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Producător: Romanian Film Initiative / Film ETC. sub patronajul Primăriei Municipiului Arad prin Centrul Municipal de Cultură 
Parteneri: kinema ikon  /  111 Film  /  Boeme Cafe  /  Librăria Scienta
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Bun venit!

Clişeul ar fi să spunem că acest festival inaugurează o nouă tradiţie. E numai 
parţial adevărat. fARAD-ul, deşi nou, îşi trage energia din două alte tradiţii: 
pe de o parte, din istoria filmului documentar, hibrid şi experimental, care 
în Arad e mai lungă şi mai plină decât oriunde altundeva în ţară. Iar pe de 
altă parte, din lunga experienţă pe care producătorii festivalului, fondatorii 
Romanian Film Initiative | FilmETC o au în dezvoltarea de proiecte şi strategii 
culturale de excepţie — o garanţie a succesului pe viitor.  
  
Dar sunt şi lucruri noi: fARAD e primul festival documentar internaţional 
din Arad. Oraşul are o nouă strategie culturală, care în cazul fARAD-ului 
se traduce în patronajul Primăriei şi al Centrului Municipal de Cultură și 
în reînnoirea Cinematografului Arta, una dintre cele mai vechi şi pline de 
farmec săli de cinema din oraş.  
  
Faptul că această ediţie coincide cu aniversarea a 25 de ani din Decembrie 
1989 ne-a dat şi o temă, care de fapt şade bine oricărei prime ediţii: Revoluţia. 
Filmele din program explorează ruptura dintre vechi şi nou, dintre regimuri 
şi generaţii — la nivel personal şi istoric, local şi internaţional, formal şi de 
conţinut.  
  
Capetele de program sunt Timișoara: Decembrie 1989, un documentar 
de autor excepţional, prea puţin văzut, şi Videogramele unei revoluţii, un 
film de artă, aproape experimental. Făcute la începutul anilor ‘90, cele două 
sunt radical opuse: unul este un requiem, în vreme ce celălalt este o evaluare 
clinică a formei vizuale a Revoluţiei.  
  
Apoi, două filme despre mişcări de stradă recente — magistralul Maidan, 
un film de artă ucrainian care a avut premiera anul acesta la Cannes, şi tragi-
comicul Bucuresti, unde eşti?  pun întrebări fundamentale despre distanţă, 
obiectivitate şi emoţie în documentar.  
  
Tzvetanka, amuzant şi poetic, şi Al doilea joc, un dialog despre timp, 
vreme şi vremuri, sunt hibride personale care se joacă cu convenţiile filmului 
documentar.
  
Finalmente, avem nişte întoarceri spectaculoase în arhivă, care e uneori 
mai proaspătă decât prezentul. Concerning Violence (Despre violenţă), 
care a dat naştere la discuţii aprinse la festivalul Sundance de anul acesta, 
şi programul kinema ikon, curatoriat de colegul nostru Călin Man, care 
ne aduce în faţa unei revoluţii prea puţin cunoscute în cinematografia 
românească: filmul experimental independent al anilor ’70 şi ’80.  
  
În încheiere, ceva tradiţional: vizionare plăcută!  

Mona Nicoară
Director Artistic

Un festival de film documentar original in peisajul naţional, a cărui identitate 
se inspiră din poziţia de fontieră a Aradului, fARAD va explora diverse forme 
cinematografice de reprezentare a realităţii şi modalităţi de a transcede 
limitele şi graniţele - formale sau naţionale. Cu un nume care reuneşte 
practica filmului cu numele oraşului gazdă şi, în acelaşi timp, sugerează 
capacitatea de a condensa energie şi de a transmite electricitate, fARAD 
prezintă filme documentare, hibride şi experimentale – Filme conectate la 
realitate.

Aradul începe să lanseze, odată cu apariția noului Centru Cultural al 
Primăriei și cu ambiția de a candida la competiția Capitalelor Culturale 
Europene, manifestări artistice care construiesc o punte între Aradul local 
și cel european. Nu este o întâmplare faptul că ne propunem să dedicăm 
cinematografiei un loc aparte. Vom lansa în următorii ani și alte evenimente, 
așa cum este fARAD și, mai ales, vom sprijini relansarea sălilor de cinema 
de artă din oraș. Aradul dorește să fie un pionier al educării publicului prin 
imagine.

