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Cum transformăm 
România în WonderLand

Nu mai e la modă patriotismul. Acum se poartă lăudăroșenia cu părăsirea 
cât mai grabnică a țării, se poartă denigrarea ei, înjosirea neamului din 
care te tragi. Cu cât îți vorbești mai urât patria, cu atât ești mai bine privit.

Dar cu ce a greșit biata țară?
Când a răsărit ideea Festivalului ”WonderFest”, 

recunosc, mi-am dorit să asociez cuvântul 
”minune” cu România. Nu doar pentru că are 
peisaje de poveste, ci fiindcă istoria ne arată că 
adesea a ieșit învingătoare, ca prin minune.

A reușit datorită celor care au iubit-o cu adevărat, 
dându-și viața pentru ea și pentru noi: 700.000 în 
Primul Război Mondial și 800.000 în al doilea. 
Mai înainte, a fost Războiul pentru Independență, 
mai târziu, Revoluția. Și putem număra astfel, 
mergând înainte și înapoi în istorie, până la anul 
101. Doar un altar al minunilor poate fi construit 
din aceste jertfe. Și dacă-i așa, atunci putem să ne 
numim țara WonderLand. Să-i spunem povești de succes și s-o asigurăm 
că aceia care trăim aici nu vor mai fi cei mai triști oameni din Europa. Să-i 
onorăm trecutul și să fim onorabili, în orice am întreprinde, căci numai 
respectându-ne pe noi înșine, vom reuși să fim respectați.

Lavinia Şandru
Președinte WonderFest
WonderFest President

”În zilele noastre, 
a-ţi iubi ţara este 
aproape un delict! 
Cu cât uiţi mai 
repede şi mai 
ireversibil trecutul 
care-ţi aparţine, 
cu atât mai uşor îţi 
pierzi identitatea” 

Dinu C. Giurescu 
academician, istoric 

(1927 - 2018)
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Lavinia Şandru
Președinte WonderFest
WonderFest President

 How to turn Romania into 
WonderLand

Patriotism is no longer in vogue. Now is the bragging for leaving the 
country as quickly as possible, it is about wearing the denigration and the 
debasement of the nation you are pulling from. The more you speak evil 
about your motherland, the better you are well looked. 

But what did the poor country do wrong? 
When the idea of   the „WonderFest” dawned, I 

admit, I wanted to associate the word „wonder” 
with Romania. Not just because it has fairy 
landscapes, but because history shows us that 
it has often came out as a winner, by wonder. 

It succeeded due to those really loving it, 
giving their lives for the country and for us: 
700,000 in the First World War and 800,000 
in the second one. Previously, it was the War 
of Independence, later the Revolution. And we 
can count it, going back and forth in history, 
until the year 101 A.D. A true altar of wonders 
can be built from these sacrifices. And if so, then we can call our country 
WonderLand. Let’s tell the success stories and make sure that, those living 
here will no longer be the saddest people in Europe. Let’s honor the past 
and be honorable in whatever we do, because only by respecting ourselves 
will we be able to be respected at our turn.

„Nowadays, loving 
your country is almost 
a crime! The sooner 
and more irreversibly 
you forget the past 
belonging to you, the 
easier you lose your 
identity”

Dinu C. Giurescu 
academician, historian

(1927 - 2018)
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Origami 
Cristina Grădinaru

 

”Creații cu flori presate”
Adela Talpeș

Caricatură 
Mihai Pânzaru
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Copiii sunt prima minune a lumii. De aici și 
numele festivalului dedicat lor - WonderFest 
- un festival internațional ce-și propune 
să sondeze și să releve universul copiilor, 
să prezinte din perspective diferite viața, 
așteptările, poveștile, împlinirile, suferințele 
și speranțele lor.

În această primă ediție bucureșteană, care 
sperăm să devină, cu sprijinul municipalității, 
un festival de tradiție și prestigiu, publicul va 
putea viziona filme din 9 țări ale lumii, diferite 
ca stil și tematică dar toate având drept 
numitor comun calitatea și aprecierea multor 
festivaluri și manifestări internaționale.

Dată fiind aniversarea Centenarului 
Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, în afara 
competiției, în cadrul programului panorama, 

copiii și tinerii îndeosebi vor avea posibilitatea să vizioneze unele dintre cele 
mai bune filme românești legate direct sau indirect de marele eveniment 
istoric, filme cu o puternică încărcătură emoțională și patriotică.

Children are the first wonder of the world. Hence comes the name of 
this festival, dedicated to them - WonderFest - an international festival that 
aims to probe and reveal the children’s universe, to present from different 
perspectives their lives, expectations, stories, accomplishments, sufferings 
and hopes.

In this first Bucharest edition, which we hope to become, with the support 
of the municipality, a festival of tradition and prestige, the audience will 
be able to watch films from 9 countries of the world, different in style and 
theme but all of them having as common denominator the quality and 
appreciation of many international festivals and manifestations.

With the anniversary of the Centenary of the Great Union of December 
1st. 1918, outside the competition, within the panorama program, children 
and young people in particular will have the opportunity to watch some of 
the best Romanian films directly or indirectly linked to the great historical 
event, movies with a strong emotional and patriotic load.

Vladimir Marin 
 

Director Artistic WonderFest
WonderFest Artistic Director
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Giuseppe Piccillo este un tânăr actor belgian, 
de origine italiană. A absolvit studiile de actorie 
la celebra Școala de Teatru - Florent - din Paris. 
A fost autorul multor reclame pentru televiziunile 
franceze. În ultimii 7 ani a fost membru al echipei 
de organizare a Festivalului de Film de Dragoste 
din Mons - Belgia. În anul 2012 a jucat în filmul 
«Chasing Rainbows», regizat de Dan Chișu. Este 
un animator talentat pentru prezentări de teatru 
de stradă și în special pentru spectacole dedicate 
copiilor în locuri neconvenționale, cum ar fi școli, 
spitale, etc. În 2016, el a apărut într-un recent 
sezon al celebrului serial Disney - Violetta, filmat 
la Paris. De asemenea, a interpretat roluri diverse 
pe scenele a numeroase teatre din Belgia și Franța.

