Povestea primei mele călătorii se pierde într-o
ceață de silabe rătăcite, senzații amorfe și
bucurii fulgurante. Posibil să fi fost în Covasna,
unde se prea poate să fi aflat ce se întâmplă
când ții musai să culegi o urzică, dar nu bag
mâna în foc. Ce știu sigur e că, odată cu primele
vacanțe petrecute cu părinții, s-a născut o poftă
pe cât de greu de potolit, pe atât de chinuitoare.
La fel și cu primul film văzut vreodată, care se
poate să fi fost Unora le place jazzul, Ali Baba
și cei 40 de hoți cu Fernandel sau orice dramă
socialistă cu activiști pe șantier. Cum, necum,
atunci când nu călătoresc sau mă uit la filme,
am petrecut și petrec neverosimil de mult timp
planificând (alte călătorii, alte vizionări).
Iar mai nou, le planific și pe ale altora. Cu
un program din care fac parte 13 filme în
premieră națională, cu producții de Oscar, cu
documentare relevante social și filme de la
Veneția, Cannes, Berlin sau Rotterdam.
În fond, fiecare film e o formă de călătorie și
fiecare călătorie are filmul ei. Doar o metaforă?
Nu și la HipTrip, unde filmele se văd cu
curiozitate de globetrotter și toate călătoriile
sunt cu happy end.

Cătălin Olaru
critic de film și director
artistic HipTrip Travel
Film Festival
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Pop Aye, propunerea Singapore
pentru Premiile Oscar 2018, deschide
HipTrip Travel Film Festival 2017
JOI, 23 NOIEMBRIE, ORA 20.00
CINEMATECA EFORIE
SECȚIUNE: FOCUS: ASIA
PREMIERĂ NAȚIONALĂ
Thana este un arhitect care simte că se
apropie de sfârșitul carierei. Într-o zi, din
pură întâmplare, îl revede pe elefantul
său din copilărie, Pop Aye. Cuprins de
fericire, Thana îl cumpără pe Pop Aye și cei
doi pornesc într-o călătorie de-a lungul
Thailandei, în căutarea fermei unde și-au
petrecut împreună primii ani din viață.
Titlu original: Pop Aye
Singapore – Thailanda, 2017
Regie: Kirsten Tan
Cu: Thaneth Warakulnukroh,
Penpak Sirikul
Cu: Dramă
Durată: 102 min

Premii și festivaluri:
Propunerea statului Singapore la premiul
Oscar pentru cel mai bun film străin
Marele Premiu la Zurich Film Festival
Premiul secțiunii Big Screen Competition la
International Film Festival Rotterdam
Premiul pentru cel mai bun scenariu în
cadrul secțiunii World Cinema Dramatic la
Sundance Film Festival
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Presa internațională 
„Omul și elefantul formează un cuplu inedit, comic
și enigmatic în același timp, melancolic și tulburător.
Filmul cochetează cu convențiile narative, fără să poată
fi încadrat într-un format anume" (Manohla Dargis,
New York Times)
„Debutul în lungmetraj al lui Kirsten Tan e o călătorie
la care merită să te înhami. (...) Tan infuzează suflet și
spirit într-o poveste binecunoscută, cea a împrietenirii
dintre un om și un animal. (...) Rezultatul, deși nu
îl apropie de un feelgood movie convențional, va
încălzi și cel mai împietrit suflet" (Michael Nordine,
Indiewire)
„Nimic nu e pe fugă, totul e de neuitat. (...) Ochiul atent
al directorului de imagine Chananun Chotrungroj
conlucrează cu sensibilitatea regizoarei, pentru a da
o tușă subtil suprarealistă cadrelor cu orașul dezvoltat
pe verticală sau cu peisajele rurale încărcate de ceață.
(...) Fiecare personaj și relație manifestă o complexitate
fascinantă" (Sheri Linden, The Hollywood Reporter)

Rio Verde,
timpul tribului Yakuruna

JOI, 23 NOIEMBRIE, ORA 20.00, CINEMATECA UNION
SECȚIUNE: ETNO TRIP
PREMIERĂ NAȚIONALĂ
Rio Verde, timpul tribului Yakuruna
reprezintă o călătorie poetică în inima
junglei amazoniene. Documentarul tratează
percepția asupra timpului în trei sătuce unite
de apele Amazonului și îl fac pe spectator să
se piardă într-un tărâm locuit de șamani și
societăți arhetipale.

