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La Hip Trip 2016, călătorești
și totodată te simți ca acasă 
DESTINAȚIILE PE CARE NI LE ALEGEM, ATÂT CELE 
TURISTICE, CÂT ȘI CELE CINEMATOGRAFICE, SPUN 
MULTE DESPRE NOI. 

Și nu știu cum se face, dar deseori, ne pare că opțiunile noastre sunt limitate 

la extreme. Plaje tropicale sau vârfuri late ca lama de ras. Atracții afl ate la mai 

multe escale distanță sau la capătul unui drum cu mașina nu mai lung de 

trei ore. De la comedii care ne solicită cât urcatul a zece scări legate, la cele 

mai indigeste experimente arthouse, de la documentare în care vezi frunza 

crescând, la fantasy-uri în care vezi aceeași frunză crescând, dar într-un tărâm 

cu un nume pompos, moderația e mai mereu un deziderat greu de atins.

Or, anul acesta, la a treia ediție de Hip Trip, tocmai asta ne-am propus. 

Să găsim echilibrul între comercial și artistic, dar și între între 100% travel, 0% 

cinema, și cinema-și-nimic-altceva. Indiferent de preferințele tale, la Hip Trip 

2016, călătorești și totodată te simți ca acasă. (Cătălin Olaru)

Cătălin Olaru este critic de fi lm și scenarist. 
Din 2009, publică în revistele Cultura, FILM și 
Kamikaze, platforma Blogurile Adevărul, site-urile 
www.postmodern.ro șicatalinolaru.ro. În 2012, 
devine primul câștigător al bursei Alex Leo Şerban 
pentru critică de fi lm, acordată în cadrul TIFF 
Cluj de Asociaţia pentru Promovarea Filmului 
Românesc. În octombrie 2013, este redactor-şef 
al ParagrAFF, cotidian ofi cial al festivalului de fi lm 
documentar Astra Film din Sibiu. Din decembrie 
2013, membru UCIN (Asociația Criticilor de 
Film) și FIPRESCI (Fédération Internationale de 
la Presse Cinématographique). Membru în juriul 
FIPRESCI la TIFF 2014. Publică în volumul colectiv 
„Politicile fi lmului. Contribuţii la interpretarea 
cinemaului românesc contemporan” (Editura 
Tact, 2014). Trainer de educație cinematografi că 
în cadrul programelor EducaTIFF (2014) și 
Éducation à l’image (2014 și 2015). În 2015, 
câștigător al concursului „Fii critic la Cannes!”, 
organizat de festivalul Les Films de Cannes à 
Bucarest și Asociația Culturală Control N. Autor 
al studiului critic „Mircea Daneliuc – Proba de 
microfon”, publicat în 2016 în cadrul programului 
Éducation à l’image al Societății Culturale NexT.
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SECȚIUNI HIP TRIP
FILM FESTIVAL 2016 

Focus: On the Road

Exploratorii

De la road tripuri clasice, la filme în care importantă 
nu e atât călătoria, cât ritmul şi atmosfera fiecărei 
destinaţii în parte, titlurile secţiunii On the Road 
ne duc pe drumuri rareori bătute, atât din punct 
de vedere turistic, cât şi cinematografic (e cazul lui 
El Clasico, filmul de deschidere, a cărui acţiune se 
petrece în mare măsură în Irak), sau ne fac să vedem 
destinaţii binecunoscute într-o lumină cu totul 
nouă. Fie că drumul e mai important decât punctul 
final sau traseul cade în planul secund, experienţa e 
de fiecare dată la fel de puternică.

SECȚIUNE
SUSȚINUTĂ DE

În centrul fiecărui film al 
secţiunii Exploratorii, întâlnim 
privirea curioasă a celui care 
vrea să bată cu piciorul noi şi 
noi drumuri, să vadă cât mai 
mult, să înţeleagă cât mai 
bine lumea în care trăieşte. Fie 
că raţiunile care stau la baza 
explorărilor lor sunt de ordin 
etnografic, ecologic, sportiv 
sau moral, drumul e plin de 
recompense, pentru cei care 
se înhamă la aventură, dar şi 
pentru spectatori.
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Biletele sunt puse în vânzare 
prin Eventbook.ro şi 
prin rețeaua de parteneri 
(Librăria Engleză Anthony 
Frost, Librăriile Humanitas 
Cişmigiu/Kretzulescu/
Auchan Titan şi altele) și vor 
fi disponibile în Cinemateca 
Eforie și Cinemateca Union 
pe durata festivalului. 

Social Trip

Hip Kids

Călătorul e adesea cel mai în măsură să observe 
diferenţele socio-economice dintre oraşe şi regiuni, 
ţări şi continente, populaţii şi categorii profesionale. 
Când calitatea de martor e dublată şi de dorinţa de 
a le expune inechităţile, drumul se încarcă de sens şi 
poate produce o binevenită schimbare.

Secţiunea de călătorii cinematografice pentru pitici, 
mămici şi tătici.
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El Clasico, propunerea 
Irakului pentru Premiile 
Oscar 2017, deschide  
HipTrip Travel Film 
Festival 2016

JOI, 27 OCTOMBRIE, ORA 19,00
CINEMATECA EFORIE
SECȚIUNE: FOCUS: ON THE ROAD
PROIECȚIA VA AVEA LOC ÎN PREZENȚA REGIZORULUI

El Clasico spune povestea a doi frați care suferă 

de nanism, Alan și Shirwan. Ei trăiesc într-un orășel 

kurd izolat din Irak. Alan visează să întemeieze o 

familie alături de iubita sa, Gona, dar tatăl fetei, 

Jalal,  se opune vehement căsătoriei celor doi. 

Știind că tatăl Gonei, de meserie cizmar, este 

suporter înfocat al echipei de fotbal Real Madrid, 

frații se aventurează într-o călătorie primejdioasă 

către Spania. Alan speră să-l întâlnească pe 

Cristiano Ronaldo și să-i dăruiască o pereche de 

ghete de fotbal făcută de Jalal, pentru a-l convinge 

pe cel din urmă să-i devină socru.

Norvegia - Irak, 2016
Regie: Halkawt Mustafa
Cu: Wrya Ahmed, Dana Ahmes, Kamaran 
Raoof, Rozhin Sharifi
Dramă. Durata: 97 min.

Halkawt Mustafa (n. 1985) s-a născut în 
Sulaymani, un oraș din Kurdistanul irakian. 
În anul 2000, s-a mutat alături de familia 
sa în Norvegia, țara în care primiseră azil 
politic părinții săi. Trâind atât în Irak, cât și 
în Norvegia, Halkawt a dezvoltat un interes 
aparte față de contrastele puternice dintre 
anumite societăți. Încă din adolescență, și-a 
dorit să folosească filmul drept mijloc de 
abordare a nedreptăților sociale. Halkawt a 
studiat regia la Academia de Film din Oslo. 
Filmul pe care l-a realizat în 2011, Inimă 
Roșie / Rødt hjerte, a fost achiziționat de 
către o companie de distribuție în timpul 
Festivalului de Film de la Cannes și a 
obținut premiul pentru cel mai bun film și 
premiul publicului la Festivalul de Film de la 
Vincennes.  

