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Un simplu indicator te poate 
ghida către călătoria vieţii 
tale. O promoţie la biletele 
de avion te poate duce în 
aventura la care ai visat ani 
la rând. O călătorie cu trenul 
îţi poate aduce aproape 
străini cu care, aparent, 
nu ai nimic în comun. Un 
periplu prin India îţi poate 
schimba considerabil 
perspectiva asupra vieţii. 
O înscriere pe un site de 
„couchsurfing” îţi poate 
deschide uşi prietenoase 
în alt colţ de lume. E simplu 
până la urmă, când începem 
să vorbim despre călătorii, 
posibilităţile par a fi infinite, 
iar alternativele tot mai 
atrăgătoare. 
Aceste alternative şi 
posibilităţi vor contura 
şi cea de-a doua ediţie a 
HipTrip Travel Film Festival, 
un eveniment de patru zile 
cu, despre şi pentru noi, 

cei pasionaţi şi dependenţi 
de călătorii. Eşti curios 
şi vrei să împărtăşeşti 
poveşti împreună cu 
noi? Te aşteptăm între 
8 şi 11 octombrie la 
cinematografele Eforie şi 
Union şi la Vivolis Flavors. 
Alături de noi vor fi Tom 
Allen, cu poveşti despre 
viaţa în Iran, Tom Vaillant cu 
istorisiri din Finlanda, Rusia 
şi Nepal, Gor Baghdasaryan 
cu întâmplări amuzante 
de pe şoselele din India şi, 
nu în ultimul rând, echipa 
Tiksi 2015, formată din 
români, cu un film şi relatări 
emoţionante din îngheţata 
Siberie. 

HIPTRIP TRAVEL FILM FESTIVAL 

8 – 11 OCTOMBRIE

CINEMATOGRAFELE EFORIE ȘI 

UNION

RESTAURANTUL VIVOLIS FLAVORS

WWW.HIPTRIP.RO

HipTrip Travel Film Festival
LA BORD PENTRU EDIŢIA A DOUA

HIPTRIP 
TRAVEL FILM
FESTIVAL

Poveşti tocmai bune pentru 
alegerea viitoarei expediţii!
 
HipTrip este un festival precum 
o călătorie: nu trebuie să citeşti 
mult despre el, trebuie să-l vezi şi 
să-l simţi. Timp de patru zile, te 
invităm să fii unul dintre călătorii 
curajoşi!



4 zile și nopți de cinema

“O serie de poveşti sincere şi directe formează „In 
Transit”, ultimul film al regizorului Albert Maysles, 
documentar ce are acţiunea amplasată la bordul cursei 

Amtrak’s “Empire Builder”, va deschide cea de-a doua ediţie 
a HipTrip Travel Film Festival.

În tranzit
ÎN DESCHIDEREA FESTIVALULUI

Pasionat de călătoriile 
cu trenul, regizorul şi-a 
dorit întotdeauna să facă 
un film despre trenuri, 
dar mai ales şi-a dorit să 
surprindă poveştile intime 
şi experienţele comune ale 
pasagerilor şi atmosfera 
aparte din tren. Cea mai 
lungă şi aglomerată 
rută feroviară a Americii, 
care uneşte Chicago de 
Portland/Seattle, Empire 
Builder are tradiţionalul 
vagon restaurant, vagoane 
simple de pasageri, 
precum şi vagoane de 
dormit. Totodată are şi un 
vagon special, cu geamuri 
uriaşe, un loc perfect din 
care poţi admira peisajele 

pe măsură ce trenul 
străbate ţara. 
În structura filmului, 
peisajele sunt în plan 
secund, seducător este 
însă modul în care regizorul 
ne prezintă pasagerii şi ale 
lor poveşti, destăinute cu o 
francheţe dezarmantă. Pe 
măsură ce Empire Builder 
străbate nord-vestul 
Statelor Unite ale Americii, 
trecând prin centre urbane, 
suburbii şi zone industriale, 
traversând câmpii vaste, 
păduri şi munţi, regizorul 
aduce în prim plan un 
portret al Americii, în toată 
frumuseţea ei umană şi 
naturală.