În acest an, în septembrie va regiza primul său 
scurtmetraj : «Chui désolé»

Giuseppe Piccillo is a young Belgian actor, of 
Italian origin.He graduated  the acting studies at 
the famous Parisian  Theater School - Florent. He 
was author of many commercials for the French 
televisions. In the last 7 years he was member in the organizing crew of the Love 
Films Festival from Mons - Belgium.In 2012 he was acting in the Romanian 
feature ”Chasing Rainbows”, directed by Dan Chisu. He is a talented animator 
for street-theater presentations  and especially for shows dedicated to children in 
non-conventional places like schools, hospitals etc. In 2016 he featured in one 
recent season of the acclaimed Disney serial - Violetta, shot in Paris. He also was 
acting on the stages of numerous theaters from Belgium and France.

 This year, in September he will direct his first short film: “Chui désolé”

Juriul internaţional 
International Jury 

Giuseppe Piccillo  

Belgia/Belgium
Actor/Actor
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Împletituri păr 
Ștefana Popescu Gagiu 

Arta improvizaţiei în 
Cinematografie şi în Teatru 

Mariana Pachis
Arta Actorului 

prof. Lămîița Melu
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Născută în 1977. În 2003, Jurga Gluskinienė 
a primit diploma de licență în domeniul criticii 
de artă, iar în 2008 a obţinut un Master în 
managementul culturii (cu studiul: „Sistemul 
de coproducție, analiză și posibilități pentru 
Lituania”) în cadrul Academiei de Artă din Vilnius. 
Din 2002 lucrează în industria cinematografică 
lituaniană ca manager de producţie și producător 
executiv. În 2006, împreună cu colegii, a fondat 
un studio de film - „Monoklis” și de atunci 
lucrează ca producător, cu un număr mare de 
documentare, scurt-metraje și filme artistice. 
Începând din octombrie 2017 este director al 
studioului cinematografic și de televiziune, in 
cadrul Academiei Lituaniene de Muzică și Teatru.

Born in 1977. In 2003, Jurga Gluskinienė 
received her BA in art critic and in 2008 - a MA 
in culture management (a study „Coproduction 
System. Analysis and Possibilities for Lithuania“) 
from Vilnius Art Academy. Since 2002, has been 
working in Lithuanian film industry as a line 
producer and executive producer. In 2006 with 
colleagues established a film studio “Monoklis“ 

and since that time is working as a producer, with a large number of documentaries, 
short films and features. Starting from 2017 October is Head of Cinema and TV 
studio in Lithuanian Academy of Music and Theatre.

Juriul internaţional 
International Jury 

Jurga Gluskinienė   

Lithuania / Lituania 
Producător, manager studio, 

profesor universitar 
Producer, Studio Manager, 

Professor
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Face painting
Alexandra Marcu 

Face painting
Andrei Vodă

Face painting 
Luiza Ionescu 
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Thomas Heinemann s-a născut în 1958, la Hersching, 
Bavaria, Germania. În 1985, a fondat primul teatru 
german în care copiii joacă rolurile scrise pentru 
copii și în cele din urmă a scris mai mult de 40 de 
piese. Pentru acea creație/producție a primit Premiul 
de sponsorizare culturală al orașului Würzburg în 
1997. Heinemann a colaborat cu regizori precum 
Dito Tsintsadze, Simon Verhoeven și Werner Herzog 
și în 2007 a prezentat primul său film de lung metraj 
- Ahead is pretty damn far. În 2013, editura Jacoby & 
Stuart (Berlin) a publicat primul său roman pentru 
copii - Paula und die Nacht im Papiergebirge. În 
2014 a realizt primul film de lung metraj pentru copii 
- Lola on the Pea (Lola de pe vaporaș), care a fost 
invitat la mai mult de 50 de festivaluri internaționale 
de film și a câștigat 10 premii, inclusiv Cel mai bun 
film european. În 2015 a lansat serialul de comedie 
TV - Positive Sinking, care a câștigat mai multe 
premii internaționale. În momentul de față, Thomas 
pregătește două noi filme pentru copii „Paula 
şi Muntele de hârtie” și „Spectacolul perfect al 
meciului”. În ultimii ani a fost invitat la importante 
festivaluri de film pentru copii: președintele juriului 
internațional - Festivalului Internațional de Film, 
Kineko - Tokio, Japonia;  președintele juriului inter-
na țional - Festival Internațional de Film, Olympia, 
Grecia; președintele juriului internațional - Zlin 
Filmfest, Republica Cehă.

Thomas Heinemann was born in 1958 in Hersching, Bavaria, Germany. In 1985, he 
founded the first German theater in which children play the roles written for children, 
and ultimately wrote more than 40 plays. For that creative output/production he 
received the Culture Sponsorship Award of the city of Würzburg in 1997. Heinemann 
worked with directors such as Dito Tsintsadze, Simon Verhoeven, and Werner Herzog 
and in 2007 presented his first feature film Ahead is Pretty Damn Far. In 2013, Jacoby 
& Stuart (Berlin) published his first novel for children, Paula und die Nacht im 
Papiergebirge (Paula at the Paper Mountains). In 2014 he presented his first children’s 
film Lola on the Pea which was invited to more than 50 international Film Festivals 
and won 10 awards including Best European Film. In 2015 he released the comedy tv 
series Positive Sinking which won several international awards. At the moment Thomas 
is preparing his next children’s feature films „Paula at the Papermountains“ and „The 
Great Match Perfect Show“. In recent years he was invited at important festivals of 
films for children: President of the International Jury -25th Kineko International Film 
Festival Tokio, Japan; President of the International Jury - 19th Olympia International 
Film Festival, Greece; President of the International Jury - 56th Zlin Filmfest, Czech 
Republic.

Juriul internaţional 
International Jury 

Thomas 
Heinemann   

Germania / Germany 
Scenarist, Regizor, 

Producător
Screenwriter, Director, 

Producer



8

Născut în Hollywood - California, în 1946. A 
crescut pe platourile de filmare ale unor mari 
studiouri: MGM şi RKO. A absolvit Colegiul de 
Artă Cinematografică din Los Angeles. A început 
să lucreze în industria cinematografică în 1967 şi a  
învăţat cel mai mult despre filme lucrând pe 
platourile de filmare ca recuziter, asistent de 
imagine, realizator de efecte speciale în miniatură 
şi efecte speciale de mare anvergură, scenarist, 
actor, regizor secund şi producător, într-o 
carieră de peste 48 de ani. A participat la proiecte 
cinematografice în Canada, Brazilia, România, 
Grecia, Sri Lanka şi S.U.A., unde a lucrat la toate 
studiourile de film importante din Hollywood. 

