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Despre KineDok

KineDok este un nou fel de comunitate 
internaţională, o rețea unică de cluburi de film şi o 
platformă de distribuţie alternativă care reuneşte 
fanii şi realizatorii de documentare creative.

În cadrul ediţiei pilot, 12 documentare incitante 
din Europa Centrală şi de Est vor fi proiectate în 
peste 20 de spaţii neconvenţionale din fiecare ţară 
participantă: Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, 
Croaţia şi România. Sub forma unei experienţe 
împărtăşite care trece dincolo de pereţii tradiţionali 
ai sălii de cinema, KineDok vine la clubul, 
cafeneaua, galeria sau în mansarda de lângă 
tine şi te invită nu doar să vii să vezi un film pe un 
ecran mare, ci chiar să te întâlneşti cu realizatorii 
sau protagoniştii filmelor într-un mediu informal şi 
să discuţi cu ei la un pahar. 

Fără voi, publicul interesat, documentarele nu 
ar avea niciun sens, iar fără realizatorii filmelor, 
voi, oamenii care trec prin experienţe interesante 
sau prin clipe grele, nu aţi avea voce. Haideţi 
să susţinem această simbioză, să facem arta 
accesibilă şi să dăm mai departe mesajul principal 
al KineDok: oamenii aceştia, problemele acestea, 
genul acesta, locurile acestea şi ţările acestea nu 
trebuie trecute cu vederea!



KineDok is a new kind of international community, 
a unique film club and an alternative distribution 
platform, connecting both the fans and makers of 
creative documentary.

In its pilot edition, 12 thought-provoking East and 
Central European documentaries will be screened 
in more than 20 non-conventional venues in each 
of the participating countries: Czech Republic, 
Slovakia, Hungary, Romania and Croatia. In a 
form of a shared experience that overcomes the 
traditional walls of a cinema hall, KineDok comes 
to your local club, cafe, gallery, attic etc. and 
invites you not only to come and see the film on 
a big screen, but also to meet the makers or the 
protagonists of the film in an informal environment 
and discuss the issues with them over a drink.

Without you, the interested audience, there would 
be no point in creating documentaries and without 
the filmmakers, there would be no voice for you, 
people experiencing interesting or tough times 
– let us support this symbiosis, let us make art 
easily accessible, let us spread the word and 
the basic message of KineDok: these people, 
these issues, this genre, these places and these 
countries are not to be overlooked!

About KineDok



Cei cinci parteneri KineDok sunt convinşi că există 
poveşti şi probleme care merită spuse şi că filmul 
documentar este o metodă potrivită de a le da 
glas. Organizatorii KineDok cred, de asemenea, că 
există mulţi oameni interesaţi de astfel de probleme 
şi de genul documentar. KineDok vrea să facă 
filmul documentar mai accesibil pentru ei. 

Prin urmare, o parte importantă din misiunea 
KineDok este de a merge în oraşe mici, de a 
ajunge mai aproape de oameni şi de a folosi spiritul 
local al cluburilor, cafenelelor şi al altor locuri 
populare. Aceste locaţii oferă o alternativă pentru 
sălile de cinema multiplex şi oferă o atmosferă 
intimă pentru experienţa de a vedea împreună 
un film şi de a discuta apoi cu un regizor sau un 
expert. Partenerii locali şi spectatorii reprezintă 
forţa care propulsează proiectul, datorită lor 
KineDok poate deveni o platformă de distribuţie 
nouă şi respectată.

Veniţi la proiecţiile noastre dintr-o locaţie KineDok. 
Acestea vor fi spaţii multifuncţionale bine 
cunoscute care găzduiesc de obicei concerte, 
proiecţii, spectacole de teatru şi dans sau expoziţii, 
fabrici renovate şi alte spaţii alternative, cafenele 
din orașe de provincie, unele nefiind considerate în 
general spaţii cu potenţial de distribuţie.

Vrem să depăşim limitele tradiţionale şi să 
explorăm posibilităţi noi împreună!

Proiecţii în spaţii alternative



All KineDok partners are convinced that there are 
stories and issues that deserve to be told and that 
documentary film is the right means to give them 
a voice. KineDok organizers also believe that 
there are lots of people interested in such issues 
and in the documentary genre. KineDok wants to 
make documentary film easily accessible for them.

Therefore a great part of KineDok’s quest lies in 
coming to smaller towns, closer to people and 
using the genuine atmosphere of popular local 
clubs, cafes and other places. These venues 
can  provide an alternative to the impersonal 
multiplex cinema halls and create an intimate 
atmosphere for the shared experience of watching 
and discussing the current issues with the 
filmmakers. The local people and documentary 
audience are the driving force of the project, 
thanks to whom KineDok can become a newly 
established and respected distributional platform.

Come and join us for a screening at one of the 
KineDok venues! They will vary from well-known 
multifunctional places which routinely host 
concerts, theatrical and dance performances or 
exhibitions such as renewed factories to more 
alternative venues, such as small village pubs, 
chapels, or social centers, some of which were not 
considered as places with distributional potential 
before.  

Let us cross over the traditional borders and 
explore new possibilities together! 

About site-specific projection



Erzsébet Rácz
Anders Østergaard Lise Lense-Møller 2014

www.1989thefilm.com

Danemarca, Ungaria Magic Hour Films / First Hand Films

titlu original

logline

regia producţia

producător / vânzări internaţionale

anul producţiei

ţări

www / fb

Echipa nominalizată la Oscar pentru „Burma VJ” 
prezintă „1989”, o dramă politică despre căderea 
Cortinei de Fier. 