IN TRANSIT

JOI, 8 OCTOMBRIE, ORELE 20:00

CINEMA EFORIE
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În 2012, când a fost lansată 
prima parte a filmului, a fost o 
surpriză plăcută pentru toţi: 
cu o distribuţie de excepţie, 
filmul aducea în atenţie 
câţiva britanici de vârsta a 
treia, toţi cu probleme fie 
financiare, fie existenţiale, 
care au pornit spre un hotel 
retras din Jaipur, India, fără 
nici un plan de viitor. Filmul 
a fost un succes de casă şi, 
aşa cum era aşteptat, partea 
a doua a fost lansată trei ani 
mai târziu.
„Când am ajuns în India, să 
filmăm prima parte, am fost 
precum personajul meu, 
Evelyn, m-am îndrăgostit 
pe loc şi definitiv de această 
ţară. Nu am reuşit s-o 
cunosc, s-o văd cât aş fi 
vrut, să experimentez cât 

aş fi vrut, dar am fost pur şi 
simplu fermecată de India. 
Acesta a fost şi motivul 
pentru care am acceptat 
să joc în partea a doua. Şi 
cred că e valabil pentru toţi 
din echipă!”, a povestit Judi 
Dench la începutul filmărilor 
comediei „Hotelul Best 
Exotic Marigold 2”. Întreaga 
distribuţie din prima parte 
se reuneşte în acest sequel, 
plus Richard Gere pentru un 
plus de farmec, iar povestea 
continuă în aceeaşi notă 
veselă, cu situaţii amuzante, 
planuri de afaceri şio nuntă în 
stil Bollywood. 

HOTELUL BEST EXOTIC MARIGOLD 2

DUMINICĂ, 11 OCTOMBRIE, ORA 

20:00

CINEMA EFORIE

HOTELUL  
BEST EXOTIC 
MARIGOLD 2

Hotelul Best  
Exotic Marigold 2

Comedie, SUA; 2015 
Durata: 122 min
Regia: John Madden
Cu: Richard Gere, Bill Nighy, Maggie 
Smith, Judi Dench
Duminică, 11 octombrie, ora 20:00 – 
Cinema Eforie

Parteneri Media
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“Un survol asupra unei ţări, atât 
cinematografic, cât şi cultural, în general”, 
după cu afirmă şi criticul de film Florin Barbu, 
selecţionerul festivalului. “Astfel am adus 
India la întâlnirea noastră, aşa cum este 
ea văzută de doi regizori nativi (Praveen 
Morchhale – ”Barefoot to Goa” şi Imtiaz 
Ali – ”Highway”), alături de alte patru filme, 
care mizează pe, să zicem, distanţa privirii, 
întrucât sunt realizate de regizori din afara 
acestui mini-continent”, adaugă Florin 
Barbu.
Secţiunea „Focus: India” aduce la Bucureşti 
două documentare în avanpremieră: “Hit 
the Road: India” (un documentar realizat pe 
parcursul raliului Mumbai Xpress, de către 

doi fraţi, Gor şi Mushegh Baghdasaryan) şi 
“Go Ganges!” (regie: J.J. Kelley, Josh

FOCUS: INDIA
HIPTRIP FILM FESTIVAL ADUCE LA BUCUREŞTI ŞASE 
FILME CU ŞI DESPRE INDIA, UNA DINTRE ŢĂRILE PENTRU 
CARE ROMÂNII PREZINTĂ UN INTERES TOT MAI CRESCUT 
ÎN ULTIMII ANI, PROPUNÂND ŞI UN CONCEPT INEDIT DE 
PREZENTARE A UNEI DESTINAŢII DE CĂLĂTORIE PRIN 
LANSAREA SECŢIUNII „FOCUS”.

