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Un festival de film documentar 
original în peisajul naţional și re-
gional, 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 experienţă 
care include programatori și producători 
ai festivalului de film românesc din New 
York, Making waves, și ai festivalului 
Internaţional de film Transilvania, fa-
rad este dedicat educării prin imagine 
a publicului și revitalizării interesului 
pentru filmul de artă.

Cea de-a patra ediţie a farad are ca 
temă celebritatea și propune o selecţie 
de documentare valoroase, multe dintre 
ele în premieră în românia și în prezenţa 
autorilor, un laborator dedicat tinerilor 
documentariști, conferinţe și dezbateri.

farad a fost lansat în 2014 la 
iniţiativa Corinei Șuteu, președintele 
festivalului, 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 asociaţia film 
ETC. (producător general oana radu și 
consultant programare Mihai Chirilov). 
direcţia artistică a festivalului aparţine 
Monei Nicoară. Co-producător: 111 film 
(Eugen Lumezianu), în parteneriat cu 
asociaţia Culturală pentru Educaţie prin 
artă. Pentru ediţia 2017 a Laboratorului 
farad, asociaţia Culturală pentru Educa-
ţie prin artă a primit sprijinul Centrului 
Naţional al Cinematografiei.

A unique documentary film festival 
in romania and in the region, 
farad explores diverse forms of 

cinematic representation of reality, as 
well as  modes of transcending formal 
and national boundaries, and offers 
documentary, hybrid, and experimental 
films that have been recognized in 
recent major international festivals.

The festival’s fourth edition is struc-
tured around the idea of celebrity, and 
brings together a crop of award-winning 
documentaries, many of which are 

romanian premieres with filmmakers in 
attendance, together with a laboratory 
for young professionals, topical confer-
ences, and other special events. 

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). farad Lab is organized 
in partnership with the Cultural 
association for Education through art, 
which has received funding from the 
National Center for Cinematography 
for this year’s lab.



fArAD 4:  
celebritate/celebrity
Ce este celebritatea? Să îţi faci un nume, 
să ai renume, să te consideri un star. 
renumele este, de fapt, o ficţiune, un 
alias, o mască. răspunzând unei întrebări 
în faţa unei săli arhipline de fani, angela  
Similea șarja: „Îmi puneţi această între-
bare mie sau adevăratei angela Similea?!” 
documentarele complică lucrurile și mai 
mult: când autorii de film documentar vor 
să deconstruiască ficţiunea celebrităţii, se 
întâmplă să compună alte ficţiuni.

filmele de anul acesta de la farad ara-
tă ambele feţe ale celebrităţii: cea purtată 
ca o mască sub reflectoare (ABBA), dar 
și cea construită de niște umili profesori 
de muzică care fac și sunt ei înșiși staruri 
(Kinders). filmul de deschidere, Risc (regi-
zat de Laura Poitras, al cărei CitizenFour, 
premiat cu oscar, a fost prezentat la fa-
rad acum doi ani), face doar in aparenţă 
portretul lui Julian assange, fondatorul 
wikileaks. de fapt, documentarul e o 
poveste neliniștitoare despre relaţia fiecă-

ruia dintre noi cu celebritatea și a riscului 
de a cădea în plasa iluziilor și ficţiunilor. 
Erin Casper, monteurul filmului, este unul 
din invitaţii speciali ai acestei ediţii.

festivalul abordează și alte ipostaze 
ale notorietăţii, de la ascensiunea 
clasică a unei vedete din fotbal (As-
censiunea lui Zlatan), printr-un thriller 
despre pericolele faimei în Coreea de 
Nord (Despotul si îndragostitii), până 
la o meditaţie asupra relaţiei dintre 
singurătate și celebritate (Tokyo Idols), 
sau o tragicomedie despre amestecul 
îmbătător de politică, sex și mass-media 
din New York (Weiner).

Celebrity is making a name for yourself, 
becoming re-knowned, turning perhaps even 
into a star. Celebrity is a fiction, an avatar, 
a mask. In a concert hall chock full of fans, 
romanian pop star angela Similea asked her 
questioners: “are you asking this question 
of me, or of the true angela Similea?” docu-
mentaries complicate this proposition even 
more: when documentary filmmakers want 
to deconstruct the fiction of celebrity, they 
sometimes create new fictions themselves. 

This year farad brings a series of 
films dealing with both sides of fame: 
the mask worn under the limelight 
(ABBA: The Movie), but also the stature 
achieved by humble music professors 
who build stars and are celebrities 
themselves (Kinders). The opening film, 
Risk, directed by Laura Poitras, is only on 
the surface a portrait of a famous figure, 
wikiLeaks founder Julian assange; 
rather, her very personal documentary 
is a mediation on our own relationship 
to celebrity and of the risks we take 
when we ourself participate in fictional 
constructions. Editor Erin Casper is one 
of this edition’s special guests.

