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Bogdan Gheorghiu
Ministrul Culturii
Minister of Culture

Întreaga lume este încercată în această perioadă și cu toții ne dorim să depășim cât
mai repede și cu cât mai puține consecințe provocările pe care pandemia COVID-19
le-a generat. Deși distanțarea fizica este esențială, este o perioada în care depindem
foarte mult unii de ceilalți, iar solidaritatea nu a fost niciodată mai importantă. Avem
însă creativitatea și propria voință ca motoare pentru a depăși criza, iar sectorul
cultural sunt sigur că va explora această perioadă prin noi mijloace de exprimare
artistică și de responsabilitate socială.
Încă de la începutul mandatului meu, Strategia Ministerului Culturii a fost de a
construi; de a construi politica porților deschise, de a construi o relație mai bună
între generații și o conexiune mai bună cu reprezentanții acestui sector, de a construi
acolo unde lucrurile au stagnat. Această criză a evidențiat atât problemele cronice
ale infrastructurii culturale, cât și nevoia de digitalizare. Văd cum Sectorul Cultural
Creativ se adaptează, utilizând platformele de comunicare online și tehnologia
disponibilă. Vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor celor care au ales să se
raporteze la perioada stării de urgență ca la o perioadă de construcție, de reinventare
și de conștientizare!
Felicit organizatorii pentru realizarea acestui festival al responsabilității, al artei
care comunică publicului nevoia de umanitate, al rezilienței prin cultură.
Eugen Ionescu spunea despre copilărie că este lumea miracolului și a magiei și că
ea se termină în momentul în care lucrurile încetează să mai fie uluitoare.
În condițiile în care majoritatea festivalurilor de film din lume s-au amânat sau
chiar au fost anulate, este o mică „magie” faptul că un festival de film pentru pentru
copii și tineret deja consacrat - Wonderfest - a reușit să țină ediția de anul acesta
integral în mediul online.
Chiar dacă locul tradițional al acestor festivaluri este în sălile de cinema, astfel
de exemple de transformare a crizelor în provocări sunt o rețetă care poate atenua
din impactul, din păcate substanțial, pe care contextul actual dificil l-a avut asupra
sectorului cultural. Creația culturală nu poate lipsi din viața noastră până la relaxarea
unor măsuri care sperăm cu toții să fie de cât mai scurtă durată. Copiii au nevoie și
în această perioadă de film, de muzică, de imaginație. Ministerul Culturii va continua
să fie alături de aceste initiative care încearcă să asigure, în aceste vremuri dificile, o
continuitate absolut necesară a actului cultural.
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Ministerul Culturii
va continua să fie
alături de aceste
initiative care încearcă
să asigure, în aceste
vremuri dificile, o
continuitate absolut
necesară a actului
cultural.

The Ministry of
Culture will continue to
be with these initiatives
that try to ensure, in
these difficult times, an
absolutely necessary
continuity of the
cultural act.

The whole world is put on a trial during this period and we all want to overcome the
challenges that the COVID-19 pandemic has generated as soon as possible and with
as few consequences as possible.
Although physical distance is essential, it is a time when we depend very much on
each other, and solidarity has never been more important. But we have creativity and
our own will as engines to overcome the crisis, and the cultural sector I am sure will
explore this period through new means of artistic expression and social responsibility.
From the beginning of my term, the Strategy of the Ministry of Culture has been to
build; to build the open doors policy, to build a better relationship between generations
and a better connection with the representatives of this sector, to build where things
have stagnated. This crisis has highlighted both the chronic problems of cultural
infrastructure and the need for digitization.
I see how the Creative Cultural Sector adapts, using online communication
platforms and available technology. I want to thank in this way all those who chose to
refer to the period of emergency as a period of building, reinvention and awareness!
I congratulate the organizers for the achievement of this festival of responsibility,
of art that communicates to the public the need for humanity, of resilience through
culture.
Eugen Ionescu said about childhood that it is the world of miracle and magic and
that it ends when things stop being amazing.
Given that most film festivals around the world have been postponed or even
canceled, it is a little „magic” that, an already established children’s and youth film
festival - Wonderfest - has managed to hold this year’s edition entirely in the online
environment.
Even if the traditional place of film festivals is in cinemas, such examples of turning
crises into challenges are a recipe that can mitigate the unfortunately substantial
impact had by the current difficult context on the cultural sector.
Cultural creation cannot be missing from our lives until the relaxation of measures,
a period we hope to be as short as possible. Children need film, music and
imagination during this time, as well. The Ministry of Culture will continue to be with
these initiatives that try to ensure, in these difficult times, an absolutely necessary
continuity of the cultural act.
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Lavinia Şandru
PreşedinteWonderFest
Wonderfest President

Iată că între timp

Atunci când am spus că, dacă suntem nevoiți,
am trecut dincolo de
putem face ediția de anul acesta a Wonderfest online,
toți m-au privit de parcă aș fi fost Pălărierul din “Alice posibil în imposibil ,
în țara minunilor”. Și atunci sigur că am răspuns într-o lume pe care o
privirilor lor cu aceleași cuvinte cu care Pălărierul i-a
răspuns lui Alice când a venit vorba despre imposibil: vom descoperi anul
“Numai dacă voi credeți.”
acesta împreună, o
Iată că între timp am trecut dincolo de posibil
lume virtuală, pe cât de
în imposibil , într-o lume pe care o vom descoperi
anul acesta împreună, o lume virtuală, pe cât de misterioasă pe atât de
misterioasă pe atât de incitantă. O lume pe care chiar incitantă.
putem spune că o vom inventa împreună și o vom face
să arate așa cum vrem noi.
Dacă vreți, ea poate să arate ca ținutul acela unic despre care vorbește tot Pălărierul:
“ Există un loc ce nu se aseamănă cu niciun alt loc de pe Pământ. Este un ținut plin de
minuni, mister și pericol.”
When I said, that if we had to, we could do this year’s edition of Wonderfest online,
everyone looked at me as if I were the Hatter from „Alice in Wonderland”. And then of
course I answered their eyes with the same words the
Hatter replied to Alice when it came to the impossible:
Meantime, we
„Only if you believe.”
have gone beyond
Meantime, we have gone beyond the possible to the
the possible to the
impossible, in a world that we will discover together
impossible, in a world this year, a virtual world, as mysterious as it is exciting.
A world that we can really say we will invent together
that we will discover
and make it look the way we want it to be.
If you want, it can look like that unique land
together this year,
described
by the same Hatter:
a virtual world, as
„There is a place that is unlike any other place on
mysterious as it is
Earth. It is a land full of wonders, mystery and danger.”

exciting.
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Vladimir Marin

Director artistic Wonderfest, selecţioner
Artistic Director Wonderfest, Selector

Ediția din acest an a
Festivalului Wonderfest
este, în pofida tuturor
vicisitudinilor, o
victorie remarcabilă
care marchează prima
încercare și prima
reușită a unui festival
international de film
organizat online.