From the team of Oscar-nominated “Burma VJ”, 
“1989” is a high-politics drama about the collapse 
of the Iron Curtain.



1989 97’

Un tânăr tehnocrat necunoscut, Miklós 
Neméth, este pus în funcţia de prim 
ministru al Ungariei. El trebuie să salveze 
economia aflată într-o stare deplorabilă. 
De aceea, decide să reducă cheltuielile 
pentru aparatul de control al graniţelor, 
pe cât de masiv, pe atât de costisitor. În 
curând va afla că decizia îl pune în faţa 
unor adversari puternici şi a comuniştilor 
de modă veche. În acelaşi timp, mii de 
locuitori ai Germaniei de Est așteaptă ca 
granița Ungariei cu Austria să se deschidă 
câteva zile pentru desfăşurarea unui pic-
nic pan-european. Un cuplu de tineri est-
-germani se decide să încerce să scape. 
Cei doi sunt însă prinşi în jocurile politice 
pentru putere ce se desfăşoară în spatele 
uşilor închise din Blocul Estic. Tânărul 
este împuşcat la graniţă.

A young and unknown technocrat, Miklós 
Neméth, is brought in to become Hun-
gary’s new prime minister. He is to save 
the country’s appalling economy and soon 
decides to remove the massive – and 
expensive – border control apparatus from 
the state budget. He soon finds out that 
this decision sets him up against formida-
ble adversaries and communist hardliners. 
In the meantime, a young couple from 
East Germany is encouraged by the ru-
mours that the Hungarian border to Austria 
will be opened for a few days to allow for 
the Pan-European picnic. Like thousands 
of other East Germans, they decide to 
make a go for it, but they are caught up 
in the political power-game that plays out 
behind closed doors in the Eastern Bloc. 
The young man is shot dead at the border.

Magic Hour Films / First Hand Films

titlu internațional

sinopsis synopsisanul producţiei

durată



Laura Căpăţână Juller Alexandru Solomon 2012

România HiFilm Productions

titlu original

logline

regia producţia

producător / vânzări internaţionale

anul producţiei

ţara

Un documentar despre copii şi părinţi, un 
documentar despre noi. 

A documentary about children and 
parents, a documentary about us.



Here… I Mean There / aici... adică acolo 76’

Ani şi Sanda sunt două fete din Maramu-
reş care au crescut cu bunicii. Părinţii lor 
lucrează în Spania, ca mulţi alţi români. 
Când au plecat, viitorul lor părea promiţă-
tor: cu banii câştigaţi în Spania voiau să 
construiască o casă în care toată familia 
să trăiască fericită. După mai mult de 10 
ani, lucrurile nu s-au desfăşurat chiar aşa 
cum plănuiseră, iar casa cea mare este 
departe de a fi terminată. 

Ani and Sanda are two girls from Mara-
muresh who grew up with their grandpar-
ents. Their parents are working in Spain, 
like so many other Romanians. When they 
left, their future looked promising: with the 
money earned in Spain they shall build 
a house where the whole family will be 
happy. After more than 10 years, things 
haven’t turned out as planned, and the big 
house is far from being finished. 

HiFilm Productions

titlu în engleză / în română

sinopsis synopsisanul producţiei

durată



Kristóf Kovács Judit Stalter 2013

www.facebook.com/besenceopen

Ungaria Laokoon Filmgroup
Rise and Shine World Sales

titlu original

logline

regia producţia

producător / vânzări internaţionale

anul producţiei

ţara

www / fb

Imaginaţi-vă un sat de romi izolat din Ungaria, 
unde 98% din populaţie este şomeră. Apa potabilă 
şi iluminatul public au fost introduse abia cu 15 ani 
în urmă. Acum au un teren de tenis şi un proiect 
de grădinărit bio…

Imagine a remote Roma village in Hungary, where 
98 percent of the population is unemployed. 
Drinking water and public lighting were introduced 
15 years ago. Now they have a tennis court and 
a bio-gardening project...



68’

Satul unguresc Besence are doar 126 
de locuitori și un şomaj de 98%. Primarul 
decide să pună satul său amărât pe hartă. 
Aplică pentru fonduri şi reuşeşte să obţină 
bani pentru două proiecte: o grădină bio şi 
un teren de tenis. După deschiderea oficia-
lă şi inaugurarea terenului, antrenorul Kari 
îşi face apariţia în sat împingând un căruţ 
de cumpărături plin de mingi şi rachete 
de tenis. Primul sezon de tenis începe în 
forţă. Până la urmă, e mai bine decât să 
tot aştepţi un loc de muncă. Scenele din 
viaţa satului alternează cu grijile de zi cu zi: 
grija banilor, a locului de muncă şi bine-
-înţeles, a tenisului. Vara în Besence trece 
uşor, relaxat. Dar nu durează mult până ce 
apar tensiuni în jurul terenului. Vor reuşi 
primarul şi Kari să lanseze Turneul de la 
Besence?

The Hungarian village of Besence has 
a population of only 126, and an unem-
ployment rate of 98%. The Mayor has 
decided to put his poor village on the map. 
He applies for funds and succeeds in get-
ting money for two projects: a horticultural 
project and a tennis court.  After the official 
opening and inauguration of the court, 
Kari the coach, makes his entrance into 
the village pushing a shopping trolley full 
of tennis balls and rackets. The first tennis 
season gets off to a brisk start. After all, 
it’s better than waiting for a job. Fluidly 
edited scenes of village life alternate with 
the daily grind of concerns about money, 
work, and of course tennis. Summer in 
Besence passes by in an easy, laid-back 
rhythm. Will the Mayor and Kari ultimately 
succeed in getting their Besence Open off 
the ground?