FOCUS: INDIA

ÎNCEPÂND DE VINERI, 9 OCTOMBRIE, ORELE 18:00

CINEMA UNION, CINEMA EFORIE
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Thomas, un film ce prezintă 
aventura celor doi, de-a lungl 
ceuil mai populat, poluat şi 
totodată adorat fluviu - Gange). 
Pentru că o secţiune dedicată 
Indiei nu ar fi completă fără 
producţii indiene, HipTip vă 
propune “Highway” (unde 
regizorul Imtiaz Ali spune 
povestea a doi tineri aduşi 
împreună de circumstanţe 
neobişnuite şi de o lungă 
călătorie prin partea de nord a 
Indiei) şi “Barefoot to Goa” (r: 
Praveen Morchhale, povestea 
fraţilor Diya şi Prakhar, ce pleacă 
din Mumbai către îndepărtata 
Goa, în căutarea bunicii lor). 
Două filme de ficţiune 
completează secţiunea: o 
producţie Spania-România 
– “Noaptea vine în India / 

FOCUS: INDIA

OBABA

CĂLĂTORIE 
PE AUTOSTRADĂ  
HIGHWAY 
Film de aventuri, romantic/

India/2014

Durata: 133 min

Regia: Imtiaz Ali

Cu: Alia Bhatt, Randeep Hooda, 

Durgesh Kumar

Vineri, 8 octombrie, orele 18:00 – 

SALA UNION

LA DRUM: INDIA 
HIT THE ROAD: INDIA 
Documentar, Armenia/India, 2013

Durata: 80 min

R: Gor Baghdasaryan, Mushegh 

Baghdasaryan

Cu: Richard Gazarian, Keith King

Vineri, 8 octombrie, ora 20:30 - 

CINEMA EFORIE

DESCULŢ SPRE GOA 

BAREFOOT TO GOA
Aventuri, dramă / India, 2015

Durată: 80 min

Regia: Praveen Morchhale

Cu: Farrukh Jaffar, Saara Nahar, 

Prakhar Morchhale, Ajay Chourey

Sâmbătă, 10 octombrie, orele 15:00 

CINEMA EFORIE

Anochece en la India”, 
în distribuţia căreia 
o regăsim pe actriţa 
româncă Clara Vodă, 
şi “The Second Best 
Exotic Marigold Hotel”, 
cea de-a doua parte 
a filmului “Best Exotic 
Marigold Hotel”, în a cărui 
distribuţie regăsim nume 
precum Judi Dench, 
Maggie Smith, Bill Nighy 
şi Dev Patel, cărora li se 
alătură Richard Gere.
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Secţiunea „Focus: India” 
îi are ca invitaţi speciali 
pe fraţii Gor şi Mushegh 
Baghdasaryan, regizorii 
filmului “Hit the Road: 
India”, precum şi pe 
unul dintre protagoniştii 
peliculei, Richard Gazarian. 
Cei trei s-au înscris la 
raliul ricşelor - Mumbai 
Xpress -, care durează 12 
zile şi se desfăşoară pe o 
distanţă de 2.000 kilometri, 
şi au surprins reacţiile 
participanţilor care se strâng 
anual din toată lumea, 

pentru a se întrece într-o 
competiţie plină de peripeţii.
Cei trei vor răspunde 
întrebărilor publicului într-o 
sesiune Q&A la finalul 
proiecţiei şi vor participa 
şi la workshop-ul  „Next 
Destination: India” unde 
cei prezenţi vor putea afla 
mai multe informaţii despre 
atracţiile Indiei pe care nu 
le regăseşti în ghidurile 
turistice.