Întotdeauna o victorie a fost cu atât mai valoroasă,
mai însuflețitoare, cu cât a fost obținută în condiții mai
grele, mai neprielnice. Ediția din acest an a Festivalului
Wonderfest este, în pofida tuturor vicisitudinilor
naționale și mondiale, o victorie remarcabilă care
marchează - cel puțin pentru România - prima încercare
și sunt convins că și prima reușită a unui festival
international de film organizat online. Nici nu mai
contează obstacolele, rezervele, prejudecățile, reauavoință sau ignoranța unora. Important este faptul că
inițiativa curajoasă a unei asemenea manifestări inedite
a fost îmbrățișată și sprijinită de oameni cu raspundere
în cultură, de cineaști români și străini, de o echipă
tehnică și artistică creativă și devotată, dar mai ales de
entuziasmul unui public cinefil tânăr. Într-un vid cultural apăsător, filmul și cei mai tineri
iubitori ai săi sunt primii temerari în lupta pentru redobandirea speranței în revenirea și
revederea în sălile de cinema.
A victory has always been even more valuable,
all the more invigorating, the more it was obtained This year’s edition of the
in difficult and unfavorable conditions. This year’s Wonderfest Festival is,
edition of the Wonderfest Festival is, in spite of all
in spite of all national
national and foreign vicissitudes, a remarkable victory
that marks - at least for Romania - the first attempt and foreign vicissitudes,
and I am convinced to be also the first success of an a remarkable victory that
international film festival organized online. Obstacles, marks the first attempt
reservations, prejudices, hostility or ignorance of
some people no longer matter. Important is that the and I am convinced to
courageous initiative of such unique manifestation be also the first success
was embraced and supported by people with of an international film
responsibility in culture, by Romanian and foreign festival organized online.
filmmakers, by a creative and devoted technical and
artistic team,but especially by the enthusiasm of a
young film fan audience. In an oppressive cultural vacuum, the film and its youngest lovers
are the first daredevils in the fight to regain hope in the return and reunion in cinema-halls.
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Juriu

Jury

Alexander Grozev

Critic de Film, Preşedinte Festival Film
Film Critic, Film Festival President

Este un foarte cunoscut critic de film din Bulgaria. Are un doctorat în Teoria
Cinematografului. Este profesor de Istoria filmului la Universitatea De Sud-Vest
şi lector de critică de film la Academia Naţională de Film. Alexander Grozev
a fost membru în numeroase jurii la festivaluri internaţionale de film. Este
membru al Asociaţiei Cineaştilor Bulgari şi de asemenea este membru în colegiul
de redacţie al revistei Kino. Este fondatorul şi directorul Festivalului de Film de
la Varna - Love is Folly (dedicat filmelor de dragoste), care s-a înfiinţat cu 28 de
ani în urmă. Alexander Grozev a fost Director al Centrului Naţional de Film din
Bulgaria, a fost reprezentantul Bulgariei în Asociaţia Europeană de Programe
Media. A publicat 16 cărţi de teorie şi istorie a filmului şi are numeroase articole
tipărite în Marea Britanie, Germania, Rusia etc.
He is a very well-known film critic from Bulgaria. PhD in the Theory of
Cinema, Professor of Film History at the South-West University, lecturer for film
critic at the National Academy of Film. Jury member at many international film
festivals. Member of the Bulgarian Filmmakers’ Association and member in the
publishing board of Kino magazine, as well. Founder and Director of LOVE IS
FOLLY - Film Festival in Varna, counting for 28 editions. Alexander Grozev
was Manager of the National Film Center of Bulgaria, representing member
of Bulgaria in the European Association for Media Programs. He published 16
books dedicated to film theory and history and wrote many reviews in publications
from U.K., Germany, Russia.
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Juriu
Jury

Giuseppe Piccillo

Actor
Actor

Giuseppe Piccillo este un tânăr actor belgian, de origine italiană. A absolvit
studiile de actorie la celebra Școală 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 septembrie 2019 a regizat primul său scurtmetraj:
«Chui désolé», film care urmează să aibă premiera în acestă vară, după perioada
de pandemie. De curând a interpretat pe scene din Belgia şi Franţa un rol
principal în comedia de succes „Nu umbla aşa dezbrăcat” de Georges Faydeau
(marele autor al pieselor de teatru bazate pe farse şi atmosferă de vodevil).
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. In September 2019 he directed his first short film:
“Chui désolé”, a film to be opened in this summer, after the end of the pandemic
period. Recently he acted in a successful play in Belgium and in France which is
called „Don’t walk around so naked!” by Georges Feydeau .
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Juriu

Jury

Lazar Manojlovski

Critic de Film, Preşedinte Festival Film
Film Critic, Film Festival President

În calitate de fondator şi președinte al Pal 20 (Distribuţie de filme) din 1990, a
reușit să producă și să distribuie mai mult de 1000 de filme, cu drepturi de licenţă
în cinematografe, video, DVD și TV. În prezent, Pal 20 operează în domeniul
distribuției de cinema și al drepturilor de festival, fiind specializat în filme europene
de festival și seriale TV pentru teritoriile Macedoniei și Bulgariei. Din 1994
conduce un studio de post-producție și distribuție. Este producător și producător
executiv pentru filme de scurt metraj, reclame și videoclipuri comerciale. Din
1993 este membru şi participant la festivalurile de film importante din lume, la
Cannes, Berlin, Milano, membru al AFM - American Film Market etc. Membru
al juriului la festivalul de film „Love is Folly” din Varna, Bulgaria.
As Founder and President of Pal 20 (Film Distribution) since 1990, managed
the production and distribution for more than 1000 movies for cinema, video,
DVD and TV copy rights. In present Pal 20 operates in distribution TV cinema
and festival rights specialized in European festival films and TV series for the
territories of Macedonia and Bulgaria. Since 1994 operates a post-production
and distribution studio for final processing. Producer and Executive producer
for short films, advertisements and commercial videos. Since 1993 member and
participant of all world film festivals in Cannes, Berlin, Milano, member of AMF
-American Film Market etc. Member of jury at “Love is Folly” film festival in
Varna, Bulgaria.
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Juriu
Jury

Costel Safirman

Regizor, istoric şi critic de film
Director, film critic and historian

Critic şi istoric de film, realizator de filme documentare. A fost, succesiv,
redactor la Editura Meridiane, cercetător la Arhiva Naţională de Filme din
Bucureşti, producător delegat al unor filme de ficţiune, realizator de reportaje
și filme de televiziune (Televiziunea Română), regizor la Studioul de filme
documentare “Alexandru Sahia”din Bucureşti. Din 1987 s-a stabilit în Israel.
Inițiază și produce, din 1993, pentru Cinemateca din Ierusalim, proiectul intitulat
” Cinematic Variations on Live Classical Music”, consacrat iubitorilor de muzică
și film. Între 1993 și 2011 a coordonat, împreună cu regretatul istoric Leon
Volovici, Cercul Cultural din Ierusalim. Printre filmele documentare realizate:
„Regia: Liviu Ciulei”, film TV, 1979 (Premiul Special al Juriului, acordat de
Asociaţia Cineaştilor din România); „Ars Longa”, 1984; Astă seară se plânge la
„Doamna cu camelii”, 1986. „…Și s-au dus ca vântul” (în colaborare cu Radu
Gabrea), 2010.
Film critic and historian, documentary film director. In Romania he worked
as a book editor for the Meridiane Publishing House, as a researcher at the
National Films Archive, as a television filmmaker, as a delegate producer of
feature movies and as a film director at the “Alexandru Sahia” Documentary
Film Studio. In 1987 he immigrated to Israel. Since 1993, initiates and produces
for the Jerusalem Cinematheque the project “Cinematic Variations on Live
Classical Music” dedicated to music and film lovers. Between 1993 and 2011,
in cooperation with the late historian Leon Volovici, he has been organizing the
Jerusalem Cultural Club, whose purpose is to facilitate the spiritual bridging
between the Romanianand lsraeli cultures. He has published articles, studies,
scientific, theater and film reviews and is a co-author of cinema dictionaries and
encyclopedias published in Romania, lsrael and the USA. Among the documentary
films he created: Directed by Liviu Ciulei, film TV, 1979 (Special Prize of the Jury
granted by the Association of Romanian Film makers); Ars Longa, 1984; Tonight
tears are falling for “La Dame aux Camelias”,1986. “And They Went Away Like
the Wind…” (in collaboration with Radu Gabrea), 2010.
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Juriu