The festival also looks at many other 
forms of notoriety: from the classic 
ascension of a soccer star (Becoming 
Zlatan), through a thriller about the 
dangers of success in North Korea (The 
Lovers and the Despot), a meditation 
about the relationship between loneli-
ness and our love of celebrities (Tokyo 
Idols), and a tragicomedy about the 
toxic mixture of politics, sex, and media 
in New York (Weiner).  
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4 oct., 19:00, cinema Arta

risc
risk

PremierĂ rOmÂNiA

DeScHiDere/OPeNiNG NiGHt 
Q&A: monteur/editor erin casper

regizor/Director: 
Laura Poitras

2016, Germania-SUa, 
87 min

Festivaluri/Festivals: 
Cannes 2016 - Quinzaine 
des réalisateurs, art of 
the reel 2017, Sheffield 
2017

Un australian închis în ambasada ecuado-
riană de la Londra de șase ani, un hacker 
și activist pentru transparenţă căutat de 
americani pentru spionaj și acuzat de viol 
în Suedia, fondatorul wikiLeaks, Julian 
assange este o enigmă care fascinea-
ză, dezamăgește și exaltă imaginaţia. 
regizoarea Laura Poitras a pătruns în cercul 
lui intim încă dinainte să fie contactată 
de Edward Snowden, despre care a făcut 
CitizenFour (2014), câștigătorul oscarului 
pentru cel mai bun documentar (prezentat 
la farad în 2015). relaţia lor a evoluat în 
timp după sinusoida stranie a ego-ului lui 
assange, dar Poitras și-a păstrat accesul 
intim și, simultan, distanţa critică faţă de 
el. Prezentat prima oară la Cannes 2016, 
filmul a fost apoi remontat de Erin Casper 
timp de nouă luni pentru a reflecta noile 
turnuri politice ale lui assange, care a jucat 
un rol în ascensiunea lui donald Trump la 
președinţie, dar și noi revelaţii personale pe 
care regizoarea le-a avut în relaţie cu foștii 
ei eroi personali din lumea activismului 
digital. onestitatea meditativă ca ritm dar 
profund brutală a demersului se reflectă în 
forma aproape fragmentară a filmului. 
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an australian locked up in the Ecuador-
ian Embassy in London for nearly six 
years, a hacker and a transparency activ-
ist wanted by the US for espionage and 
accused of rape in Sweden, wikiLeaks 
founder Julian assange is a simulta-
neously fascinating, disappointing, 
and inflaming enigma. director Laura 
Poitras gained access to assange’s inner 
circles even before she was contacted by 
Edward Snowden, the subject of her 2014 
oscar-winning CitizenFour. Her relation-
ship with assange followed the strange 
sinusoidal of assange’s ego, painstak-
ingly maintaining intimate access and, 
at the same time, critical distance. first 
presented in Cannes in 2016, the film 
was re-edited by Erin Casper to reflect re-
cent trajectory changes for assange, who 
played a role in donald Trump’s ascen-
sion to the United States presidency, as 
well as new personal revelations Poitras 
was privy to among digital activists. The 
film’s almost fragmentary, experimental 
tone comes from the meditative rhythm 
combined with the profound honesty of 
its approach to the subject. 
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Puţini politicieni au vieţi așa de aven-
turoase ca winnie Madikizela-Mandela, 
fosta soţie a lui Nelson Mandela, liderul 
mișcării anti-apartheid și primul preșe-
dinte democratic al africii de Sud. Po-
vestea ei, departe de a avea simplitatea 
arcului eroic de 27 de ani în captivitate 
a soţului ei, include rezistenţă, triumf, 
scandaluri, corupţie și exil. regizoarea 
Pascale Lamche a primit premiul pentru 
regie la Sundance pentru acest film în 
care cea mai controversată femeie din 
africa își apără locul în istorie cu ajutorul 
unor materiale de arhivă rar văzute în 
afara africii de Sud.

few politicians had lives as rich and com-
plicated as winnie Madikizela-Mandela, 
the former wife of Nelson Mandela, the first 
truly democratically elected president of 
South africa. Her story does not have the 
simple heroic arc of her former husband’s 
27 years of captivity; rather, it meanders 
from resistance to triumph, then scandals, 
corruption, and exile. Pascale Lamche 
received a directing award at Sundance 
for this film, in which one of the most 
controversial female figures in contempo-
rary africa defends place in history with 
the help of archival materials rarely seen 
outside South africa. 