Pleci de la HipTrip, într-o aventură cu 
destinaţie necunoscută
Vino la pelicula El Clasico și „ia-ţi 

viza de cinefil” şi poți pleca de la 

cinematograf direct într-o aventură 

cu destinație necunoscută. Compania 

aeriană BlueAir oferă biletele de 

avion, iar portalul de rezervări turistice 

Vivolis.ro face cinste cu cazarea la 

destinația finală.

Detalii pe www.hiptrip.ro!
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Nesfârșita vară

JOI, 27 OCTOMBRIE, ORA 19.00
CINEMATECA UNION
SECȚIUNE: EXPLORATORII
PROIECȚIE CU INTRARE LIBERĂ

Realizat cu un buget de 50.000 de dolari, Nesfârșita 
Vară a devenit cel mai cunoscut fi lm despre surf, 

reușind să atragă încasări de peste 35 de milioane 

de dolari și să stârnească imaginația a generații de 

pasionați ai acestui sport și nu numai. Desemnat 

de celebra revistă The New Yorker drept „magnifi c, 

un fi lm fără cusur”, documentarul urmărește 

călătoria a doi surferi, Mike Hynson și Robert August, 

care străbat lumea în căutarea valurilor perfecte, 

ajungând în Senegal, Ghana, Nigeria, Australia, Noua 

Zeelandă, Africa de Sud, Tahiti și Hawaii.

Titlu original: The Endless Summer
SUA, 1996
Regie: Bruce Brown
Documentar
Durata: 95 minute

Premii și festivaluri:
În anul 2002, a fost inclus 

în Biblioteca Congresului 

Statelor Unite ale Americii 

Comentariul selecționerului 
The Endless Summer e unul din 

succesele de box offi  ce ale lui 

1966, dovadă că adresabilitatea 

fi lmului depășește cu mult limitele 

comunității mondiale de surferi. 

Filmul lui Bruce Brown urmărește 

aventurile lui Robert August și Mike 

Hynson, prezentându-ne cele 

mai atrăgătoare destinații de surf 

din lume și principalele tehnici ale 

acestui sport. Dar nu numai. În 

căutarea valurilor și a verii, cei doi 

sunt surferi și totodată exploratori. 

Farmecul de jurnal de actualități al lui 

The Endless Summer este dublat de 

valoarea documentară a fi lmului - în 

mai multe din destinațiile lor, August 

și Hynson sunt cei dintâi practicanți 

ai surfului din istorie. Însă poate cel 

mai interesant lucru în legătură cu 

fi lmul lui Brown e felul în care acesta 

oglindește prejudecățile timpului 

despre continentul african și mai 

ales despre locuitorii lui. Într-un fel, 

e ca și cum i-ar însoți o echipă TV pe 

primii mari colonizatori ai secolului 

XV, cu diferența că astăzi, cucerirea 

nu durează mai mult de 5 minute, 

iar Brown luptă ideologic înarmat cu 

nimic altceva decât cu surf music.
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Ce-ți rezervă viitorul 

VINERI, 28 OCTOMBRIE, ORA 18.00
CINEMATECA EFORIE
SECȚIUNE: FOCUS: ON THE ROAD

Nathalie predă filosofia într-un liceu din Paris. 

Își iubește slujba și e pasionată de legile gândirii. 

Căsătorită și mamă a doi copii, ea își împarte timpul 

între familie, elevi și mama sa posesivă. Viața lui 

Nathalie este, însă, zdruncinată din temelii atunci 

când soțul îi spune că o părăsește pentru altă 

femeie, își pierde mama și este concediată. 

Titlu original: L’avenir
Titlu engleză: Things to Come
Franța - Germania, 2016
Regie: Mia Hansen-Løve
Cu: Isabelle Huppert, André Marcon, Roman 
Kolinka, Edith Scob, Sarah Le Picard
Dramă. Durata: 102 minute

Comentariul selecționerului 
De la agitația Parisului la calmul aparent 

al casei din pădure unde se refugiază 

studentul preferat al protagonistei, 

cel mai recent film al regizoarei Mia 
Hansen-Løve este impregnat într-o 

mult mai mare măsură de trecutul 

lui Natalie decât de viitorul incert al 

acesteia. Trecutul este în relația cu 

mama ei abuzivă, în căsnicia ei care 

se destramă, în puținele cuvinte pe 

care le schimbă cu cei doi copii ai 

ei, care au plecat de acasă și nu mai 

depind de ea, în echilibrul în schimbare 

din raportul pe care îl are cu Fabien, 

a cărui emancipare ideologică îi 

înstrăinează, în cele din urmă. Filmul 

tratează toate aceste mutații, unele 

dintre ele imperceptibile, cu un respect 

rohmerian pentru nimicul cotidian și, 

lucru admirabil, cu o la fel de mare 

căldură.

Premii și festivaluri:
Ursul de Argint - Berlinale 2016 

Marele Premiu - Festivalul Internațional 

de film de la București (BIFF) 2016 

Sarajevo Film Festival 2016
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Premii și festivaluri:
Trento Film Festival 

2016 // DOXA 2016 

// Hot Springs 

Documentary Film 

Festival 

Ellen Brennan,
femeia-pasăre

VINERI, 28 OCTOMBRIE, ORA 18.00
CINEMATECA UNION
SECȚIUNE: EXPLORATORII
PROIECȚIA VA AVEA LOC ÎN PREZENȚA REGIZORULUI

Hip Trip aduce la București povestea lui Ellen 
Brennan, cea mai bună practicantă a sportului 

extrem wingsuit flying (zbor într-n costum special 

cu aripi) din lume. Supranumită “femeia-pasăre”, 

Brennan se încumetă să se arunce de pe cele mai 

înalte stânci ale masivului Mont Blanc, reușind să 

atingă viteza de 240 km/h în picaj. Mai departe 

de performanțele atinse, Ellen Brennan este 

cunoscută drept o adevărată artistă în comunitatea 

practicanților de wingsuit flying. Regizorul Kristoffer 

Hegnsvad declară că momentul în care a văzut-o 

sărind de pe stâncă, de la 4000 de metri altitudine, 

a fost cu adevărat fascinant și că Ellen transformă 

acest sport într-o metaforă vizuală a alegerilor 

dificile pe care le avem de luat în viața de zi cu zi. 