Jury

Călin Stănculescu
Critic de Film
Film Critic

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 studenţească”, “Amfiteatru”, “Informaţia
Bucureştiului” etc. Este coautor al unor volume colective pe teme
cinematografice: “Cinema 2000”, “Cinema şi televiziune” etc. Numeroase
cronici de film în cotidianul “România Liberă”. Membru în juriile criticii
internaţionale (FIPRESCI) ale festivalurilor de la Salonic, Soci, Istanbul,
Târgovişte, CineMaiubit, B-Fest, Dream Fest România,, Eco Fest România,
Wonderfest 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 coauthor 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
international juries of film critics (FIPRESCI) at the festivals of Thessaloniki,
Sochi, Istanbul, Targoviste, CineMaiubit, B-Fest, Dream Fest Romania, EcoFest
Romania, Wonderfest and many others. He is board member in the film critics
association of Romanian Filmmakers Union (UCIN).
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Juriu
Jury

Ileana
Perneș Dănălache
Critic de film
Film critic

Critic de teatru și film. Absolventă a Universității Naționale de Artă Teatrală și
Cinematografică „I.L.Caragiale”, secția teatrologie-filmologie. Are 37 de ani de
activitate în domeniul artei cinematografice. Între 1992 şi 2000 este Coordonator
Naţional al Programului Interguvernamental “Eureka Audiovizual”. Membru al
Uniunii Cineaștilor din România. Vicepreședinte și membru fondator al Asociației
Române de film “Document.Art”. Membru în numeroase jurii internaţionale:
“Contemporania”, Festivalul Internaţional de Film “Document.Art, “Dreamfest”
Slatina, “Ecofest” etc. Primește Premiul Național pentru interviuri și eseuri,
distincţie oferită de Consiliul Național al Ziariștilor (1987). Placheta de onoare
pentru intreaga activitate oferită de publicaţiile “Zaman” România. Autoarea
volumului „18 interviuri”, publicat în 2015, dedicat cineaştilor români. Membră
a ARRP România (Asociaţia Română de Relaţii Publice) iar din 2014 membră în
Juriul de Onoare.
Theater and film critic. She graduated from The National University of Drama
and Cinematography “I.L. Caragiale”, section - Filmology - Theatrology. She
has 37 years activity in the field of cinematographic art. Between 1992 and 2000 is
National Coordinator of the European intergovernmental Audiovisual Program
“Eureka Audiovisual”.Member of the Filmmakers Union of Romania.Vice
President and founding member of the Romanian Film Association “Document.
Art.”Member of several juries of film (“Contemporania”, International Film
Festival” Document. Art, “Dreamfest” Slatina, “Ecofest“ etc).Receives The
National Award for interviews and essays of the National Council of Journalists
(1987).Plaque of honor for lifetime achievement offered by newspaper “Zaman”
Romania. Author of “18 interviews” dedicated to Romanian filmmakers (2015).
Member of Romanian Association of Public Relations (ARRP); member of the
Honorable Jury since 2014.
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Juriu

Jury

Mihai Orăşanu

Producător, Inginer de sunet, Profesor Universitar
Producer, Sound Engineer, Professor

În lunga sa activitate din domeniul cinematografiei a produs peste 20 de filme
artistice de lung şi scurt-metraj şi a realizat coloana sonoră la peste 70 filme
artistice de lung metraj. Este profesor universitar doctor la Facultatea de Film din
cadrul UNATC (Universitatea Naţională de Arta Teatrală şi Cinematografică).
Membru în numeroase jurii naționale și internaționale de film documentar,
artistic sau studențesc. Director al proiectului ”Caravana Filmului Românesc”;
participant la mai multe ediții ale Festivalului de la Cannes, în cadrul rețelei
internaționale a producătorilor de film.
In his long career in the field of Romanian cinematography, he produced more
than 20 full and short length features and, as sound engineer, he managed and
supervised the soundtrack production of more than 70 full length features. He is
also Professor at the Film Faculty of the National University of Theater and Film
(UNATC) in Bucharest. Member in the juries of many national and international
film festivals (documentaries, features and student works). Manager of the
national project called „The Caravan of the Romanian Films”. He has also been
a member of „The Producer/s Network” at several editions of the Cannes Film
Festival.
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Film în concurs (Competition)

Visul lui Pichku

PICHKU’S DREAM (Halkaa)
India/India – 2018 – 114 min.

Director/Regia Nila Madhab
Panda
Screenplay/Scenariul Nila
Madhab Panda & Nitin
Dixit
Photography/Imaginea
Pratap Rout
Cast/Distributia Tathasthu,
Ranvir Shorey, Paoli Dam,
Kumud Mishra
Producers/Producători
Shiv Nadar Foundation in
association with Akshay
Kumar Parija and Nila
Madhab Panda

Halkaa este povestea unui băiat de
opt ani, Pichku, care trăiește în cele
mai vechi mahalale din Delhi și aspiră
la o viață mai bună. Este o poveste a
unui copil care, în ciuda obstacolelor,
se străduiește să își atingă obiectivul
și devine un erou în procesul de a face
o schimbare in mentalitatea părintilor,
mahalalei și societatii în care trăiește.
Filmul evidențiază tot aspectul social
și financiar al mahalalelor care nu își
permit să aibă o toaletă.
Halkaa is a story of an eight-year-old boy Pichku who lives in the oldest slums of Delhi
and aspires for a better life. It is a story of a child who against all odds strives to achieve
his goal and becomes a hero in the making for his parents, slum, and society. The movie
highlights all the social and financial aspect of the slums who can’t afford to have a toilet.
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Film în concurs (Competition)

Mica Domnisoara Dolittle

Little Miss Dolittle (Liliane Susewind)

Germania - 2018 - 96 min.

Director/Regia Joachim
Masannek
Screenplay/Scenariul Mathias
Dinter, Beate Fraunholz
Photography/Imaginea Richard
Van Oosterhout
Cast/Distributia Malu Leicher,
Christoph Maria Herbst, Peri
Baumeister, Tom Beck
Producers/Producători
Dreamtool Entertainment, Velvet
Films, Stefan Raiser, Felix
Zackor

Liliane „Lilli” Susewind, o fata de 11 ani, poate
vorbi cu animale! Acesta este un secret despre care
nimeni nu ar trebui să știe, cu excepția părinților
ei. Talentul ei special a provocat destul de multe
probleme în trecut și obligă familia să se mute din nou. Lilli promite să păstreze secretul
când soseste la noua lor casă, dar numai până când află că un hoț de animale a răpit puiul de
elefant Ronni din grădina zoologica. Împreună cu noul ei coleg de clasă - Jess, Lilli pornește
într-o aventură pentru a salva elefantul Ronni și celelalte animale!
Bazat pe celebrele cărți de Tanya Stewner.
11-year-old Liliane “Lilli” Susewind can speak with animals! This is a secret nobody
should know about except for her parents. Her special talent has caused enough trouble in
the past and is forcing the family to move again. Lilli vows to keep her secret to herself when
arriving at their new home – but until she learns that a mean animal thief has kidnapped the
baby elephant Ronni from the local Zoo. Together with her new classmate Jess, Lilli sets off
on an adventure to save Ronni and the other animals!
Based on the famous books by Tanya Stewner.
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Film în concurs (Competition)

Tineri detectivi
Young Detectives

Mongolia/Mongolia – 2017 – 95 min.