5 oct., 18:30, cinema Arta

Winnie 

PremierĂ rOmÂNiA

Q&A: Pascale Lamche

regizor/Director: 
Pascale Lamche

2017, franţa-africa de 
Sud-olanda, 98 min

Festivaluri/Festivals: 
Sundance 2017 – 
Premiul pentru cea 
mai bună regie/Best 
director, Hot docs
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5 oct., 21:00, cinema Arta

„Nu e o modă, e o religie”, spune un co-
mentator despre cultura idolilor pop în 
Japonia de azi, o combinaţie de isterie 
pop, cu obiectificare, infantilizare și 
exploatare prin intermediul internetului. 
Mulţi dintre cei aproximativ 10,000 de 
idoli actualmente în Tokyo sunt adoles-
cenţi, mai cu seamă tinere fete care au 
fani loiali, majoritatea bărbaţi singuri la 
vârsta mijlocie, care în alte contexte au 
prea puţine contacte sociale. regizoarea 
Kyoko Miyake tratează subiectul fără 
menajamente, într-un stil alert, adeseori 
ameţitor, care se trage din cultura 
vizuală a internetului japonez.

“It’s not a fashion, it’s a religion,” says 
one commentator about the pop idol 
culture in today’s Japan — a mixture of 
pop culture hysteria with sexual objec-
tification, infantilization, and two-way 
exploitation through the Internet. Most 
of the 10,000 idols in Tokyo are teen-
agers, mostly girls with a loyal fan base 
consisting of single middle-aged men 
with little outside social life. director 
Kyoko Miyake treats her subject head-
on, in an alert, sometimes even dizzying 
style reminiscent of the visual culture of 
the Japanese internet.

tokyo idols 
PremierĂ rOmÂNiA

regizor/Director: 
Kyoko Miyake

2017, Japonia-Canada-
Marea Britanie, 88 min

Festivaluri/Festivals: 
Sundance 2017, Hot 
docs, CPH:doX
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Cunoscutul și respectatul teolog John 
Hull a orbit complet în 1983, după 
zeci de ani de deteriorare constantă 
a vederii. Și-a înregistrat și analizat 
experienţa căderii în întuneric pe 
casete audio, pe care regizorii James 
Spinney și Peter Middleton le-au ilustrat 
cu fragmente vizuale, reconstituiri și 
imagini vagi, impresioniste, care redau 
complexitatea emoţională a tranziţiei și 
condiţiei lui. 
În parteneriat cu fundația Cartea 
călătoare și asociația Nevăzătorilor din 
românia – filiala arad.

Pe lângă publicul general, proiecţia poate 
fi urmărită și de persoanele cu deficienţe 
de vedere | Screening Accessible to the 
Vision impaired.

Celebrated theologian John Hull went 
completely blind in 1983, following de-
cades of painful sight deterioration. He 
recorded and examined his experience of 
falling into darkness on audiocassettes, 
which directors James Spinney and Pe-
ter Middleton illustrated with evocative 
visual fragments, re-enactments and 
vague, impressionistic imagery which 
renders the emotional complexity of 
Hull’s transition and condition. 

6 oct., 16:30, cinema Arta

Despre orbire
Notes on blindness

regizori/Directors: 
Peter Middleton & 
James Spinney

2016, Marea Britanie, 
90 min

Festivaluri/Festivals: 
Sundance 2016, 
Sheffield, San francisco
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6 oct., 18:30, cinema Arta

Cea mai înaltă școală de cinema din 
franţa, La fémis este un loc în care 
creativiteatea care nu se lasă răpusă de 
presiune este nutrită cu rigoare, mândrie 
istorică și competitivitate acerbă. acest 
documentar observaţional urmărește 
procesul de admitere la școala de film, 
un calvar care durează cinci luni și în 
urma căruia sunt selectaţi 40 de candi-
daţi la celebritate și nemurire artistică. 
regizoarea Claire Simon, care predă 
în școală, a avut acces la discuţiile de 
culise ale profesorilor despre natura artei 
și căutarea atât de umană a sclipirilor de 
geniu individual.

france’s premier cinema school, La fémis 
is a place in which creativity, when not 
squashed under pressure, is nourished 
with rigor, historic pride, and aggressive 
competition. This observational docu-
mentary follows the admission process to 
the prestigious film school: a five-month 
calvary at the end of which 40 lucky win-
ners have a shot at artistic fame and per-
haps even immortality. a member of the 
directing faculty, Claire Simon had access 
to back room debates on candidates, the 
nature of art, and the very human search 
for sparks of individual genius. The film 
premiered in Venice last year. 