Titlu original: Looking for Exits - 
Conversations with a Wingsuit Artist
Danemarca - Franța, 2015
Regie: Kristoffer Hegnsvad
Documentar
Durata: 60 minute

Comentariul selecționerului 
Deși i-ar fi fost foarte ușor s-o facă, 

regizorul danez Kristoffer Hegnsvad 

evită tentația facilă de apăsa pedala 

spectacularului; în mod paradoxal, 

rezultatul e cu atât mai fascinant. În 

centrul documentarului său este Ellen 
Brennan, vedetă a wingsuit base 

jumpingului. Declarată cea mai rapidă 

practicantă a acestei discipline la nivel 

mondial, Ellen se dedică unui sport a 

cărui atractivitate e universală, zborul 

ei fiind la fel de hipnotic şi pentru 

fani, şi pentru cei care văd o astfel de 

prestaţie pentru întâia oară. Și totuși, 

performanțele ei trec în plan secund. 

Cu minime excepții, privirea atentă a lui 

Hegnsvad se concentrează pe universul 

interior al sportivei americane. La final, 

Ellen e filmată alături de un grup de 

turiști pe un vârf din Alpii francezi, iar 

dacă aceştia arată ca și cum ar face 

parte dintr-o specie diferită, asta se 

întâmplă pentru că am văzut-o pe Ellen 

nu doar sfidând gravitația, ci mai ales 

vorbind.
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Cărările sufl etului 

VINERI, 28 OCTOMBRIE, ORA 20.00
CINEMATECA EFORIE
SECȚIUNE: FOCUS: ON THE ROAD

Într-un sătuc din Tibet, Nyima plănuiește să plece 

într-un pelerinaj de 2000 de kilometri, de-a lungul 

unui an, pentru a ajunge în Lhasa ( „Pământul 

Zeilor”). Câțiva prieteni, vecini și rude hotărăsc 

să-l însoțească. Docu-drama Cărările Sufl etului 
urmărește pelerinajul grupului de 11 oameni care, 

în drumul lor spre capitala tibetană, urmează 

cu sfi nțenie ritualul de a se întinde pe pământ la 

fi ecare câțiva pași. O extraodinară călătorie ce stă 

sub semnul salvării, credinței și devoțiunii.

Titlu original: Kang Rinpoche
Titlu engleză: Paths of the Soul
China, 2015
Regie: Zhang Yang
Cu: Yang Pei, Nyima Zadui, Tsewang Dolkar, 
Tsring Chodron, Seba Jiangcuo
Docu-dramă. Durata: 117 minute

Premii și festivaluri:
Toronto International Film 

Festival 2015 // Rotterdam 

International Film Festival 2016 

// Glasgow Film Festival 2016 

// Vilnius Film Festival 2016 

// Melbourne International 

Film Festival 2016 // Premiul 

Publicului la Chichester 

International Film Festival 2016 

Comentariul selecționerului 
Film-eveniment atât prin context 

(subiectul acestui fi lm realizat în China, 

cu aprobarea autorităților chineze, e 

pelerinajul către Lhasa al unui grup de 

budiști tibetani din același sat), cât și 

prin modul în care țesătura narativă se 

bazează în primul rând pe realitatea-

așa-cum-e-ea (actorii își joacă propriul 

rol, în timp real), Paths of the Soul 
e un dublu road movie, dat fi ind că 

drumul de peste un an al pelerinilor e 

dublat de o schimbare radicală în actul 

de receptare al acestuia. La început, 

dorința subiecților de a purcede la 

un drum pe jos de peste 1.900 km 

ne apare ca fi ind exotică și atât, dacă 

nu chiar năstrușnică. Pe parcurs, ne 

impregnăm de cultura acestora într-un 

grad atât de ridicat, încât destinația 

fi nală se încarcă cu semnifi cație, pentru 

ca, la fi nal, să înțelegem de ce ea e 

singurul lucru care contează.

Concurs Pinguineala.ro
Vino la pelicula “Cărările sufl etului” și poți câștiga un premiu 

oferit de www.pinguineala.ro care constă într-un set format din 

tricou + geantă + ochelari de soare cu ramă din bambus, numai 

bune pentru călătorul din tine. Detalii pe www.hiptrip.ro!
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Pe val

VINERI, 28 OCTOMBRIE, ORA 20.00
CINEMATECA UNION
SECȚIUNE: EXPLORATORII
PROIECȚIA VA AVEA LOC ÎN PREZENȚA REGIZORILOR

Casper Steinfath trăiește într-un sătuc pescăresc 

din Danemarca. Îi este foarte frică de apă, dar vrea 

să devină unul dintre cei mai buni practicanți de 

Stand Up Paddle (surf cu vâsla) din lume. Peter 
Alsted și Kristoffer Hegnsvad surprind povestea lui 

Casper și ascensiunea acestuia, arătându-ne ce se 

poate întâmpla atunci când pasiunea întrece frica. 

Tânărul de 22 de ani nu doar că își îndeplinește visul, 

dar reușește să pună bazele comunității de Stand 

Up Paddle din Danemarca - Cold Hawaii.

Titlu original: Standing on Water
Danemarca - Franța - Germania - Irlanda 
- Italia - Portugalia - SUA, 2015
Regie: Peter Alsted, Kristoffer Hegnsvad
Documentar
Durata: 65 minute

Comentariul selecționerului 
La fel ca în cazul oricărui alt portret al unei 

personalități pe val, pericolul principal care 

planează asupra documentarului lui Peter 
Alsted și Kristoffer Hegnsvad e acela de 

a-și transforma protagonistul într-un personaj 

exemplar, nu doar ocrotit de destin, ci și în 

totalitate ocolit de defecte. E un pericol pe 

care Standing on Water îl evită cu brio, deși 

Casper Steinfath furnizează destule motive 

pentru a fi invidiat: e tânăr, are un fizic perfect 

și este multiplu campion mondial la surf cu 

vâsla, sport pe care tot el l-a făcut să devină 

popular în Danemarca. Casper ne este arătat 

așa cum e el și merită toate laudele pentru că, 

în ciuda succesului de care se bucură, e un tip 

pe cât de cumsecade, pe atât de interesant, 

fără ca pentru asta să fi fost nevoie de vreun 

ajutor din partea lui Alsted și Hegnsvad.

Pleci de la HipTrip, într-o aventură cu destinaţie necunoscută
Vino la pelicula “Standing on Water” și „ia-ţi viza de 

cinefil” şi poți pleca de la cinematograf direct într-o 

aventură cu destinație necunoscută. Compania aeriană 

BlueAir oferă biletele de avion, iar portalul de rezervări 

turistice Vivolis.ro face cinste cu cazarea la destinația 

finală. Detalii pe www.hiptrip.ro!