Laokoon Filmgroup
Rise and Shine World Sales

titlu în engleză / în română

sinopsis synopsisanul producţiei

durată

Men With Balls / Turneul de la Besence



Vlad Petri Vlad Petri 2014

www.bucurestithemovie.ro

România Activ Docs

titlu original

logline

regia producţia

producător

anul producţiei

ţara

www / fb

Un documentar impresionant despre oameni 
devastaţi şi impulsivi, confuzi şi curajoşi în acelaşi 
timp. Şi despre o revoluţie care se transformă 
într-o absurditate tragică. 

A poignant documentary about people who are 
devastated and impulsive, lost and encouraged, 
all at once. And about a revolution that becomes 
a tragic absurdity.



Where Are You, Bucharest? / Bucureşti, unde eşti? 76’

La 23 de ani de la Revoluţia română, 
oamenii sunt din nou pe străzile din Bu-
cureşti, recucerind spaţiul public. Regizo-
rul urmăreşte poveştile lor timp de un an, 
de la prima zi a protestelor până la ultima 
zi a referendumului împotriva Preşedinte-
lui Băsescu. Un documentar incisiv despre 
oameni devastaţi şi impulsivi, confuzi şi 
curajoşi în acelaşi timp. Şi despre o revo-
luţie care se transformă într-o absurditate 
tragică.

23 years after the Romanian Revolution 
people are back on the streets of Bucha-
rest, reclaiming the public space.  The 
director is following their stories for one 
year, from the first days of the protests to 
the final days of the referendum against 
the President. A poignant documentary 
about people who are devastated and im-
pulsive, lost and encouraged, all at once. 
And about a revolution that becomes 
a tragic absurdity. 

Activ Docs

titlu în engleză / în română

sinopsis synopsisanul producţiei

durată



Miro Remo Barbara Harumová Hessová 2014

www.comebackmovie.sk

Slovacia AH production, RTVS, VŠMU

titlu original

logline

regia producţia

producător

anul producţiei

ţara

www / fb

Recidivişti într-un cerc vicios.

Recidivists in vicious circles.



85’

Într-unul dintre cele mai bine păzite pe-
nitenciare din Slovacia, unde majoritatea 
deţinuţilor revin regulat, timpul trece greu. 
Doi recidivişti îşi evaluează trecutul şi 
privesc spre viitor întrucât se apropie ziua 
eliberării. Cum arată întregul proces şi ce 
se aşteaptă Zlatko şi Miro să găsească în 
afara închisorii după ani de zile? Ies din 
închisoare cu mâinile goale, fără educaţie 
şi cu cazier. Au o familie complicată şi 
niciun prieten care să le fie model şi care 
să-i ajute să se integreze şi să aibă o viaţă 
normală. Derutaţi, observă schimbările 
care au avut loc între timp – femeile, 
maşinile, moda, smart-phone-urile, totul 
s-a schimbat, dar ei au rămas aceiaşi. O 
poveste despre reintegrarea recidiviştilor 
şi despre ce înseamnă să fii blocat într-un 
cerc vicios.  

Time passes very slowly in one of Slova-
kia’s most guarded prisons, where most 
of the prisoners return regularly. Two 
recidivists evaluate their past and look 
into the future as the time of their release 
approaches. How does the whole process 
look and what awaits Zlatko and Miro 
outside of jail after many years? Once out, 
they are empty-handed with no education 
and a criminal record. A complicated fam-
ily background and no friends acting as 
positive models giving them a chance to 
integrate into normal life. Baffled, they ob-
serve what’s new on the outside – women, 
cars, fashion, smart phones – everything 
has changed, but they remain the same. 
The story of repeat offenders’ reintegration 
and being trapped in a vicious circle.

AH production, RTVS, VŠMU

titlu în engleză / în română

sinopsis synopsisanul producţiei

durată

Comeback / Recidiva



Andrea Culková Daniel Tuček 2014

www.sugarbluesfilm.com

Republica Cehă Golden Dawn / Taskovski Films

titlu original

logline

regia producţia

producător / vânzări internaţionale

anul producţiei

ţara

www / fb

Lupta unei mame împotriva mafiei globale a 
zahărului. O poveste tragicomică, vibrantă şi 
emoţională care o să vă scape de sugar blues.

One mother’s fight against the global sugar mafia. 
A tragicomic, vibrant and emotional story that will 
set you free from the “Sugar Blues”.



79’

Regizoarea, care suferă de diabet de sar-
cină, este obligată să renunţe la zahărul 
rafinat. Resimţind simptomele sevrajului, 
îşi dă seama cât este de dificil. Zahărul 
este peste tot, de la chifle şi pâine la semi-
preparate şi bere. Se găseşte în conserve-
le de legume, în chipsuri şi cârnaţi, chiar şi 
în ţigări, precum şi în publicitate şi politică. 
Regizoarea investighează impactul su-
telor de ani de consum de zahăr asupra 
indivizilor şi societăţii. Ea descoperă 
puterea imensă pe care această pudră 
albă a avut-o de-a lungul timpului până 
în zilele noastre. Descoperă legături între 
disfuncţiile mentale sau comportamentale 
şi consumul excesiv de zahăr. Filmul com-
bină observaţia ştiinţifică şi documentarul 
social cu situaţii documentare din viaţa 
reală.  

