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Un festival de film documentar ori-
ginal în peisajul naţional și regional, 
fARAD explorează diverse forme 
cinematografice de reprezentare a 
realităţii, propunând publicului filme 
documentare, hibride și experimentale 
recente, recunoscute în marile festiva-
luri internaţionale.

Organizat de o echipă cu experiență 
care include programatori și producă-
tori ai festivalului de film românesc 
din New York, Making Waves, și ai 
Festivalului Internațional de Film 
Transilvania, fARAD este dedicat 
educării prin imagine a publicului, 
dar și revitalizării interesului pentru 
filmul de artă.

fARAD a fost lansat în 2014 la iniția-
tiva Corinei Șuteu, președintele fes-
tivalului, și a Film ETC., în colaborare 
cu Centrul Municipal de Cultură Arad. 
Festivalul se află sub patronajul 

Primăriei Municipiului Arad și este 
produs și curatoriat de Asociația 
Film ETC. (producător general Oana 
Radu și consultant programare Mihai 
Chirilov), în parteneriat cu 111 Film 
(Eugen Lumezianu). Mona Nicoară 
este directorul artistic al festivalului. 

Din 2016 fARAD înseamnă și un 
laborator creativ unic dedicat tinerilor 
documentariști. Laboratorul fARAD 
2018 este organizat în parteneriat cu 
BRD Groupe Société Générale.

A unique documentary film festival 
in Romania and in the region, fARAD 
explores diverse forms of cinematic 
representation of reality and offers 
documentary, hybrid, and experimen-
tal films that have been recogni-
zed in recent major international 
festivals.

fARAD is organized by an experienced 
team that includes the programmers 
and producers of Making Waves, the 
Romanian film festival in New York, 
and of the Transilvania International 
Film Festival in Cluj. 

It was founded in 2014 at the initiative 
of Corina Șuteu, the president of the 
festival, and of Film ETC., in partnership 
with the Arad Municipal Culture Center. 
Under the patronage of the Arad City 
Hall, fARAD is produced and curated 
by Film ETC. (Oana Radu, festival 
manager, Mihai Chirilov, programming 
consultant), under the artistic direction 
of Mona Nicoară, and in co-production 
with 111 Film (Eugen Lumezianu). 

Since 2016 fARAD means also a 
unique creative laboratory for young 
documentary professionals. The 2018 
fARAD Lab is organized in partnership 
with BRD Groupe Société Générale.



În cel de al cincilea an de la des-
chidere, fARAD este un festival de 
documentar, un festival internațional 
și un eveniment local pe care publicul 
din Arad îl „pândește” cu nerăbdare. O 
coincidență fericită a făcut ca echipa 
Making Waves de la New York să în-
tâlnească responsabili locali vizionari 
și întreprinzători, dornici să relanseze 
cinematografele de artă din oraș (trei 
cinematografe au fost redeschise în ul-
timii patru ani) și să dorească să ofere 
astfel publicului din Arad experiențe 
culturale de reală calitate. 

O altă coincidență fericită a facut ca 
în Arad să existe kinema ikon – revo-
luționara comunitate de arte vizuale a 
anilor ’70, dar și Asociația CitiZenit, un 
club al pasionaților de film și cultură 

fARAD 5
urbană. În fine, nu în ultimul rând, 
inspirata alegere ca Mona Nicoară să 
fie directorul artistic al festivalului 
și-a spus cuvântul decisiv într-o pro-
gramare de fiecare dată provocatoare 
și echilibrată, cu invitați extrem de in-
teresanți si cu lansarea unui laborator 
dedicat tinerilor documentariști, așa 
cum nu mai există altul în România. 

Tema festivalulul din acest an, Trup/
Suflet, va face, credem, valuri. 

E o temă ideal aleasă pentru a provoca 
întrebări și introspecție, nu pentru 
a da răspunsuri. Cum arată intimi-
tatea în lumea modernă? Care este 
cel mai adevărat mod de a intra în 
relație cu celălalt și cum se produce 
atingerea trupului și a sufletului în 

multe și diverse feluri? Cum ne uităm 
la celălalt și de ce îl iubim? Cele 12 
pelicule  din program vor vorbi despre 
toate acestea.

Spațiile de discuție și de împărtășire 
despre lucruri personale esențiale 
sunt rare, și ceea ce fARAD își propune 
este să ofere un astfel de spațiu, să îl 
deschidă, cu bună credință si respon-
sabilitate, tuturor.

În avanpremiera festivalului, vom dis-
cuta și despre creativitate și practicile 
artistice în Romania, la Centenar. 

Filmele și dezbaterile vă așteaptă! 