Gheorghe Falcă
Primarul Municipiului Arad



Stremţ ‘89
România 2013, 13’

regia: Anda Pușcaș, Dragoș Dulea 
producători: Dragoș Dulea, Sirius Pușcaș | Eat Us Alive Films, UNATC
imagine: Anda Pușcaș
montaj: Anda Pușcaș, Dragoș Dulea

Stremț, un sat din inima Apusenilor, are un singur drum marcat pe hartă: o 
fundătură care se temină în munte, numită răsunător Strada Avram Iancu. 
Și totuși, pe 22 Decembrie 1989, sătenii din Stremț au pornit să apere 
Revoluția de teroriști și tancuri, înarmați cu furci și damigene. La aproape 
un sfert de secol de la evenimente, sătenii re-imaginează comedia plină 
de patos a acelor zile. Realizat de doi studenți la UNATC, scurt-metrajul a 
fost nominalizat la premiile Gopo si Silver Eye Awards și a primit premiul 
publicului la Wiesbaden goEast. 

Sâmbătă, 20 Decembrie, ora 15:00

Maidan
Ucraina, Olanda 2014, 133’

regia: Sergei Loznitsa
producători: Maria Baker, Sergei Loznitsa | Atoms & Void
imagine: Sergei Loznitsa, Serhiy Stetsenko
montaj: Danielius Kokanauskis, Sergei Loznitsa

Documentarul importantului autor ucrainean Sergei Loznitsa, Maidan este 
o cronică din interior, deopotrivă riguroasă formal și pasională a mișcării 
pro-democrație din Ucraina. Din decembrie 2013 pâna în martie 2014, 
Loznitsa și echipa lui și-au plasat camerele in Piața Independenței din Kiev, 
capturând în cadre lungi — și, cu doar două excepții notabile, fixe — viața 
și moartea pe timp de revoluție. Prin acumulare, filmul funcționează ca o 
provocare aruncată noțiunilor de distanță și obiectivitate asociate cu forme 
tradiționale ale documentarului. Maidan avut premiera la Festivalul de la 
Cannes și a primit trofeul Astra la Sibiu în această toamnă.

Sâmbătă, 20 Decembrie, ora 17:30

Timișoara: Decembrie 1989
România 1991, 78’

regia: Ovidiu Bose Paștina
producători: Mihail Grigoriu, Emil Nichitov | Sahia Film
imagine: Doru Segall, Liviu Georgescu, Ovidiu Bose Paștină, Alexandru 
Doru Spătaru
montaj: Eugenia Ianculescu, Maria Visu

Un film de autor realizat de unul dintre cei mai interesanți documentariști pe 
care i-a avut vreodată România, regretatul Ovidiu Bose Paștina, Timișoara: 
Decembrie 1989 revizitează, prin materiale de arhivă, interviuri și cadre de 
atmosferă, evenimentele și mai ales emoția primelor zile ale Revoluției într-o 
construcție elegant stilizată în alb-negru, cu un design de sunet apasător. 
Documentarul a fost prezentat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin 
și este proiectat la Arad într-o versiune redigitalizată la exact 25 de ani de 
când Timișoara a devenit primul oraș liber din România.
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București, unde ești?
România, Germania 2014, 80’

regia: Vlad Petri
producător: Vlad Petri | Activ Docs
imagine: Vlad Petri
montaj: Gabi Basalici

București, unde ești? ne aduce în prezent: fotograful și videograful Vlad 
Petri a documentat cu atenție și umor toate protestele din Piața Universității 
pe întreg parcusul tumultuosului an 2012, de la protestele împotriva unui 
guvern la protestele împotriva guvernului care l-a înlocuit pe primul. 
Portretele celor din stradă, prezentate în tradiția cinema-ului direct, cu 
intervenții minime de montaj, construiesc o imagine complexă, tragi-
comică, a unei societăți în căutarea perpetuă a unei democrații iluzorii. 
București, unde ești? a debutat la Festivalul Internațional de Film de la 
Rotterdam în 2014.

Sâmbătă, 20 Decembrie, ora 20:00

Tzvetanka
Suedia, Bulgaria 2012, 66’

regia: Youlian Tabakov
producători: Maren Nilsson | Gnufilm, Martichka Bozhilova | AgitProp
imagine: Adam Nilsson
montaj: Nina Altaparmakova, Adam Nilsson, Johan Soderberg, Youlian 
Tabakov

Tzvetanka Gosheva s-a pensionat chiar pe 10 noiembrie 1989, în ziua în care 
Todor Jivkov a fost înlăturat de la conducerea Bulgariei. De-a lungul vieții, 
ochii din ce în ce mai slabi ai Tzvetankăi au văzut trei regimuri: monarhia, 
comunismul și începutul chinuit al unei noi democrații. Nepotul ei, care 
a studiat costume și design, o ajută în acest documentar jucăuș și poetic 
să dea viață trecutului cu ajutorul animației și unor scene teatrale delicat 
filmate. Tzvetanka a avut premiera la festivalul DokLeipzig și a fost inclus în 
selecția de documentare facută în 2013 de muzeul de arta modernă MoMA 
din New York. 