The director, who is currently suffering 
from pregnancy diabetes, is suddenly 
forced to give up refined sugar. Suffer-
ing from the withdrawal symptoms, she 
realises how difficult it really is. Sugar 
is everywhere; from a roll and bread, 
through pre-prepared meals to beer. It’s in 
tinned vegetables, crisps, and sausages, 
even in cigarettes, as well as advertis-
ing and politics. The director investigates 
the impact of hundreds of years of sugar 
consumption on individuals and society. 
She discovers the huge power this white 
powder has played in history, right through 
to the present day. She uncovers links 
between mental and behavioural disorders 
and excessive consumption of sugar. The 
genre of the film mixes scientific observa-
tion and social documentary with some 
real life documentary situations.

Golden Dawn / Taskovski Films

titlu internațional

sinopsis synopsisanul producţiei

durată

Sugar Blues



Veronika Lišková Zdeněk Holý
Jana Brožková 2014

www.facebook.com/danieluvsvet

Republica Cehă Vernes / Visible Film

titlu original

logline

regia producţia

producător / vânzări internaţionale

anul producţiei

ţara

www / fb

Un film despre un om ale cărui înclinații îl aruncă 
în afara societății. 

A film about forbidden love and a person who is 
just one kiss away from the wrath of society.



74’

Daniel este un tânăr student şi scriitor. 
Daniel este, de asemenea, pedofil. Este 
îndrăgostit şi nu îşi ascunde orientarea 
sexuală nici măcar în faţa părinţilor băiatu-
lui pe care îl iubeşte. Daniel nu a făcut rău 
nici unui copil, aşa cum nici Jirka Fx100d, 
Tomáš Efix, MR_Xguard, Petr Kasz, Host, 
Simgiran, Silesia, Elrond şi nici alţi membri 
ai comunităţii pedofililor cehi nu au făcut-o. 
Dar pornirile lor rămân o problemă gravă 
și niciun părinte nu le poate accepta. 
Filmul prezintă suişurile şi coborâşurile din 
vieţile acestor oameni. Este un portret al 
lui Daniel şi al pedofililor cehi. Filmul spu-
ne povestea unei lupte constante de a se 
împăca nu doar cu societatea ci şi cu sine.

Daniel is a young man. Daniel is a student 
and a writer. Daniel is also a pedophile. 
He is in love and makes no secret of his 
sexual orientation; not even in front of 
the parents of the boy he loves. Daniel 
has never hurt any child. Neither have 
Jirka Fx100d, Tomáš Efix, Petr Kasz, 
MR_Xguard, Host, Simgiran, Silesia, 
Elrond or others from the community of 
Czech pedophiles. But their tendencies 
pose a grave problem and no parent can 
accept them. The film introduces the rises 
and falls of people living with paedophilia. 
It portrays Daniel and the community of 
Czech pedophiles. It narrates the constant 
struggle to come to terms with oneself and 
the society. 

Vernes / Visible Film

titlu în engleză / în română

sinopsis synopsisanul producţiei

durată

Daniel’s World / Lumea lui Daniel



Tatjana Božić Boudewijn Koole
Iris Lammertsma 2014

www.facebook.com/happilyeverafter.defilm

Olanda, Croația JvdW film / Journeyman Pictures

titlu original

logline

regia producţia

producător / vânzări internaţionale

anul producţiei

ţări

www / fb

Într-o ultimă şi disperată încercare de a salva 
dragostea vieţii sale, producătoarea Tatjana Božić 
se cufundă în propriul trecut şi pornește într-o 
călătorie pe la foştii ei parteneri pentru a realiza ce 
e în neregulă cu ea.

In a last desperate attempt to save the relationship 
with the man of her life, filmmaker Tatjana Božić 
dives into her past and makes a kaleidoscopic 
journey past her ex-men in order to find out what 
is wrong with her.



83’

Atunci când Tatjana Božić îşi găseşte 
pentru a suta oară dragostea vieţii sale iar 
lucrurile o iau din nou pe o pantă descen-
dentă, ea se hotărăşte să întoarcă pagina. 
Relaţia aceasta trebuie să meargă! 
Tatjana îşi vizitează cinci dintre foştii iubiţi 
la Moscova, Hamburg, Londra şi Zagreb 
pentru a afla de ce toate aventurile ei 
amoroase eşuează. Cu o doză sănătoasă 
de autoironie, dar şi cu o profundă pasiu-
ne, Tatjana îşi dezvăluie relaţiile trecute şi 
îşi confruntă foştii iubiţi şi pe sine cu com-
plexităţile iubirii contemporane. Documen-
tarul este un film emoţional, dar totodată 
umoristic, în care fiecare se recunoaşte cu 
uşurinţă, în timp ce producătoarea caută 
cu sârguinţă sfântul graal al dragostei, 
încununat de acel „Şi au trăit fericiţi până 
la adânci bătrâneţi!” 

When filmmaker Tatjana Božić has for 
the umpteenth time found the love of her 
life and again things threaten to go ter-
ribly wrong, she decides that she should 
turn over a new leaf. This relationship 
must succeed! Tatjana visits five exes in 
Moscow, Hamburg, London and Zagreb to 
find an answer to the question why all her 
love affairs always end on the rocks. With 
a good dose of self-mockery, but also with 
deeply felt passion, she unravels her past 
relationships and she confronts her (ex-)
men and herself with the complexities of 
contemporary loving. The documentary 
is a confrontational, emotional, but at the 
same time humorous film, easily recogniz-
able to everyone of us, in which the film-
maker staunchly keeps searching for the 
holy grail of love: the Happily Ever After!