Premii și festivaluri:
Prezentat în cadrul secțiunii Forum a Festivalului
de Film de la Berlin. Participări la festivalurile de
film din Viña del Mar (Chile), Durban (Africa de
Sud), Guadalajara (Mexic), Lima (Peru), Matsalu
(Estonia), Bozcaada (Turcia).

Titlu original: Green River:
the time of the Yakurunas
Peru, 2017
Regie: Alvaro și Diego
Sarmiento
Gen: Documentar.
Durată: 70 min.

„În aceste comunități, cei care rămân sunt
bătrânii. Copiii și tinerii merg la școală în orașele
cele mai apropiate. Ce se va întâmpla când
bătrănii vor muri? Cu atât mai mult cu cât copiii
nu vor să se întoarcă în aceste comunități rurale.
În plus, industria extractivă și poluarea sunt tot
atâtea motive pentru care oamenii își părăsesc
satele. Cu toate acesta, decizia de a nu beneficia
de avantajele modernității este una voluntară. Cu
toții ar trebui să-i respectăm pe membrii acestor
triburi." (Álvaro Sarmiento)
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Cyclique

Titlu original: Cyclique
Titlu engleză: Cyclic
Elveția, 2015
Regie: Frédéric Favre
Gen: Documentar
Durată: 71 min.

VINERI, 24 NOIEMBRIE, ORA 18.00
CINEMATECA EFORIE
SECȚIUNE: EXPLORATORII
*PREMIERĂ NAȚIONALĂ
*Proiecția va avea loc în prezența
regizorului FRÉDÉRIC FAVRE
Un documentar emoționant despre procesul de
maturizare pe care îl traversează Caroline, Raph
și Matila, trei curieri pe bicicletă din Lausanne.
Caroline și-a terminat studiile în jurnalism,
dar o macină ideea de a lucra într-un birou de
acum înainte. Raph nu intenționează să renunțe
la pasiunea sa, dar simte că a ajuns să își testeze
limitele. Matila tocmai ce a intrat în domeniul
ciclo-curieratului și se pregătește să descopere
această lume unică. Un film despre greutățile
pe care le întâmpinăm înainte de a ne găsi un
loc în lume.

Premii și festivaluri:
Participări la Festival del film
Locarno (secțiunea Panorama
Suisse), Visions du Réel (Nyon,
Elveția), DOK.fest München,
Festival des films du monde
Montréal, Berner Filmpreis Festival.

6

„Curierii pe bicicletă vorbesc adesea despre
meseria lor ca despre un drog de care e
imposibil să te lași. Dar ceea m-a interesat
în primul rând a fost să spun povestea
oamenilor, mai mult decât a profesiei
lor. Pentru mine, subiectul filmului nu e
ciclo-curieratul, ci acesta joacă rolul unei
metafore a tinereții și a idealismului care o
caracterizează, cu libertatea, dinamismul
și autonomia ei" (Frédéric Favre)

România, 2016
Regie: Vlad Petri,
Vlad Ursulean
Gen: Documentar
Durată: 60 min.

La pas pe litoral
VINERI, 24 NOIEMBRIE, ORA 18.00
CINEMATECA UNION
SECȚIUNE: EXPLORATORII
*Proiecția va avea loc în prezența
regizorului VLAD URSULEAN
Documentaristul Vlad Petri și jurnalistul Vlad
Ursulean și-au luat rucsacurile în spate și au
pornit-o pe jos de la Sulina la Vama Veche,
să vadă „întâlnirea pământului cu apa, linia
care atrage și inspiră oamenii, îi ajută să se
regăsească și să se-mbete.”