Director/Regia Bujin
Soyolbaatar
Screenplay/
Scenariul Erdenebat
Ochgerelpost
Photography/Imaginea
Nergui Baldandorj
Cast/Distributia
- Buyantugs
Khachiun, Khuslen
Batnairamdak,
Erdenebat Bold
Producers/Producători
Bujin Soyolbaatar,
ProStar Film

Acesta este un film combinat cu
actori și animație. Câțiva băieți aflați
într-o tabără de vară se confruntă cu
evenimente misterioase. Împreună
înființează un club de tineri detectivi
și ajută la rezolvarea cazurilor din
întreaga tabără.
This is a live action and animation integrated film. Young boys at summer camp are
facing mysterious events and together, they establishes a young detectives club and help
solve the cases for the whole camp.
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Film în concurs (Competition)

Eu, raza de soare

I, the sunshine

Mongolia/Mongolia – 2019 – 108 min.
Director/Regia Janchivdorj Sengedorj
Screenplay/Scenariul Sengedorj Janchivdorj
,Erdenebat Magvan
Photography/Imaginea Nergui Erdenekhuyag
Cast/Distributia Bodi - U. Itgel, Nandin - L.
Shinezul, Ideree - J. Irmuun,
Tsetsegee - B. Dolgormaa, Boldoo - O.
Khuselbayar
Producers/Producători Sun Pictures,
Logicfilm Production
În trei episoade, filmul spune povestea unei
familii mongole aflată între tradiție și modernitate.
Tatăl a crescut într-un sat mic din munții Mongoliei.
Circumstanțe umile, dar și o comunitate puternică
au modelat copilăria sa. Familia sa a fost prima care
a deținut un televizor. Dar când invită comunitatea
din sat, ecranul Tv este alb si se aud doar zgomote.
Băiatul familiei își arată talentul ca viitor inginer
încercând să repare aparatul. Pe de altă parte, mama
a crescut într-un oraș și trebuia să urmeze o carieră
de acrobat. Se luptă cu umbra întinsă asupra familiei sale: mama ei a fost deprimată și
apatică; tatăl ei a fost absent și pentru a-si ajuta familia muncea în străinătate. În a treia parte
facem cunoștință cu fiul acestei familii. El crește înconjurat de bogăția dobândită de parinții
săi și își petrece timpul jucând jocuri video. Doar un mouse de computer care a devenit uman
îl trezește din lumea sa fantezistă.
In three episodes, the film tells a family story between tradition and modernity. The father
grew up in a small village in the Mongolian mountains. Humble circumstances, but also a
strong community shaped his childhood. His family was the first to own a television. But
when they invite the village community, all they see and hear is white noise. When they try
to repair it, the boy shows his talent as a future engineer. The mother, on the other hand, grew
up in a town and was supposed to pursue a career as a snake woman. She struggles with the
shadow lying over her family: her mother is depressed and apathetic; her father is absent
because he provides for the family through a job abroad. In the third part, the viewer gets to
know their son. He grows up surrounded by the wealth his parents had to earn, and he spends
his time playing video games. Only a computer mouse that has become human rouses him
from his fantasy world.
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Film în concurs (Competition)

A treia dorinţă
The third wish

Cehia/Czech Republic – 2017 – 106 min.

Director/Regia Vit Karas
Screenplay/Scenariul Miroslav
Adamec, Vit Karas
Photography/Imaginea Pavel
Berkovic
Cast/Distribuţia Filip
Antonio, Lukáš Březina, Jitka
Čvančarová, Martin Myšička,
Michaela Pecháčková, Vítězslav
Jandák
Producer/Producător CZECH
TELEVISION – Jan Maxa,
Crăciunul este plin de magie, iar
bătrânei magici sunt aproape în fiecare
colț de stradă. De multe ori aceștia
poartă o haină de blană roșie, o șapcă
roșie pe cap și un sac plin de cadouri
pentru copii. De această dată îl întâlnim
pe adevăratul bătrân magic, care poate
îndeplini orice dorință, pe neașteptate și
numai dacă merităm cu adevărat. Este
important să fim pregătiți pentru acea
întâlnire - să știm ce ne dorim cu adevărat. În această mare poveste de Crăciun, un băiat
foarte obișnuit, Albert, își vede dorința împlinită și viața lui este brusc transformată și dată
peste cap.
Christmas is full of magic, and magical old men are around almost every corner. He often
has a red fur coat, a red cap on his head, and a full bag of presents for kids. But we only
meet the real magical old man, who can fulfill any wish, unexpectedly and only if we really
deserve it. It is important to be ready for that meeting – to know what we really want. In
this big Christmas story, one very ordinary boy, Albert, gets his wish and his life is suddenly
turned inside out.
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Film în concurs (Competition)

Doar un miracol
Only a miracle

Ucraina/Ukraine – 2019 – 95 min.
Director/Regia Elena Karetnyk
Screenplay/Scenariul Elena
Karetnyk
Photography/Imaginea Dmytro
Sanin
Cast/Distributia Heorhii
Yarmolenko, Yevhen Nyshchuk,
Angelica Savchenko,
Producer/Producător KAZKA
PRODUCTION – Elena
Karetnyk, Leonid Gudkov

Severin are 17 ani și locuiește întrun oraș pitoresc de munte care suferă
de o iarnă nesfârșită de peste șapte ani.
Acest băiat sărac, dar cu suflet bun și
curajos, trebuie să aducă un doctor
faimos pentru tatăl său, care a fost
grav rănit în timp ce încerca să salveze
orașul de o gheață plină de gunoaie.
Există multe obstacole în drumul său
dus-întors: dezastre naturale, creaturi
zburătoare misterioase și răufăcători
nemiloși.
17 y.o. Severin lives in a picturesque mountain town that suffers from endless winter for
long seven years. Poor but kind and brave boy has to bring famous doctor for his father who
has been heavily injured while rescuing his native town from the ruinous trash ice. There
are many obstacles on his way there and back again: natural disasters, mysterious flying
creatures and ruthless villains

18

Film în concurs (Competition)

Boje
Boje

Germania/Germany – scurt metraj – 2019 – 10 min.
Directors/Regia Andreas
Cordes, Robert Köhler
Screenplay/Scenariul
Andreas Cordes, Robert
Köhler
Photography/Imaginea
Lukas Jung
Cast/Distributia Phileas
Heyblom, Robert Köhler
Producer/Producător Moritz
Jahn, Lichtspielfarm
Boje, care locuiește pe malul mării
împreună cu tatăl său Holke, are o
mulțime de întrebări în minte, la care nu
găseste un răspuns usor. De unde să știu
că iubesc pe cineva? Unde am fost înainte
să mă nasc? De unde știu că nu visez?
Nimic nu l-ar face pe Holke mai
fericit decât să-i răspundă fiului la aceste
întrebări, dar îi lipsesc literalmente
cuvintele potrivite. Cu toate acestea, nu
vrea să-l lase pe Boje singur cu întrebările
sale și, în cele din urmă, ajutorul va veni
de pe mare…
Boje, who is living on the coast with his father Holke, has a lot of questions in his
mind that are not that easy to answer. How do I know I love somebody? Where was I
before I was born? How do I know I’m not dreaming? Nothing would make Holke happier
than answering his son’s complex questions, but he is literally missing the right words.
Nonetheless he doesn’t want to leave Boje alone with his questions and eventually turns to
the sea for help…
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Film în concurs (Competition)

Fete din spaţiu
Space Girls

Marea Britanie/U.K. - scurt metraj- 2018 – 10 min.

În timpul unui somn, patru fete de 9 ani, obsedate
de spațiu, se îmbarcă în racheta lor de carton, pentru o
misiune secretă. Când tatal se va întoarce acasă, ce se va
întâmpla cu misiunea lor?
„Am vrut să fac un film de aventură distractiv despre
minunile spațiului și importanța călătoriilor în spațiu.
Minunea inocentă a copilăriei - unde timpul de joacă se
simte real, viu și magic - este un cadru ideal în care să
explorezi aceste idei.” (Carys Watford)

Director/Regia Carys Watford
Screenplay/Scenariul Carys
Watford
Photography/Imaginea Heath
McWaters
Cast/Distributia Bella Padden,
Helena Albright, Anka
Selvarajah, Emily Albright
Producer/Producător Carys
Watford

During a sleepover, four space obsessed 9-year-old girls embark on a secret mission in
their cardboard rocket. When Dad returns home, what will become of their mission?
I wanted to make a fun adventure film about the wonders of space & the importance of
space travel. The innocent wonder of childhood – where playtime feels real, alive & magical
– is an ideal setting in which to explore these ideas. (Carys Watford)
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Film în concurs (Competition)

Eu nu vreau pe Marte
I don-t want to go on Mars

România/Romania - scurt metraj animaţie – 2019, 30 min.