Admiterea
Le concours 

PremierĂ rOmÂNiA

regizor/Director: 
Claire Simon

2016, franţa, 115 min

Festivaluri/Festivals: 
Veneţia 2016 – Cel 
mai bun documentar 
despre cinema/Best 
documentary on 
Cinema, doC NYC
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regizorul suedez Magnus Gertten 
(Fiecare chip poarta un nume) revine 
la farad cu un film făcut de data 
aceasta împreună cu fratele său, fredrick 
Gertten. Microbiști pătimași amândoi, au 
purces că facă un film despre cel mai de 
succes produs al clubului de fotbal din 
orașul lor Malmö: Zlatan Ibrahimovic, 
un tânăr talent nărăvaș care s-a lansat 
apoi spre ajax amsterdam și Juventus. 
Un bildungsroman despre unul din 
superstarurile fotbalului internaţional, 
repovestit din perspectiva empatică a 
unui tânăr speriat, a cărui masculinitate 
este sub constantă presiune. 

Swedish director Magnus Gertten (Every 
Face Has a Name) comes back to farad 
with a film made together with his 
brother fredrick Gertten. Incurable soc-
cer fans, both brothers decided to make 
a film about the most successful product 
of their hometown club in Malmö: Zlatan 
Ibrahimovic, a young, difficult to tame 
talent who propelled himself towards 
more important teams like ajax amster-
dam and Juventus. a bildungsroman 
about an international soccer superstar, 
retold from the empathetic perspective 
of a nervous young player whose mascu-
linity is under constant pressure.  

6 oct., 21:00, cinema Arta 
7 oct., 19:00, cinema Grădiște

Ascensiunea lui 
Zlatan
becoming Zlatan

Q&A: magnus Gertten

regizori/Directors: 
Magnus Gertten, 
fredrick Gertten

2015, Suedia-olanda-
Italia, 100 min

Festivaluri/Festivals: 
Idfa 2015, docPoint 
2015, Göteborg 2016
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7 oct., 17:30, cinema Arta

anthony weiner a devenit celebru întâi 
ca politician înflăcărat, iar apoi ca vic-
timă a propriei sete de celebritate și de 
validare, în primul rând de ordin sexual. 
Unul dintre cele mai captivante docu-
mentare de campanie făcute vreodată, 
Weiner documentează într-un cinéma 
vérité alert și ironic o fascinantă confla-
graţie de ambiţie nestăvilită, narcisism, 
compulsivitate sexuală și încredere 
oarbă a celor puternici în capacitatea lor 
de a manipula mass-media. filmul a avut 
premiera la Sundance, a avut un success 
de public excepţional și a ajuns pe lista 
scurtă pentru oscar. 

anthony weiner became known first 
as a fiery politician, then as a victim of 
his own thirst for celebrity and sexual 
validation. one of the most captivating 
campaign documentaries ever made, 
Weiner documents in an alert and ironic 
vérité style a fascinating conflagration 
created by unbridled ambition, narcis-
sism, sexual compulsivity and the blind 
faith the powerful set in their own ability 
to manipulate the media. after its Sun-
dance premiere, the film had a long and 
successful theatrical release that pro-
pelled it to the academy awards shortlist 
for best documentary nominations. 

Weiner

regizori/Directors: 
Josh Kriegman, 
Elyse Steinberg

2016, SUa, 96 min

Festivaluri/Festivals: 
Sundance 2016, full 
frame
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James Baldwin a fost una dintre cele mai 
fascinante figuri literare din perioada 
luptei pentru drepturile civile, prieten 
cu Nina Simone, allen Ginsberg, Marlon 
Barndo, Harry Belafonte și Jean-Paul 
Sartre. filmul re-imaginează ultima 
carte, neterminată, a lui Baldwin prin 
imagini de arhivă și din actualitate care 
juxtapun reprezentarea culturală a ne-
grilor iluziei hollywoodiene a eroismului 
masculin: alb, cool, nepăsător faţă de 
propriile vinovăţii și privilegii. filmul a 
fost nominalizat la Premiile oscar.

one of the most interesting literary 
figures of the Civil rights era and its 
aftermath, James Baldwin was friends 
with the likes of Nina Simone, allen Gins-
berg, Marlon Brando, Harry Belafonte, or 
Jean-Paul Sartre. The film re-imagines 
Baldwin’s last, unfinished, book through 
archival images and currnet news events, 
juxatposing the cultural construction of 
the “negro” with the Hollywood illusion of 
masculine heroism: white, cool, oblivious 
to guilt and privilege. Nominated for the 
oscar for Best documentary.