Born in Hollywood, California in 1946. He 
grew up playing on movie backlots, notably MGM 
and RKO. Later on, attended LA City College 
in Cinema Arts. He started working in the film 
industry in 1967 and learned most about film 
making on the job, transitioning from propmaker, 
to camera assistant, to miniature special effects, to 
live action special effects with jobs along the way 
as screenplay writer, actor, and assistant director. 

He put together a few producing credits during a career of more than 48 years 
of film making and had assignments in Canada, Brazil, Romania, Greece, Sri 
Lanka and USA, working at all of the major Hollywood film studios.

Juriul internaţional 
International Jury 

Jor van Kline   

SUA/USA 
Regizor, Producător/ 
Director, Producer

A obținut licenţa în film și televiziune de la Școala de Arte Tisch din cadrul 
Universităţii New York. A scris şi regizat câteva scurtmetraje, printre care 
BACK WATERS, câştigător al premiului Nestor Almendros la NYU, 
SUNDAY MORNING, prezentat la Festivalul Naţional din Sansepolcro. 
NICK, cel mai recent scurt metraj, a fost filmat in Harlem - New York, a avut 
premiera la Festivalul Internațional de Film de la Huesca din Spania și a fost 
prezentat la Concorso Nazionale Valdarno din Italia, unde a câștigat premiul 
UNICA. Înainte de realizarea filmului artistic LA FUGA (O fată pe fugă) în 
2017, Sandra a lucrat și ca asistent al scenaristului David Chase.
Received her B.F.A. in Film and Television from NYU’s Tisch School 
of the Arts. She has written and directed several short films, including 
BACK WATERS, winner of NYU’s Nestor Almendros Award, SUNDAY 
MORNING, shown at the Festival Nazionale of Sansepolcro. NICK, her 
latest short, shot in Harlem New York, premiered at The Huesca International 
Film Festival in Spain and was shown at the Concorso Nazionale Valdarno 
Cinema where it won the UNICA prize. Before GIRL IN FLIGHT – LA 
FUGA, Sandra also worked as the writer’s assistant to David Chase.

Invitat special
Special guest

Sandra Vannucchi 
Regizor, Scenarist

Director/Writer



Un veteran al criticii de film din România. Este 
absolvent al Universităţii Bucureşti, Facultatea de 
Filologie. Îşi începe cariera de ziarist în calitate 
de colaborator la publicaţiile “Viaţa studenţeas-
că”, “Amfiteatru”, “Informaţia Bucureştiului” 
etc. Este coautor al unor volume colective pe teme 
cine matografice: “Cinema 2000”, “Cinema şi tele-
viziune” etc. Numeroase cronici de film în cotidi-
anul “România Liberă”. Membru în juriile criticii 
internaţionale (FIPRESCI) ale festivalurilor de la 
Salonic, Soci, Istanbul, Târgovişte, CineMaiubit, 
B-Fest, Dream Fest Slatina, Eco Fest Oradea etc. 
Face parte din biroul Asociaţiei criticilor de film 
din cadrul UCIN.

Is a “veteran” film critic of Romania.Bachelor 
in Philology of Bucharest University. His career 
starts as journalist at publications VS, Amfiteatru, 
Informatia Bucurestiului and others. He is coau-
thor of collective works about cinema themes like: 
Cinema 2000, Cinema and Television etc. Many 
film reviews published in RL ( national circulation 
newspaper of Romania). Member in the interna-
tional juries of film critics (FIPRESCI) at the fes-
tivals of Thessaloniki, Sochi, Istanbul, Targoviste, CineMaiubit, B-Fest, Dream 
Fest- Slatina, ECOFEST Oradea and many others. He is board member in the 
film critics association of Romanian Filmmakers Union (UCIN).

Juriul internaţional 
International Jury 

Călin Stănculescu   

 
România/Romania

Critic de film/ Film critic

Absolvent al Universității de Stat de Relații Internaționale din 
Moscova (MGIMO) cu diplomă în managementul financiar și drept 
internațional. A absolvit și Cursurile Superioare pentru Scenariști 
și Regizori de film din Moscova (atelier pentru filme de fictiune 
conduse de de Irakly Kvirikadze si Andrey Dobrovolsky). Lucrează 
în industria de producție a filmelor de peste 15 ani, producând 
documentare, filme de televiziune și lung metraje. 

Graduated from Moscow State University of International 
Relations (MGIMO) with degrees in financial management and 
international law and Moscow Higher Courses for Scriptwriters and 
Film Directors (fiction filmmaking workshop of Irakly Kvirikadze, 
Andrey Dobrovolsky). Has been in film production industry for 
over 15 years, producing documentaries, television and feature 
length films.

Invitat special
Special guest

Mikhail Plisko 
Producător 
Producer
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Michael, un orfan de 11 ani, locuiește la o casă de 
copii și trebuie să se lupte în fiecare zi să câștige 
respectul celorlalți copii. Apoi, într-o zi află cine e 
tatăl lui. Se întâmplă ca tatăl lui, pe nume Tom să 
fie un pitic, unul chiar mai scund decât Michael, 
dar acesta vrea să accepte provocarea paternității, 
chiar dacă nu a știut nimic despre Michael până 
acum. Handicapul lui Tom e un dezastru pentru 
Michael pentru că e opusul masculinității și puterii 
pe care și-o imaginase la tatăl său. În momentul 
în care află ceilalți copii, viața lui Michael devine 
un calvar iar el fuge de la casa de copii. Cum nu 
are altundeva să meargă, se mută la Tom. Tom 
e nou în chestia asta cu paternitatea, dar își dă 
silința, în timp ce Michael încearcă să-și ascundă 
ruşinea și jena față de noii săi prieteni pe care-i 
cunoaște la patinoar. Pe măsură ce trece timpul, 
aceștia descoperă că au mai multe în comun decât 
majoritatea fiilor și taților și că formează o legatură 
atipică, asta până când relația lor este supusă subit 
la cel mai greu test...