JvdW film / Journeyman Pictures

titlu în engleză / în română

sinopsis synopsisanul producţiei

durată

Happily Ever After / Fericiţi până la adânci bătrâneţi



Aneta Kopacz Adam Ślesicki 2013

www.facebook.com/Joannadocmovie

Polonia Wajda Studio

titlu original

logline

regia producţia

producător

anul producţiei

ţara

www / fb

O poveste despre relaţii, tandreţe, dragoste şi 
consideraţie.

A story of close relationships, tenderness,
love and thoughtfulness.



40’

Mulţi oameni urmăresc blogul Joannei 
pentru că îi învaţă să fie atenţi şi veseli. 
Joanna îşi descrie viaţa de zi cu zi cu o 
onestitate şi o precizie copleşitoare. 
Dorinţele ei sunt simple: o excursie cu 
familia la lacuri; planurile sale sunt pe 
termen scurt: să îşi vadă fiul mergând 
prima oară pe bicicletă. Diagnosticată cu 
o boală incurabilă, Joanna îi promite fiului 
ei că va face tot ce-i stă în puteri ca să 
trăiască mai mult. Pune pe hârtie tot ce ar 
fi vrut să-l înveţe când va crește. Cu o po-
ezie vizuală extraordinară, documentarul 
descrie momentele simple şi semnificative 
din viaţa de familie a Joannei. Puţinele 
cuvinte spuse şi cele nerostite niciodată 
creionează mesajul filmului, puternic şi 
totodată extrem de subtil.

The reason why so many people fol-
low Joanna’s blog is because it teaches 
them how to be thoughtful and joyful. She 
describes her daily life with overwhelm-
ing honesty and accuracy. Her goals are 
as simple as a family trip to the lakes, her 
planning is as short-term as to witness 
her little son riding a bike for the first time. 
Diagnosed with an untreatable illness, 
Joanna promises her son that she will do 
her best to live for as long as possible. 
She writes down everything she might 
want to teach him when he grows up. With 
great visual poetry, the documentary por-
trays the simple and meaningful moments 
in the life of the family. The very few words 
spoken and the ones never uttered in the 
film make the message ultimately powerful 
and extremely subtle at the same time.

Wajda Studio

titlu în engleză / în română

sinopsis synopsisanul producţiei

durată

Joanna



Robert Kirchhoff Robert Kirchhoff 2013

www.kauzacervanova.com

Slovacia
Republica Cehă

atelier.doc, Czech TV

titlu original

logline

regia producţia

producător

anul producţiei

ţările

www / fb

Adevărul e simplu, minciunile sunt complexe.

The truth is simple, lies are complex.



100’

Versiunea slovacă a filmului „The Thin Blue 
Line” (capodopera lui Errol Morris) repoves-
teşte dispariţia şi asasinarea neelucidată 
a unei tinere, care a avut loc cu treizeci 
de ani în urmă. Cazul a fost mediatizat de 
presa comunistă iar în cele din urmă şapte 
indivizi au fost găsiţi vinovaţi pentru odioasa 
crimă. Aceştia susţin acum că sunt nevino-
vaţi. O poveste despre dreptate şi despre 
felul în care justiţia poartă pe umeri povara 
unui trecut încă tulbure.

The film is a Slovak version of “The Thin 
Blue Line”, recounting the unsolved disap-
pearance and murder of a young woman 
that happened thirty years ago. It was a 
case that was paraded in the communist 
media at the end of which seven individu-
als were found guilty of this heinous crime. 
They are the same individuals who at 
present proclaim their innocence.

atelier.doc, Czech TV

titlu în engleză / în română

sinopsis synopsisanul producţiei

durată

Normalization / Normalizarea



Alina Rudnitskaya Alina Rudnitskaya 2013

www. deckert-distribution.com/film-catalogue/blood/

Rusia 317film / Deckert Distribution

titlu original

logline

regia producţia

producător / vânzări internaţionale

anul producţiei

ţara

www / fb

Pentru unii oameni din Rusia contemporană, 
donarea sângelui este singurul mod de a face 
bani. Filmul Alinei Rudnitskaya ilustrează circuitul 
vieţii prin oameni şi prin sângele lor. 

For some people in Russia today donating blood 
is the only way to make money. The film by Alina 
Rudnitskaya shows the merry-go-round of life 
through people and their blood. 



59’

Un centru mobil de donare a sângelui tra-
versează oraşele mici ca un circ ambulant. 
Rusia nu duce lipsă de donatori: bătrânii, 
tinerii, şomerii şi pensionarii se aşază la 
cozi aşteptând să fie preluaţi de asisten-
tele tenace şi amabile. Statul plăteşte 
850 de ruble pentru o jumătate de litru de 
sânge, echivalentul a 15 EURO. Pentru 
mulţi acesta este singurul venit. Filmul 
pulsează de viaţă, la fel ca sângele care 
curge prin artere. Chirurgii salvează vieţi 
în timp ce sângele oamenilor sărmani se 
scurge din ei, realizând o metaforă puter-
nică a societăţii ca întreg. 

A mobile blood donation center drives 
around small towns like a touring circus. 
Russia has no shortage of donors: the old, 
the young, the unemployed and the retir-
ees all queue to be treated by the arduous 
but motherly nurses. The state pays 850 
rubles for a half a liter of blood, which is 
equivalent to approximately 15 EUR. For 
many it is their only income. The film pul-
sates life like blood coursing in an artery. 
The surgeons save lives while the poor 
people’s blood flows out of them, creat-
ing a powerful metaphor of the society as 
whole.