Corina Șuteu, președinte fARAD 
Mihai Chirilov, consultant programare
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Anul acesta prezentăm la fARAD o serie de 
documentare despre intimitate și nevoia de 
dragoste. Cele 12 titluri din program sunt 
tot atâtea meditații asupra condiției noastre 
umane și examinări oneste ale diversității 
noastre interioare și tangoului nesfârșit 
dintre trup și suflet. Suprafețele noastre 
epidermice sunt deopotrivă zone de contact 
primordial și scuturi care ascund vulnera-
bilități și adâncimi nebănuite ale spiritului 
uman. La fel se întâmplă și cu filmele: 
documentare aparent dedicate unor subiecte 
superficial scandaloase sunt structurate de 
fapt în jurul unor teme profunde, universale 
și, în realitate, familiare până la înduioșare. 
Un film aparent despre perversiuni scanda-
loase, despre relația dintre „sclava” neagră și 
„proprietarul” ei, descendent al unei familii 
naziste (Artistul și perversa), este de fapt 
un film despre iubire, artă și procesarea 

traumelor istorice; altul, despre un bătrân 
medic ginecolog care scrie o rubrică de ziar 
despre sex în țara Kama Sutrei (Sexpertul vă 
răspunde) este de fapt un film despre nevoia 
de inteligență emoțională și de relații echita-
bile între adulți într-o societate care încă este 
înapoiată. Diversitatea interioară a umanității 
se regăsește și la nivel formal într-un thriller 
despre uciderea unei foste lucrătoare sexuale 
în Suedia (Orice e mai bine decât o curvă), 
un melancolic film de montaj făcut din frân-
turi de arhivă din Marea Britanie (Queerama) 
și un experiment de o frumusețe transcenden-
tală (Obscuro Barroco). Toate acestea vor fi 
încadrate de filmul românesc din deschidere, 
Nu mă atinge-mă, hibrid de documentar și 
ficțiune care a câștigat Ursul de Aur la Berlin 
anul acesta, și de cel din închidere, Dream 
Boat, aproape un musical de modă veche 
plasat pe o croazieră multicoloră.

Trup/Suflet
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This year we bring to fARAD a series of 
documentaries about intimacy and the need 
for love—all meditations on our human 
condition, honest explorations of our internal 
diversity, and cinematic renditions of the 
endless dance between body and soul. 
Our epidermal surfaces are simultaneously 
primary contact zones and protective 
screens hiding unexpected vulnerabilities 
and depths. Same with films: documentaries 
dedicated to apparently scandalous subjects 
turn out to zoom in on universal, profound, 
and touchingly familiar subjects. A film that 
looks at the relationship between a black 
“slave” and her “owner” descending from a 
Nazi family (The Artist and the Pervert) 
reveals profound truths about love, art, and 
processing historical traumas; another film 
(Ask the Sexpert) features an old gynecolo-
gist who is a sex advice columnist in the land 

of Kama Sutra and deals with the need for 
emotional intelligence and equitable relati-
onships between adults in a society that is 
still mired in antiquated patriarchal notions. 
Our inner diversity as humans is reflected in 
the formal diversity of the selected films: we 
have a thriller about the killing of a former 
sex worker in Sweden (Everything’s Better 
than a Hooker), a melancholy found footage 
film from Great Britain (Queerama); and an 
experimental art film about transcendental 
beauty (Obscuro Barroco). All these are 
framed by the opening film, Touch Me Not, a 
Romanian hybrid on the border of fiction and 
documentary that won the Golden Bear at 
this year’s Berlinale, and by the closing film, 
Dream Boat, an almost old-fashioned musical 
set on a colorful cruise boat.

Body/Soul
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DESCHIDERE | OPENING FILM

Nu mă atinge-mă
Touch Me Not | Adina Pintilie

3 oct., 19:00, Cinema Arta

Romania/Germania/Rep. Cehă/Bulgaria/Franța, 
2018, 125 min
Festivaluri: Berlin (Ursul de Aur/Golden Bear), 
Transilvania, Karlovy Vary, Toronto

18+
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În filmul ei de debut, regizoarea Adina 

Pintilie trasează itinerariul emoțional 

al unei fascinante galerii de personaje. 

Pierdute în imensitatea rece a unui mare 

oraș, singurătățile lor se întâlnesc—în-

tâmplător sau din voia destinului—în 

încercări de contact pe cât de stranii 

pe atât de autentice. La granița dintre 

ficțiune, documentar și artă vizuală, 

experimentând curajos atât la nivel de 

conținut cât și de limbaj cinematografic, 

Nu mă atinge-mă este o investigare 

personală a ideii de intimitate, a nevoii 

umane de contact autentic.

In her debut feature, director Adina 

Pintilie follows the emotional journey of 

a fascinating gallery of characters. Lost 

in the cold geometry of a modern city, 

their solitudes knock against each other 

by accident or force of destiny in strained 

yet fully authentic attempts at contact. 

On the border of fiction, documentary, 

and the visual arts, this courageous 

experiment in both content and cine-

matic language is a personal exploration 

of intimacy and the universal need for 

authentic human contact.