Regia /Directors: Evi Goldbrunner, Joachim Dollhopf 
Scenariul /Screenplay: Evi Goldbrunner, Joachim Dollhopf, Nicole Armbruster 
Imaginea / Photography:  Jürgen Jürges 
Distribuție /Cast:  Luis Vorbach, Jordan Prentice, Mira Bartuschek, Anica Dobra 
Producători /Producers: Martin Richter, Christian Becker 
Production Companies: Rat Pack Filmproduktion, Martin Richter 
Filmproduktion/Munich, Westside Filmproduktion/Krefeld

Film în concurs | Luni - 7 mai 2018 - Teatrul Metropolis, Sala Gloria

11-year-old Michi lives in a children’s home, every day fighting to win the respect of the other kids, till 
the day he finds his real dad, Tom - who happens to be a dwarf, even shorter than Michi is, the opposite 
of his idea of manliness and strength. When the kids find out, Michi’s life becomes hell and he flees. 
With nowhere to go, he moves in with Tom, who is new to this fatherhood thing, while Michi tries to 
hide his embarrassment and shame from his fellow school kids. This forces Tom, who had coped well 
till now, to confront his handicap head on. As time passes, they discover they have more in common 
than other sons and fathers, until their relationship is again suddenly put to the hard test...

At Eye Level (Auf Augenhöhe) 
La nivelul ochilor

Germania/Germany - 2016 - 95 min
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Lukasz - în vârstă de 11 ani - și mama lui 
pleacă în vacanță. Călătoria plină de bucurie 
este brusc umbrită de un accident, după 
care băiatul trebuie dus la spital. Când își 
revine, el descoperă că mama lui este în 
comă. Lukasz este acum îngrijit de o mătușă 
pe care nu o cunoștea mai devreme, care îl 
duce într-o mică pensiune la malul mării. 
Băiatul descoperă că ușa albastră din camera 
lui este o poartă către o altă realitate. Acolo 
întâlnește o creatură periculoasă, cu care va 
trebui să se confrunte.
Bazat pe romanul omonim, de mare succes, 
scris de Marcin Szczygielski.

Regia /Director: Mariusz Palej
Scenariul/ Screenplay: Magdalena Nieć, Adam Wojtyszko, Karol Stachowicz 
Imaginea: Witold Plociennik
Distributie/Cast: Magdalena Nieć, Ewa Blaszczyk, Dominik Kowalczyk, Michal 
Żebrowski, Teresa Lipowska
Producător/Production company: TFP ( Televiziunea Poloneză) 
Co-producători /Co-producers: Polsat, Fremantle Media, Heliograf, Alien FX, 
AB Film Production

Film în concurs | Marţi - 8 mai 2018 - Teatrul Metropolis, Sala Gloria

Eleven-year-old Lukasz and his mother 
are going on holidays. The joyful journey 
is suddenly disturbed by an accident after 
which the boy has to be taken to hospital. 
When he regains consciousness, he finds out 
that his mother is in a coma. Lukasz is now 
taken care of by an aunt he did not know 
before, who takes him to a small guesthouse 
she runs at the seaside. The boy discovers 
that the blue door in his room is a gate to a 
different reality. There he meets a dangerous 
creature, which he will have to face.
Based on the same titled best selling book by 
Marcin Szczygielski.

Behind The Blue Door (Za Niebieskimi Drzwiami) 
 ÎN spatele ușii albastre

Polonia / Poland - 2016 - 90 min
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Filmul este o poveste despre un duo talentat: un 
câine - salvator și antrenorul său, care împreună 
depășesc atât obstacole interne, cât și externe, 
pentru a obține faima internațională, succesul și 
împlinirea. Zoli, un inginer care repară tramvaie, 
descoperă rolul curativ pe care-l joacă munca de 
salvare voluntară în dorința de a-i ajuta pe alții. 
Lăbuș - un ciobănesc german - este dotat pentru 
activitatea de căutare și salvare, iar îndrumarea 
talentată a antrenamentului oferit de Zoli, îi 
conduce pe amândoi la destinul și realizările 
care îi vor defini pe ambii: o echipă de salvare. 
Următoarea provocare pentru Zoli este să-și 
deschidă inima față de Eszter, femeia pe care o 
iubește, dar este pe cale s-o piardă.

Regia /Director: Robert Pejo 
Scenariul / Screenplay: Katalin Szy, Robert Pejo
Imaginea/ Photography: Peter Szatmari
Animația /Animation: Igor Lazin
Distribuția / Cast: Zsolt Trill, Tamas Keresztes, Laszlo Szacsvay, Oszkar Nyari
Producător/ Production company: Új Budapest Filmstudio - Laszlo Kantor 
Co-producător /Co-producer: TV 2 - Andras Poos

Film în concurs | Marţi - 8 mai 2018 - Teatrul Metropolis, Sala Gloria

Paw is a story about a rescue dog and his 
equally gifted trainer, who together overcome 
both internal and external obstacles to achieve 
international fame, success, and fulfillment. Zoli, 
a tram engineer, comes to see the curative role his 
volunteer rescue work plays in his desire to help 
others. Paw’s gift for search and rescue work, 
under the gifted guidance of Zoli’s training, brings 
them both to the calling and accomplishments that 
will define them both: as a rescue team. Zoli’s 
further challenge is to open his heart to Eszter, 
whom he loves, but almost loses.

Paw ( Mancs) 
Lăbuș - Povestea unui câine erou

Ungaria / Hungary - 2015 - 88 min
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Jacinta, o fată de 6 ani, ne prezintă povestea 
fraților Dylan (6 ani), Andrea (11 ani) și 
Lucas (2 ani și jumătate) care sosesc într-o 
comunitate de pescari pe coasta Pacificului, în 
Mexic. Copiii, alături de noii lor prieteni locali, 
pornesc într-o călătorie pentru descoperirea 
unei comori pierdute, lăsată în urmă de piratul 
Francis Drake, cu secole în urmă.
Cu ajutorul imaginilor însorite și pline de 
viață, vedem o poveste a copiilor care se 
răsfață, cu încredere în dorința lor de viață 
și curiozitate. Înarmați cu inteligență, cu 
o tabletă și cu câteva hărți, acești copii au 
libertatea de a merge pe propriile căi și de a 
găsi împreună ceva mult mai valoros decât o 
comoară îngropată. Filmul ne duce într-un loc 
plin de optimism, frumusețe și minuni.