„Am pornit pe malul mării, cu rucsacii-n
spate, de la Sulina la Vama Veche. Vrem
să vedem litoralul românesc pustiu și
aglomerat, cu cormorani și cocalari, boemi și
bețivi, pescari și peturi…
O să ținem un jurnal de călătorie, o să
postăm instantanee pe Facebook și poate
la final strângem totul într-un documentar"
(Vlad Petri)
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Sufletul pe sfoară
VINERI, 24 NOIEMBRIE, ORA 20.00,
CINEMATECA EFORIE
SECȚIUNE: FOCUS: ASIA
PREMIERĂ NAȚIONALĂ

Titlu original: Pisheng shang de hun
Titlu engleză: Soul on a string
China, 2016
Regie: Zhang Yang
Cu: Kimba, Quni Ciren, Siano
Dudiom Zahi, Solange Nima
Gen: Dramă
Durată: 142 min.

După ce descoperă o relicvă în gura unei căprioare pe care o vânase, Taibei, un cowboy
tibetan singuratic, se aventurează într-o călătorie mistică de-a lungul Tibetului, pentru a
ajunge la muntele lui Buddha. Această călătorie nu va fi deloc ușoară, întrucât Taibei ajunge
să fie însoțit de Joan, o femeie teribil de încăpățânată, și de Pu, un elf clarvăzător cam prostuț.
Pe deasupra, doi frați însetați de răzbunare pleacă, la rândul lor, pe urmele lui Taibei. Sufletul
pe sfoară este cel de-al doilea film în care regizorul Zhang Yang abordează subiectul culturii
tibetane, după Cărările sufletului (Paths of the soul), prezentat în premieră națională anul
trecut în cadrul HipTrip Travel Film Festival.

Premii și festivaluri:
Premiul pentru cea mai bună imagine la
Shanghai International Film Festival.
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Presa internațională 
„Regizorul Zhang Yang evită tentația facilă a
confruntărilor pline de energie, optând pentru un
discurs alegoric, cu imagini pitorești, umor sec și plot
twisturi karmice. (...) Având drept decor peisaje vaste
și nelocuite care fac ca trecutul și prezentul să poată
fi ușor de confundat, acest film stilizat împrumută
din genul western, personajele aflându-se în conflict
și cu elementul uman, și cu natura. (...) Cu toate
acestea, Zhang rescrie convențiile revenge movieului, adăugând fiecărei lupte o dimensiune spirituală.
(...) Punctul forte este imaginea lui Guo Daming, care
suprinde lacurile, deșerturile și munții Tibetului cu
cadre aeriene cu tonuri dramatice de roșu intens și
ocru morbid" (Maggie Lee, Variety)
"Peisajele Tibetului au fost rareori zugrăvite în culori
atât de frapante" (David D'Arcy, Screen Daily)

Călătorii cinema-ului
VINERI, 24 NOIEMBRIE, ORA 20.00, CINEMATECA UNION
SECȚIUNE: EXPLORATORII. PREMIERĂ NAȚIONALĂ

Filmat pe o perioadă de cinci ani,
Călătorii cinema-ului ne prezintă
povestea cinematografelor ambulante din
India. Documentarul premiat la Cannes
explorează felul în care este dusă mai
departe o tradiție de peste șapte decade,
în contextul în care tehnologia digitală
atrage din ce în ce mai tare publicul, iar
camioanele, proiectoarele și rolele de
film pe care le folosesc cinematografele
ambulante sunt tot mai învechite.
"O minune a creativității, o bijuterie a viziunii
artistice" (E. Nina Rothe, Huffington Post)
"Un documentar înțelept și elegiac" (David
Ehrlich, Indiewire)

Premii și festivaluri:
Mențiunea Specială a categoriei L'Œil d'or
(premiul pentru cel mai bun documentar din toate
competițiile) la Festival de Cannes 2016.
Premiat la New Hampshire, Anchorage, Batumi,
DocEdge (Noua Zeelandă), Hawaii, Mumbai, Royal
Antropological Institute Film Festival (Marea Britanie).
Competiția principală DOK.fest München 2016.