317film / Deckert Distribution

titlu în engleză / în română

sinopsis synopsisanul producţiei

durată

Blood / Sânge



Borut Šeparović Borut Šeparović 2014

consumed.montazstroj.hr

Croaţia MONTAЖ$TROJ

titlu original

logline

regia producţia

producător

anul producţiei

ţara

www / fb

Aceia dintre noi care au trăit peste 30 de milioane 
de minute vorbesc despre momentele importante 
din viaţă, ireversibilitatea acestora, transcendenţă, 
finaluri fericite şi viitorul nostru: generaţia 55+.

Those among us who have lived over 30 million 
minutes so far talk about important moments in life 
and their irreversibility, transience, happy endings 
and our future – generation 55+.



93’

„Epuizaţi” este un film despre cele mai 
importante momente ale vieţii. Protago-
niştii sunt persoane cu vârste peste 55 de 
ani – cei care au trăit peste 30 de milioane 
de minute. Filmul prezintă audiţiile şi pro-
cesul de realizare a unei piese de teatru 
şi a unui documentar. Personajele sunt 
provocate să vorbească despre cele mai 
importante minute din viaţa lor într-un  
număr de secunde egal cu vârsta lor. 
Povestesc despre viaţă şi moarte, fericire 
şi durere cu o onestitate brutală. Prota-
goniștii filmului sunt mai mult decât niște 
indivizi adunaţi la întâmplare: ei trebuie să 
înfrunte împreună deceniile propriei tăceri 
şi să-şi asume responsabilitatea pentru 
lumea în ruine pe care o lasă moştenire 
noilor generaţii.

“Consumed” is a film about life’s most 
important minutes. The protagonists of 
the film are persons over the age of 55 
– those who have more than 30 million 
minutes of life behind them. The film 
shows their partaking in an audition and in 
the process of making a theatre perfor-
mance and a documentary. They are chal-
lenged to talk about the most important 
minute in their life in as many seconds as 
their age. They talk about life and death, 
happiness and pain in a brutally honest 
way. “Consumed” records the process 
in which the protagonists become more 
than just randomly gathered individuals: 
as a collective, they have to deal with the 
decades of their own silence and to take 
the responsibility for the world in ruins they 
are leaving to the new generations.

MONTAЖ$TROJ

titlu în engleză / în română

sinopsis synopsisanul producţiei

durată

Consumed / Epuizaţi



Bucureşti

Bucureşti

10.07.2015 | 20:00 | aici... adică acolo
24.07.2015 | 20:00 | Fericiţi până la adânci bătrâneţi
07.08.2015 | 20:00 | Epuizaţi
21.08.2015 | 20:00 | Sugar Blues
04.09.2015 | 20:00 | Recidiva
18.09.2015 | 20:00 | Bucureşti, unde eşti?
02.10.2015 | 20:00 | Lumea lui Daniel
16.10.2015 | 20:00 | Sânge
30.10.2015 | 20:00 | Normalizarea
13.11.2015 | 20:00 | Joanna
27.11.2015 | 20:00 | Turneul de la Besence
10.12.2015 | 20:00 | 1989

Braşov Cinemateca Patria
(Bd. 15 noiembrie, nr. 50)

03.07.2015 | 20:00 | Turneul de la Besence
10.07.2015 | 20:00 | Fericiţi până la adânci bătrâneţi
17.07.2015 | 20:00 | Joanna
24.07.2015 | 20:00 | Normalizarea
31.07.2015 | 20:00 | Lumea lui Daniel
07.08.2015 | 20:00 | 1989
14.08.2015 | 20:00 | Sânge
21.08.2015 | 20:00 | Sugar Blues
28.08.2015 | 20:00 | aici... adică acolo
04.09.2015 | 20:00 | Recidiva
11.09.2015 | 20:00 | București, unde ești?
18.09.2015 | 20:00 | Epuizați

Arad Teba / organizat prin Asociaţia CitiZenit
(Splaiul Mureşului)



08.07.2015 | 19:00 | Fericiţi până la adânci bătrâneţi
05.08.2015 | 19:00 | Sânge
30.09.2015 | 19:00 | Sugar Blues
07.10.2015 | 19:00 | București, unde ești?
03.11.2015 | 19:00 | Epuizaţi
25.11.2015 | 19:00 | Turneul de la Besence

Bucureşti Acuarela
(Str. Polonă, nr. 40)

01.07.2015 | 19:30 | Turneul de la Besence
14.07.2015 | 19:30 | Epuizaţi
28.07.2015 | 19:30 | Joanna
11.08.2015 | 19:30 | Sugar Blues
25.08.2015 | 19:30 | aici... adică acolo
15.09.2015 | 19:30 | Normalizarea
22.09.2015 | 19:30 | Sânge
20.10.2015 | 19:30 | Fericiţi până la adânci bătrâneţi
10.11.2015 | 19:30 | 1989
01.12.2015 | 19:30 | Bucureşti, unde eşti?