Scenariul, Regia și Montajul / Written, directed and edited by: María Novaro
Imaginea / Photograpghy: Gerardo Barroso & Lisa Tillinger
Distributia/Cast: Dylan Sutton-Chávez, Jacinta Chávez de León, Andrea  
Sutton-Chávez, Aranza Bañuelos, Michel Lucas 
Producători/Producers: María Novaro & Pamela Guinea
Co-producatori/Co-producers: Cine Ermitaño, Foprocine-México & Ajenjo Cine

Film în concurs | Miercuri - 9 mai 2018 - Teatrul Metropolis, Sala Gloria

Jacinta (6) guides us through the story of 
siblings Dylan (6), Andrea (11) and Lucas (2 
and a half) who arrive in a fishing community 
on Mexico’s Pacific coast to set off with their 
new local friends on a journey of discovery 
in search of long lost pirate loot left back by 
Francis Drake, centuries ago.
In sunny and lively images, a story of children 
confidently indulging their lust for life and curiosity. Armed with their intelligence, a tablet and some 
maps, these children are given freedom to go their own ways and together find something much more 
valuable than a buried treasure. The film is transporting us to a place of optimism, beauty and wonder.

Treasures (Tesoros)
Comori

Mexic / Mexico - 2017 - 90 min
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«O fată pe fugă» este povestea unei fete 
toscane de 11 ani, Silvia, a cărei viață 
de familie este dominată de depresia 
mamei. În speranța unui respiro, Silvia 
insistă pentru o excursie cu familia la 
Roma. Dar când tatăl ei o refuză, pleacă 
singură pentru a-și îndeplini visul. Silvia 
întâlnește în tren o fată de origine romă, 
de 13 ani, Emina, care o duce în tabăra 
lor de lângă Roma. Astfel se naște o 
prietenie complicată, dar sinceră, care va 
ajuta ambele fete. Filmările sunt realizate 
într-o tabără reală de romi, cu rezidenți 
non-actori. Filmul este o călătorie 
emoționantă și tandră, fiind bazat pe 
evenimente reale din viața regizoarei 
Sandra Vannucchi. Film nominalizat la 
Premiile Academiei Europene de Film, 
secţiunea film pentru tineret - pentru anul 
2018.
“Girl in Flight” is the story of an 11 year 
old Tuscan girl, Silvia, whose home life 
is dominated by her mother’s depression. 
Hoping for a break, Silvia pleads for a 
family trip to Rome.  But when her father 
backs down yet again, she takes off on 
her own to fulfill her dream.  Fearless and 
open to everything, Silvia meets up with 
a 13 year old gypsy girl, Emina, who takes her to her gypsy camp.  Thus is born a complicated but sincere 
friendship that will help both girls.  Shot in a real Roma camp with resident non-actors, Girl in Flight is 
a tender, frightening and exciting emotional journey based on events of director Sandra Vannucchi’s real 
life.  Nominated by the European Film Academy for the 2018 Youth Audience Award.
Cu prezenţa regizoarei Sandra Vannucchi. Sesiune de întrebări şi răspunsuri (Q&A)

Regia /Director: Sandra Vannucchi 
Scenariul /Screenplay:  Sandra Vannucchi, Michael King  
Imaginea / Photography: Vladan Radovic  
Distributie/Cast: Donatella Finocchiaro (Giulia), Filippo Nigro (Pietro), Lisa Andreozzi 
(Silvia), Emina Amatovic (Emina), Andrea Atzei (Edoardo)  
Producători/Producers: Ruedi Gerber, Michael King  
Production Companies: Perché No Films, ZAS Films

Film în concurs | Joi- 10 mai 2018 - Teatrul Metropolis, Sala Gloria

Girl In Flight (La Fuga)
O fată pe fugă

 Italia - Elveția / Italy- Switzerland - 2017 - 80 min
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„Peștișorul Lilly” este un film pentru copii 
care poate fi apreciat și de adulți, deoarece 
abordează probleme de interes, atât pentru 
copiii contemporani cât și pentru părinții lor.
Un film-basm despre un copil extraordinar, 
al cărui sex se schimbă de fiecare dată când 
cineva îl/o privește în ochi. În efortul lor de a 
ajuta, părinții copilului îl/o duc într-un mic sat. 
Acolo copilul întâlnește un personaj-pereche 
- Lilly, nepoata unui crap japonez vorbitor 
și fiica unor romi nomazi, care se ocupă cu 
vrăjile. Care va fi soarta acestui copil? Un 
basm despre părinții responsabili și copiii lor 
sensibili. O poveste cu personaje fantastice și 
despre dragoste în toate formele ei.

Regia /Director: Yassen Grigorov
Scenariul /Screenplay:  Yassen Grigorov 
Imaginea / Photography: Krasimir Andonov 
Distributie/Cast: Tatyana Lolova (bunica/ the granny), Koyna Russeva (mama 
lui Lilly /mother of Lilly), Darina Doseva (Lilly), Elena Kabasakalova (mama/
mother), Dobrin Dosev (tatăl/father), Kalina Asenova (fata/ the girl), Boyan 
Grigorov (băiatul/ the boy)
Producători/Producers: Yassen Grigorov 
Production Company: THE FLYING AGENCY

Film în concurs | Joi- 10 mai 2018 - Teatrul Metropolis, Sala Gloria

“Lilly The Little Fish” is a children’s film 
which could be appreciated by adults as well, 
as it tackles issues of concern for contemporary 
children and their parents. A fairy-tale movie 
about an extraordinary child, whose sex 
changes every time somebody looks her/him 
in the eyes. In their effort to help her/him, the 
child’s parents take her/him to a small village 
in the countryside. There the child meets a 
peer - Lilly, the granddaughter of a speaking Japanese carp and the daughter of travelling gypsy-
magicians. Tale about responsible parents and their sensitive children. A story with fantastic characters 
and about love in all its forms.