7 oct., 19:30, cinema Arta

Nu sunt negrul vostru
i Am Not Your Negro

PremierĂ rOmÂNiA

regizor/Director: 
raoul Peck

2016, SUa, 93 min

Festivaluri/Festivals: 
Toronto 2016, full 
frame 2016, Berlin 
2017 – Panorama
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7 oct., 21:30, cinema Arta & cafeneaua 
Literară Joy’s

Pentru mulţi dintre noi, ABBA este 
primul documentar pe care l-am putut 
vedea la cinematograf, pe ecran mare. 
distribuit în blocul estic la sfârșitul 
anilor ’70, filmul lui Lasse Hallström este 
primul succes de public al regizorului și 
descinde direct din munca lui de promo-
vare a celebrei trupe. aBBa este de fapt 
un hibrid construit în jurul unui pretext 
ficţional — un interviu constant ratat și 
amânat cu un dJ local — care permite 
urmărirea întregului turneu al trupei 
prin australia, într-un moment de vârf 
al carierei cvartetului, dar și a isteriei 
fanilor care îl înconjoară — 1977. 

for many of us in romania, ABBA: The 
Movie is the first documentary film we 
got to see in a cinema, on a big screen. 
distributed in the Eastern Bloc at the 
end of the 1970s, Lasse Hallström’s 
first broad moviemaking success comes 
straight out of his work promoting 
the famous pop quarter and is in fact 
a hybrid constructed around a loose 
fictional pretext — a failed, perpetually 
postponed interview of the band with a 
local dJ — which allows the director to 
meander along with the australian tour 
of a band at its height of success and fan 
adulation, in 1977. 

AbbA 
AbbA: the movie

Proiecţie specială urmată de petrecerea 
de închidere

regizor/Director: 
Lasse Hallström

1977, australia-Suedia, 
95 min
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Poate din nefericire, Nicolae Ceau-
șescu este celebritatea autohtonă 
prin excelenţă, care s-a auto-construit 
după tiparele exotice ale despoţilor din 
asia îndepărtată. acest extraordinar 
documentar, făcut doar din imagini de 
arhivă, toate aprobate de regimul Ceau-
șescu, urmărește o traiectorie demnă 
de o tragedie clasică, de la obscuritatea 
relativă a nomenclaturistului de rangul 
doi din perioada stalinistă, prin ipostaza 
de gânditor independent și fascinant al 
Blocului de Est, momentul trezirii la cul-
tul personalităţii și tristeţea însingurată 
a domniei peste o ţară devastată.

Perhaps unfortunately, Nicolae 
Ceaușescu is the romanian celebrity 
par excellence, self-fashioned following 
the contours of far asian despots. This 
extraordinary documentary is made 
up exclusively of archival images, all 
approved by the Ceaușescu regime, and 
traces a classic tragic trajectory, from 
the relative obscurity of the lower rank-
ing apparatchik carrying the coffin of 
romania’s last Stalinist leader, through 
a lone maverick moment in the Eastern 
Bloc, the awakening of the personality 
cult, and the loneliness of his last years 
reigning over a devastated country.

Autobiografia lui 
Nicolae ceaușescu
the Autobiography of Nicolae 
ceaușescu

Proiecţie specială  
Q&A: monteur/editor Dana bunescu

regizor/Director: 
andrei Ujică

2010, românia, 
180 min

Festivaluri/Festivals: 
Cannes 2010, New York 
film festival 2010, 
Cinéma du réel 2011

8 oct., 14:00, cinema Arta
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8 oct., 17:30, cinema Arta

Povestea incredibilă dar adevărată a 
unui regizor sud coreean, Shin sang-ok, 
și a partenerei lui, Choi Eun-hee, o actri-
ţă celebră, care au fost răpiţi separat de 
regimul din Coreea de Nord, ţinuţi în de-
tenţie, manipulaţi, reuniţi și apoi folosiţi 
ca unelte de propagandă de dictatorul 
Kim Jong-il. Înrăit fan de film, dictatorul 
a căutat să facă prin ei o industrie de 
film care să rivalizeze Hollywood-ul. 
acest thriller demn de John Le Carré a 
stârnit discuţii aprinse despre relaţia 
dintre film și propagandă. 

The incredible but true story of a South 
Korean director, Shin sang-ok, and his 
partner, celebrated actress Choi Eun-hee, 
who were kidnapped by the North Korean 
regime separately, kept in detention and 
psychologically manipulated only to be 
reunited and used by Kim Jong-il as pro-
paganda instruments. an ardent film fan, 
the dictator had sought them to start 
a film industry rivaling Hollywood. This 
John Le Carré-style thriller generated 
fascinating discussions about the rela-
tionship between film and propaganda. 