FOCUS: INDIA
INVITAŢI SPECIALI LA BUCUREŞTI

OBABA

GO GANGES! 
Documentar, India, 2012

Durata: 82 min

Regia: J.J. Kelley, Josh Thomas

Cu: J.J. Kelley, Josh Thomas

Sâmbătă, 10 octombrie, orele 17:00

CINEMA UNION

NOAPTEA VINE ÎN INDIA 
ANOCHECE EN LA INDIA 
Aventuri, Spania/România, 2014

Durată: 95min

Regia: Chema Rodríguez

Cu: Clara Vodă, Javier Pereira, Ken 

Appledorn

Duminică, 11 octombrie, orele 20:00 

CINEMA UNION

HOTELUL BEST EXOTIC 
MARIGOLD 2  
THE SECOND BEST EXOTIC 
MARIGOLD HOTEL
Comedie, Marea Britanie/SUA, 2015

Durată: 122 min

Regia: John Madden

Cu: Judi Dench, Maggie Smith, Bill 

Nighy, Dev Patel

Duminică, 11 octombrie, orele 20:00 

CINEMA EFORIE

Cu o tradiţie în realizarea de programe cu itinerarii turistice 
complexe în India, tour operatorul 1001 Adventures este 

sponsorul principal al secţiunii „Focus: India”. 1001 Adventures 
este un laborator de călătorii, specializat exclusiv pe circuite 

cu înalt grad de rafinament şi spectaculozitate. Fie că este 
vorba despre aventuri culturale, spirituale, culinare, muzicale, 

sportive, extreme, sau de altă natură, 1001 Adventures este 
adresa corectă pentru o experienţă completă şi profundă.
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FII MAI MULT DECÂT UN SIMPLU TURIST!

Secţiunea „Exploratorii” 
îşi doreşte să îi inspire şi să 
îi încurajeze pe spectatori 
să se transforme din 
turişti, în călători şi chiar în 
exploratori, fie că vorbim de 
oraşele îndepărtate ale lumii 
sau de o incursiune pe un 
tărâm mai puţin prietenos 
precum zonele polare sau 
deşertul. HipTrip Travel Film 
Festival te provoacă să-ţi 
depăşeşti limitele atunci 
când vine vorba de călătorii 
şi să alegi ca următoare 
destinaţie una pe care să o 
explorezi în adevăratul sens 
al cuvântului.

HipTrip Travel Film Festival 
aduce la Bucureşti şase 
filme provocatoare, două 
bazate pe fapte reale şi patru 
documentare, toate având 
în centru exploratori care 
s-au aventurat în cele mai 
neprietenoase colţuri ale 
lumii, testându-şi propriile 
forţe şi fără a renunţa la a-şi 

duce la bun sfârşit itinerariul. 

Secţiunea debutează joi, 8 
octombrie, de la ora 20:00 la 
Cinema Union cu o producţie 
în premieră în România: 
„În căutarea libertăţii/The 
Search for Freedom”, un 
film care surprinde o nouă 
revoluţie – a oamenilor care 
îşi doresc să trăiască clipa 
şi să facă ceea ce le place 
cel mai mult, să simtă că 
trăiesc cu intensitate fiecare 
moment. Pionieri, legende, 
vizionari şi campioni din 
mai multe domenii precum 
surfing, snowboarding , 
schi, skateboarding, ciclism 
montan îşi spun povestea 
într-o peliculă eveniment. 

Pentru seara de vineri am 
ales un film de ficţiune – 
“Wild”, care spune povestea 
unei călătorii foarte lungi, 
pe o distanţă de 1.500 
kilometri. Adaptare a 
memoriilor semnate de 

OBABA

Exploratorii

ÎN CĂUTAREA 
LIBERTĂŢII / THE SEARCH 
FOR FREEDOM
Joi, 8 octombrie, orele 20.00, 
CINEMA UNION
Documentar, SUA, 2015

SĂLBĂTICIE / WILD
Vineri, 9 octombrie, orele 18.00,
CINEMA EFORIE
Aventură/Biografic, SUA, 2014 

PE DRUMURI ÎNGHEŢATE 
BETWEEN SNOW AND 
STARS
Sâmbătă, 10 octombrie, ora 19.00, 
CINEMA UNION
Documentar, Marea Britanie, 2015
Proiecţie urmată de sesiune Q&A cu 
realizatorii documentarului.

CALEA DEŞERTULUI / 
TRACKS
LIFE IN A DAY
Sâmbătă, 10 octombrie, ora 20.00, 
CINEMA UNION
Aventură/Biografic, Australia, 2013

KARUN
Duminică, 11 octombrie, orele 16.00, 
CINEMA UNION
Documentar, Marea Britanie, 2015
Proiecţie urmată de sesiune Q&A cu 
realizatorii documentarului.