Lilly The Little Fish (Lili ribkata)
Peștișorul Lilly

Bulgaria / Bulgaria - 2017 - 105 min
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Populaţia calmucă crede că un nor în formă de cămilă 
aduce noroc. Altynka, un mânz alb de cămilă, s-a născut 
sub semnul unui astfel de nor. În timpul unor filmări, 
moare accidental un mânz alb de cămilă. O cămilă 
- dublură este necesară urgent. Managerul filmului 
ajunge la o fermă îndepărtată din stepă, proprietatea 
unui păstor sărac - Dorzhi. Altynka este vândută. 
Cămila-mamă fuge în stepă, în căutarea puiului. 
Bayir, în vârstă de 12 ani, pleacă şi el spre stepă, pe 
motocicleta tatălui său, în căutarea cămilei-mamă. 
Bayir se întâlnește în stepă cu oamenii răi, dar şi buni, 
care-l ajuta in călătorie. Bayir cunoaște un adolescent 
pe nume Quarter și devin prieteni. Între timp, la o gară, 
managerul filmului nu poate trimite camila albă spre 
locul de filmare. Bayir și Quarter aleargă către gară 
cu motocicleta. Acolo, cei doi prieteni găsesc cămila - 
mamă și mânzul. Va reuși Bayir s-o salveze pe Altynka 
și să se întoarcă acasă cu ea … ?
Kalmyks say that a camel-shaped cloud brings good 
luck. A white little colt (celestial camel) Altynka was 
born under the such cloud. During the film shooting 
accidentally dies a white colt. A dubbing camel is 
required urgently. The movie-manager arrives at a far-
away steppe station of a poor shepherd - Dorzhi. Altynka is sold. The mother-camel runs away in to the 
steppe in search of her son. Twelve-year-old Bayir rides to steppe on his father’s old motorbike in search of 
mother-camel. Bayir meets kind and evil people in the steppe. Bayir meets a teenager named Quarter and they 
become friends. Meanwhile, at the railway station, the movie-manager is not able to send the white camel to 
the film-shooting place. Bayir and Quarter ride to the railway station by motorbike. There the friends meet 
both- the mother camel and the colt. Will Bayir be able to save Altynka and return home with the camel?...
Cu prezenţa producătorului Mikhail Plisko. Sesiune de întrebări şi răspunsuri (Q&A)

Regia /Director: Jury Feting
Scenariul /Screenplay:  Elzyata Mandzhieva, Jury Feting 
Imaginea / Photography: Anton Zhabin 
Distributie/Cast: Mikhail Gasanov, Irina Hurgunova, Danzan Badrashkiev,  
Batr Mandzhiev 
Producători/Producers: Mikhail Plisko, Irina Plisko 
Production Company: Production Center Vse Horosho Ltd. Moscow

Film în concurs | Vineri - 11 mai 2018 - Teatrul Metropolis, Sala Gloria

Celestial Camel (Nebesnyj Verbljud) 
Cămila Divină

 Rusia / Russia - 2015 - 88 min
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Eduardo are 10 ani şi este o victimă a 
conflictului armat din Columbia. A pierdut 
un picior în timpul războiului columbian, 
însă acest fapt nu a fost un impediment 
pentru a-şi atinge țelul. În gospodăria-cămin 
în care trăiește, directorul Lucio (de 60 ani), 
este un bărbat conservator, retrograd și are 
un comportament militar, care va face viața 
imposibilă pentru Eduardo. Băiatul, la rândul 
său, va plăti cu aceeaşi monedă. Împreună cu 
Carlos, profesorul său de muzică - Eduardo, 
Valentina și prietenii săi - vor depăși câteva 
obstacole pentru a-și îndeplini misiunea, şi 
anume, să participe la turneul de fotbal al 
copiilor, fără a fi descoperit.

Regia /Director: Henry Rincón 
 Scenariul /Screenplay: Henry Rincón 
Imaginea/ Photography: Camilo Monsalve
Distribuţie /Cast: Federico López (Eduardo), Valentina Cifuentes(Valentina), 
Héctor García (Carlos), Álvaro García (Lucio), David Noreña, Ana Maria Perez, 
Marcela Valencia (Josefina)
Producători /Producers: Natalia Correa, Mónica Giraldo, Henry Rincón 
Produs de / Produced by:  Héroe Films S.A.S.

Film în concurs | Sâmbătă- 12 mai 2018 - Teatrul Metropolis, Sala Gloria

Eduardo is a 10 year old child victim of the 
armed conflict in Colombia, he lost a leg in 
middle of the Colombian war, however, that 
has not been an impediment to achieve what 
is proposed. In the peasant household in which 
he lives, the director named Lucio (60), is a 
conservative, retrograde and military-looking 
man who will make life impossible for 
Eduardo and the boy in turn to him. Together 
with Carlos, his music teacher - Eduardo, Valentina and his friends - will overcome several obstacles 
to achieve their mission, to participate in the children’s soccer tournament without being discovered.

Hero Steps (Pasos de Heroe)
Pași de erou

Columbia / Colombia - 2016 - 90 min
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Film distins cu:
n  Premiul pentru interpretare masculină 

(Gheorghe Dinică) la Festivalul Internațional 
de Film de la Karlovy Vary (1976)  

n  Mențiunea specială a juriului la Rencontres 
Internationales Film et Jeunesse de la Cannes 
(1977) 

n  Diploma de Onoare pentru evocare istorică la 
Festivalul internațional al filmului neorealist 
și de avangardă de la Avellino - Italia

Reputatul critic de film Călin Stănculescu a 
afirmat că acest film are o „monumentalitate și 
profunzime prin paralelismul dintre agresivitatea 
mecanismului Istoriei și dimensiunile grotești ale eforturilor individua le de a supraviețui cu orice 
preț”.  

Darie și Diplomatul, doi soldați recrutați cu forța, evadează dintr-un convoi rătăcind printr-o peninsulă 
balcanică pârjolită de război. Martori ai destrămării imperiului austro-ungar, ei fac eforturi uriașe pentru 
a supraviețui. Și cu toate că au firi total diferite, Darie fiind un tânăr idealist iar Diplomatul, un mitoman 
cinic în care josnicia se alătură nobleții, ei se sprijină unul pe celălalt până la revenirea în țară.
Awarded with:
n  The best actor award (Gheorghe Dinică) at the Karlovy Vary International Film Festival (1976)
n  The special mention of the jury at Rencontres Internationales Film et Jeunesse - Cannes (1977) 
n  Diploma of Honor for historical evocation at the International Festival of Neorealistic and Avant-

garde Film at Avellino - Italy
The acclaimed film critic Calin Stănculescu said that this film has a „monumentality and depth through 
the parallelism between the aggressiveness of History’s mechanism and the grotesque dimensions of 
the individual efforts to survive at any cost.”