Screenplay/Scenariul Ion
Octavian Frecea, Mihai
Alexandru Răzuș
Director /Regia Ion Octavian
Frecea
Animation/Animatie Ion
Octavian Frecea, Radu Pintilie,
Bogdan Toma, Dan Neda
Producer/Producător MDV
Audio Studio
În laboratorul grădina cu flori
Profesorul împreună cu Țuțu și Fătuca
descoperă particula energetică.
Domnul D, căutator de noi surse
de energie, suparat că Țuțu nu i-a dat
și formula, distruge grădina, smulge
copacul energetic apoi pornește cu
Țuțu ostatec spre planeta Marte. Ajutat
de îngerul său păzitor Țuțu reușește să
scape.
Întors acasă pe Pământ Țuțu
replantează copacul smuls de Domnul D.
Acum grădina este mai verde și mai frumoasă ca niciodată.
Sfârșit.
In the laboratory with the flower garden, the teacher, together with Țuțu and Fătuca,
discovers the energy particle.
Mr. D, looking for new sources of energy, upset that Țuțu did not he also gave her the
formula, destroys the garden, snatches the energy tree and then sets off with Țuțu hostage to
the planet Mars.Helped by his guardian angel, Țuțu manages to escape.Back home on Earth,
Țuțu replants the tree uprooted by Mr. D. Now the garden is greener and more beautiful
than ever.
The end.
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Film în concurs (Competition)

Băiatul Furnică 3

ANTBOY 3

Denmark /Danemarca – 2016 – 86 min.
Director/Regia Ask Hasselbalch
Screenplay/Scenariul Anders Olholm
Photography/Imaginea Niels Reedtz
Johansen DFF
Cast/Distribuția Oscar Dietz, Samuel
Ting Graf, Amalie Kruse Jensen,
Astrid Juncher-Benzon, Paprika
Steen, Nicolas Bro
Producers/Producători Lea Lobger,
Nimbus Film , Juna Film UG
Este vară și Pelle se bucură de viață alături
de prietena lui, Ida. Delictele în Middellund sunt
puține, iar viața este de fapt destul de dulce. Dar
Pelle a început să obosească în rolul de Antboy
(Băiatul Furnică) și poate că orașul nu mai are
nevoie nici de un super-erou? Un nou supererou apare și îl umilește complet pe Antboy.
Gæmelkrå este eliberat din Dragensborg și
se pare că începe să lucreze din nou pentru
ExoFarm; Wilhelm se detașează complet de
lumea benzilor desenate și, în cele din urmă, și de Pelle. Pelle este obligat să ia chestiunile
în propriile sale mâini - trebuie să afle cine este acest nou super-erou, ce unelteste Gæmelkrå
în laboratoarele ExoFarm și ce se întâmplă cu Wilhelm? Vacanța de vară a lui Pelle, care
până în acest moment a fost destul de relaxantă, ia brusc o întorsătură neașteptată, iar Pelle
se va confrunta cu cea mai mare și poate o ultimă lupta in rolul sau de erou Antboy.Bazat pe
o serie de cărți pentru copii de Kenneth Bøgh Andersen.
It’s summer time and Pelle is enjoying life with his girlfriend, Ida. Crime in Middellund
is at an all time low, and life is actually pretty sweet. But Pelle has started to tire of being
Antboy, and perhaps the town doesn’t even need a superhero anymore? A new superhero
appears and completely humiliates Antboy; Gæmelkrå is released from Dragensborg and
apparently starts working for ExoFarm again; Wilhelm completely detaches himself from
the world of comic books, and eventually also from Pelle. Pelle is forced to take matters into
his own hands - he has to find out who this new superhero is; what Gæmelkrå is plotting
in ExoFarm’s labs; and what is going on with Wilhelm. Pelle’s summer vacation, which up
to this point had been quite relaxing, suddenly takes and unexpected turn, and Pelle will
face his biggest and perhaps final battle as Antboy. Based on a series of children’s books by
Kenneth Bøgh Andersen.
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Panorama

M. B. – Doamna cu trandafiri

Martha Bibescu - The Lady With Roses
România/Romania – 2002

Regia şi scenariul: Cristina Nichituş
Cu participarea actorilor: Ruxandra
Sireteanu, Ştefana Zamfirescu,
Eusebiu Ştefănescu,
Eugen Cristea
Montajul: Cristina Ionescu
Sunetul: Anuşavan Salamanian
Muzica: Doru Ardelean
Imaginea: Dan Alexandru
Producător: Mihai Orăşanu
O producţie: TOTAL
PROFESSIONAL RECORDS &
MDV Film, 2002
Filmul documentar M. B. - Doamna cu trandafiri prezintă personalitatea excepţională a
Prinţesei Martha Bibescu.
Lord Thomson of Cardington, referindu-se la Martha Bibescu, afirma: „... În afară de
celelalte daruri cu care a fost înzestrata, ea are un mod de a gândi european. Simbolul
genealogiei destul de complicate ale familiei Marthei Bibescu este unitatea Europei, axul
principal in jurul căruia se prind toate firele care o leagă pe Martha Bibescu de Europa, uneşte
România cu Franţa”.Pentru a realiza „M.B. - Doamna cu trandafiri”, regizoarea Crisitna
Nichituş a folosit documente strict autentice: fotografii de familie, imagini ale reşedinţei de
la Posada şi ale Palatului Mogoşoaia (restaurat de prinţesa Bibescu de-a lungul a 17 ani),
scrisori ale unei diverse corespondente care circula între Bucureşti, Paris, Londra, Berlin.
Premii:2003 – Marele premiu la Document.Art – International Film Festival Câmpulung
Muscel, România
The documentary film M. B. - The Lady with Roses presents the exceptional personality
of Princess Martha Bibescu. Lord Thomson of Cardington, referring to Martha Bibescu,
states: „... Apart from the other gifts she was endowed with, she has an European way of
thinking. The symbol of the rather complicated genealogy of Martha Bibescu’s family is the
unity of Europe, the main axis around which all the threads that connect Martha Bibescu
to Europe are tied, uniting Romania with France „. To make „MB - The Lady with Roses”,
the director Crisitna Nichituş used strictly authentic documents: family photos, images of
the Posada residence and of the Mogoşoaia Palace (restored by Princess Bibescu over 17
years), letters of a various correspondence circulating between Bucharest, Paris, London
and Berlin.
Awards - 2003 - Grand Prix at Document.Art - International Film Festival, Câmpulung
Muscel, Romania
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Declaraţie de dragoste
Love Declaration