Despotul și 
îndrăgostiţii
the Lovers and the Despot

PremierĂ rOmÂNiA

regizori/Directors: 
ross adam, robert 
Cannan

2016, Marea Britanie, 
98 min

Festivaluri/Festivals: 
Sundance 2016, Berlin 
2016 – Panorama
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Unul dintre eroii naţionali ai Israelului 
este un coregraf: ohad Naharin, conducă-
torul celebrei companii de nast Batsheva 
din Tel aviv, cunoscut mai recent ca 
liderul unei mișcări de masă pentru 
eliberarea corpului. Plină de energie 
aproape fizică, această povestea merge 
din kibbutz la New York și înapoi în Israel, 
unde Narhin e simultan erou naţional și 
artist dizient, o personalitate pe cât de 
publică și fascinantă pe atât de închisă și 
dificilă. o meditaţie despre masculinitate 
și militarismul israelian, relaţia dintre artă 
și putere, cultura înaltă și publicul larg. 

one of Israel’s national heroes is a cho-
reographer: ohad Naharin, the leader of 
the famous Batsheva dance company in 
Tel aviv, also known more recently as the 
leader of a body liberation movement. 
Naharin’s energy-filled story goes from 
the kibbutz to New York and then back 
to Israel, where Naharin plays the double 
role of national hero and dissident artist, 
a public figure as fascinating as it is 
opaque. a meditation on masculinity 
and Israeli militarism, art and power, and 
the relationship between high culture 
and the broader public. 8 oct., 19:30, cinema Arta

mr Gaga

regizor/Director: 
Tomer Heymann

2015, Israel-Suedia-
Germania-olanda, 
100 min

Festivaluri/Festivals: 
BfI Londra 2015, Idfa 
2015, SXSw 2016, 
HoTdoCS 2016
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5 oct., 12:00 & 6 oct, 11:00, cinema Arta 
7 oct, 11:00, cinema Grădiște

Copiii din austria sunt la fel de diverși, 
de complicaţi, de ciudaţi și de distractivi 
ca peste tot. fraţii riahi au ascultat și 
urmărit timp de doi ani un grup de copii 
care, deși veniţi din culturi și straturi 
sociale diferite, din africa, orientul Mij-
lociu, sau fosta Iugoslavie, au în comun 
o pasiune pentru muzică – de fapt, nu 
pentru muzică în izolare, ci pentru un 
program, pe nume Superar, modelat 
după celebrele ansambluri de copii din 
Venezuela, care inspiră, educă și, nu în 
ultimul rând, oferă o comunitate care îi 
îmbrăţișează pe toţi. 

austrian children are as diverse, com-
plicated, odd, and funny as any others. 
The riahi brothers listened to a few of 
them and followed them for over two 
years: children who, though coming from 
different cultures or social strata, from the 
Middle East, through africa or the former 
Yugoslavia, have in common their passion 
for music or, rather, not for music in 
isolation, but for a program called Superar 
and modeled after the famous children’s 
ensembles in Venezuela which inspire, 
educate, and, last but not least, offer a 
community that embraces everyone. 

Kinders
PremierĂ rOmÂNiA

Proiecţii pentru copii 10+/Screenings for 
the Young 10+

regizori/Directors: 
arash riahi, 
arman T. riahi

2016, austria, 95 min

Festivaluri/Festivals:  
dIaGoNaLE 2016 – 
Premiul publicului /
audience award, 
Sarajevo 2017 – Premiul 
special al juriului /
Special Jury award
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7 oct, 11:00 

Proiecţii pentru copii +10/Screenings for 
the Young +10

Kinders

detalii în pag 15

7 oct, 19:00 

Proiecţie urmată de Q&a cu regizorul 
Magnus Gertten

Ascensiunea lui Zlatan (Becoming 
Zlatan)

detalii în pag 8fA
rA
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Printre noutăţile acestei ediţii se numără 
proiecţiile de la Cinematograful Grădiște, 
una dintre sălile de film relansate în 2017 
la iniţiativa Primăriei Municipiului arad.
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5 oct., 16:30,  
teatrul clasic „ioan Slavici” din Arad

7 oct, 16:00,  
KF Arad

excepţia culturală sau de ce nu vrem 
ca Pinocchio să se înece – o conferinţă 
susţinută de corina Șuteu