Premii și festivaluri:
Marele Premiu - Llanberis Mountain Film 

Festival 2016 // Santa Barbara International 

Film Festival 2016 // DokFilm 2016 // 

NewPort Beach Film Festival 2016
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Workshop Video cu cineastul
Leon McCarron
EXPLORATOR ȘI CINEAST IRLANDEZ, MEMBRU AL 
ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY DIN LONDRA 
ȘI SPECIALIZAT ÎN EXPEDIȚII PE DISTANȚE LUNGI, 
LEON MCCARRON REVINE LA HIPTRIP TRAVEL 
FILM FESTIVAL, UNDE VA SUSȚINE UN WORKSHOP 
DE PRODUCȚIE VIDEO INTERACTIV PE PARCURSUL 
A DOUĂ ZILE, PE 29 ȘI 30 OCTOMBRIE, SUB 
DENUMIREA „BUCUREȘTIUL VIU”.

ZIUA 1 – 29 OCTOMBRIE 
În prima zi a workshop-ului, 

participanții vor putea afl a 

detalii despre construirea unei 

povești pe peliculă (storytelling), 

tehnici de fi lmare, echipamente, 

utilizarea camerei de luat vederi 

profesioniste, dar și utilizarea 

unui aparat foto performant 

pentru fi lmări HD, realizarea 

unui calendar de producție, 

tehnici de fi lmare, detalii 

despre promovarea și vânzarea 

producțiilor cinematografi ce 

independente și altele.

La fi nalul primei părți a 

workshop-ului, cursanții vor 

trebui să pună în practică 

cele învățate în practică și să 

construiască o mică poveste „pe 

peliculă” despre București.

ZIUA 2 –  30 OCTOMBRIE
În cea de-a doua zi a workshop-

ului, Leon McCarron va analiza 

toate clipurile fi lmate și le va 

oferi sfaturi participanților 

despre tehnicile de editare a 

materialelor brute și realizarea 

unui produs fi nit.

Toate fi lmulețele realizate de 

participanți vor fi  editate într-un 

singur scurtmetraj care va fi  

prezentat la gala de închidere a 

festivalului.

Despre Leon McCarron
În iarna 2011-2012, Leon a 
traversat China, parcurgând 
aproape 5000 de kilometri pe 
jos, mergând câte 40 de kilome-
tri pe zi (distanța unui maraton), 
timp de șase zile pe săptămână 
cu un rucsac de 30 kg în spate. 
La fi nalul lui 2012, Leon a plecat 
însoțit de un alt explorator, 
Alastair Humphreys, într-o altă 
aventură: pe urmele Wilfred 
Thesiger, unul dintre cei mai 
mari exploratori ai Marii Britanii, 
care a traversat cel mai mare 
deșert de nisip din lume, Rub 
al-Chali (The Empty Quarter) de 
două ori, în perioada 1945-1949. 
Expediţia a avut ca rezultat 
documentarul „Into the Empty 
Quarter”, care a fost prezentat 
în cadrul primei ediții a HipTrip 
Travel Film Festival, în 2014.

29 și 30 octombrie 2016
Locaţie workshop: Vivolis Events 
(Șoseaua București - Ploiești 
155). Participanții vor avea 
asigurat transportul tur-retur 
(Cinemateca Union - Vivolis 
Events). Detalii pe hiptrip.ro.
Durată: 4 ore/zi de workshop 
(10:00 – 14:00)
Limbă workshop: engleză
Cerinţe tehnice obligatorii:  
smartphones/tablete sau camere 
DSLR (pentru fi lmare) + laptop 
(pentru editare)
Cost participare: 140 lei 
până la 19 octombrie 2016, 
220 lei ulterior. Biletele se 
achiziționează prin eventbook.ro 
Bonus: acces la proiecția 
documentarului „Ultimii 
exploratori pe Santa Cruz”  
(sâmbătă, 29 octombrie de la ora 
18:00 la Cinema Union)

WORKSHOP
ORGANIZAT DE

CU SUSȚINEREA



 
 

 
Șos. București-Ploiești, nr. 155, Sector 1, București

www.events.vivolis.ro
events@vivolis.ro

Vivolis Events este o companie dedicată organizării de 
evenimente, propunându-ți o viziune care iese din 
tipar. Alături de noi vei avea nu doar un simplu 
eveniment, ci o experiență completă, inspirată din 
artă, modă, design interior, călătorii. Suntem mândri că 
am realizat o echipă, împreună cu care, vom aduce la viață 
viziunea ta despre despre orice tip de eveniment, fie că este privat 
sau corporate, coordonând toate elementele de logistică și de design pe parcursul întregului 
proces de planificare. Aici nimic nu e standard. Fiecare moment este o provocare de a ignora 
mondenul și de a fi original.

Pur și simplu șic...absolut unic!

Cortul Vivolis vă permite să dați viață 
unor evenimente de până la 300 de 
persoane. Stilul modern în care a fost 
proiectat cortul, prevăzut cu un deck 
din lemn, o terasă spațioasă, pereți din 
sticlă pe două dintre laturi și  interiorul 
cu candelabre îi va impresiona chiar și 
pe cei mai exigenți oaspeți.

Conacul Vivolis te poartă prin 
lume, fiind gândit ca un spațiu de 
inspirație, cu decor special, pentru 
petreceri private și corporate, 
având o capacitate de 90 de 
persoane.
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Comentariul selecționerului 
Orice călătorie într-un loc nou e o formă 

de salt în necunoscut, cu toate beneficiile 

şi riscurile aferente. În programul de 

scurtmetraje, descoperim împreună destinaţii 

imaginare în care ne-ar plăcea să evadăm, 

dar şi locuri îndepărtate unde pericolul 

pândeşte la orice pas. Plăcerea descoperirii 

înseamnă că totul trebuie cucerit, chiar şi 

zonele gri din Paradis.

Calup de scurtmetraje 
de animație 

Calup de scurtmetraje

SÂMBĂTĂ, 29 OCTOMBRIE, ORA 11.00
CINEMATECA UNION
SECȚIUNE: HIP KIDS 

SÂMBĂTĂ, 29 OCTOMBRIE,
ORA 16.00, CINEMATECA EFORIE

Hip Trip Film Festival le propune micilor călători, cu 

vârste până la 12 ani, o selecție de scurtmetraje de 

animație premiate la cele mai renumite festivaluri 

de profil din lume.

Dacă cea la cea de-a doua ediție Hip Trip v-am 

propus scurtmetraje românești, anul acesta 

am inclus în programul nostru un calup de 

scurtmetraje internaționale din Thailanda, Bolivia, 

Elveția, SUA și multe alte țări. “Scurtele” alese pe 

sprânceană respectă nișa festivalului și îi adaugă o 

nouă valență: pe lângă misiunea de a vă prezenta 

destinații pe care să le (re)descoperiți, o parte din 

aceste filme aruncă lumină asupra unor aspecte 

sociale și politice ce compun cotidianul global.