Q&A: producător 
Bianca Oana
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ÎNCHIDERE & PETRECERE | CLOSING SCREENING & PARTY

Dream Boat
Tristan Ferland Milewski

6 oct., 21:00, Cinema Arta

Germania, 2017, 90 min
Festivaluri: Berlin

16+
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Bărbați gay din întreaga lume se adună 

o dată pe an pe un vas de croazieră care, 

timp de o săptămână, plutește dincolo 

de grijile cotidiene și de prejudecățile cu 

care se confruntă în restul existenței lor. 

Izolați pe apă, într-o atmosferă de petre-

cere continuă, filmați în cadre apetisante 

și deseori spectaculoase, care aduc cu 

musical-urile hollywoodiene, pasagerii se 

deschid în fața camerei de filmat. Vasul 

de croazieră devine de fapt o veritabilă 

arcă a umanității, îngreunată de bagajul 

nostru emoțional în care intră teama de 

singurătate, spaima morții, nevoia de fa-

milie, aspirația iubirii și mai ales dorința, 

deseori reprimată, de libertate.

Q&A: Tristan 
Ferland Milewski 
& compozitor My 
Name is Claude

Proiecția este 
urmată de Petre-
cerea de închidere 
cu DJ My Name Is 
Claude (Cafenea-
ua Literară Joy’s) 

For one week, gay men from around the 

world gather on a cruise ship that docks 

away from daily worries, discrimination, 

and prejudice. Isolated on the water, 

floating in a perpetual party atmo-

sphere, the men are filmed in candy-col-

ored and often spectacular frames rem-

iniscent of the golden age of Hollywood 

musicals. As cruise passengers open up 

to the camera, though, the ship becomes 

an arc of our shared humanity, carrying 

within it our universal cargo: the fear of 

death, the need for family, the ardent 

desire for love, and the oft-repressed 

impulse for freedom. 
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Roll Red Roll 
Nancy Schwartzman

4 oct., 19:30, Cinema Arta

SUA, 2018, 80 min
Festivaluri: Tribeca, HotDocs
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Un viol în grup și urmările lui peste ani 

prilejuiesc o meditație emoționantă plină 

de empatie despre cultura liceenilor ame-

ricani, despre consimțământ înainte de 

și după #MeToo și, nu în ultimul rând, des-

pre posibilitatea noastră de a depăși trau-

mele trecutului. Montat și de Erin Casper, 

fost mentor la Laboratorul fARAD din 2017 

și monteur al filmului Risc prezentat anul 

trecut, și regizat de o supraviețuitoare a 

unui viol, actualmente activistă feministă, 

acest curajos film făcut pe parcursul mai 

multor ani este surprinzător de complicat, 

inteligent și uneori chiar comic.

Premieră  
România

Q&A producător 
Steven LakeA gang rape and its ripple effects over 

the years is the starting point for this 

emotional, empathetic meditation on 

sports culture in small-town American 

high schools, on consent before and 

after #MeToo, and on our own chances 

of growing past trauma. Edited with the 

help of Erin Casper, a 2017 fARAD Lab 

mentor and editor of last year’s selection 

Risk, and directed by a rape survivor 

turned feminist tech and privacy 

activist, this brave film is surprisingly 

complicated, intelligent, and even comic 

at times.
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Artistul și perversa
The Artist and the Pervert | Beatrice Behn & René Gebhardt

4 oct., 21:30, Cinema Arta

Germania, 2018, 96 min
Festivaluri: Thessaloniki Doc Fest, HotDocs, 
Raindance

16+
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Mollena William-Haas este nu doar soția 

faimosului compozitor Georg-Friedrich 

Haas, ci și „sclava” lui. Lucrurile sunt 

complicate și de faptul că Mollena este 

afro-americană, descendentă a sclavilor 

reali din America de Nord, iar Georg este 

la rândul lui descendent al unei familii 

de naziști austrieci, purtător al unei 

enorme vinovății istorice. Lucrurile sunt 

însă și simple: Georg și Mollena sunt 

îndrăgostiți lulea unul de altul și fac totul 

împreună: artă, vacanțe, și, da, sex kinky. 

Un film profund uman, care combină un 

cinéma vérité franc și plin de umor cu 

animație nostalgică și o coloană sonoră 

cu totul aparte.

Premieră  
RomâniaMollena William-Haas is the wife of 

famed classical composer Georg-Frie-

drich Haas—and also his submissive 

“slave.” Things are further complicated 

by the fact Mollena is African American, 

a descendent of the real slaves brought 

to North America, while Georg, himself 

a descendent of Austrian Nazis, carries 

within him tremendous historic guilt. 