EXPLORATORUL
Duminică, 11 octombrie, orele 18.00, 
CINEMA UNION
Documentar, România, 2013
Proiecţie urmată de sesiune Q&A cu 
realizatorii documentarului.
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Cheryl Strayed, filmul o 
aduce în prim plan pe Reese 
Witherspoon şi a ei încercare 
de a-şi pune viaţa în ordine 
pe parcursul acestei călătorii. 

Sâmbătă seara ai de ales 
între un documentar plin de 
adrenalină, filmat în timp 
real, şi un film biografic. De la 
ora 19:00, la Cinema Union 
rulează „Between Snow 
and Stars”, un documentar 
care redă vieţile musherilor 
şi alpiniştilor din Finlanda 
şi Everest, care ne vor 
povesti unele dintre cele 
mai nebuneşti aventuri – 
de la alunecarea printre 
blocurile de gheaţă, până la 
momentele când i-a surprins 
avalanşa – dar şi motivele 
pentru care iubesc foarte 
mult ceea ce fac. 
Proiecţia este urmată de 

sesiune Q&A cu realizatorii 
documentarului: Tom Vaillant 
şi Charles H. Joslain.

De la ora 20:00 vă invităm la un 
regal – atât cinematografic, cât 
şi aventurier – la Cinema Eforie, 
unde va rula pelicula „Tracks/
Calea Deşertului” care spune 
povestea uneia dintre cele 
mai curajoase exploratoare 
a zilelor noastre – Robyn 
Davidson. În 1977 aceasta a 
început o călătorie de 2.700 
de kilometri, însoţită numai de 
câinele său şi de patru cămile, 
prin pustiul australian. 

Ultimele două pelicule din 
secţiune vor rula duminică la 
Cinema Union. La prima ediţie 
a HipTrip Travel Film Festival, 
Leon McCarron a fost gazda 
proiecţiei „Into the Empty 
Quarter” şi ne-a povestit 
în detaliu ce presupune o 
astfel de călătorie. Cea mai 
nouă expediţie a lui a vizat 
râul Karun, cel mai mare râu 
din Iran, pe care l-a străbătut 
alături de un alt explorator, 
Tom Allen. Rezultatul călătoriei 
este documentarul „Karun”, 

ce va fi prezentat de către 
Tom Allen, realizator şi 
protagonist, începând cu ora 
16:00. 

În cadrul acestei ediţii, 
România va fi reprezentată 
de documentarul 
“Exploratorul”, ce urmăreşte 
firul vieţii lui Emil Racoviţă, 
pionier al cercetării vieţii din 
Antarctica, din adâncurile 
Mediteranei şi din peşteri, 
întemeietor al biospeologiei 
şi al primului Institut 
de speologie din lume. 
Proiecţia – care va începe la 
ora 18:00 – va fi urmată de 
sesiune Q&A cu realizatorii 
documentarului.

Secţiune susţinută de Vivolis Travel 
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Când vine vorba de India totul este inedit 
– cultura, mâncarea, viaţa de zi cu zi a 
oamenilor. Pentru călătorii români, India 
a devenit tot mai mult o atracţie care 
trebuie neapărat descoperită. Şi, pentru că 
HipTrip Travel Film Festival vă încurajează 
să exploraţi noi destinaţii în moduri cât mai 
inedite, îi aducem la Bucureşti pe doi dintre 
oamenii care au văzut India dintr-o rişcă 
tradiţională motorizată. 
Ric Gazarin şi-a început aventurile în 
jurul lumii în toamna lui 2008, când criza 
financiară a afectat şi corporaţia unde lucra. 