Comentariul selecționerului 
Pentru că nu eşti niciodată prea mic 

pentru a fi hip, în animaţiile cu dor de 

ducă din această secţiune, redescoperim 

plăcerea jocului pe cel mai mare teren 

de joacă posibil: lumea întreagă. Vedeta 

secţiunii: calupul Panique au village, serial 

de animaţie care ne introduce într-o 

Franţă rurală cum nu s-a mai văzut. În 

rolul protagoniştilor, Calul, Cowboyul şi 

Indianul.
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Evadare în Pustiul 
Urban 

SÂMBĂTĂ, 29 OCTOMBRIE,
ORA 16.00, CINEMATECA UNION
SECȚIUNE: SOCIAL TRIP

Mélanie de Groot Van Embden și David de 
Rueda aduc în cinematografe o călătorie în părțile 

abandonate ale Americii, din New York până în San 

Francisco. Ei apelează la ajutorul unor exploratori 

urbani renumiți, precum Steve Duncan, Bob 

Unsee sau Scott Haefner, pentru a afla care sunt 

pericolele și constrângerile pe care le înfruntă cei 

care se aventurează în pustiul urban, dar și care este 

motivația lor în explorarea acestor spații abandonate 

și inaccesibile. Cum ajungi să escaladezi podurile 

New York-ului? Cum arată un turn de răcire văzut 

de sus? Unde sunt ascunse silozurile de rachete din 

America? Cei doi regizori francezi și-au propus să 

găsească răspunsul la aceste întrebări și au plecat 

într-o călătorie de trei luni de zile de-a lungul 

Statelor Unite, pentru descoperi cele mai bine păzite 

secrete ale aventurierilor urbani.

Titlu original: Urban Escape
Franța-SUA, 2015
Regie: David de Rueda, 
Mélanie de Groot van Embden
Documentar
Durata: 52 minute

Premii și festivaluri:
Adventure Travel Film Festival 2016 // Marele 

Premiu - Explorimages 2015 // Urbaines 2015 

Péril Jeune 2015 // Mențiune specială - Les 

Écrans de l’Aventure 2015

Comentariul selecționerului 
Dacă majoritatea turiștilor își aleg 

destinațiile de vacanță pornind de la 

criterii pur estetice, nici documentarele 

de travel nu fac excepție. Cel mai 

adesea, locurile pe care le descoperim 

din scaunul sălii de cinema au aceeași 

binecunoscută calitate de vedere 

estivală care face ca orice plajă să 

semene cu alta și nicun peisaj să nu fie 

altcumva decât superb. Documentarul 

cineaștilor David de Rueda și Mélanie 
de Groot van Embden reprezintă 

una din rarele excepții. Camera lor 

nu se concentrează asupra marilor 

atracții turistice, ci se îndreaptă către 

locurile pe care lumea întreagă pare 

să le fi uitat. Demersul său reprezintă 

o necesară recuperare a unor repere 

arhitectonice și culturale și totodată un 

demers socialmente esenţial: în spatele 

fiecărui loc care nu dă bine în poze sunt 

tot atâtea poveşti ale unor suflete pe 

care America le-a lăsat în urmă.
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Frați

SÂMBĂTĂ, 29 OCTOMBRIE,
ORA 18.00, CINEMATECA EFORIE
SECȚIUNE: HIP KIDS
Markus (14 ani) și Lukas (11 ani)  trăiesc într-o 

casă veche din centrul orașului Oslo. Râul curge 

în apropierea casei lor - un paradis în inima 

metropolei. Mama lor a copilărit pe insula Smøla, 

locul în care își petrec băieții vacanțele de vară. 

Aslaug Holm, mama celor doi, a realizat Frați de-a 

lungul a opt ani, în încercarea de a documenta 

relația dintre frați, copilăria și adolescența lor, în 

același timp aruncând o privire asupra rădăcinilor 

familiei lor.

Titlu original: Brodre
Titlu engleză: Brothers
Norvegia, 2015
Regie: Aslaug Holm
Documentar
Durata: 110 min

Premii și festivaluri:
Premiul publicului - Nordic Docs 2015 // Cel 

mai bun documentar - Hot Docs Canadian 

International Documentary Festival 2016 // 

Marele premiu (Competiția internațională) - 

Taiwan International Documentary Film Festival // 

DocAviv 2016 // Dublin International Film Festival 

2016 // Moscow International Film Festival 2016 

// DOXA Documentary Film Festival 2016

Comentariul selecționerului 
Dincolo de comparațiile inevitabile cu 

Boyhood al lui Richard Linklater, jocul poate 

cel mai interesant al lui Brødre, documentar 

care îi urmărește pe Markus și Lukas Holm 

de-a lungul întregii lor copilării, alternând 

perioadele petrecute acasă și la școală cu 

vacanțele, este echilibrul pe care Aslaug 
Holm, regizoarea filmului și mama celor 

doi, îl caută între rigoarea pe care o impune 

munca ei de documentarist și ambițiile 

ei estetice de cineast, respectiv datoriile 

materne și reacțiile ei afective la acțiunile mai 

totdeauna imprevizibile ale celor doi. Din 

această scindare, rezultă un documentar plin 

de viață și de poezie, în doze egale.
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Ultimii Exploratori
pe Santa Cruz

SÂMBĂTĂ, 29 OCTOMBRIE,
ORA 18.00, CINEMATECA UNION
SECȚIUNE: EXPLORATORII
PROIECȚIA VA AVEA LOC ÎN PREZENȚA
REALIZATORULUI LEON MCCARRON

Leon McCarron, invitat cu tradiție al Hip Trip Film 
Festival, revine la București cu o nouă călătorie  

extremă. În iarna lui 2014, exploratorii Leon 

McCaron, Tom Allen și Jose Argento au înfruntat 

fluviul Santa Cruz. Drumul lor a fost inspirat de 

jurnalul de călătorie din prima expediție europeană 

pe cursul fluviului, condusă de Căpitanul FitzRoy 

în 1834. Și mai interesant este că printre membrii 

echipei de temerari se găsea tânărul Charles 

Darwin, care la acea vreme se considera un geolog 

și explorator amator. Cei trei temerari aruncă o 

privire asupra trecutului, dar ridică și întrebări care 

țin de viitorul incert al ecosistemului Patagoniei 

argentiniene. În anul 2013, a fost aprobată 

construirea a două baraje pe cursul Santa Cruz - 

Jorge Cepernic și  Nestor Kirchner. Argumentul 

autorităților pentru construirea acestor giganți din 

beton a fost evitarea unui deficit energetic excesiv 

al Argentinei, dar la momentul demarării acestui 

proiect, nu fusese efectuat un studiu de impact 

asupra mediului oficial. 

Titlu original: The Last Explorers on 
the Rio Santa Cruz
UK, 2016
Regie: Leon McCarron, Tom Allen 
Documentar
Durata: 52 minute

Premii și festivaluri:
Adventure Film Festival 2016 
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Comentariul selecționerului 
Întâmplarea joacă un rol important 

în debutul regizorului argentinian 

Francisco Varone. Se întâmplă ca 

Sebastian (Rodrigo De La Serna) şi 

soţia lui să se mute într-un apartament 

care anterior a găzduit sediul unei 

firme, respectiv ca acea firmă să nu 

fi dus deloc lipsă de clienţi. Când 

această mutare are loc, se întâmplă ca 

Sebastian să fie foarte ataşat de maşina 

lui şi să nu aibă un loc de muncă, iar 

firma în cauză să fie o companie de 

taximetrie. De asemenea, se întâmplă 

ca unul din clienţii lui să fie Khalil 

(Ernesto Suarez), care să îi solicite 

acestuia o cursă neobişnuit de lungă. 