Bucureşti Cinema Elvire Popesco
(Bd. Dacia, nr. 77)

07.07.2015 | 21:00 | Sugar Blues
21.07.2015 | 21:00 | Recidiva
04.08.2015 | 21:00 | Turneul de la Besence
18.08.2015 | 21:00 | Fericiţi până la adânci bătrâneţi
01.09.2015 | 20:00 | Lumea lui Daniel
15.09.2015 | 20:00 | Epuizaţi

Bucureşti J’ai Bistrot
(Calea Griviţei, nr. 55)

Teba / organizat prin Asociaţia CitiZenit
(Splaiul Mureşului)



06.07.2015 | 19:00 | aici... adică acolo
11.07.2015 | 12:00 | Joanna
03.08.2015 | 19:00 | Fericiţi până la adânci bătrâneţi
08.08.2015 | 12:00 | Bucureşti, unde eşti?
07.09.2015 | 19:00 | Turneul de la Besence
12.09.2015 | 12:00 | 1989
05.10.2015 | 19:00 | Epuizaţi
10.10.2015 | 12:00 | Sugar Blues

Bucureşti Journey pub & more
(Str. George Enescu, nr. 25)

Constanţa

01.10.2015 | 20:00 | 1989
08.10.2015 | 20:00 | aici... adică acolo
15.10.2015 | 20:00 | Sânge
22.10.2015 | 20:00 | Turneul de la Besence
29.10.2015 | 20:00 | Normalizarea
05.11.2015 | 20:00 | Lumea lui Daniel

Bucureşti Make a Point
(Str. Morarilor, nr. 1)

10.09.2015 | 19:00 | Bucureşti, unde eşti?
17.09.2015 | 19:00 | Lumea lui Daniel
24.09.2015 | 19:00 | Normalizarea
12.11.2015 | 19:00 | Joanna
19.11.2015 | 19:00 | Epuizaţi
26.11.2015 | 19:00 | Fericiţi până la adânci bătrâneţi

Bucureşti Spaţiul Public European
(Str. Vasile Lascăr, nr. 31)



Journey pub & more
(Str. George Enescu, nr. 25)

02.09.2015 | 18:30 | 1989
09.09.2015 | 18:30 | Sugar Blues
07.10.2015 | 18:30 | Recidiva
28.10.2015 | 18:30 | aici... adică acolo
04.11.2015 | 18:30 | Sânge
18.11.2015 | 18:30 | Normalizarea

Bucureşti The Institute – Frontline Club
(Str. Ştirbei Vodă, nr. 104-106)

16.07.2015 | 20:00 | Turneul de la Besence
30.07.2015 | 20:00 | aici... adică acolo
20.08.2015 | 20:00 | Sugar Blues
10.09.2015 | 20:00 | 1989
24.09.2015 | 20:00 | Lumea lui Daniel
08.10.2015 | 20:00 | Recidiva
22.10.2015 | 20:00 | Fericiţi până la adânci bătrâneţi
05.11.2015 | 20:00 | Sânge
19.11.2015 | 20:00 | Joanna
03.11.2015 | 20:00 | Epuizaţi

Cluj-Napoca Casa TIFF
(Str. Universităţii, nr. 6)

03.07.2015 | 20:00 | Turneul de la Besence
17.07.2015 | 20:00 | aici... adică acolo
07.08.2015 | 20:00 | Lumea lui Daniel
21.08.2015 | 20:00 | Sânge
04.09.2015 | 20:00 | Recidiva
18.09.2015 | 20:00 | Sugar Blues
02.10.2015 | 20:00 | Epuizaţi
16.10.2015 | 20:00 | Bucureşti, unde eşti?
30.10.2015 | 20:00 | 1989
13.11.2015 | 20:00 | Joanna
27.11.2015 | 20:00 | Fericiţi până la adânci bătrâneţi
04.12.2015 | 20:00 | Normalizarea

Constanţa City HUB Constanţa - Biblioteca Colorată
(Tomis Mall, Str. Ştefan cel Mare, nr. 36-40)

Make a Point
(Str. Morarilor, nr. 1)



17.09.2015 | 18:00 | Epuizaţi
24.09.2015 | 18:00 | aici... adică acolo
01.10.2015 | 18:00 | Sugar Blues
08.10.2015 | 18:00 | Recidiva
15.10.2015 | 18:00 | Bucureşti, unde eşti?
22.10.2015 | 18:00 | Fericiţi până la adânci bătrâneţi
29.10.2015 | 18:00 | Normalizarea
05.11.2015 | 18:00 | Sânge
12.11.2015 | 18:00 | Lumea lui Daniel
19.11.2015 | 18:00 | Joanna
26.11.2015 | 18:00 | Turneul de la Besence
03.12.2015 | 18:00 | 1989

Galaţi Muzeul de Artă Vizuală
(Str. Tecuci, nr. 7, bl. V3)

09.07.2015 | 19:00 | Fericiţi până la adânci bătrâneţi
10.07.2015 | 19:00 | Turneul de la Besence
23.07.2015 | 19:00 | Epuizaţi
24.07.2015 | 19:00 | aici... adică acolo
06.08.2015 | 19:00 | Joanna
07.08.2015 | 19:00 | Sugar Blues
20.08.2015 | 19:00 | Recidiva
21.08.2015 | 19:00 | Sânge
03.09.2015 | 19:00 | Normalizarea
04.09.2015 | 19:00 | Lumea lui Daniel
17.09.2015 | 19:00 | Bucureşti, unde eşti?
18.09.2015 | 19:00 | 1989

Iaşi Casa de Cultură a Municipiului Iaşi 
„Mihai Ursachi“ (Bd. Carol I, Parcul Copou) Oradea



Muzeul de Artă Vizuală
(Str. Tecuci, nr. 7, bl. V3)

24.09.2015 | 20:00 | aici... adică acolo
01.10.2015 | 20:00 | Epuizaţi
08.10.2015 | 20:00 | Recidiva
15.10.2015 | 20:00 | Turneul de la Besence
22.10.2015 | 20:00 | Fericiţi până la adânci bătrâneţi
29.10.2015 | 20:00 | Normalizarea
05.11.2015 | 20:00 | Bucureşti, unde eşti?
12.11.2015 | 20:00 | Joanna
19.11.2015 | 20:00 | Sânge
26.11.2015 | 20:00 | 1989