"Bijuteria ascunsă a Cannesului (...)
Deși ar fi putut fi o cronică tristă a
dificultăților cu care se confruntă
o industrie odinioară înfloritoare,
Călătorii cinema-ului e un triumf
mulțumită modului în care suprinde
magia acestei experiențe colective
care e vizionarea de filme"
(Alex Ritman, The Hollywood
Reporter)

Titlu original: The cinema
travellers
India, 2016
Regie: Shirley Abraham și
Amit Madheshiya
Gen: Documentar
Durată: 96 min
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Comori
SÂMBĂTĂ, 25 NOIEMBRIE, ORA 11.00
CINEMATECA EFORIE
SECȚIUNE: HIP KIDS
PREMIERĂ NAȚIONALĂ
Jacinta (6 ani) este ghidul nostru în aventura
fraților Dylan (6 ani), Andrea (11 ani) și Lucas
(2 ani și jumătate), care se mută într-un
sătuc pescăresc de pe coasta Pacificului.
Copiii încearcă să-și facă noi prieteni și,
înainte de toate, să afle unde este ascunsă
comoara piratului Francis Drake, îngropată
acum câteva secole.

Premii și festivaluri:
Prezentat în cadrul secțiunii Generation
la Festivalul Internațional de Film de la
Berlin 2017

Titlu original: Tesoros
Titlu engleză: Treasures
Mexic, 2017
Regie: María Novaro
Cu: Jacinta Chávez de
León, Dylan Sutton-Chávez,
Andrea Sutton-Chávez
Gen: Film pentru copii
Durată: 96 min
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În coardă
SÂMBĂTĂ, 25 NOIEMBRIE, ORA 18.00
CINEMATECA EFORIE
SECȚIUNE: EXPLORATORII
PREMIERĂ NAȚIONALĂ
*Proiecția va avea loc în prezența
regizorului FRÉDÉRIC FAVRE
Timp de un an și jumătate, cineastul Frédéric
Favre urmărește drumul parcurs de trei
schiori în pregătirea lor pentru Patrouille des
Glaciers, o cursă de ski extrem de dificilă ce
se desfășoară în Alpii Elvețieni. Florence vrea
să participe în memoria tatălui său, dar nu
este obișnuită cu lucrul în echipă. Guillaume
este o persoană foarte competitivă și
încearcă să găsească echilibrul între
familie, muncă și pasiunea pentru munte.
Antoine a ieșit recent dintr-un program de
dezintoxicare și vrea să demonstreze că
poate fi un om de bază în cadrul societății.
O explorare intimă a motivațiilor celor trei
protagoniști și a felului în care îi transformă
această aventură.

Titlu original: Encordés
Titlu engleză: Roped up
Elveția, 2017
Regie: Frédéric Favre
Gen: Documentar
Durată: 106 min

Premii și festivaluri:
Visions du Réel (Nyon, Elveția),
secțiunea Grand Angle
Competiția principală DOK.fest
München