De voie, de nevoie, Sebastian îşi 

abandonează zona de confort şi se 

înhamă la acest drum, unul în care 

toate barierele psihologice menite 

să îl protejeze (de asumarea de 

responsabilităţi, de contactul cu ceilalţi, 

de maturizare) cad una după alta. 

Descoperirea Celuilalt devine, astfel, 

un mod de a se descoperi pe sine. 

Acest proces care nu vine la pachet cu 

o morală anume, ci oferă o experienţă 

de vizionare cât se poate de agreabilă, 

ceea ce, dat fiind flerul narativ al lui 

Varone, nu e deloc o întâmplare. 

Drumul către La Paz

SÂMBĂTĂ, 29 OCTOMBRIE,
ORA 20.00, CINEMATECA EFORIE
SECȚIUNE: FOCUS: ON THE ROAD

Sebastian locuiește cu soția sa în Buenos Aires. Are 

35 de ani, este șomer și, în general, viața sa este 

destul de plicticoasă. Practică ocazional taximetria 

folosindu-se de maşina lăsată moştenire de tatâl 

său. Când este sunat de bătrânul musulman Jalil, 

care îl roagă să-l ducă în La Paz, Bolivia, Sebastian 

acceptă să plece într-o călătorie care capătă 

semnificații neașteptate.

Titlu original: Camino a La Paz
Titlu engleză: Road to La Paz
Argentina-Olanda-Qatar, 2015
Regie: Francisco Varone
Cu: Rodrigo de la Serna, Ernesto Suárez, 
Elisa Carricajo
Dramă. Durata: 94 minute

Premii și festivaluri:
World Cinema Amsterdam 2016 // Bronze 

Alexander - Thessaloniki Film Festival 

2015 // Premiul SAGAI pentru cel mai bun 

actor (Ernesto Suárez) - Mar del Plata Film 

Festival 2015 // Panama International Film 

Festival 2015

Pleci de la HipTrip, într-o aventură cu destinaţie necunoscută
Vino la pelicula “Camino a la Paz” și „ia-ţi viza de 

cinefil” şi poți pleca de la cinematograf direct într-o 

aventură cu destinație necunoscută. Compania aeriană 

BlueAir oferă biletele de avion, iar portalul de rezervări 

turistice Vivolis.ro face cinste cu cazarea la destinația 

finală. Detalii pe www.hiptrip.ro!
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Comentariul selecționerului 
Pierdută în Oceanul Indian, insula se 

lasă descoperită încetul cu încetul. 

Îi descoperim totodată pe oamenii 

care o locuiesc, dar mai ales poveștile 

care le populează imaginarul. Dincolo 

de caracterul pictural al peisajelor, 

determinate probabil în mare măsură 

de acesta, frapează în primul rând 

poveştile pe care oamenii din Socotra le 

deapănă: pe câmp, în casă sau în jurul 

focului. Dacă salvarea de singurătate 

a omului modern e refugiul în social 

media, rupte de civilizaţie, personajele 

regizorului catalan Jordi Esteva au 

propria lor evadare, într-un univers 

narativ cum nu se poate mai frapant, şi 

totuşi atât de familiar.

Socotra, Insula 
Spiritelor

SÂMBĂTĂ, 29 OCTOMBRIE,
ORA 20.00, CINEMATECA UNION
SECȚIUNE: EXPLORATORII

Premii și festivaluri:
Visions du Réel 2016

Festival de Málaga 2016

Ethnocineca 2016

Valletta Film Festival 2016

Festival International du Film de Nancy 2016

Regizorul Jordi Esteva ne propune o călătorie 

nostalgică pe Insula Socotra din Oceanul Indian, 

cunoscută drept căminul păsării Phoenix. Camera 

urmărește drumul unor localnici care străbat insula 

pe cămile. Noaptea, lângă focul de tabără, aceștia 

rememorează legende ale unor spirite și monștri 

mitici în limba socotri, derivată din limba străveche 

vorbită în Regatul Saba. Ajunși într-un sătuc 

îndepărtat, ei îl întâlnesc pe Ahmed Afrar, mezinul 

ultimului sultan al Socotrei, care le povestește 

despre soarta tragică a tatălui său. 

Titlu original: Socotra, la Isla de los Genios
Titlu engleză: Socotra, the Island of Djinns
Spania, 2015
Regie: Jordi Esteva
Documentar
Durata: 66 minute

Concurs Pinguineala.ro
Vino la pelicula “Socotra, Insula Spiritelor” și  poți câștiga un 

premiu oferit de www.pinguineala.ro care constă într-un set 

format din tricou + geantă + ochelari de soare cu ramă din 

bambus, numai bune pentru călătorul din tine.

Detalii pe www.hiptrip.ro!
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Workshop foto cu
Gabriel George Alexe
TÂNĂRUL FOTOGRAF GABRIEL ALEXE S-A 
SPECIALIZAT ÎN ULTIMII ANI ÎN FOTOGRAFIE 
STRADALĂ, UN TIP DE FOTOGRAFIE DE 
MARE NOTORIETATE ÎN PREZENT ȘI DIN CE 
ÎN CE MAI MULT ACCESATĂ DE PASIONAȚII 
DE FOTOGRAFIE, FIE EI PROFESIONIȘTI SAU 
AMATORI. FOTOGRAFUL VA SUSȚINE LA HIPTRIP 
TRAVEL FILM FESTIVAL UN WORKSHOP FOTO, PE 
30 OCTOMBRIE.

Fotografia stradală (sau 

fotografia de stradă) este un 

concept care are în centrul 

atenției subiectul fotografiat, 

în detrimental locului efectiv 

și a diverselor obiective (mai 

mult sau mai puțin turistice). 

Fotografia stradală se 

concentrează pe “subiecți”, 

pe oameni surprinși în timpul 

unor activități statice sau nu. 

Fotografia stradala este, in fapt, 

un instantaneu.

Pe parcursul workshopului 

vei afla de la fotograful Gabriel 
Alexe cum să imortalizezi strada 

și cum să vezi oamenii dincolo 

de clădiri, dar și care sunt 

detaliile tehnice de care trebuie 

să ții cont atunci când faci 

fotografie stradală. 

“Strada ți se dezvăluie ca un 

platou de filmare al unui gen 

de cinema, cinéma verité, ce 

transcende inclusiv partea de 

documentar dacă știi cum să te 

poziționezi în relație cu ea astfel 

încât tu să faci alegerile stilistice. 