Darie and the Diplomat, two soldiers recruited by force, escape from a convoy wandering through a 
Balkan peninsula sprawled by war. Witnesses to the break-up of the Austro-Hungarian empire, they 
make huge efforts to survive. And, although they are totally different, Darie being a young idealist, and 
the Diplomat, a cynical mitoman in whom the villainy joins the nobility, they lean on each other until 
they return to the country.

Regia/ Director: Andrei Blaier
Scenariul/ Screenplay: Andrei Blaier,  inspirat din romanul Jocul cu moartea  
de Zaharia Stancu /inspired by the novel of Zaharia Stancu - Death Game
Imaginea/Photography: Dinu Tanase
Producţie/Producer: Romaniafilm - Casa de filme 3
Distribuţie/Cast: Gheorghe Dinică, Cornel Coman, Gabriel Oseciuc, Irina Petrescu, 
Florina Cercel, Ștefan Sileanu

Panorama | Marţi - 8 mai 2018 - Teatrul Metropolis, Sala Gloria

Prin cenușa imperiului
(Through the Ashes of the Empire)

România/Romania - 1976 - 101 min.
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Filmul descrie faptele de arme din timpul 
primului război mondial ale Ecaterinei 
Teodoroiu, prima femeie ofițer din armata 
română, începând cu participarea pe front în 
cadrul unui spital de campanie, continuând 
apoi ca sublocotenent al unui pluton și sfârșind 
cu uciderea ei în luptele de la Mărășești.

The film describes the deeds of arms during 
the First World War of Ecaterina Teodoroiu, 
the first female officer in the Romanian army, 
starting from her contribution on the front 
line, at a campaign hospital,then continuing 
as a platoon lieutenant and ending with her 
killing in the battles of Marasesti.

Regia/Director: Dinu Cocea
Scenariul/ Screenplay: Mihai Opris, Vasile Chirita
Imaginea/Photopraphy: Marian Stanciu
Producţie/Producer: Romaniafilm - Casa de filme 1
Distribuţie/Cast: Stela Furcovici, Ion Lupu, Mihai Mereuţă, Ion Caramitru, Cornel 
Coman

Panorama | Miercuri - 9 mai 2018 - Teatrul Metropolis, Sala Gloria

Ecaterina Teodoroiu 
(Ecaterina Teodoroiu)

România/Romania - 1978 - 107 min.
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Prin urmărirea destinului a 
două familii transilvănene, una 
română, cealaltă maghiară, 
filmul realizează o reconstituire 
a evenimentelor istorice care au 
precedat intrarea României în 
prima conflagrație mondială și 
o sinteză a momentelor politice 
și sociale premergătoare Marii 
Uniri de la 1 Decembrie 1918. 
Un personaj principal este Iuliu 
Maniu, unul dintre cei mai 
mari oameni politici din istoria 
României.
By pursuing the destiny of two Transylvanian families, one Romanian and the other Hungarian, the 
film achieves a reconstitution of the historical events precursory to Romania’s entry into the first world 
conflagration and a synthesis of the political and social moments preceding the Great Union from 
December 1st. 1918. A main character is Iuliu Maniu, one of the greatest politicians in Romania’s 
history.

Regia/Director: Andrei Blaier
Scenariul/Screenplay: Titus Popovici
Imaginea/Photography: Doru Mitran
Producţie/Producer: Romaniafilm - Casa de filme 5
Distribuţie/Cast: Dorina Lazăr, Irina Petrescu, Ilinca Goia, Alexandru Repan, 
Mircea Albulescu, Gheorghe Dinică

Panorama | Joi - 10 mai 2018 - Teatrul Metropolis, Sala Gloria

Momentul adevărului (Dreptatea)
(The Moment of truth / Justice)

România/Romania - 1989 - 149 min.
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În vara anului 1917, un sat aflat pe 
linia frontului de la Mărășești este 
evacuat. Printre puținii oameni 
care rămân se află Măriuca, o fată 
de 12 ani și bunicul ei, poștașul 
satului. Fata se împrietenește 
cu un fruntaș transmisionist. 
În timpul luptelor, postul de 
observație fiind atins, Măriuca 
se urcă într-un nuc înalt, de unde, 
cu prețul vieții, comunică celor 
de la comandament pozițiile 
inamicului, facilitând victoria 
trupelor române. 

In the summer of 1917, a village 
on the front line of Marasesti 
is evacuated. Among the few 
remaining people are Măriuca, 
a 12-year-old girl and her 
grandfather, the village postman. 
The girl befriends with an army 
broadcaster. During the battles, 
the observation station is reached 
by bombs. Măriuca climbs into a 
high walnut, from where, at the 
cost of her life, communicates to 
the commanders the positions of 
the enemy, facilitating the victory 
of the Romanian troops.

Regia/Director : Constantin Neagu, Titel Constantinescu
Scenariul/ Screenplay: Călin Gruia, Titel Constantinescu
Imaginea/ Photography: Viorel Todan
Producţie/ Producer: Studioul Cinematografic Bucuresti
Distribuţie/ Cast: Brînduşa Hudescu, Ion Caramitru, N.N.Matei, Gelu Zaharia 
Parşolea, Gilda Marinescu

Panorama | Vineri - 11 mai 2018 - Teatrul Metropolis, Sala Gloria

Baladă pentru Măriuca 
(Ballad for Mariuca)

România/Romania - 1969 - 76 min.
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Film distins cu Premiul pentru cea mai 
bună Regie la Festivalul International al 
Filmului CANNES - 1965
Filmul urmează fidel firul narativ al 
cunoscutului roman, punând accent pe 
evoluția psihologică a eroului principal, 
Apostol Bologa, un locotenent român din 
armata austro-ungară în timpul primului 
război mondial. Acesta ajunge, dintr-un 
obedient executant al ordinelor superiorilor, în 
postura de dezertor, pentru a nu-și ucide frații 
de neam în confruntarea cu armata română. 
Deși va fi prins și spânzurat, Apostol moare 
cu inima împăcată, asemeni miilor de români 
care au avut aceeași soartă în Transilvania 
aflată sub ocupație străină.