România / Romania – 1985 – 95 min.
Director/Regia Nicolae Corjos
Screenplay/Scenariul George Șovu
Photography/Imaginea Doru Mitran
Music / Muzica Florin Bogardo
Cast/Distributia Adrian Păduraru și
Teodora Mareș ( rolul ei de debut în
cinematografie), Tamara Buciuceanu,
Ion Caramitru, Dorel Vișan
Producer/Producător Studioul
Cinematografic Bucuresti – Casa de
filme Trei
Filmul relatează povestea romantică a doi
tineri liceeni de condiție socială diferită, Ioana și
Alexandru, care rămân împreună în ciuda tuturor
obstacolelor sociale și familiale. Ioana este o
fată al cărei istoric familial este necunoscut, iar
Alexandru este un băiat provenit dintr-o familie
bine-văzută; mama și profesoara acestuia intervin
însă în relația celor doi, fiind mai preocupate de
viitorul băiatului.
Acest film poate fi considerat drept primul
„Love Story” al cinematografiei romanesti. Filmul Declarație de dragoste a avut parte de
un mare succes la public, fiind vizionat de 5.269.006 de spectatori în cinematografele din
România, după cum atestă o situație alcătuită de Centrul Național al Cinematografiei.
The film tells the romantic story of two young high school students of different social
condition, Ioana and Alexandru, who stay together despite all the social and family obstacles.
Ioana is a girl whose family history is unknown, and Alexandru is a boy from a well-known
family; however, his mother and his teacher intervene in the relationship between the two,
being more concerned about the boy’s future.This film can be considered as the first „Love
Story” of Romanian cinema. The films from the series „Liceenii” ( High School Students)
made by the director Nicolae Corjos and the screenwriter George Șovu, all enjoyed an
enthusiastic reception from the young audience.They represented „a real revelation”, as the
critic Călin Căliman considered it, the success being almost instantaneous as a result of the
„hunger” of films intended for teenagers and young people. In this context, the first film in
the series fell like „rain on a thirsty field”, as Alice Mănoiu wrote, the directors finding the
right tone to address young people and extracting attractive characters and events from an
idealized school environment in that socialist era .
”Love Declaration” was a great success of public, being watched by 5,269,006 spectators
in Romanian cinemas, as evidenced by a situation made up by the National Center of
Cinematography.
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Panorama

ARRIVEDERCI
ARRIVEDERCI

Republica Moldova / Republic of Moldova – 2008 – 60 min.
Director/Regia Valeriu Jereghi
Screenplay/Scenariul Anna Barduc
Photography/Imaginea Valeriu
Jereghi
Cast/Distribuția Ion Babenco,
Mihaela Babenco
Producers/Producători Valeriu
Jereghi, Andromeda Association,
Prim Plan Studio
Acest film artistic de metraj mediu
povesteste drama a doi copii dintr-un
sat din Republica Moldova, rămași
singuri acasă, mama lor fiind plecată la
muncă în Italia. Filmul a avut o mare
rezonanță în Europa, la multe festivaluri
internationale , obtinand peste 15 premii
si a fost proiectat chiar si în cadrul
Parlamentul European. Doi copii rămaşi
fără grija părintească: un băiat de 7 ani
creşte sora lui mai mică. El este şi cap de familie şi gospodină. E un destin tragic al unui
baieţel. Pe lîngă toate responsabilităţile pe care le are, copilul mai este şi elev în clasa I.
La întrebarea învăţătoarei unde îi este mama, zice ca e plecată la Italia, indicînd pe hartă
cu degetul ţara… Regizorul moldovean Valeriu Jereghi a creat filmul „Arrivederci” sub
impresia unei istorii reale despre doi copii rămaşi singuri acasă de Paşti, care în doi au copt
un cozonac. ”Am creat filmul Arrivederci in 12 zile si 60 de ani” - Valeriu Jereghi
This medium-length feature film tells the drama of two children from a village in the
Republic of Moldova, left alone at home, their mother having gone to work in Italy. The film
had a great resonance in Europe, at many international festivals, awarded with more than 15
prizes, being screened even in the European Parliament. Two children left without parental
care: a 7-year-old boy raises his younger sister. He is also the head of the family and a
housewife, as well. It’s a tragic fate for a little boy. In addition to all the responsibilities he
has, the child is also a student in the first grade. When asked by the teacher where his mother
is, he says that she has gone to Italy, pointing to the map with a finger… The director Valeriu
Jereghi from Moldavia made the film like an impression of a real story about two children
left alone at home at Easter, who together baked a cake. „I created the film Arrivederci in 12
days and 60 years” - Valeriu Jereghi
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Flori de nisip
Sand Fower

România / Romania – 2020 – 5 min.

Realizator:
Mariana Pachis
Muzica:
Marius Popa
Editor:
Gabriela Dumbravă
Goeken

Într-un timp unde efemerul este o certitudine, nisipul poate
fi un material ce se compune și recompune intr-o tehnica noua
pentru arta cinematografica de animatie. Versurile și muzica
acestui film de scurt metraj, au fost semnate de Marius Popa,
iar acestea au stat la baza unui scenariu ce a fost realizat prin
modelarea nisipului de sand art-istul si regizorul Mariana Pachis.
Editarea filmului a fost realizata de Gabriela Dumbravă Goeken.
Intr-un timp de izolare totul se transforma rapid de la structuri
abstracte la forme concrete desenate in nisip. Nisipul rostogolit
in desene face acea pace de-o zi, pacea frumosului care dureaza
cateodata cat o ploaie de vara.

WonderCartoon
Mihai Pânzaru PIM
Zilnic, maestrul PIM ne va
înveseli cu un desen plin de
umor, dar şi de învăţăminte,
aşa cum ne-a obişnuit
de-a lungul unei cariere
strălucite!
26

Începând de anul acesta festivalul are o a treia secțiune, intitulată “Snapshots” care
va cuprinde filme cu o durată de maxim un minut realizate de elevi cu telefonul mobil și
care vor surprinde crâmpeie, în viziunea proprie, din realitatea acestor zile marcate de
măsurile de distanțare socială impuse de epidemia cu Covid-19.
Proiecțiile filmelor vor avea loc, într-un format adaptat specificului mediului de
transmisie, pe paginile de Facebook ale
Asociației Pro Familia - https://www.facebook.com/asociatiaprofamilia/
Festivalului Wonderfest - https://www.facebook.com/festivalul.filmului.pentru.copii.wonderfest/
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WORKSHOP
WonderShadows

Ovidiu Ușvat
Miercuri 13 mai – ora 19,30
Joi 14 mai – ora 19,30
Vineri 15 mai – ora 19,30

Un workshop pentru
întreaga familie

Cum să construim propriul
teatru de umbre acasă într-un mod
distractiv alături de cei dragi. În
prima zi decupăm, lipim și vopsim,
totul pentru a creea locul în care vor
prinde viață povestile copilăriei sau
chiar cele inventate de voi. În cea
de-a doua zi vom face personajele
și decorul pentru piesa de teatru.
Ca în ultima zi de workshop să
vizionăm împreună rezultatul
muncii noastre. Teatrul ajută copii
să-și dezvolte imaginația, să devină
mai comunicativi și independenți.
Punerea în scenă a diferitelor povești
dezvoltă capacitatea de analiză și de
rezolvare a problemelor. Deveniți
protagoniștii unei aventuri, hai să
transformăm niște lucruri banale
într-o lume magică.
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WonderSweet

Corina Ifrim Drăgulinescu
Miercuri 13 mai – ora 15,00
Vineri 15 mai – ora 15,00
Tablete din ciocolată neagră pictate
manual cu ciocolată colarată şi fructată
Copiii vor fi conduși în lumea fabricării
ciocolatei, de la planta de cacao până la procesul
de fabricație artizanal. Vor fi prezentate metodele
diferite prin care materia primă se transformă
în ciocolată neagră, albă sau colorată și modul
în care ciocolatierul se poate „juca” cu rețetele
pentru a obține produse pe gustul fiecăruia.
Copiii vor fi familiarizați cu modul de preparare
al ciocolatei „vegan” (fără zahăr și amelioratori)
și vor fi stimulați în a folosi diverse ingrediente
naturale și de a le combina pentru a obține
gusturi diferite, de la cele clasice la cele exotice.
Cutia cu bijuterii din ciocolată
Copiii vor fi conduși în lumea fabricării
ciocolatei, de la planta de cacao până la procesul
de fabricație artizanal. Vor fi prezentate metodele
diferite prin care materia primă se transformă
în ciocolată neagră, albă sau colorată și modul
în care ciocolatierul se poate “juca” cu rețetele
pentru a obține produse pe gustul fiecăruia. Copiii
vor fi încurajați să își folosească creativitatea
pentru decorarea produsului, prin realizarea unei
“Cutii de Bijuterii” (care va include bomboane
in forma de diamante, cadouri, inele, inimioare,
etc) și prin familiarizarea cu procedeul de pictură
in interiorul “ramei”.