Sâmbătă, 20 Decembrie, ora 22:00



Al doilea joc
România 2014, 97’

regia: Corneliu Porumboiu
producător: Marcela Ursu | 42 Km Film
imagine: necreditat
montaj sunet: Dana Bunescu

Un meci Steaua-Dinamo din 1988 se desfășoară  înzăpezit pe ecran, în regia 
primitivă de emisie a canalului unic de televiziune. În prezent, regizorul 
Corneliu Porumboiu și tatăl lui, Adrian Porumboiu, care cu 25 de ani înainte 
fusese arbitrul jocului, comentează familiar meciul dintre echipele Securității 
și Armatei, vorbesc despre politică, își amintesc tinerețile și, din când în când, 
tac. Ceea ce rezultă este o meditație despre trecerea timpului și relația dintre 
generații, despre istoria personală și cea oficială, despre raportul dintre 
imagine și sunet, și despre rolul regizorului ca arbitru în cinema. Al doilea 
joc a fost prezentat anul acesta la Festivalul Internațional de Film de la Berlin 
și la Lincoln Center în New York.

Duminică, 21 Decembrie, ora 15:00

Concerning Violence (Despre violență)
Suedia, SUA, Danemarca, Finlanda 2014, 78’

regia: Goran Hugo Olsson
producători: Annika Rogell, Tobias Janson | Story AB
Danny Glover, Joslyn Barnes | Louverture Films
Monica Hellstrøm | Final Cut for Real
Miia Haavisto | Helsinki Filmi Oy
imagine: Lis Asklund, Bo Bjelfvenstam, Ingrid Dahlberg, Lars Hjelm, 
Roland Hjelte, Stig Holmqvist, Per Källberg, Lennart Malmer, Ingela 
Romare, Leyla Assaf Tengroth
montaj: Michael Aaglund, Dino Jonsater, Goran Hugo Olsson, Sophie 
Vukovic

Nu doar regimurile sau sistemele opresive pot fi schimbate — ci și mințile 
noastre: acesta este efectul paradoxal optimist al unui film despre violența 
colonialismului european. Imagini șocante, aproape lirice, compilate 
din arhivele televiziunii suedeze, sunt structurate pe scheletul ideatic al 
revoluționarelor scrieri ale lui Franz Fanon despre imperialism (citite de 
cunoscuta cântăreață de hip-hop Lauryn Hill) într-o hartă a revoltei și a 
mișcărilor de independență din Africa anilor ’60 și ’70. Ceea ce ne repugnă 
azi, văzând propriul nostru trecut, ne dă de fapt cheia posibilelor revoluții 
viitoare. Prezentat în premieră la festivalul Sundance de anul acesta, 
documentarul a câștigat apoi premiul Cinema Fairbindet la Festivalul 
Internațional de Film de la Berlin. 

Duminică, 21 Decembrie, ora 17:00
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kinema ikon: 11 filme
România 1970-1988, 80’

George Săbău: Ipostaze simultane, 1970-1980  
Romulus Budiu: Singur cu zăpada, 1975   
Florin Hornoiu: Navetiștii, 1975   
Ioan T. Morar: Autopsia uitării, 1977   
Ioan Plesh: Poluare, 1977  
Alexandru Pecican: Exercițiu subliminal, 1979  
Emanuel Țeț: Vînătoarea de păsări, 1980 
Valentin Constantin: Început de coerență, 1981
Iosif Stroia: Autoportet, 1984  
Ioan Galea: Studiu 2- Fibonacci, 1987
Viorel Simulov: Peisaj lichid, 1988

Începând cu 1970, un grup de tineri arădeni organzați în jurul Liceului de 
Artă și, ulterior, Muzeului de Artă, au început să realizeze scurt-metraje 
documentare, de ficțiune și de animație sub umbrela Atelier 16 | kinema 
ikon — care a devenit cel mai vechi colectiv activ de filme experimentale și 
de avangardă din România. Prea puțin cunoscute și arareori arătate public în 
țară, dar bine reprezentate în lumea artei din străinătate, peliculele autorilor 
de la kinema ikon sunt, pur și simplu, un miracol: o practică încăpățânată 
și exploziv creativă a filmului independent care subminează implicit 
vocabularul restrâns al cinematografiei etatizate din epocă și găsește noi 
forme de expresie în atmosfera deopotrivă prăfuită, oprimantă și nostalgică 
a Aradului anilor ’70 și ’80. 

Videogramele unei revoluții
Germania, România 1992, 106’

regia: Harun Farocki, Andrei Ujică
producător: Harun Farocki | Harun Farocki Filmproduktion
imagine: necreditat
montaj: Egon Bunne

Filmul deja clasic al lui Andrei Ujică și al regretatului Harun Farocki 
interoghează posibilitatea de a înțelege istoria în direct prin intermediul 
imaginilor filmate. Compilații din surse oficiale și înregistrări video de 
amator din a doua jumătate a lui decembrie 1989 sunt prezentate rece, 
aproape chirurgical, în contrast pregnant cu abundența interpretativă a 
memoriei noastre colective despre acele zile. Ceea ce vedem și ceea ce nu 
vedem, ceea ce știm și ceea ce credem că știm devin întrebari fundamentale 
nu doar despre Revoluție – ci și despre cinema.