Workshop
„NEXT DESTINATION: INDIA”

Următorul pas: a plecat în jurul lumii – din 
cele 193 de ţări din indexul Naţiunilor Unite 
a reuşit să ajungă până acum în 90 dintre 
ele. India i-a rămas în minte pentru că a 
avut parte de o aventură extraordinară: un 
raliu de peste 2.000 km, între Mumbai şi 
Chennai, un raliu descris de Lonely Planet 
drept una dintre cele mai bune aventuri din 
2012. Această aventură a fost transpusă 
pe peliculă, filmul «Hit the Road: India» fiind 
proiectat în premieră în România în cadrul 
HipTrip Travel Festival. La workshop-ul „Next 
Destination: India” va participa şi  

Gor Baghdasaryan, 
producătorul executiv 
al filmului, care a 
experimentat şi el, 
din spatele camerei, 
aventura indiană. 

FOCUS:NEXT DESTINATION: INDIA 

SÂMBĂTĂ, 10 OCTOMBRIE, ORA 13.00

VIVOLIS FLAVORS, ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR. 155

TRANSPORT GRATUIT DIN/SPRE CENTRUL 

BUCUREŞTIULUI OFERIT DE VIVOLIS FLAVORS. DETALII 

PE WWW.HIPTRIP.RO. 

Moderatoarea discuţiei va fi Simona 
Stănescu, blogger de travel (lipa-lipa.ro), 
care a avut India pe lista de destinaţii mulţi 
ani până în ziua în care o promoţie la un 
bilet de avion a făcut-o ca în două minute 
să-şi facă rezervările! «India te plimbă de la 
o extremă la cealaltă în câteva secunde, te 
aduce înapoi în prezent, te mai trimite puţin 
în viitor apoi te lasă aşteptând 25 de ore într-
un tren!», descrie Simona fascinanta Indie pe 
blogul său. 

Workshop oferit de Vivolis Flavors şi 1001 Adventures 
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În 2012, Tom Allen pornea în Aventura 
vieţii sale: un itinerariu cu bicicleta prin 
nici mai mult, nici mai puţin de 32 de ţări. 
O aventură care a prins viaţă şi pe ecran, 
în filmul «Janapar» pe care l-aţi putut 
urmări la prima ediţie a HipTrip Travel Film 
Festival. 
Anul acesta, Tom Allen este oaspete a 
celei de-a doua ediţii a festivalului şi aduce 
cu el, în avanpremieră, pelicula «Karun» 
(vezi pagina 14 pentru detalii). Totodată 
va fi şi unul dintre invitaţii workshop-ului 
«Aventura Vivolis: Explorează», în cadrul 
căruia va povesti despre toate aventurile 
sale de până acum, dar vă va da şi o 
serie de sfaturi utile despre cum poţi să 
te transformi dintr-un călător într-un 
explorator, atunci când eşti în vacanţă pe 
meleaguri străine. 

Workshop
„AVENTURA VIVOLIS: EXPLOREAZĂ!”

Dacă Tom Allen preferă aventurile pe 
bicicletă, Tom Vaillant – un tânăr francez 
de 23 ani – le preferă pe cele care cresc 
nivelul de adrenalină şi care testează 
limitele oricărui iubitor de călătorii 

extreme. Vaillant spune despre el că este 
„dependent de futurism” şi este tot timpul 
curios să descopere acele locuri în care nu 
mulţi reuşesc să pună piciorul. 

Când vine vorba de călătorii, are o 
imaginaţie bogată în alegerea destinaţiei 
şi este clar un excentric – destinaţiile alese 
pentru „Between Snow and Stars” (vezi 
pagina 15 pentru detalii) sunt o dovadă 
vie a acestui lucru! Lui Tom Vaillant i se 
va alătura şi Charles H. Joslain, cel de-al 
doilea regizor al peliculei menţionate.

AVENTURA VIVOLIS: EXPLOREAZĂ! 

SÂMBĂTĂ, 10 OCTOMBRIE, ORA 14.30 

VIVOLIS FLAVORS, ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI 

TRANSPORT GRATUIT DIN/SPRE CENTRUL 

BUCUREŞTIULUI OFERIT DE VIVOLIS FLAVORS. DETALII 

PE WWW.HIPTRIP.RO. 