But things are also simple in some ways: 

Georg and Mollena are deeply in love and 

do everything together: art, vacations, 

and, yes, kinky sex. A profoundly humane 

film that combines frank and funny ciné-

ma vérité with nostalgic animation and a 

predictably wonderful soundtrack. 
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Orice e mai bine decât o curvă
Everything’s Better than a Hooker | Ovidie

5 oct., 18:00, Cinema Arta

Franța, 2017, 56 min
Festivaluri: Thessaloniki Doc Fest 
(Amnesty International Award)
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Modelul suedez nu se aplică doar la IKEA, 

ci și la prostituție. În Suedia, în ciuda 

reputației extrem de liberale a țării, 

lucrătoarele sexuale și clienții lor sunt sub 

permanenta amenințare a legii. În 2013 

un tribunal suedez a decis să acorde cus-

todia copiilor unui tată care le înjunghiase 

mama pentru simplul motiv că femeia 

fusese lucrătoare sexuală în trecut. Ovidie, 

o fostă actriță de filme pentru adulți 

devenită regizor de film documentar, 

urmărește acest caz celebru care a zguduit 

opinia publică europeană într-o investiga-

ție șocantă cu accente de thriller.

Premieră  
România

The Swedish model does not apply to 

IKEA alone. It also applies to prostitu-

tion. In Sweden, a country with a very lib-

eral reputation when it comes to sex and 

gender equality, sex workers and their 

clients are under constant legal threat. 

In 2013 a Swedish tribunal awarded child 

custody to a father who had stabbed the 

children’s mother—simply because the 

mother had been a sex worker in the past. 

Ovidie, a former adult performer turned 

documentary filmmaker, follows this case 

that shook European public opinion in 

this shocking procedural thriller.
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Am o mică problemă
I’ve Got a Little Problem | Ximing Zhang

5 oct., 19:30, Cinema Arta

China, 2017, 44 min
Festivaluri: Busan, 
Taipei

În Vest, nudul uman e omniprezent, de la 

arta clasică până la pornografie și reclame-

le hiper-sexualizate, dar în China, imaginile 

cu nuduri sunt interzise. Ren Hang, un 

tânăr fotograf erotic, poet, și artist care 

încearcă să-și găsească libertatea și vocea 

artistică, se lovește de acest tabu și plăteș-

te prețul propriei vieții. Acest documentar 

a cărui energie vizuală contagioasă reflectă 

dinamica de creație a lui Hang e un oma-

giu reverent adus carierei strălucite, dar 

fulgurante a unui artist iconoclast.  

16+

In our Western world, the human nude 

is omnipresent from classical art to 

porn to hyper-sexualized advertising. In 

China, however, nudes are banned. Ren 

Hang, a young photographer, poet, and 

artist searching for his freedom and his 

artistic voice is literally stopped dead 

in his tracks by this taboo. Matching 

the creative dynamics of Hang with a 

contagious visual energy, this film pays 

reverent tribute to the striking but ful-

gurant career of an iconoclastic artist.
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PhoeniXXX
Mihai Gavril Dragolea

5 oct., 19:30, Cinema Arta

România, 2017, 50 min
Festivaluri: Astra, 
Jihlava, Transilvania

Georgiana și Mona lucrează într-o indus-

trie pe cât de înfloritoare în România, 

pe atât de stigmatizată: videochat-urile 

erotice. Cu delicatețe, umor și fără nici 

un fel de prejudecăți, acest documentar 

complet lipsit de senzaționalism ne duce 

în intimitatea unor femei care, ca multe 

altele, navighează conflictele inevitablile 

dintre muncă, creșterea copiilor, așteptă-

rile familiilor lor și cele ale societății.

Georgiana and Mona work in a flourish-

ing yet stigmatized industry in Romania: 

erotic video chats. With sensitivity and 

humor, this entirely non-sensationalistic 

and non-judgmental documentary takes 

us into the intimate lives of these two 

women who, like so many others, merely 

try to navigate the inevitable conflicts 

between work, motherhood, family and 

societal expectations. 

Q&A: Mihai Gavril 
Dragolea
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Rocco
Thierry Demaizière & Alban Teurlai

5 oct., 22:00, Cinema Arta

Franța, 2016, 107 min
Festivaluri: Veneția

18+
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Rocco Siffredi, unul dintre starurile 

porno cu cea mai mare longevitate, își 

pregătește ieșirea din scenă cu o ultimă 

filmare în San Francisco. Regizorii Thierry 

Demaizière și Alban Teurlai urmăresc cu 

inteligență și sensibilitate ultimul an de 

lucru al actorului, dar și relația lui cu cei 

din anturajul lui: vărul și cameramanul 

lui Gabriele Galetta, mama lui din Italia și 

familia lui – soția plus cei doi copii – din 

Budapesta. Rezultatul este un portret 

surprinzător de nuanțat al dualității 

inerente personalității complexe a lui 

Siffredi, bărbatul care a încercat „să nu 

dezamăgească niciodată o femeie”—nici 

partenerele din filme și, poate cu atât mai 

mult, nici cele din viața lui de familie.