Este  ofertantă, dar în același 

timp îți poate întinde multe 

capcane din punct de vedere 

estetic și subiectiv. Asta vreau 

eu să construiesc împreună cu 

imaginea, o relație de sinceritate 

și de lungă durată”, spune 

fotograful Gabriel Alexe.

Despre Gabriel Alexe
Pasiunea mea pentru imagine 
își are rădăcinile undeva 
în perioada liceului când 
prinsesem cumva microbul 
cinemaului – vedeam destul 
de multe filme și treptat am 
observat că atenția mea lasă 
acțiunea filmului în plan 
secund și mi se dezvăluia mult 
mai aproape de interesul meu 
morfologia cadrelor, mișcarea 
camerei și aspecte punctuale 
din imagine.  Începusem să văd 
“strada” din filme. 
Ulterior, am făcut multă 
fotografie stradală în București 
și am început să-mi planific 
călătorii prin Europa pentru 
a surprinde și alte locuri – 
Veneția, Napoli, Pompei, 
Budapesta, Berlin, Istanbul și, 
mai nou Beirut. În Beirut s-a 
născut și prima mea expoziție 
de fotografie stradală, “Beirut 
intim”, și în același timp a 
fost lansat official și proiectul 
Graphique.ro – un proiect ce 
își dorește să aducă în lumină 
o parte mai puțin cunoscută 
a fotografiei stradale – 
zona grafică a detaliilor si 
reinterpretarea acestora.

30 octombrie 2016
Locaţie workshop: Librăria 
Hecate (Strada Doctor 
Paleologu 26, București)
Durată: 3 ore (15:00 – 18:00)
Limbă workshop: română
Cost participare: 40 lei. 
Biletele se achiziționează 
prin eventbook.ro 
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Comentariul selecționerului 
Înainte de a începe filmările la seria ei 

de documentare dedicate locuitorilor 

unor sate tibetane, etnologul francez 

Marianne Chaud a locuit alături de 

aceștia cel puțin patru luni pe an, timp 

de mai mulți ani la rând, învățându-le 

dialectul, trudind alături de ei pe câmp, 

împrumutându-le uzanțele sociale. 

Astfel, Chaud încetează să fie un oaspete 

dintr-o țară îndepărtată, cu obiceiuri 

de neînțeles, și se confundă cu Angmo, 

numele ei tibetan. Acest tip de raport 

foarte special respiră în fiecare minut al 

filmelor ei. În lumea simplă în care Chaud 

e înlocuită de Angmo, lumea se termină 

la hotarul celui mai apropiat sat, dar 

fericirea pândește mereu după colț.

Himalaya, Tărâmul 
Femeilor și Noaptea 
Nomadă

DUMINICĂ, 30 OCTOMBRIE,
ORA 16.00, CINEMATECA EFORIE
SECȚIUNE: EXPLORATORII

În Himalaya, Tărâmul Femeilor, avem ocazia 

să descoperim Sking, unul dintre cele mai izolate 

sătuce din regiunea Zanskar, aflat la peste 4000 

de metri altitudine. Localnicii au numai trei luni la 

dispoziție să-și adune recoltele, din august până 

în octombrie. Bărbații sunt plecați, încercând 

să câștige bani, iar femeile - de toate vârstele - 

trudesc din zori până-n seară și sunt îngrijorate că 

le va prinde iarna înainte de a strânge provizii. Cel 

de-al doilea film inclus în acest double feature,

Noaptea Nomadă, ne poartă în ținutul îndepărtat 

Ladakh, unde cunoaștem comunitățile de nomazi 

care-și duc traiul pe aceste meleaguri. An de an, tot 

mai multe familii își vând turmele și pleacă la oraș, 

gonite de condițiile grele pe care le îndură. Tundup 

și familia sa trebuie să decidă dacă își vor părăsi 

pământurile, așa cum au făcut mulți alții înaintea 

lor, sau dacă vor rămâne în Tarnak. 

Titlu original: Himalaya, la Terre des Femmes 
Titlu engleză: Himalaya, Land of Women
Franța, 2008
Regie: Marianne Chaud
Documentar
Durata: 52 minute

Titlu original: La Nuit Nomade
Titlu engleză: Nomadic Nights
Franța, 2011
Regie: Marianne Chaud
Documentar
Durata: 53 minute

Premii și festivaluri:
Premiul publicului și marele premiu - Mountain 

Film Festival of Autrans // Premiul pentru 

cel mai bun film - Film Festival of Trento // 

Ethnographic Film Festival

Premii și festivaluri:
Premiul publicului - 

Trento Film Festival // 

Kathmandu International 

Film Festival // Film 

Festival of Graz
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Premii și festivaluri:
Manaki Brothers International 

Cinematographers’ Film Festival 2016 

Makedox 2016

Studenții - Furnici

DUMINICĂ, 30 OCTOMBRIE,
ORA 16.00, CINEMATECA UNION
SECȚIUNE: SOCIAL TRIP

Asemenea unor furnici care părăsesc mușuroiul 

atunci când mediul lor este în pericol, studenții 

din sud-estul Europei își părăsesc căminele pentru 

a găsi ceva mai bun în Statele Unite. Urmărim 

poveștile a trei studente macedonene ambițioase 

care învață să se descurce într-un mediu nou, 

complet diferit de cel care le era familiar. Oare chiar 

au găsit un loc mai bun? 

Titlu original: STUDaNTS
Macedonia, 2016
Regie: Tamara Kotevska
Documentar
Durata: 50 minute

Comentariul selecționerului 
Aventura americană a unor studente din 

Macedonia e urmărită cu umor negru și cu 

o detașare cu atât mai remarcabilă cu cât 

regizoarea Tamara Kotevska este totodată una 

dintre cele trei eroine ale filmului. Mulțumită 

programului Work&Travel, acestea au ocazia de 

a intra în câmpul muncii în stil mare, cu condiția 

să deprindă o calitate necesară, dar nu suficientă, 

anume obediența. Concluziile pe care suntem 

invitați să le tragem se referă mai puțin la calitățile 

și defectele tinerelor din Europa de Est (sau 

la capacitatea de adaptare pe care o necesită 

supraviețuirea ca emigrant în SUA) și mai ales la 

uimitoarele obiceiuri ale speciei homo sapiens, 

dintre care cea mai curioasă e munca.
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Nostalgia verii

DUMINICĂ, 30 OCTOMBRIE, ORA 18.00, CINEMATECA UNION
SECȚIUNE: FOCUS: ON THE ROAD

Sasha, o tânără de 30 de ani, moare subit în toiul 

verii. Dispariția acesteia îi apropie pe iubitul său, 

Lawrence, și pe sora sa, Zoé. Deși cei doi nu 

se cunosc foarte bine, suferința provocată de 

pierderea Sashei îi poartă împreună prin Berlin, Paris 

și New York. Trei veri petrecute în trei orașe diferite 

readuc lumina în viețile lor…

Titlu original: Ce Sentiment de L’ete
Titlu engleză: This Summer Feeling
Franța - Germania, 2015
Regie: Mikhaël Hers
Cu: Anders Danielsen Lie, Judith Chemla, 
Marie Rivière, Féodor Atkin
Dramă
Durata: 106 minute