WORKSHOP
WonderHistory

Petru Iura

Miercuri 13 mai – ora 15,30
Joi 14 mai – ora 15,30
Vineri 15 mai – ora 15,30
Valențele educative ale filmului
istoric românesc
Filmul Istoric românesc, care
a exemplificat și a adus pe marile
ecrane momente importante din
istoria națională a fost apreciat în
mare măsură de publicul spectator
din ultimii 50 de ani. Regizori români
consacrați, precum Sergiu Nicolaescu,
Mircea Drăgan etc. au reușit să se
impună atât pe plan național cât și
internațional. În același timp, aceste
filme au devenit repere educaționale și
de cultură pentru mai multe generații
de elevi și tineri spectatori. De
aceasta data, pentru tinerii spectatori
Wonderfest dorim sa exemplicăm cu
3 filme de acest gen, filme istorice
românești care au marcat, au explicat
prin limbaj cinemotografic momente
de reper din istoria naţională. Dacii
(perioada romană, formarea poporului
român), Mihai Viteazul (prima Mare
Unire) și Ecaterina Teodoroiu (primul
razboi mondial, film dedicat unei
tinere eroine)

WonderArtEffect

Mariana Pachis

Miercuri 13 mai – ora 14,00
Joi 14 mai – ora 14,00
Vineri 15 mai – ora 14,00

Acest work shop va avea trei secțiuni:
1. STORYBOARD
în tehnica SAND ART
Producția de film implică o înțelegere a
scenariului într-un mod cinematografic. Toate
filmele trebuiesc segmentate, decupate îin
functie de cerințele scenariului, regizorului
și scenografului. Prin tehnica de desenare
în nisip totul se explică și se vede mult mai
simplu. Această tehnică de storyboard este o
invenție a Marianei Pachis.
2. Lumina în scenografie
În arta cinematografica lumina este o
funcție de bază și fără ea nu poate exista
această artă. Fiecare cadru, décor au o lumina
prorie, reflexive, familiaritate cu celelalte
elemente oglindite în imagini.
3. Arta costumului de cinema
Costumațiile într-un film reprezintă un
punct important. Ele te trimit într-o perioadă
și pot vorbi doar la o simplă prezentare. Orice
scenograf și regizor contribuie la entitatea
unui film în film și spatiu, prin costumații.
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WORKSHOP
WonderMakeup

Loreta Constantin
Miercuri 13 mai – ora 16,30
Joi 14 mai – ora 16,30
Vineri 15 mai – ora 16,30
Efect special - deget tăiat
Este un tip de machiaj fascinant
de privit atât ca rezultat final, cât și
din punct de vedere al tehnicilor de
realizare. Produce un impact vizual
puternic datorită similitudinilor cu
realitatea.
Efecte special - vânătaia și
zgârieturile
Echimoza și excoriația în
cinematografie, sunt foarte des
întâlnite și se reproduc cu ajutorul
unor materiale speciale. Sunt
tehnici utile filmului care aduc un
plus de credibilitate secvențelor în
care scenariul prevede loviri, lupte,
căzături, accidente etc.
WonderMakeup - personaje
îndrăgite de copii
Clown-ul sau bufonul este un
personaj îndrăgit. Este un personaj
îmbrăcat colorat, adesea îmbrăcat
ciudat, cu un nas roșu si perucă
colorată, care face giumbușlucuri
și care e mereu pus pe şotii. Clownul este legat de amintirile copilariei
dar continua sa ne fascineze chiar şi
ajunşi la maturitate.
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WonderComm

Narcisa Iorga

Miercuri 13 mai – ora 14,30
Joi 14 mai – ora 14,30
Vineri 15 mai – ora 14,30

1. Granița dintre realitatea din reality
show-uri și imaginarul din filme – Producția
genului de programe intitulate reality show
nu are legătură decât într-o mică măsură cu
realitatea și într-o foarte mare măsură cu
regizarea unor comportamente, de cele mai
multe ori lipsite de eleganță, agresive, vecine
cu promiscuitatea. Programele sunt prezentate
publicului ca fiind o realitate doar din rațiuni
economice, în fapt, ele funcționând după
principiile de realizare a filmelor.
2. Agresivitatea de pe ecran, model în
viața reală – Cui servește agresivitatea? De ce
o promovează tinerii, prin rețelele sociale? De
ce face audiență la TV? Care e diferența dintre
violența din programele TV și violența din
filme? Câteva teme de reflecție pentru copiii și
tinerii participanți la WonderFest.
3. Scenariul de film în spoturile publicitare.
Marketing-ul pune accent pe cerere și ofertă,
creatorii de reclame se concentrează asupra
psihologiei consumatorului. Scopul lor este
același: vânzarea produsului. Spotul publicitar
TV este considerat cel mai eficace tip de reclamă,
deoarece foloseşte un complex de mijloace de
comunicare: imagine în mişcare, text şi sunet.
Cum se realizează o reclamă TV comparativ cu
un film? Puncte și tehnici comune.

WORKSHOP
WonderPhoto

Claudiu Popa
Miercuri 13 mai – ora 17,30
Joi 14 mai – ora 17,30
Vineri 15 mai – ora 17,30
Workshop de fotografie pentru
începători
1. Cum facem poze mai bune? Cele
mai simple reguli pentru a obține
imagini de efect:
- regula treimii
- regula triunghiurilor
- regula liniei privirii
- regula echilibrului
2. Ce ne place să pozăm? Ponturi și
secrete (tips&tricks) pentru:
- portrete
- natură
- foto de stradă (street photography)
- foto de noapte
- foto alb negru
3. Cinci secrete pentru fotografii
uluitoare, când suntem „închişi”
în casă - cum transformi obiecte
banale, din jurul tău, în ajutoare
perfecte pentru super-fotografii
4.O fotografie bună „costă” mult?
(Cum alegem camera care ni se
potriveste?)

WonderPlayGround

Felicia Iordache

Miercuri 13 mai – ora 17,00
Joi 14 mai – ora 17,00
Vineri 15 mai – ora 17,00

Webinar de comunicare prin joc,
în trei părți
1. Comunicarea este un „sport de echipă”.
Câteodată ne putem alege grupurile din care
facem parte, alteori vom fi nevoiți să învățăm
să comunicăm cu „coechipierii” pe care
îi găsim în locurile în care mergem. Cum
știm dacă avem „spirit de echipă”? Îl putem
dezvolta prin comunicare, de mici? Este
adevărat că rezultatele sunt mult mai bune
atunci când comunicăm corect în grupul din
care facem parte?
2. Cultura generală reprezintă baza
cunoștințelor pe care le acumulăm în viață, încă
de mici. Informațiile dobândite, din domenii
cât mai diverse, se vor dovedi întotdeauna
utile în viață, indiferent ce meserie ne vom
alege. Cum ne ajută comunicarea prin joc să
ne dezvoltăm cunoștințele?
3. Imaginația și emoțiile sunt „instrumen
te” de comunicare indispensabile artiștilor,
pentru că ele stau la baza modului lor de
a se exprima. În ce mod putem „antrena”
imaginația și cum ne putem recunoaște
emoțiile comunicând prin joc?
Veți afla răspunsurile doar participând la
webinarul `WonderPlayGround`!
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WORKSHOP
WonderDeco