Premieră  
România

Rocco Siffredi, the famous porn performer 

with an impressively long career, is finally 

preparing his exit from the scene with 

one last shoot in San Francisco. Directors 

Thierry Demaizière and Alban Teurlai 

follow his last year of work in front of the 

camera with wit and sensitivity, revealing 

Rocco’s relationships with his cousin and 

devoted camera man Gabriele Galetta, 

with his mother back in Italy, and his 

wife and sons in Budapest. The resulting 

documentary is a surprisingly nuanced 

portrait of Siffredi’s dual persona, a man 

“who always tried not to disappoint a 

woman” —neither the ones he’s bedded, 

nor—perhaps even especially—the ones 

in his family. 
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Obscuro Barroco
Evangelia Kranioti

6 oct., 18:00, Cinema Arta

Grecia/Franța, 2018, 60 min
Festivaluri: Berlin (Teddy Award), HotDocs, Sheffield 
Doc/Fest, FID Marseille
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Această explorare la limita dintre docu-

mentar, ficțiune și cinema experimental 

este ghidată de vocea unei personalități 

iconice a nopților braziliene, Luana 

Muniz, o femeie transgender decedată 

anul trecut a cărei voce recită un monolog 

experimental scris de o compatrioată care 

a murit cu 40 de ani înainte. Obscuro 
Barroco este un film despre nevoia de 

schimbare în noi, dar și în societatea care 

ne înconjoară, și totodată o experiență 

vizuală inclasabilă care ne scufundă în 

jungla urbană din Rio de Janeiro în căuta-

rea posibilităților infinite de metamorfo-

zare întâlnite în natura umană. 

Premieră  
România

This exploration bordering on documen-

tary, fiction, and experimental cinema is 

guided by the voice of an iconic nightlife 

figure, Luana Muniz, a transgender wom-

an who passed away last year, and whose 

voice recites an experimental monologue 

written by another Brazilian woman, 

Clarise Lispector, who herself passed 

away 40 years prior. Obscuro Barroco is 

a film about the need for change inside 

us and in the world around us, and also a 

unique visual experience that dives into 

Rio de Janeiro’s urban jungle in search of 

nature’s infinite capacities for metamor-

phosis—including in the human nature.



20

Queerama
Daisy Asquith

6 oct., 19:30, Cinema Arta

Marea Britanie, 2017, 71 min
Festivaluri: IDFA, Sheffield Doc/Fest, Helsinki



Asamblat din bucăți de arhivă monta-

te ritmic și emoționant, Queerama e 

incitant, scandalos, nostalgic și plin de 

speranță. La aniversarea a 50 de ani de la 

dezincriminarea relațiilor dintre persoane 

de același sex în Anglia și în Țara Galilor, 

Daisy Asquith pornește în căutarea 

semnelor trecutului presărate discret, 

uneori codat, alteori destul de direct, prin 

arhivele de film vechi de o sută de ani. 

Rezultatul este un portret caleidoscopic 

al reprezentării identității gay în cultura 

britanică, cu toate ororile și deliciile ei, 

dar și o călătorie prin întreaga cultură 

vizuală a trecutului recent. 

A found footage film exclusively made 

up of archival moments emotionally and 

elegiacally edited to music, Queerama 

is an inciting, scandalous, nostalgic, yet 

hopeful film. Fifty years after same-sex 

relations were decriminalized in England 

and Wales, Daisy Asquith starts looking 

for signs of the past, sprinkled at times 

discreetly, at times coded, and at other 

times quite frankly in the British Film 

Archives of the past 100 years. The result 

is a kaleidoscopic portrait of queer identi-

ties as represented in visual culture, with 

all its horrors and delectations, as well as 

a journey through the history of cinema 

and televised media of the past.

21
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Întâlniri despre iubire
Love Meetings | Pier Paolo Pasolini

7 oct., 17:00, Cinema Arta

Italia, 1964, 92 min
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Proiecție de 
arhivă |  
Archival  
screeningVirginitate, homosexualitate, prostituție, 

educație sexuală—acestea sunt subiectele 

pe care le abordează iconicul regizor Pier 

Paolo Pasolini cu o gamă largă de inter-

locutori din întreaga Italie, de la tinerii 

libertini și cosmopoliți din nord până la 

țăranii credincioși din sud. Rezultatul 

este un portret complicat al Italiei anilor 

‚60—care aduce surprinzător de mult cu 

România contemporană—și, indirect, un 

portret al lui Pasolini însuși, un regizor 

cunoscut pentru reprezentarea francă a 

sexualității în filmele lui de ficțiune, care 

se dezvăluie la finalul acestui documentar 

ca un romantic incurabil. 