Awarded with THE PRIZE FOR THE 
BEST DIRECTION AT CANNES 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL - 1965 
The film follows the narrative thread of the 
famous novel, emphasizing the psychological 
evolution of the main hero, Apostol Bologa, a 
Romanian lieutenant in the Austro-Hungarian 
army during the First World War. He becomes, 
from a obedient executor of the orders of the 
superiors, a deserter, in order not to kill his 
nation - brothers in the confrontation with the Romanian army. Although captured and hung , Apostol 
dies with heart reconciliation, like the thousands of Romanians who had the same fate in Transylvania 
under foreign occupation.

Regia/Director : Liviu Ciulei
Scenariul/Screenplay : Titus Popovici - dupa romanul omonim de Liviu 
Rebreanu / based on the homonym novel of Titus Popovici
Imaginea/Photography : Ovidiu Gologan
Productie/Producder : Studioul Cinematografic Bucuresti
Distributie/Cast : Victor Rebengiuc, Liviu Ciulei, Stefan Ciubotarasu, Gyorgy 
Kovacs, Ana Szeles, Gina Patrichi

Panorama | Sâmbătă - 12 mai 2018 - Teatrul Metropolis, Sala Gloria

Pădurea spânzuraților
(Forest of the Hanged)

România/Romania - 1965 - 158 min.
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 Festivalul Internațional al Filmului pentru Copii și Tineret - WonderFest
7-13 mai 2018

Luni - 7 mai 2018 
19:00  u Gala de deschidere a festivalului  

u Concert Corul de copii “Sunetul Muzicii”; Sand Art - Mariana Pachis 
u Workshop face painting - Alexandra Marcu şi Andrei Vodă 
u Film în concurs - At Eye Level (La nivelul ochilor) - Germania

Marți - 8 mai 2018
11:00  u Workshop: Arta improvizaţiei în cinematografie şi în teatru - Mariana Pachis;  

Arta actorului - prof. Lămîița Melu; Împletituri păr - Ștefana Popescu Gagiu;  
Origami - Cristina Grădinaru; Caricatură - Mihai Pânzaru PIM;  
Face painting - Luiza Ionescu şi Andrei Vodă

12:00 u  Film în concurs - Behind the Blue Door (În spatele uşii albastre) - Polonia
14:00 u  Film în concurs - PAW (Lăbuș - Povestea unui câine erou) - Ungaria
19:00  u  Film secțiunea Panorama (în afara concursului) - Prin cenuşa imperiului - România
     u Workshop: Arta improvizaţiei în cinematografie şi în teatru - Mariana Pachis;  
Arta actorului - prof. Lămîița Melu; Caricatură - Mihai Pânzaru PIM
Miercuri - 9 mai 2018 
11:00 u Workshop: Arta improvizaţiei în cinematografie şi în teatru - Mariana Pachis;  
Arta actorului - prof. Lămîița Melu; Despre jocul responsabil - psiholog Cristian Andrei; 
Împletituri păr - Ștefana Popescu Gagiu; Origami - Cristina Grădinaru;  
Caricatură - Mihai Pânzaru PIM; Face painting - Luiza Ionescu şi Andrei Vodă
12:00 u  Film în concurs - Treasures (Comori) - Mexic
19:00  u Film secțiunea Panorama - Ecaterina Teodoroiu - România 

u Workshop: Arta improvizaţiei în cinematografie şi în teatru - Mariana Pachis;  
Arta actorului - prof. Lămîița Melu; Caricatură - Mihai Pânzaru PIM

Joi - 10 mai 2018
11:00 u Workshop: Arta improvizaţiei în cinematografie şi în teatru - Mariana Pachis;  
Arta actorului - prof. Lămîița Melu; Despre jocul responsabil - psiholog Cristian Andrei; 
Împletituri păr - Ștefana Popescu Gagiu; Origami - Cristina Grădinaru;  
”Creații cu flori presate” - Adela Talpeș; Caricatură - Mihai Pânzaru PIM;  
Face painting - Luiza Ionescu şi Andrei Vodă
12:00 u  Film în concurs - Girl in Flight (O fată pe fugă) - Italia / Elveția
14:00 u  Film în concurs - Lilly the Little Fish (Peștișorul Lilly) - Bulgaria
19:00  u Film secțiunea - Momentul adevarului (Dreptatea) - România 

u Workshop: Arta improvizaţiei în cinematografie şi în teatru - Mariana Pachis;  
Arta actorului - prof. Lămîița Melu; Caricatură - Mihai Pânzaru PIM

Vineri - 11 mai 2018 
11:00  u Spectacol de ventrilocie cu Crina Zvoboda 

u Workshop: Cinematografia verde - Bogdan Ionescu; ”Creații cu flori presate” - Adela Talpeș; 
Împletituri păr - Ștefana Popescu Gagiu; Caricatură - Mihai Pânzaru PIM;  
Face painting - Luiza Ionescu şi Andrei Vodă

12:00 u  Film în concurs - Celestial Camel (Cămila divină) - Rusia
19:00  u Film secțiunea Panorama - Baladă pentru Măriuca - România 

u  Workshop: Caricatură - Mihai Pânzaru PIM
Sâmbătă - 12 mai 2018
11:00  u Spectacol de ventrilocie cu Crina Zvoboda 

u Workshop: Despre jocul responsabil - psiholog Cristian Andrei; Împletituri păr - Ștefana 
Popescu Gagiu; ”Creații cu flori presate” - Adela Talpeș; Caricatură - Mihai Pânzaru PIM

12:00 u  Film în concurs - Hero Steps (Pași de erou) - Columbia
18.00  u Recital Gloria Melu; Recital Călina Curticăpean  

u Workshop: Despre jocul responsabil - psiholog Cristian Andrei;  
Caricatură - Mihai Pânzaru PIM

19:30 u  Film secțiunea Panorama - Pădurea spânzuraților - România
Duminică - 13 mai 2018
19:00  u Gala de premiere  

u Concert Corul de copii “Sunetul Muzicii”  
u Film câştigător al Marelui premiu 
u  Workshop: Face painting - Andrei Vodă
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