Workshop oferit de Vivolis Flavors şi 1001 Adventures 
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Tiksi 2015
CĂTRE NORD, PE URME DE URAL ŞI KAMAZ

Cea de-a doua ediţie 
a HipTrip Travel Film 
Festival va difuza 
în premieră „Către 
Nord, pe urme de 
Ural şi Kamaz”, un 
documentar despre 
prima expediţie 
românească în 
nordul extrem al 
Siberiei. O expediţie 
de aproape 30.000 
de kilometri, făcută 
de opt oameni în 55 
de zile, la temperaturi 
de până la -50 de 
grade Celsius. 
“Această expediţie 
a pornit de la un 
simplu indicator 
pe care l-am zărit 
într-un mic sat de 
crescători de reni, în 
martie 2012, la vreo 
200 km nord faţă 
de Kolîma, Drumul 
Oaselor către 

Magadan, indicator 
care îndruma către 
o localitate situată 
dincolo de Cercul 
Polar de Nord. 
Crezusem că am 
ajuns la capătul 
lumii, dar ne-am 
dat seama că şi mai 
la nord de acest 
loc sunt localităţi, 
oameni, viaţă. Astfel 
ne-a atras atenţia 
Tiksi, unul dintre cele 
mai nordice oraşe 
de pe Pământ. Am 
călătorit iarna, este 
singurul anotimp 
când se poate circula 
pe terenul altfel ostil 
şi mlăştinos. Se 
poate merge doar pe 
suprafaţa îngheţată 
a râurilor sau a 
Oceanului Arctic, 
fiind singurele rute 
terestre practicate 

CĂTRE NORD,
PE URME DE URAL ŞI 
KAMAZ
Documentar, România, 2015
Montaj: George Oprea
Cu: Mihai Ţucă, Andrei Nistor, 
Cornel Zamfirescu, Andrei 
Muşeţeanu, Sebastian Popescu, 
Florentin Tufa, George Oprea, 
Andrei Rădulescu
Când: Sâmbătă, 10 octombrie, ora 
15:00 – Cinema Union

ocazional de şoferii de Kamaz-uri şi Ural-
uri, care aprovizionează micile aşezări de 
acolo. Am ales Siberia, pentru că este atât 
de curată şi pură, fiind practic neatinsă de 
om, o „ţară” în care m-aş întoarce în orice 
anotimp”, spune Mihai Ţucă, unul dintre 
membrii expediţiei. 
Proiecţia va fi urmată de o sesiune Q&A cu 
membrii expediţiei.
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O călătorie cu 
filmul românesc

De peste 10 ani 
filmele Noului 
Cinematograf 
Românesc „au 
pus România pe 
harta mondială 
a filmului”, cum 
spunea un reputat 
critic britanic. Tocmai 
pentru că festivalul 
nostru încearcă 
să „deseneze” o 
astfel de hartă , era 
obligatoriu să facem 
o escală şi pe aceste 
meleaguri care au dat 
lumii „Exploratorul”. 
Aşadar...
Nu orice plecare 
înseamnă veselie, 
bagaje împachetate 
frumos şi „destinaţii 
exotice” de unde 
să „urcăm” pe 
Instagram tone de 

selfie. Ba chiar, în 
buna şi temeinica 
tradiţie românească, 
pentru noi plecarea 
înseamnă evadare, 
scăpare, uitare. Cele 
5 scurt-metraje pe 
care le veţi vedea 
sâmbătă, 10 
octombrie, la sala 
Eforie sunt creaţiile 
unor regizori din 
generaţii diferite, 
cu priviri diferite şi 
foarte subiective, dar, 
la finalul proiecţiei 
sper să rămâneţi 
cu amintirea 
unui „peisaj” 
cinematografic viu 
şi memorabil, mai 
ales că aveţi şansa 
întâlnirii cu o parte 
dintre realizatorii 
filmelor. Şi poate că 