Presa internațională 
„Un film maiestuos și misterios (...) Performanța
regizorală rezidă în a transcrie în imagini decorul
alpin magnific, dar mai ales peisajele mentale
tainice ale protagoniștilor (angoasele lor,
obiectivele lor personale), care devin
personaje în sine"
(Georgia Del Don, cineuropa.org)
„Sincer și tușant"
(Sarah Wicky, Le Nouveliste)
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Rost. 12 Hotare
SÂMBĂTĂ, 25 NOIEMBRIE, ORA 18.00
CINEMATECA UNION
EVENIMENT SPECIAL
Premii și festivaluri:
*Proiecția va avea loc în prezența Pelicam International
membrilor echipei de filmare
Film Festival 2016
Trăim ultimele momente ale culturii
românești tradiționale. 5 tineri aleg să
îi păstreze memoria. O călătorie care
dezvăluie motivele alegerilor lor. Filmul
capturează episoade emoționante ale unui
univers care se încăpățânează să reziste.
Rost. 12 hotare este un proiect mix de
fotografie și film, rezultatul a doi ani de
călătorii în România. Filmul este însoțit de
albumul foto.
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Titlu original: Rost. 12 Hotare
România, 2016
Regie: Ana Maria Pîrvan
Gen: Documentar liric
Durată: 60 min.

Rubedenie
SÂMBĂTĂ, 25 NOIEMBRIE, ORA 20.00, CINEMATECA EFORIE
SECȚIUNE: SOCIAL TRIP
PREMIERĂ NAȚIONALĂ
Willington este îndrăgostit nebunește de
Mariana. Marianna este însărcinată cu
verișorul lui Willington, René, și se pregătește
să se căsătorească cu acesta. Willington
decide să recâștige inima fostei sale iubite,
dar în sătucul în care locuiesc izbucnește un
conflict violent cu o grupare paramilitară și
viețile tuturor sunt puse în pericol.

Premii și festivaluri:
Propunerea Columbiei la premiul Oscar pentru
cel mai bun film străin. Prezentat în cadrul
programului Giornate degli autori, în cadrul
Mostra Internazionale del cinema di Venezia.
Presa internațională 
„Hibridul columbian de dramă și thriller Pariente nu e o
plăcere vinovată, e pur și simplu o plăcere." (Boyd van
Hoeij, The Hollywood Reporter)
„Iván D. Gaona face o treabă excelentă ca regizor de
actori neprofesioniști (localnici din orășelul Güepsa,
unde Gaona și-a filmat scurtmetrajele). Colaborările
lui anterioare cu directorul de imagine Juan Camilo
Paredes pică și ele bine, dat fiind că Parientes își trage
o bună parte din sevă dintr-un limbaj vizual care pune
în contrast lumina cu întunericul. (...) Muzica sprijină
considerabil înțelegerea personajelor și locul lor în
societate" (Jay Weissberg, Variety)

Titlu original: Pariente
Titlu engleză: Guilty Men
Columbia, 2017
Regie: Iván D. Gaona
Cu: Willington Gordillo,
Leidy Herrera, René Diaz
Calderón
Gen: Dramă
Durată: 115 min.
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Ideea unui lac
SÂMBĂTĂ, 25 NOIEMBRIE, ORA 20.00
CINEMATECA UNION
SECȚIUNE: SOCIAL TRIP
PREMIERĂ NAȚIONALĂ
Inès, o fotografă în vârstă de 35 de ani,
traversează o perioadă dificilă și hotărăște
să lanseze un volum de poezii și fotografii
realizate de-a lungul anilor. Pe măsură ce
conturează cartea, ajunge să conștientizeze
felul în care i-a fost influențată munca de
trecutul personal: relația cu mama sa, rolul pe
care l-a avut căminul lăsat în urmă și dispariția
tatălui său în 1977, în timpul regimului
dictatorial.

Titlu original: La idea de un lago
Titlu engleză: The idea of a lake
Elveția – Argentina, 2016
Regie: Milagros Mumenthaler
Cu: Carla Crespo, Rosario Blefari
Gen: Dramă
Durată: 82 min.
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Premii și festivaluri:
Nominalizări la Festival del film Locarno,
IndieLisboa International Independent
Film Festival, San Sebastián International
Film Festival. Inclus în programul Busan
International Film Festival și Festival
Internacional de Cine de Mar del Plata.