Premii și festivaluri:
Rotterdam International Film Festival 2016 

IndieLisboa International Film Festival 2016 

Munich Intl Film Festival 2016 

Tokyo International Film Festival 2016

Comentariul selecționerului 
Deși Sasha moare într-una din primele 

scene ale filmului, personajul acesteia 

e prezent în cea mai mare parte din 

filmul lui Mikhaël Hers. Lawrence, 

prietenul ei, încearcă să treacă peste 

această pierdere, însă procesul lui de 

reacomodare e lung și traumatizant, 

cu atât mai mult cu cât trebuie să se 

gândească nu doar la el însuși, ci și la 

așteptările pe care ceilalți le au de la el. 

Asta face ca actul al treilea al filmului, 

când eroul nu face mare lucru în afară 

de aceea că reînvață să zâmbească, să 

ne pară un triumf cu atât mai mare.
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Latitudini

DUMINICĂ, 30 OCTOMBRIE, ORA 18,15, CINEMATECA EFORIE
SECȚIUNE: FOCUS: ON THE ROAD

Olivia este jurnalistă de modă și călătorește prin 

toată lumea în căutare de noi tendințe, în timp ce 

José, un fotograf renumit, străbate lumea la rândul 

său, încercând să surprindă imagini impresionante 

în cât mai multe țări. În timpul acestor călătorii, 

între Olivia și José se înfiripă o poveste de dragoste, 

drumurile celor doi intersectându-se în opt 

metropole, printre care Paris, Londra, Veneția, 

Istanbul și Buenos Aires.

Titlu original: Latitudes
Brazilia, 2014
Regie: Felipe Braga
Cu: Alice Braga, Daniel de Oliveira, 
Michel Noher, Elisa Volpatto
Dramă, romantic. Durata: 85 minute

Comentariul selecționerului 
Povestea de dragoste Oliviei și a lui José 

se derulează în opt orașe turistice și pe 

trei continente. Relația lor evoluează 

cu fiecare scurtă întâlnire, însă la final, 

despre ei nu aflăm mare lucru, în 

afară de ce simt și cred unul față de 

celălalt și a modului cum gestionează 

relațiile cu partenerii lor, în aceste 

condiții în permanentă modificare. Nu 

e întâmplător: miza filmului lui Felipe 
Braga e tocmai acest spectacol furnizat 

de doi tineri frumoși care călătoresc, 

muncesc și se îndrăgostesc.

Premii și festivaluri:
Prezentat în cadrul Festivalului 

Internațional de Film de la 

Locarno, 2014
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Solidream

DUMINICĂ, 30 OCTOMBRIE, ORA 20.00, CINEMATECA UNION
SECȚIUNE: EXPLORATORII

Trei prieteni din copilărie își urmează visul de a 

parcurge harta lumii pe bicicletă și se aventurează 

într-o călătorie de 54.000 de kilometri. Ei înfruntă 

arșița deșertului Atacama și a Marelui Deșert 

Victoria, străbat Antarctica, îndură umiditatea 

junglei amazoniene, construiesc o plută ca să 

vâslească pe Fluviul Yukon, traversează platoul 

Altiplano din Bolivia și Munții Tian Shan din 

Kîrgîstan. De-a lungul celor trei ani, încercările 

care le ies în cale temerarilor dezvăluie lucruri 

neașteptate despre trecutul lor. 

Titlu original: Solidream
Franța, 2014
Regie: Brian Mathé, Morgan Monchaud, 
Siphay Vera
Documentar
Durata: 92 minute

Concurs Pinguineala.ro
Vino la pelicula “Solidream” și  poți câștiga un premiu oferit de 

www.pinguineala.ro care constă într-un set format din tricou 

+ geantă + ochelari de soare cu ramă din bambus, numai 

bune pentru călătorul din tine. Detalii pe www.hiptrip.ro!

Premii și festivaluri:
Retours du Monde 2016 // Festival Au Bout 

du Rêve 2015 // Premiul Rising Star -  Canada 

International Film Festival 2015 // Premiul Sir 

Edmund Hillary Award - Mammoth Mountain 

Film Festival 2015 // Trofeul Planète Vélo 

Aventure - Festival Ici et là-bas 2016



Căpcăunii
ÎNCHIDEREA OFICIALĂ
DUMINICĂ, 30 OCTOMBRIE,
ORA 20.00, CINEMATECA EFORIE
SECȚIUNE: FOCUS: ON THE ROAD

Membrii trupei de teatru ambulant Cehov 

Cabaret sunt departe de a duce o viață 

anostă. Își poartă poveștile dintr-un oraș 

în altul, iar caravana nu rămâne niciodată 

prea mult în același loc. Excentrici și 

libertini, actorii trăiesc asemenea unui trib 

nomad. Ei sunt „căpcăunii”, giganții ce 

aduc fantasticul în viețile oamenilor care 

vin la spectacolele lor. Problemele nu 

întârzie să apară, odată cu nașterea unui 

copil și reapariția unei foste iubiri.Titlu original: Les Ogres 
Titlu engleză: Ogres
Franța, 2015
Regie: Léa Fehner
Cu: Adèle Haenel, Marc Barbé, François 
Fehner, Marion Bouvarel, Inès Fehner
Dramă. Durata: 144 minute

Premii și festivaluri:
Big Screen Award - Rotterdam International 

Film Festival 2016  // Mențiune specială 

(competiția internațională) - Odessa 

International Film Festival 2016 // Golden Swan 

- Cabourg Romantic Film Festival 2016 

Pleci de la HipTrip, într-o aventură
cu destinaţie necunoscută
Vino la pelicula “Căpcăunii” și „ia-ţi viza de 

cinefi l” şi poți pleca de la cinematograf direct 

într-o aventură cu destinație necunoscută. 

Compania aeriană BlueAir oferă biletele de 

avion, iar portalul de rezervări turistice Vivolis.ro 

face cinste cu cazarea la destinația fi nală. Detalii 

pe www.hiptrip.ro!

Organizator: Fundația OVI
Președinte: Ovidiu Ioan Dumitru

Echipa Festivalului: 
Cristian Curus - Director Festival

Catalin Olaru - Selecționer

Mădălina Matei - Coordonator Festival

Monica Felea - Coordonator Comunicare

Anca Macoviciuc - Responsabil Online & Social Media

Mihaela Danga - Coordonator Subtitrări

Larisa Baltă - Coordonator Foto

Iustin Șurpănelu - Coordonator Making Of

Contact: festival@hiptrip.ro
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