Duminică, 21 Decembrie, ora 19:00 Duminică, 21 Decembrie, ora 21:00



Născută în Ineu, lângă Arad, Mona Nicoară este 
regizor de film documentar, producător, activist pentru 
drepturile omului și scriitor. A studiat la Universitatea 
București și la Universitatea Columbia din New York, 
iar în 1997 a început să lucreze în film ca producător 
asociat al filmului Children Underground, distins cu 
Premiul Special al Juriului la Sundance Film Festival 
în 2001 și nominalizat la Oscar în 2002. Începând 
cu 2005, Mona Nicoară a regizat și produs multi-
premiatul documentar Our School (Școala Noastră), 
care a avut premiera la Tribeca Film Festival în 2011, a 
primit premiul juriului pentru cel mai bun lung metraj 
american la AFI | Silverdocs, a fost nominalizat la 
Silver Eye Awards pentru cel mai bun lung-metraj din 
Europa de Est și la Premiile Gopo pentru cel mai bun 
documentar românesc — și a fost prezentat în mai bine 
de 60 de festivaluri din întreaga lume. Mona Nicoară 
este membru al boardului de onoare al festivalului 
Making Waves: New Romanian Cinema, organizat de 
Romanian Film Initiative | FilmETC la Lincoln Center 
în New York, contribuie la programarea festivalului 
One World Romania din București, și a făcut parte 
din numeroase jurii internaționale, printre care Astra 
Sibiu, International Documentary Association Awards, 
Movies that Matter și TIFF – Festivalul Internațional de 
Film Transilvania în Cluj. 

Asociaţia FilmETC este o organizaţie non-profit dedicată sprijinirii 
dezvoltării şi profesionalizării sectorului cultural şi a interacţiunilor între 
diverşi actori ai sistemului cultural, continuând misiunea şi activitatea 
Asociaţiei Ecumest, care a activat în ţarile Europei de Est între 1998-2008. 
O secţiune specială a activitaţii FilmETC este dedicată industriilor creative 
şi filmului, printre proiectele asociaţiei numărându-se Festivalul anual de 
film românesc din New York - MAKING WAVES: New Romanian Cinema. 
Romanian Film Initiative (RFI) a luat fiinţă în anul 2012 pentru a ocroti 
existenţa şi spiritul acestui festival, prezentat împreună cu Lincoln Center 
Film Society.

Concomitent cu dezvoltarea MAKING WAVES, RFI urmăreşte să creeze şi 
să contribuie la alte proiecte ce vizează promovarea artei cinematografice 
româneşti. În acest spirit, Festivalul de film documentar fARAD 2014 este 
un prim pas către un nou proiect inovator derulat în contextul naţional 
contemporan.

Festivalul de film documentar fARAD este produs de ROMANIAN FILM 
INITIATIVE | FilmETC, sub patronajul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ARAD, prin 
CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ.

fARAD este al doilea festival de film produs de Romanian Film Initiative | 
FilmETC, după MAKING WAVES: New Romanian Cinema organizat la New 
York şi ajuns anul acesta la a noua ediţie.  

Boardul festivalului: Corina ŞUTEU | Mihai CHIRILOV | Oana RADU
Direcţia artistică: Mona NICOARĂ
Direcţia executivă: Eduard HARIS | Eugen Matei LUMEZIANU 
Comunicare: Anamaria GIURGIU
Dezvoltare web: Elvira LUPŞA

Proiectul fARAD 2014 s-a dezvoltat pe baza unor parteneriate cu actori 
culturali locali:
Identitate vizuală: KINEMA IKON | Calin MAN
Locaţii alternative: BOEME CAFE, LIBRĂRIA SCIENTA
Suport logistic: ASOCIAŢIA ARAD CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII 2021
Making of: ONO PICTURES
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Toate proiecțiile au loc la CINEMA ARTA • str. Alecsandri 2 • INTRAREA LIBERĂ

17:00 • Concerning Violence (Despre violență)
19:00 • kinema ikon: 11 filme • în prezența autorilor
21:00 • Videogramele unei revoluții

15:00 • Al doilea joc

Duminică, 21 Decembrie

11.00 • Întâlnire cu documentariști din Arad
Librăria SCIENTA • str. Alecsandri 1

17:30 • Maidan
20:00 • București, unde ești? • în prezența regizorului
22:00 • Tzvetanka

          • Timișoara: Decembrie 1989

          • Stremț ‘89 • în prezența regizorilor

Sâmbătă, 20 Decembrie

15.00 • Deschidere oficială