Presa internațională 
„Ca un puzzle nesfârșit, La idea de un lago ne
așterne sub ochi o sumedenie de mici fragmente
ale unei realități nedeterminate, formate din
amintiri, senzații, fantasme și speranțe. (...)
Narațiunea nonlineară urmărește traseul
aleatoriu al rememorărilor, de la casa de pe malul
lacului, la apartamentul din oraș al lui Inés, de la
copilăria ei, la statutul de mamă pentru care se
pregătește. La idea de un lago este un film despre
intimitate, în care senzorialul e invocat pentru
a transmite cantitatea imensă de efort pe care
trebuie să-l depună cei lăsați în urmă de dispariția
tatăluI, pentru a adăuga culoare într-o existență
monotonă și gri. Astfel, scenariul plin de culoare,
aproape baroc, dacă nu chiar almodovarian, al
filmului, se situează în viu contrast cu gravitatea
temei, amintindu-ne că imaginația poate servi
drept antidot împotriva disperării și a întunericului"
(Giorgia Del Don, cineuropa.org)
„Capacitatea cineastului argentinian de a evoca
nostalgia după cei ce nu mai sunt e nemărginită"
(Javier Ocaña, El País)

Îmblânzitorul de reni

Titlu original: Cloudboy
Belgia - Suedia - Norvegia Olanda, 2017
Regie: Meikeminne Clinckspoor
Cu: Sara Sommerfeld, Geert
Van Rampelberg, Mikkel Gaup,
Daan Roofthooft, Ayla Gáren
Audhild P. Nutti
Gen: Film pentru copii
Durată: 77 min

DUMINICĂ, 26 NOIEMBRIE, ORA 11.00
CINEMATECA EFORIE
SECȚIUNE: HIP KIDS
Niilas e un băiat de 12 ani care a trăit la
oraș cu tatăl său de când se știe și abia
dacă își cunoaște mama. Vara asta, Niilas
trebuie să călătorească, împotriva voinței
lui, în Laponia. Acolo, mama sa și noua ei
familie trăiesc printre Sami – un popor de
crescători de reni. În pofida unei primiri
călduroase, Niilas se închide în sine.
Singura persoană care poate ajunge la el
e sora lui vitregă, Sunnà. Migrația renilor
e în plină desfășurare iar Niilas trebuie să
dea și el o mână de ajutor. Când un ren
dispare, Niilas se alătură căutărilor, iar un
elan impresionant îi tot taie calea în cele
mai neașteptate momente. Treptat, băiatul
își descoperă rădăcinile, care par a fi mai
puternice decât și-ar fi imaginat vreodată.
Contrar așteptărilor sale, Niilas are parte de
cea mai frumoasă vară a vieții lui.
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Nopți luminoase
DUMINICĂ, 26 NOIEMBRIE, ORA 18.00
CINEMATECA EFORIE
SECȚIUNE: EXPLORATORII
PREMIERĂ NAȚIONALĂ
Michael, un inginer stabilit în Berlin,
află că trebuie să plece în Norvegia, la
înmormântarea tatălui său. Când sora sa nu
vrea să-l însoțească, Michael pleacă la drum
alături de fiul lui, Luis, un adolescent de 14
ani de care nu a fost niciodată apropiat.
Michael încearcă să schimbe dinamica
relației lor în timpul acestor zile în care vor
străbat împreună nordul Norvegiei, dar prima
călătorie a celor doi se dovedește a fi mai
dificilă decât s-ar fi așteptat. Nici Michael,
nici Luis, nu sunt obișnuiți să interacționeze
zilnic, iar băiatul îi poartă ranchiună tatălui
său pentru anii în care l-a neglijat. În ciuda
barierelor pe care le are de înfruntat, Michael
este determinat să scape de tiparul relației
tată-fiu care s-a perpetuat în familia sa.