CĂLĂTORIE 
LA ORAŞ 

HELLO KITTY 

PUI, CARTOFI PRĂJIŢI ȘI-O COLA 

România, 2003
Durata: 20 min
Regia: Corneliu Porumboiu 
Cu: Ion Sapdaru, Constantin Diţă

România, 2013
Durata: 27 min
Regia: Andrei Răuţu 
Cu: Elena Voineag, Tatiana Iekel

România, 2014
Durata: 20 min
Regia: Adrian Sitaru 
Cu: Eric Aradits, Adrian Titieni, Maria Radu

Când: Sâmbătă, 10 octombrie, ora 17:00 – Cinema 
Eforie

România, 2011
Durata: 24 min
Regia: Millo Simulov 

România, 2012
Durata: 25 min
Regia: Emanuel Pârvu

după porţia de 
cartofi prăjiţi şi 
cola pe care o 
veţi fi „servit-o” 
în excursia 
cu Madam, 
călătoriile în 
orice fel de oraşe 
nu vor mai fi 
banale, ci pline 
de amintiri. 
Vizionare plăcută!

ELA, PANDA ŞI MADAM 

EXCURSIE
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NU RATAŢI
LA HIPTRIP TRAVEL FILM FESTIVAL
Toate filmele pe 
care vi le oferim sunt 
bune şi foarte bune, 
dar aş îndrăzni să vă 
pun câteva „borne” 
pe care trebuie să 
le bifaţi neapărat. 
Astfel...
Am văzut  Me Too la 
Mostra di Venezia 
şi am fost cucerit 
instantaneu de 
această călătorie 
vesel-delirantă a celor 
cinci personaje în 
căutarea Clopotniţei 
Fericirii, locul de unde 
pot pleca spre un 
tărâm al... fericirii, 
evident. 
Taxi Teheran, ultimul 
Urs de Aur, a plecat de 
la Berlin la iranianul 
Jafar Panahi, care, 
de câţiva ani, este 
ostatic în propria ţară. 
Asta nu-l împiedică 
să facă filme care 
să ne dizloce din 
comodităţile noastre 
cotidiene. De data 
aceasta ne invită să-i 
cunoaştem lumea 
şi oamenii care-l 
înconjoară, prin ochii 
săi de... taximetrist. 
Asta da, călătorie!
Kumiko, the 

Treasure Hunter 
este o fermecător 
de neverosimilă 
călătorie a unei tinere 
japoneze pe urmele 
comorii îngropate în 
extravilanul oraşului 
Fargo. Da, Fargo ca 
în „Fargo”, filmul 
fraţilor Coen. Dacă 
mai adaug că eroina 
noastră a găsit filmul 
pe o casetă video, 
sper să vă fi făcut 
suficient de curioşi 
cât să suportaţi 
„transferul” din Ţara 
Soarelui Răsare în 
peisajul cvasi-polar 
din Minnesota.
Şi acum,ceva mai 
lejer, mai blând, un 
film despre care unii 
pot spune că este, 
aşa, mai pentru băieţi. 
Circle the Wagen, 
dincolo de clişee, 
este un film despre 
relaţia bărbaţilor 
cu maşinile lor, în 
special în excursii. 
Iar, în acest caz, 
despre un microbuz 
Volkwagen, model 
1972, albastru, pe 
numele lui The Croc. 
Simpatic! 

ŞI EU!!! /  
YA TOZHE KHOCHU (ME TOO)

TAXI TEHERAN / TAXI

ÎN CĂUTAREA COMORII / KUMIKO, 
THE TREASURE HUNTER

CIRCLE THE WAGEN

Dramă, Rusia, 2012 
Când: Duminică, 11 octombrie, ora 16:00 – Cinema Eforie

Dramă, Iran, 2015 
Când: Vineri, 9 octombrie, ora 21:00 – Cinema Union

Dramă, SUA, 2014 
Când: Sâmbătă, 10 octombrie, ora 21:00 – Cinema Union

Documentar, SUA, 2013 
Când: Duminică, 11 octombrie, ora 16:00 – Cinema 
Eforie– Cinema Union