Virginity, homosexuality, prostitution, 

sex education—these are the subjects 

iconic director Pier Paolo Pasolini tackles 

with a broad range of interlocutors from 

all over Italy, from the cosmopolitan 

youths of the sexually liberated North to 

church-going peasants in the South. The 

result is a complicated portrait of 1960s 

Italy—which is surprisingly similar to 

contemporary Romania—and, indirectly, 

a portrait of Pasolini himself: a director 

famous for frank representations of 

sexuality in fiction films who, at this 

conclusion of this documentary, reveals 

himself to be an incurable romantic. 
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Sexpertul vă răspunde
Ask the Sexpert | Vaishali Sinha

7 oct., 19:00, Cinema Arta

SUA, 2017, 83 min
Festivaluri/Festivals: HotDocs, IDFA, DOC NYC, 
Sheffield Doc/Fest
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Doctorul Mahinder Watsa scrie o rubrică 

despre sex într-un popular cotidian din 

Mumbai. Erou radical pentru unii, pericol 

național pentru alții, nonagenarul gineco-

log indian le-a văzut pe toate din anii ’70 

încoace, într-o țară extrem de conserva-

toare, dar aflată în schimbare rapidă—și 

totuși și-a păstrat umorul, optimismul și 

modestia. Pentru cei care încă mai cred 

că India este țara Kama Sutrei sau că 

educația sexuală este imorală, acest docu-

mentar plin de umor este de neratat.

Q&A: Vaishali 
Sinha

Doctor Mahinder Watsa writes a sex 

column for a popular Mumbai daily. A 

radical hero for some, an enemy of the 

people for others, this nonagenarian has 

seen it all. Since beginning his practice 

as a gynecologist in the 1970s, he has 

seen his highly conservative country 

change rapidly and, throughout it all, he 

has held on to his humor, optimism, and 

modesty. For those who may think that 

India is the land of the Kama Sutra or 

that sex education is immoral, this funny 

and emotionally intelligent documentary 

is not to be missed. 
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Laborator fARAD
Laboratorul fARAD revine la Cinema Arta între 2-7 octombrie, 
cu autori recunoscuți ai documentarului internațional care 
sunt mentori pentru tineri profesioniști ai filmului documentar.

Lansat în cadrul Festivalului fARAD în 2016, acesta este un 
laborator creativ unic, parțial modelat după laboratoarele de 
la Sundance, Independent Filmmaker Project și IDFA, care 
abordează practic relația dintre componenta tehnică și cea 
artistică a documentarului creativ de cinema. Laboratorului 
include sesiuni de feedback cu invitații speciali ai festivalului 
pe proiectele în dezvoltare ale participanților, un atelier 
practic susținut de monteurul și designerul de sunet Dana 
Bunescu pe tema „Sunetul de film documentar ca parte din 
viziunea creativă”, și un seminar despre muzica în filmul 
documentar susținut de Tristan Ferland Milewski, regizorul 
aceleiași pelicule Dream Boat și My Name is Claude, autorul 
muzicii aceleiași pelicule.

Participanţii selectați pentru această ediţie sunt Cosmin Filișan 
(cu proiectul în dezvoltare Caliu), Tudor Platon și Natalia Deliu 
(Casa cu păpuși), Victor Bulat (Casa noastră), Patrick Brăila și 

Maria Popa (Corp delict) și Cristina Iliescu (Tura de noapte). 
Mihai Dragolea, regizorul filmului Phoenixxx, se alătură sesiuni-
lor de feedback creativ cu proiectul său în dezvoltare Haida Jas 
Manța, împreună cu Ina Bozdog.

Cea de-a treia ediție a Laboratorului fARAD este organiza-
tă în parteneriat cu BRD Groupe Société Générale.

Launched in 2016, fARAD Lab is a unique creative opportunity 
for young professionals, which explores the relationship be-
tween technical and creative aspects in documentary cinema. 
Partially modeled on the Sundance, Independent Filmmaker 
Project and IDFA labs, it consists of feedback sessions on the 
projects in development selected for the lab, an intensive 
six-day workshop on creative sound in documentary led by 
editor and sound designer Dana Bunescu, and a masterclass 
on music in documentary films presented by Tristan Ferland 
Milewski, the director of Dream Boat, and the film’s music 
composer, My Name is Claude.

Participants are offered not only technical and creative 
advice, but also a network of continuing support and men-
torship from the highest level of documentary filmmaking in 
Romania and internationally.
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Evenimente speciale Proiecție accesibilizată pentru nevăzători | 

Accesible screening for the vision impaired

Vineri, 5 oct.,16:00 | Cinema Arta

Licu, o poveste românească  
(Licu, a Romanian Story) 86’

Proiecții pentru copii | Screenings for 

children

Joi, 4 oct., 9:30 | Cinema Arta 
Joi, 4 oct., 9:30 | Cinema Grădiște 
Joi, 4 oct., 12:00 | Cinema Gai

Vrei să fii vecinul meu?  
(Won’t You Be My Neighbor?) 94’ | 8+

Accesul la toate evenimentele speciale este gratuit

Evoluția practicilor artistice în România este un subiect 
despre care se vorbește foarte puțin, cu atât mai mult cu cât 
cercetarea academică și teoria interdisciplinară se apleacă 
rar asupra artelor, în ansamblul lor. Cum au evoluat aceste 
practici, care sunt domeniile creative care au vizibilitatea 
cea mai mare, cum s-a ‘internaționalizat’ aria artistică în ul-
timele două decenii – acestea sunt câteva dintre întrebările 
pe care le vom adresa la dezbaterea dedicată Centenarului 
Unirii, în avanpremiera fARAD.