Termenul de „excepţie culturală” este 
un concept politic al anilor ‘80, a cărui 
revenire în aria publică europeană s-a 
petrecut în anii ‘90 și 2000 cu prilejul 
reluării negocierilor Tratatului de liber 
schimb între Europa și SUa. Este un 
concept a cărui relevanţă se vede mai 

ales în domeniul 
cinematografiei, 
arta care, dacă ar 
fi privită ca un pur 
produs comercial, 
ar fi supusă în 
Europa lipsei de 
subvenţii și, ca 
atare, cinemato-
grafia europeană ar 
pieri sub presiunea 
pieţii de cinema 

ce este notorietatea într-o lume în 
care fiecare poate fi faimos pentru 15 
minute

Într-o conversaţie liberă, Corina Șuteu, 
Mona Nicoară, Mihai Chirilov și invitaţii 
festivalului vor discuta despre cine, de 
ce, cum te face să devii celebru, dacă e 
același lucru să fii de notorietate sau să 
fii faimos, dacă mai există notorietate în 
lumea de azi și dacă hiperbola comuni-
cării n-a ucis de fapt însăși noţiunea de 
celebritate. Va așteptăm.

cucerită majoritar de giganţii americani 
ai distribuţiei în masă. Cum a luat 
naștere acest concept, cine l-a „inventat”, 
ce consecinţe benefice are el asupra 
supravieţuirii diversităţii culturale, de ce 
este mereu filmul pe masa negocierilor 
comerciale între SUa și Europa – sunt 
câteva dintre întrebările pe care le va 
adresa conferinţa.
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Imagine: “daddy 
daddy” de Maurizio 
Cattelan
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Laborator fArAD

Lansat în 2016 și destinat tinerilor 
profesioniști ai filmului documentar, 
Laboratorul farad abordează practic 
relaţia dintre componenta tehnică și cea 
artistică a documentarului creativ de ci-
nema, preluând modelul unor programe 
asemănătoare desfășurate de Sundance, 
Independent filmmaker Project și Idfa 
și oferind o oportunitate de dezvoltare 
creativă unică în românia. Ediţia 2017, 
ce va avea loc la Cinema arta între 
3–8 octombrie, este constituit dintr-un 
atelier practic intensiv având ca temă 
Sunetul de film documentar ca parte 
din viziunea creativa susţinut de dana 
Bunescu, principalul monteur al noului 
val din cinematografia românească și un 
excepţional monteur și designer de su-
net de documentar, și un seminar despre 
Storytelling si montajul de documentar 
susţinut de Erin Casper (SUa), nominali-
zată la Emmy și semnatară a montajului 
unor documentare de succes precum 

Risk sau American Promise. acestora li se 
adaugă sesiuni de feedback cu mentorii 
și invitaţii festivalului pe proiectele în 
dezvoltare ale participanţilor. Partici-
panţii ediţiei 2017 sunt: Cristina Haneș 
și Isabella rinaldi, cu proiectul a rifle 
and a bag, Iulia Stoian și Maria Bălănean 
– Invizibilii. andreea dumitriu – La rând 
pentru o minune, Mihnea rareș Hanţiu 
și Marius M. Bogdan – No Body, Lucian 
Mircu și Mircea Gherase – Superhom-
bre. andra Tarara și Maria Salomia se 
reîntorc la Lab cu scurtmetrajul Despre 
moarte, dezvoltat în cadrul Laboratorului 
farad 2016.

Pentru acest laborator asociaţia Culturală pentru 
Educaţie prin artă a primit sprijinul Centrului 
Naţional al Cinematografiei.

Launched in 2016, farad Lab is a 
unique creative opportunity for young 
professionals, which explores the rela-
tionship between technical and creative 
aspects in documentary cinema. Partially 
modeled on the Sundance, Independent 
filmmaker Project and Idfa labs, the Lab 
consists of an intensive six-day workshop 
on creative sound in documentary, 
led by dana Bunescu, a masterclass 
on storytelling and editing led by Erin 
Casper, and feedback sessions dedicated 
to projects in development selected for 
the lab. Participants are selected by the 
farad festival board and lab mentors, 
and will be offered not only technical 
and creative advice, but also a network of 
continuing support and mentorship from 
the highest level of documentary film-
making in romana and internationally.