Titlu original: Helle Nächte
Titlu engleză: Bright Nights
Germania – Norvegia, 2017
Regie: Thomas Arslan
Cu: Georg Friedrich, Tristan
Göbel, Marie Leuenberger
Gen: Dramă
Durata: 86 min.
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Premii și festivaluri:
Ursul de Argint pentru cel mai bun actor
(Georg Friedrich), nominalizat la Ursul de
Aur pentru cel mai bun film la Berlinale

Presa internațională 
„Regizat cu sensibilitate, filmat cu
claritate și finețe, fără să supraliciteze
emoțional, cu muzica semnată de unul
dintre cei mai promițători compozitori
de muzică de film din Europa."
(Lee Marshall, Screen Daily)

Donkeyote
DUMINICĂ, 25 NOIEMBRIE, ORA 18.00
CINEMATECA UNION
SECȚIUNE: SOCIAL TRIP
PREMIERĂ NAȚIONALĂ

Manolo se bucură de traiul simplu pe care
îl duce în sudul Spaniei. Are două pasiuni
- animalele sale, preferatul fiind măgarul
Gorrión (Vrabie), și plimbările în natură.
Manolo decide să nu respecte sfatul
doctorului și pleacă într-o ultimă drumeție
în Statele Unite, în care plănuiește să refacă
celebrul Trail of Tears (Drumul Lacrimilor), un
traseu greu, de peste 2200 de mile. Desigur,
Manolo nu se poate aventura fără măgarul
său Gorrión, așa că cei doi pornesc la drum.

Titlu original: Donkeyote
Germania – Regatul Unit – Spania, 2017
Regie: Chico Pereira
Cu: Paca Molera Pereira, Mamen Gómez
Heredia, Manuel Molera Aparicio
Gen: Docu-ficțiune
Durată: 86 min.

Presa internațională 
"Călătoria lui Manolo este punctul de plecare al unei povești
despre un colț de univers care merită să fie cunoscut, având
în centru conflictul vechi de când lumea dintre dorința
de libertate și legile economiei. Mai mult decât un basm
nostalgic, este un portret al efectului mantrei schimbării. Din
acest punct de vedere, scena finală e elocventă: există încă
mori de vânt pe lume, dar va exista mereu și un Don Quijote
gata să le înfrunte" (Roberto Oggiano, cineuropa.org).
"Povestea cu potențial comercial
ridicat a unui bătrân cu un vis, un
câine și un măgar e un exemplu
strălucit de hibrid între documentar
și ficțiune" (Liam Lacey,
povmagazine.com).

Premii și festivaluri:
Premiul pentru cel mai bun
documentar la Edinburgh
International Film Festival,
Premiul Publicului la Festival de
Málaga.
Nominalizări la BAFTA Scotland
(Premiul pentru cel mai bun
film), Rotterdam International
Film Festival (Big Screen Award),
San Francisco International Film
Festival (Golden Gate Award).
Proiectat la Hot Docs (Toronto,
Canada) și Filmfest München.
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Insula și balenele
DUMINICĂ, 25 NOIEMBRIE, ORA 20.00
CINEMATECA UNION
SECȚIUNE: ETNO TRIP
PREMIERĂ NAȚIONALĂ

Titlu original: The Island and the
Whales
Regatul Unit – Danemarca, 2016
Regie: Mike Day
Gen: Documentar
Durată: 84 min.

Vânătorii de balene din Insulele Feroe văd
vânătoria ca pe o parte esențială a vieții
lor, dar, atunci când un profesor face o
descoperire sumbră despre efectele poluării
apelor maritime, comunitatea realizează
că schimbările de mediu reprezintă o
amenințare colosală.

Presa internațională 
„„Documentar etnografic și totodată mostră de
cinema de artă, The Island and the Whales e de
o frumusețe care îți taie răsuflarea. (...) Sensibil
și intens senzorial, filmul oferă o experiență
cinematografică infinit mai gratifiantă decât
majoritatea documentarelor cu tematică
ecologică" (John DeFore, The Hollywood
Reporter)

Premii și festivaluri:
Emerging International Filmmaker Award la
Hot Docs (Toronto, Canada).
Marele Premiu al Juriului la DOC NYC.
Premii la Phoenix Film Festival și RiverRun
International Film Festival, nominalizări la
BAFTA Scotland, Edinburgh International
Film Festival, Zurich Film Festival.