AVANPREMIERĂ FARAD 
100 de ani de arte în România  
Conversație introdusă și moderată de Corina Șuteu 
cu Laurențiu Damian, Călin Man, 
Mircea Mihăieș și Mona Nicoară

urmată de proiecția filmului Licu, o poveste românească

2 oct., 19:00 | Cinema Arta | Intrare liberă 
Romanian only

Cinema Arta (Str. Vasile Alecsandri nr. 2) 
Cinema Grădiște (Str. Petru Rareș nr. 25) 
Cinema Gai (Str. Corbului nr. 4/2)



Licu, o poveste românească 2 oct., 19:00
 
Proiecție precedată de 
conversația “100 de 
ani de arte în România”

5 oct, 16:00
 
Proiecție specială 
accesibilă și persoanelor 
cu deficienţe de vedere | 
Screening Accessible to 
the Vision Impaired

Licu, a Romanian Story | Ana Dumitrescu
România, 2017, 86 min  |  Festivaluri: DocLepizig (Marele Premiu)
Intrare liberă
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Licu a trecut prin mai bine de nouă de-

cenii de istorie românească zbuciumată, 

tulburată, confuză și invariabil indiferentă 

față de soarta oamenilor obișnuiți. Mar-

ginal evenimentelor mari, Licu este eroul 

propriei povești: un pensionar șarmant, 

cu darul vorbirii și cu o șăgălnicie caldă, 

neatinsă de cinismul timpului. Licu își 

țese povestea lui și a familiei sale de 

mult dispărute prin interstițiile narațiunii 

noastre naționale. Regizat, filmat și mon-

tat de Ana Dumitrescu, a cărei prezență 

e simțită în fiecare cadru din casa foarte 

familiară a lui Licu, documentarul este 

pe cât de intim pe atât de stilizat într-un 

alb-negru extrem de cinematografic, care 

ridică banalitatea istoriei la rang de artă.

Proiecții speciale

În parteneriat cu 
Fundația Cartea 
Călătoare și Asociația 
Nevăzătorilor din Arad

Licu has lived through over nine decades 

of Romanian history, through eras that 

were troubled, tumultuous, confusing, 

and invariably indifferent to the fate 

of regular people. Marginal to great 

historical events, Licu, a charming retiree 

with a gift for telling a story and a warm 

flicker in his eyes that never succumbed 

to cynicism, is the hero of his own story, 

which he weaves into the interstices of 

the grand national narrative. Directed, 

shot, and edited by Ana Dumitrescu, 

whose presence transpires in every frame 

of Licu’s familiar home, this intimate 

documentary is stylized in a cinematic 

black-and-white that elevates the every-

day to the level of art. 
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Vrei să fii vecinul meu?
Won’t You Be My Neighbor? | Morgan Neville

SUA, 2018, 94 min | Festivaluri: Sundance

4 oct., 9:30, Cinema Arta 
4 oct., 9:30, Cinema Grădiște 
4 oct., 12:00, Cinema Gai

Intrare liberă
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Una dintre cele mai familiare emisiuni 

pentru copiii în Statele Unite a început în 

1968 în Pittsburgh într-un studio modest 

de televiziune cu o singură cameră de luat 

vederi și un personaj central care nu e nici 

clovn, nici magician, ci un pastor îmbrăcat 

obișnuit care se prezintă copiilor pe numele 

lui real, Fred Rogers. Până în 2001, progra-

mul început de Rogers a propovăduit inte-

ligența emoțională și înțelegerea directă a 

unor teme și temeri adulte care de fapt nu 

ocolesc niciodată copiii: rasismul, violența, 

moartea. Cu o nostalgie nedisimulată, 

filmul lui Morgan Neville, un regizor care a 

câștigat deja un Oscar pentru documentar, 

recreează prin Fred Rogers traiectoria unui 

etos pe cale de dispariție în lumea contem-

porană: bunătatea și înțelegerea.

Proiecţie pentru 
copii 8+ |  
Screenings for the 
Young 8+

Premieră  
România

One of the most familiar children’s 

television shows in the United States, 

Mister Rogers’ Neighborhood, started in 

1968 in a modest Pittsburgh studio with 

one camera and a central character who 

is dressed up neither as a clown nor as 

a magician—but, rather, as himself: an 

ordained pastor in a banal sweater who 

introduces himself by his real name, Fred 

Rogers. Until 2001, the show preached 

emotional intelligence and dealt head-on 

with adult themes and fears that never 

really spare children, despite our best 

intentions: racism, violence, death. 

Unabashedly nostalgic, this film by Os-

car-winner Morgan Neville retraces in Mr. 