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 titu-
latura Making waves. acestuia i se adau-
gă alte evenimente cinematografice, 
ateliere, proiecte de consultanţă pentru 
sectorul cultural din românia. asociaţia 
film ETC. continuă, totodată, misiunea 
și activitatea asociaţiei ECUMEST în 
domeniul politicilor culturale. 
www.filmetc.org

centrul municipal de cultură Arad este 
o instituţie în subordinea Primăriei 
Municipiului arad dedicată îmbogăţirii 
vieţii culturale a orașului arad și promo-
vării 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 na-
ţional și internaţional, cât și facilitarea 
accesului direct al publicului arădean la 
diverse forme de manifestare culturală.
www.cmcarad.ro
  
111 Film & entertainment este o 
companie de producţie de film, cu peste 
șase scurt metraje la activ, precum și o 
gamă variată de evenimente de educa-
ţie și promovare cinematografică. Prin-
tre 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 GoBucharest – atelier de educaţie 
vizuală pentru adolescenţi.
www.111film.ro

echipa festivalului

Președinte festival: Corina Șuteu
Director artistic: Mona Nicoară
Producător general: oana radu
consultant programare: Mihai Chirilov 
coordonator producţie: Eugen Matei 
Lumezianu
coordonator Laborator fArAD:  
Mirona radu
coordonator comunicare: oana furdea
Print traffic: Ștefan Bradea
Subtitrări: Ligia Soare 
coordonatori proiect/cmcA: ramona 
Crețu, Camelia Potrovița, Virgil Burchiu
identitate vizuală:  
Călin Man | kinema ikon
Design: Carmen Gociu, andrei Pastuhov
making of: avangarda Crepusculară 
(video Călin Bibe, foto Ciprian Hord)

Mulțumim Icon Production, roImage, 
festivalul filmului European, festivalul 
Internațional de film Transilvania 
(TIff), one world românia.

19



20

Miercuri, 4 oct.

19:00 Cinema 
arta

Deschiderea oficială
risc (risk) 87’
Q&a Erin Casper

Joi, 5 oct.

12:00 Cinema 
arta

Kinders
Proiecţie pentru copii | 10+

16:30 Teatrul 
Clasic 
“Ioan 
Slavici”

excepţia culturală sau de ce nu vrem 
ca Pinocchio să se înece – o conferinţă 
susţinută de Corina Șuteu

18:30 Cinema 
arta

Winnie 98’
Q&a Pascale Lamche

21:00 Cinema 
arta

tokyo idols 88’

Vineri, 6 oct.

11:00 Cinema 
arta

Kinders
Proiecţie pentru copii | 10+

16:30 Cinema 
arta

Despre orbire (Notes on Blindness)* 90’

18:30 Cinema 
arta

Admiterea (Le Concours) 115’

21:00 Cinema 
arta

Ascensiunea lui Zlatan  
(Becoming Zlatan) 100’
Q&a Magnus Gertten

Program

* Proiecţie accesibilizată pentru nevăzători



Sâmbătă, 7 oct.

11:00 Cinema 
Grădiște

Kinders
Proiecţie pt. copii | 10+

16:00 Kf arad ce este notorietatea într-o lume în care 
fiecare poate fi faimos pentru 15 minute
Întâlnire informală cu Corina Șuteu, 
Mona Nicoară, Mihai Chirilov și invitaţii 
festivalului

17:30 Cinema 
arta

Weiner 96’

19:00 Cinema 
Grădiște

Ascensiunea lui Zlatan (Becoming Zlatan) 
100’
Q&a Magnus Gertten

19:30 Cinema 
arta

Nu sunt negrul vostru (I am Not Your 
Negro) 93’ 

21:30 Cinema 
arta & 
Joy’s

AbbA 95’
Proiecţie specială urmată de petrecerea 
de închidere

duminică, 8 oct.

14:00 Cinema 
arta

Autobiografia lui Nicolae ceaușescu (The 
autobiography of Nicolae Ceaușescu) 180’
Q&a dana Bunescu

17:30 Cinema 
arta

Despotul și îndrăgostiţii (The Lovers and 
the despot) 98’

19:30 Cinema 
arta

mr Gaga 100’

Toate filmele sunt prezentate cu subtitluri în limba 
română și limba engleză./all films are presented with 
romanian and English subtitles.

intrarea este liberă la toate evenimentele.

cinema Arta (Str. Vasile alecsandri nr. 12)
cinema Grădiște (Str. Petru rareș nr. 25)
teatrul clasic „ioan Slavici” (Bd. revoluției nr. 103)
cafeneaua Literară Joy’s (Str. Gheorghe Lazăr nr. 1)
KF Arad (Piața avram Iancu nr. 11)



organizatori

WWW.FArAD.rO

Parteneri și susținători

Parteneri media

Sub egida Co-producător

A S O C I A Ț I A   C U LT U R A L ĂA S O C I A Ț I A   C U LT U R A L Ă
P E N T R U   E D U C A Ț I E   P R I N   A R T ĂP E N T R U   E D U C A Ț I E   P R I N   A R T Ă