20

Cântecul scorpionilor
DUMINICĂ, 26 NOIEMBRIE, ORA 20.00
CINEMATECA EFORIE
SECȚIUNE: FOCUS: ASIA
PREMIERĂ NAȚIONALĂ
„Cântecul Scorpionilor” este povestea
unei iubiri întortocheate, a răzbunării și
a puterii tămăduitoare a unui cântec.
Nooran, o femeie lipsită de griji și sfidător
de independentă care face parte dintr-un
trib, învață arta străveche a leacului. Bunica
sa cunoaște cântecul scorpionilor și poate
vindeca oameni cu ajutorul lui. Când
Aadam, un negustor de cămile, aude vocea
lui Nooran, se îndrăgostește nebunește
de ea. Înainte ca între cei doi să se înfiripe
o poveste de iubire, Nooran este trădată
și otrăvită. Femeia ajunge să plece într-o
călătorie periculoasă, în încercarea de a se
salva și de a-și găsi răzbunarea.
IA-ȚI VIZA DE CINEFIL LA HIPTRIP ȘI PLECI
ÎNTR-O DESTINAȚIE SURPRIZĂ CU BLUEAIR ȘI
VIVOLIS.RO!
Pentru că anul acesta motto-ul HipTrip este „Ia-ţi
viza de cinefil”, spectatorii care vin la proiecțiile
noastre pot pleca de la cinematograf direct într-o
aventură cu destinație necunoscută.
Tot ce trebuie să faci este să cumperi un bilet
la cel puțin una dintre proiecțiile din cadrul
festivalului vândute pe Eventbook.ro, prin
partenerii Eventbook sau direct la sălile de
cinematograf în perioada desfășurării festivalului,
23-26 noiembrie 2017.
Duminică, 26 noiemebrie, în cadrul galei de
închidere a festivalului, de la ora 20:00 la Cinema
Eforie, vom trage la sorți o serie de bilet, aflând
astfel fericitul câștigător al unui city break într-o
destinație necunoscută.

Titlu original: The song of scorpions
Elveția – Franța – Singapore, 2017
Regie: Anup Singh
Cu: Golshifteh Farahani, Irrfan Khan,
Waheeda Rehman, Tillotama Shome
Gen: Dramă
Durată: 119 min.

Presa internațională 
„Filmul ar fi putut cu ușurință să se
transforme într-o melodramă, dar regia
lui Singh e cât se poate de sigură; în
plus, e dublată de o distribuție extrem
de bine aleasă. Golshifteh Farahani își
trăiește personajul la fel de intens, chiar
și când viața pare să o doboare. Un Irrfan
Khan pansiv face din Aadam un personaj
fermecător și sensibil, de care e greu să
te desprinzi chiar și atunci când afli că
nu e tocmai un sfânt, așa cum ai fi crezut
inițial. Cântecele superbe presărate prin
film adaugă o dimensiune suplimentară
unei povești accesibile și agreabile,
un imn închinat vieții" (Allan Hunter,
Screen Daily)

Premii și festivaluri:
Nominalizat la premiul Piazza
Grande la Festival del film
Locarno.

Compania aeriană BlueAir oferă biletele de avion,
iar portalul de rezervări turistice Vivolis.ro face
cinste cu cazarea la destinația finală.
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Pur și simplu șic...absolut unic!
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.

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.

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.

Șos. București-Ploiești, nr. 155, Sector 1, București
www.events.vivolis.ro
events@vivolis.ro

HIPTRIP TRAVEL FILM FESTIVAL ESTE
UN PROIECT AL FUNDAȚIEI OVI
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