Grațiela Popa

Joi 14 mai, ora 15,00

În această perioadă de izolare,
toți încercăm să îmbinăm utilul cu
plăcutul, aducând la viață, prin culoare
și creativitate – obiecte din lemn pe
care le avem prin casă - casete de
bijuterii, tocător de bucătărie, linguri
de lemn etc. Această tehnică, care
ajută copii să-și dezvolte imaginația
și creativitatea, o putem folosi și pe
sticlă, plastic, coji de ouă.
Materiale necesare: pensule de
dimensiuni diferite, șervețele cu
imprimeuri variate, adeziv ce poate
deveni transparent după aplicare,
eventual șmirghel. Servețelul are
3 straturi - 2 simple și unul cu
imprimeuri. Decupăm modelul dorit
din șervețel și desprindem partea
imprimată. Aplicăm adeziv cu pensula
pe suprafața dorită. Apoi fixăm
șervețelul, cu mare grijă să nu se rupă,
peste adezivul întins, presăm ușor din
centru spre exterior. Apoi aplicăm din
nou cu pensula adeziv peste suprafață,
de la centru spre exterior, evitând
astfel formarea cutelor. Stratul aplicat
deasupra șervețulului trebuie să fie
subțire. Pentru finalizarea lucrării se
folosește un lac. Se aplică 2-3 straturi
de lac la intervale de timp, astfel încât
să se usuce fiecare strat (putem folosi
un foen).
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Wonderfest Play Writting

Lămîița Melu
Miercuri 13 mai – ora 16,00
Joi 14 mai – ora 16,00
Vineri 15 mai – ora 16,00
Acest work shop va avea trei secțiuni:
Scenariul este un gen aparte, aflat la granița
dintre literatură și vizual. Scenariul nu este
literatură, nu se folosesc metafore ca în poezie
sau descrieri de locuri, stări sufletesti ca în proză.
Un scenarist nu folosește multe cuvinte, el scrie
doar ce se poate auzi si vedea. Oricum regizorul
va avea propria viziune pe care o va pune în
scenă. În scenariu se precizeză locul și timpul
actiunii. Scenaristul răspunde la întrebările cheie
(folosite, ca de altfel în orice reportaj jurnalistic
sau povestire): Cine?Ce? Unde? De ce? Cum?
Într-un scenariu există un personaj principal
(protagonist), personaj pozitiv, altul negativ
(antagonist). Scenaristul trebuie să vadă filmul
atunci când scrie scenele și secvențele. El vede
și scrie povestea vizionând primul filmul.
O poveste deosebită, captivantă, un erou cu o mie
de chipuri, conflictul intern, conflictul extern,
structura bine închegată a povestii, personaje
bine delimitate, toate acestea asigură succesul
unui scenariu care atunci cand intră pe mâna
unui regizor bun care își alege actorii potriviti,
producătorul și echipa de producție formată din
profesioniști rezultă un film de box office.

Recital LIVE
Mihai
Napu

Emeric Imre
Folk
Frate

Magda
Pușkaș

Sunetul Muzicii

Pro Consul
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Echipa

Corina Ifrim
Drăgulinescu

Narcisa Iorga

Vicenţiu Popa

Lămâiţa Melu

Tony Mihalache
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Vladimir Marin

Gina Ştefan

Ladislau Kocsis

Natalia Popa

vă mulţumeşte

Lavinia Şandru

Mihai Apolozan

Mariana Pachis

Sorin Stanciu

Bogdan Ionescu

Luiza Ionescu

Vlad Ionescu

Alin Gugu

Rodica Poleanu

Daniel Voica
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Program

Perioada 12-16 mai 2020
Marți 12 mai – ora 18,00 - Gala de deschidere
nprezentare Festival Wonderfest 2020
n Film retrospectiva festival 2018-2019
n Prezentare juriul de specialitate al festivalului. Saluturi
video.
n Prezentare juriul copiilor
n Dialog Grațiela Popa – lector, coordonator juriul copiilor
n Invitați la Gală – Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu
n Prezentare workshopuri și lectori participanți în cadrul
festivalului
n Dialog cu Cristina Manoliu – dirijor Corul de Copii
Sunetul Muzicii
n Spectacol artistic cu Magda Pușkas, Emeric Imre, Mihai
Napu , Copii soliști ai Corului de Copii Sunetul Muzicii,
Folk Frate
Miercuri 13 mai
14,00 - WonderArtEffect - Lector Mariana Pachis
14,30 - WonderComm - Lector Narcisa Iorga
15,00 - WonderSweet - Lector Corina Ifrim Drăgulinescu
15,30 - WonderHistory - Lector Petru Iura
16,00 - Wonderfest Play Writting - Lector Lămîița Melu
16,30 - WonderMake-up - Lector Loreta Constantin
17,00 - WonderPlayGround - Lector Felicia Iordache
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17,30 - WonderPhoto - Lector Claudiu Popa
18,00 - WonderTalks cu Lavinia Șandru
19,00 - Filme secțiunea Snapshots
19,30 - WonderShadows – Lector Ovidiu Ușvat
20,00 - Spectacol artistic cu Copii soliști ai Corului de
Copii Sunetul Muzicii
Joi 14 mai
14,00 - WonderArtEffect - Lector Mariana Pachis
14,30 - WonderComm - Lector Narcisa Iorga
15,00 - WonderDeco - Lector Grațiela Popa
15,30 - WonderHistory - Lector Petru Iura
16,00 - Wonderfest Play Writting - Lector Lămîița Melu
16,30 - WonderMake-up - Lector Loreta Constantin
17,00 - WonderPlayGround - Lector Felicia Iordache
17,30 - WonderPhoto - Lector Claudiu Popa
18,00 - WonderTalks cu Lavinia Șandru
19,00 - Filme secțiunea Snapshots
19,30 - WonderShadows – Lector Ovidiu Ușvat
20,00 - Spectacol artistic cu Copii soliști ai Corului de
Copii Sunetul Muzicii
Vineri 15 mai
14,00 - WonderArtEffect - Lector Mariana Pachis
14,30 - WonderComm - Lector Narcisa Iorga
15,00 - WonderSweet - Lector Corina Ifrim Drăgulinescu
15,30 - WonderHistory - Lector Petru Iura
16,00 - Wonderfest Play Writting - Lector Lămîița Melu
16,30 - WonderMake-up - Lector Loreta Constantin
17,00 - WonderPlayGround - Lector Felicia Iordache
17,30 - WonderPhoto - Lector Claudiu Popa
18,00 - WonderTalks cu Lavinia Șandru
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19,00 - Filme secțiunea Snapshots
19,30 - WonderShadows - Lector Ovidiu Ușvat
20,00 - Spectacol artistic cu Copii soliști ai Corului de Copii
Sunetul Muzicii
Sâmbătă 16 mai
14,30 - Film în secțiunea Panorama – Flori de nisip, regia
Mariana Pachis
18,00 - Gala de Închidere a Festivalului
n retrospectiva Wonderfest 2020
n Gala de Premiere:
n Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii anunță
câştigatorii Secțiunii Snapshots
n Mihai Orășanu - președintele juriului de specialitate
anunță premiile
n Coordonatorul juriului copiilor, Grațiela Popa
anuntă câștigătorul Marelui Premiu al Festivalului
n Spectacol artistic cu Copii soliști ai Corului de Copii
Sunetul Muzicii și Trupa Pro Consul
Festivalul va fi difuzat online pe Facebook
https://www.facebook.com/festivalul.filmului.pentru.copii.
wonderfest/
https://www.facebook.com/asociatiaprofamilia/
https://www.facebook.com/lavinias/?ref=bookmarks
Filmele din secțiunea concurs vor fi difuzate în grupul de
Facebook Juriu Wonder Fest 2020 (grup închis)
https://www.facebook.com/groups/584556082154164/
Filmele din secțiunea Concurs și secțiunea Panorama vor
fi difuzate pe Wonder Fest 2020 - SALA DE PROIECTIE
(grup închis)
https://www.facebook.com/groups/235306257539284/
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