Miercurea Ciuc Muzeul Secuiesc al Ciucului
(Piaţa Cetăţii, nr. 2)

20.08.2015 | 21:00 | Sugar Blues
27.08.2015 | 21:00 | Turneul de la Besence
03.09.2015 | 21:00 | Lumea lui Daniel
10.09.2015 | 21:00 | 1989
17.09.2015 | 21:00 | Epuizaţi
24.09.2015 | 21:00 | aici... adică acolo
01.10.2015 | 21:00 | Joanna
08.10.2015 | 21:00 | Recidiva
15.10.2015 | 21:00 | Sânge
22.10.2015 | 21:00 | Fericiţi până la adânci bătrâneţi
29.10.2015 | 21:00 | Normalizarea
05.11.2015 | 21:00 | Bucureşti, unde eşti?

Oradea Moszkva Cafe
(Str. Moscovei, nr. 8)



07.07.2015 | 22:00 | Joanna
14.07.2015 | 22:00 | Recidiva
21.07.2015 | 22:00 | Turneul de la Besence
28.07.2015 | 22:00 | aici... adică acolo
04.08.2015 | 22:00 | Fericiţi până la adânci bătrâneţi
11.08.2015 | 22:00 | Sugar Blues
18.08.2015 | 22:00 | Normalizarea
25.08.2015 | 22:00 | 1989
01.09.2015 | 22:00 | Sânge
08.09.2015 | 22:00 | Bucureşti, unde eşti?

Piatra Neamţ Ceainăria TEAZ
(Str. Petru Rareş, nr. 11 A)

20.07.2015 | 19:00 | Fericiţi până la adânci bătrâneţi
14.08.2015 | 21:00 | 1989
14.09.2015 | 19:00 | Bucureşti, unde eşti?
12.10.2015 | 19:00 | Turneul de la Besence
09.11.2015 | 19:00 | Sugar Blues
07.12.2015 | 19:00 | Epuizaţi

Sfântu Gheorghe
Casa de Cultură Municipală

organizat prin Asociația de Tineret ECOU
(Str. Kossuth Lajos, nr. 13)

07.07.2015 | 21:00 | Turneul de la Besence
21.07.2015 | 21:00 | Fericiţi până la adânci bătrâneţi
04.08.2015 | 21:00 | Recidiva
18.08.2015 | 21:00 | Sugar Blues
01.09.2015 | 20:00 | Lumea lui Daniel
15.09.2015 | 20:00 | Bucureşti, unde eşti?
29.09.2015 | 20:00 | Epuizaţi

Târgu Mureş J’ai Bistrot
(Piaţa Mărăşesti, nr. 6)



08.07.2015 | 20:00 | Fericiţi până la adânci bătrâneţi
15.07.2015 | 20:00 | aici... adică acolo
09.09.2015 | 20:00 | 1989
16.09.2015 | 20:00 | Epuizaţi
23.09.2015 | 20:00 | Lumea lui Daniel
30.09.2015 | 20:00 | Joanna
07.10.2015 | 20:00 | Normalizarea
14.10.2015 | 20:00 | Sânge
21.10.2015 | 20:00 | Turneul de la Besence
28.10.2015 | 20:00 | Recidiva
04.11.2015 | 20:00 | Bucureşti, unde eşti?
11.11.2015 | 20:00 | Sugar Blues

Timişoara Aethernativ
(Str. Mărăşeşti, nr. 14, ap. 3)

Casa de Cultură Municipală
organizat prin Asociația de Tineret ECOU

(Str. Kossuth Lajos, nr. 13)
02.07.2015 | 20:00 | Turneul de la Besence
04.08.2015 | 20:00 | 1989
20.08.2015 | 20:00 | Epuizaţi
27.08.2015 | 20:00 | aici... adică acolo
03.09.2015 | 20:00 | Recidiva
01.10.2015 | 20:00 | Bucureşti, unde eşti?
13.10.2015 | 20:00 | Sugar Blues
27.10.2015 | 20:00 | Joanna
05.11.2015 | 20:00 | Lumea lui Daniel
12.11.2015 | 20:00 | Sânge
19.11.2015 | 20:00 | Normalizarea
26.11.2015 | 20:00 | Fericiţi până la adânci bătrâneţi

Timişoara Ambasada
(Str. Anton Seiller,  nr. 2)

J’ai Bistrot
(Piaţa Mărăşesti, nr. 6)



Cu sprijinul

Parteneri media

Parteneri

Centrul
Național al
Cinematografiei

România



Parteneri - Companii de producţie

Parteneri - Vânzări internaţionale



Czech Republic – Institute of Documentary Film

Jana Ripplová
+420 775 158 328
jana@kinedok.net
www.kinedok.net

Romania – One World Romania

Andreea Burdujanu
+40 737 630 499
andreea.burdujanu@oneworld.ro
www.oneworld.ro

Hungary – Mozinet

Szirony Szabolcs 
szabola@mail.com
+36 204 519 069
www.mozinet.hu

Croatia – Restart

Marina Burić
+385 91 516 6366
marina@restarted.hr
www.restartlabel.net

Slovakia – Filmtopia

Lea Krišková
+421 915 136 146
filmtopia@filmtopia.sk
www.fimtopia.sk

Contacte



kinedok.net

foto copertă: Teba, Arad | Asociația CitiZenit



kinedok.net