Rogers the trajectory of a vanishing ethos 

of kindness and understanding. 
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Organizatori

Asociaţia Film ETC. își propune sprijini-
rea dezvoltării și promovării industriilor 
culturale și acompanierea profesiona-
lizării sectorului cultural. Film ETC. și 
platforma sa informală Romanian Film 
Initiative (RFI) au fost lansate în toam-
na anului 2012 de Corina Șuteu, Mihai 
Chirilov și Oana Radu pentru a asigura 
continuarea și dezvoltarea Festivalului 
de film românesc din New York sub 
titulatura Making Waves. Acestuia i se 
adaugă alte evenimente cinematogra-
fice, ateliere, proiecte de consultanţă 
pentru sectorul cultural din România, 
inclusiv în relansarea sălilor de cinema. 
Film ETC. continuă, totodată, misiunea 
și activitatea Asociaţiei ECUMEST în 
domeniul politicilor culturale.  
(filmetc.org)

Centrul Municipal de Cultură Arad 
este un serviciu în subordinea Primări-
ei Municipiului Arad dedicată îmbogă-
ţirii vieţii culturale a orașului Arad și 
promovării sale ca un oraș european, 
un oraș păstrător al tradiţiei și în 
același timp deschis către noutate și 
experiment. Prin acţiunile sale, CMCA 
urmărește atât promovarea culturii 
arădene pe plan naţional și internaţi-
onal, cât și facilitarea accesului direct 
al publicului arădean la diverse forme 
de manifestare culturală. (cmcarad.ro)

111 Film este o companie de producţie 
de film, cu peste șase scurt metraje 
la activ, precum și o gamă variată de 
evenimente de educaţie și promovare 
cinematografică. Printre cele din urmă 
se numără, alături de fARAD, Filme 
după gratii – proiecţii în penitenciare, 
Production Hub – Atelier de producţie 
de film, Dependent de Film – atelier 
de educaţie cinematografică sau Go-
Bucharest – atelier de educaţie vizuală 
pentru adolescenţi. (111film.ro)
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Președinte festival: Corina Șuteu 
Director artistic: Mona Nicoară 
Producător general: Oana Radu 
Consultant programare: Mihai Chirilov 
Coordonator producţie: Eugen Lumezianu 
Coordonator fARAD Lab: Mirona Radu 
Coordonator comunicare: Oana Furdea 
Print traffic: Ștefan Bradea 
Subtitrări: Ligia Soare 
Coordonatori proiect/CMCA: Ramona 
Crețu, Mirela Serb, Ioan Brădean 
Coordonator voluntari: Mihnea Rareș 
Hanțiu 
Identitate vizuală: Călin Man | 
kinema ikon 
Design: Andrei Pastuhov 
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Muzică trailer: My Name is Claude

Mulțumim: Manekino Film, One World 
România, RoImage, Rollercoaster PR

Echipa festivalului



Miercuri, 3 oct.

19:00 DESCHIDERE | OPENING FILM 
Nu mă atinge-mă (Touch Me Not) 125’ | 18+ 
Q&A Bianca Oana

Joi, 4 oct.

19:30 Roll Red Roll 80’ 
Q&A Steven Lake

21:30 Artistul și perversa  
(The Artist and the Pervert) 96’ | 16+

Vineri, 5 oct.

18:00 Orice e mai bine decât o curvă 
(Everything’s Better than a Hooker) 56’

19:30 Phoenixxx 50’ 
precedat de Am o mică problemă  
(I’ve Got a Little Problem) 44’ | 16+ 
Q&A Mihai Gavril Dragolea

22:00 Rocco 107’ | 18+

Program principal 

Bilete
Accesul la toate 
proiecțiile din 
programul principal se 
face pe bază de bilet.
Bilet întreg 10 lei
Studenți 5 lei
Pensionari 5 lei
Elevi 2.50 lei

Abonament fARAD 
50 lei pentru acces la 
toate proiecțiile din 
cadrul festivalului.

Biletele și 
abonamentele pot fi 
achiziționate de la 
Cinema Arta inainte de 
inceperea filmului.

Cinema Arta  
(Str. Vasile Alecsandri nr. 2)

*Petrecerea de închidere: Cafeneaua Literară Joy’s 
(Str. Gheorghe Lazăr nr. 1)

Sâmbătă, 6 oct.

18:00 Obscuro Barroco 60’

19:30 Queerama 71’

21:00 ÎNCHIDERE & PETRECERE* |  
CLOSING SCREENING & PARTY* 
Dream Boat 90’ | 16+ 
Q&A Tristan Ferland Milewski & My Name is 
Claude

Duminică, 7 oct.

17.00 PROIECȚIE DE ARHIVĂ |  
ARCHIVAL SCREENING 
Întâlniri despre iubire (Love Meetings) 92’

19:00 Sexpertul vă răspunde  
(Ask the Sexpert) 83’ 
Q&A Vaishali Sinha

www.farad.ro


