Tinerii fură mașini, se droghează și se iau la bătaie. În toată nebunia rămâne însă loc și pentru visare – deschid împreună un club de
techno, unul dintre ei încearcă o carieră în box, iar altul tânjește să
intre în grațiile unei fete, pe nume Sternchen. Povestea celor cinci
cuprinde, în primă fază, adolescența petrecută în RDG și se sfârșește în Germania reunită, când ei sunt deja bărbați în toată firea.

Regie: Konrad Wolf

Durata: 104 min. / An: 1978-80
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© RommelFilm-PandoraFilm / Foto: Peter Hartwig

Filmul a fost răsplătit la Berlinala din 1981 cu Premiul criticii, iar
Renate Krößner, cu Ursul de argint. De asemenea, a obținut Placheta de aur la Festivalul de film de la Chicago și a fost prezentat
la Festivalul național de film de la Karl-Marx-Stadt (azi Chemnitz).

Filmul este bazat pe romanul omonim al lui Clemens Meyer, pe
care Andreas Dresen îl transpune expresiv pe peliculă în povestea
celor cinci băieți. Filmul a fost inclus în competiția din acest an a
Berlinalei.

© PROGRESS Film-Verleih / Foto: Dieter Lück

KONRAD WOLF
s-a născut în 1925, în
Tübingen. Datorită tatălui
său, a făcut de mic cunoștință
cu lumea teatrului și a
filmului, la doar 10 ani
jucând deja primul său rol
secundar într-un film despre
exil. Timp de doi ani a fost
responsabil cu spectacolele
în timpul administrației
militare sovietice. Ulterior,
între 1949-1956, a urmat
cursurile Academiei de
film din Moscova. Până la
moartea sa, în 1982, a activat
ca regizor, director artistic și
președinte al Academiei de
arte din RDG.

În timp ce visam, Regie: Andreas Dresen

ANDREAS DRESEN,
născut în 1963, la Gera, a
studiat regia, între 1986 și
1991, la Academia de film
și televiziune din PotsdamBabelsberg. Din 1992,
lucrează ca autor și regizor
independent, la început în
televiziune, astăzi însă în
mod prioritar în cinema.
Până acum a câștigat diverse
premii, printre care Grimme,
Deutscher Filmpreis și
Deutscher Fernsehpreis.

Durata: 117 min. / An: 2015
29

JOI
22 OCTOMBRIE
ORA 21.00
CLUB CONTROL

B-MOVIE: LUST & SOUND IN
WEST-BERLIN (1979-1989)
Regie: Jörg A. Hoppe, Klaus Maeck, Heiko Lange

30

„B-Movie“ a primit Premiul Heiner Carow, 2015, din partea
Fundației DEFA.
© DEF Media

ULTIMA PROIECȚIE A FESTIVALULUI VA FI, DIN MAI MULTE
MOTIVE, UNA SPECIALĂ. ÎN PRIMUL RÂND, SPAȚIUL ÎN CARE
SE VA DESFĂŞURA (CONTROL CLUB) ESTE CUM NU SE POATE
MAI POTRIVIT PENTRU A PREZENTA ÎN PREMIERĂ PUBLICULUI
BUCUREŞTEAN FILMUL „B-MOVIE: LUST & SOUND IN WEST-BERLIN“
(REALIZAT DE JÖRG A. HOPPE, KLAUS MAECK ŞI HEIKO LANGE),
CARE DOCUMENTEAZĂ UNDERGROUND-UL MUZICAL VEST-GERMAN
AL ANILOR ’80. FILMUL VA FI URMAT DE UN CONCERT AL TRUPEI
LOVED BY GHOSTS ŞI DE O ALTĂ PREMIERĂ, ŞI ANUME PRIMUL
CONCERT PUBLIC AL NOULUI PROIECT FUTURE NUGGETS, INTITULAT
AUSTRALOPITECUS OLTENSIS. CRED CĂ SUNTEM DE ACORD CĂ
ÎNCHEIEREA ACESTEI EDIȚII PROMITE SĂ FIE UNA DE ZILE MARI.

Muzică, artă și haos, în tumultuosul Berlin de Vest al anilor ’80!
Orașul înconjurat de zid a devenit un creuzet de cultură pop și
sub-culturi conexe. Totul părea posibil înainte de căderea cortinei
de fier. De la punk la Love Parade, Berlinul e orașul cu zile scurte și
nopți fără sfârșit, unde se pune preț pe aici și acum, în detrimentul
zilei de mâine.
„B-Movie“ este un film-eseu, un colaj unic, plin de culoare, de
materiale video și audio, care combină documentarul cu lungmetrajul. Filmul este compus atât din materiale datând din anii ’70’80, cât și din scene filmate în zilele noastre cu protagonistul Mark
Reeder, care povestește și retrăiește în același timp. Mark a crescut în Manchester și e înnebunit după muzică – pasiune pe care
și-o trăiește din plin nu numai lucrând în magazine de discuri, ci
și ca muzician punk. La sfârșitul anilor ’70, se mută în Berlinul de
Vest, a cărui scenă creativă era un adevărat magnet pentru avangardiști, activiști și muzicieni. În acest context, „B-Movie“ e reprezentativ nu doar din perspectiva unei biografii individuale, ci pentru întreaga dezvoltare a scenei pop a anilor ’80, până la techno.

Realizatorii filmului sunt:
JÖRG A. HOPPE (născut în
1952, producător TV de succes, manager, producător și
jurnalist de muzică), KLAUS
MAECK (născut în 1954, producător de film și de muzică,
jurnalist și cofondator al primului magazin de discuri
punk, Rip Off, în Hamburg,
orașul său natal), HEIKO
LANGE (născut în 1976, regizor, autor și producător tv).
MARK REEDER, a cărui
poveste este prezentată în
film, este muzician, producător, actor și autor.
A contribuit, de asemenea, la
scenariul filmului și va fi prezent la București cu ocazia
prezentării peliculei.

Durata: 92 min. / An: 2015
Bilete pe eventbook.ro și la intrarea în club
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după proiecția
filmului „B-Movie“

ZFGX

CONCERT LIVE
LOVED BY GHOSTS

Muzica trupei Loved by Ghosts se potriveşte de minune cu tematica filmului. Chitaristul trupei, Gigi Catrina, a fost implicat de-a lungul a mai bine de 20 de ani în proiecte muzicale punk, post-punk,
alternative-rock, în trupe foarte cunoscute, precum Terror Art - din
1997, Hotel Fettish, The Pixels, Traum și Loved by Ghosts.

Mulțumim partenerilor noștri

AUSTRALOPITECUS OLTENSIS

este o figură aparte a colectivului Future Nuggets. Cu apariții şi
înregistrări rare, Australopitecus Oltensis e congenital un caracter retras, cu reflexe sonice primitive, manipulând sintetizatoare şi
mașini de ritm analog imposibil de sincronizat. Hominidul nostru
se ocupă cu electricitatea, cu proto-techno, se simte în largul său
în reverberațiile de grotă şi aduce cu sine latența şi delay-ul fosilelor ancestrale oltenești. Are ieşiri dub melancolice nesofisticate şi
folosește frecvențele eterului captate de un radio VEF-202.

Parteneri media

Știrile

© Valeriu Catalineanu

Știrile
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PR & Comunicare:

Un eveniment recomandat de
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