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Uman la modul radical, un tratat curajos despre relația
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Spune-mi cum m-ai iubit, ca să înțeleg cum să iubesc.
Împreună, o regizoare și personajele sale se aventurează într-o cercetare personală despre
intimitate. La frontiera fluidă dintre realitate și ficțiune, TOUCH ME NOT survolează călătoriile
emoționale ale Laurei, lui Tomas și Christian, oferind o perspectivă profund empatică asupra vieții
lor. Nevoia de intimitate, dar și frica profundă de ea, îi face să încerce să-și depășească modelele
vechi, mecanismele de apărare și tabuurile, să taie cordonul și să se elibereze în sfârșit.
TOUC H M E N OT urmărește procesele prin care putem descoperi intimitatea în cele mai

neașteptate moduri, prin care putem iubi pe cineva fără să ne pierdem pe noi înșine.

T H E H O L LY W O O D R E P O R T E R – D E B O R A H YO U N G

K I N O Z E I T — B E AT R I C E B E H N

Un tur de forță captivant. O explorare a sexualității care deschide noi orizonturi, la granița incertă dintre
ficțiune și realitate. Nu e loc pentru pudoare în TOUCH ME NOT, un film luminat în care protagoniștii
se confruntă cu plăcerile și suferințele propriilor corpuri goale și a felului în care se raportează la ele.
Acest debut în lungmetraj al tinerei regizoare și scenariste române Adina Pintilie, care apare ea însăși
în film, frapează prin inteligență, siguranță de sine și originalitate.

TOUCH ME NOT de Adina Pintilie nu e doar un film. E o experiență. Atât de intimă și de profundă încât

fie ieși rapid din cinema pentru că nu poți suporta intensitatea acelei intimități, fie îți asumi riscul de a
căuta răspunsuri la întrebările pe care le pune. TOUCH ME NOT este o călătorie la capătul sinelui. Dar,
ca film, este concomitent un experiment curajos care aduce în cinema teme, oameni, corpuri și emoții
pe care altfel nu le-ai întâlni niciodată.

S P I E G E L O N L I N E — A N D R E A S B O R C H O LT E

G I O N A A N A Z Z A R O — D I R E C TO R V E N I C E C R I T I C S W E E K

Cinema unic și curajos la modul substanțial, care te atinge în cel mai adevărat sens posibil.

Cu o îndrăzneală extremă – atât din punct de vedere formal, cât și politic, – TOUCH ME NOT pune în
discuție chestiuni legate de dorință și corporalitate. Asumându-și riscuri în termeni de mizanscenă,
abordare performativă și proceduri de observare/documentare, Adina Pintilie creează un film-obiect
care eludează toate încercările de categorizare de până acum, o provocare radicală pentru sistemul
binar al discursului sexual și necropoliticii sale dominante. TOUCH ME NOT ne invită să ne îmbarcăm
într-o călătorie profundă.

I N D I E W I R E – DAV I D E H R L I C H

Cu toată nuditatea și fetișurile sale, acest film inclasabil este definit de o inocență aproape copilărească.
În același timp terapeutic și uman la modul radical, enigmatic și superb de direct, construit, dar
ireproșabil de real, TOUCH ME NOT este un tratat curajos despre relația stranie (și deseori înstrăinată)
pe care oamenii o au cu propriile corpuri. Abordând subiectul cu detașarea antiseptică a omului de
știință și cu căldură tămăduitoare – deseori simultan – Pintilie ne arată cum mulți dintre noi am devenit
prizonieri ai carcaselor de carne, izolați de noi înșine și de ceilalți din cauza rușinii sau traumelor sau
a unei combinații tragice dintre cele două.
S I G H T & S O U N D — PAU L O ’ C A L L AG H A N

Un experiment temerar... TOUCH ME NOT atinge coarda sensibilă a celor care s-au zbătut să-și
înțeleagă sau să-și exprime propria identitate... Însă spectatorii aventuroși, oricare ar fi credințele lor,
ar face bine să se apropie cu mintea deschisă de această celebrare bine intenționată, neobosit de
curioasă, a sexualităților feminine și minoritare.

T H E F I L M S TAG E — E D F R A N K L

Filmul articulează faptul că putem fi mai fericiți dacă ne cunoaștem corpul și că societatea face ca
intimitatea să pară tabu și un lucru de care trebuie să ne fie teamă. E un film care te mișcă prin
atitudinea sa pozitivă față de corp... În lumea amețită de viteză a social media, în care intimitatea poate
fi pierdută prin Tinder-izarea găunoasă a relațiilor, și în care discursul sexualității se schimbă continuu,
cel mai recent prin mișcarea #MeToo, filmul Adinei Pintilie este demn de laudă pentru că își ia timp
să se concentreze pe caracteristicile umane de bază, dar nu mai puțin semnificative, ale modurilor în
care relaționăm unii cu alții.

NOTA REGIZOAREI
Când aveam douăzeci de ani, credeam că
știu totul despre dragoste, despre cum ar
trebui să arate o relație intimă sănătoasă,
despre cum funcționează dorința. Astăzi,
după douăzeci de ani de încercări și tribulații,
certitudinile pe care le aveam atunci despre
intimitate și-au pierdut conturul și au devenit
din ce în ce mai complexe și neliniștitor de
contradictorii. Ca o reflexie a acestei căutări
personale, TOUCH ME NOT este o cercetare
artistică a dorinței umane și a (in)abilității de a
atinge sau a fi atins, de a avea contact.
Intimitatea joacă un rol central în experiența de a
fi om, avându-și rădăcinile în legăturile inițiale —
fizice, emoționale și psihologice — dintre mamă
și nou-născut. Prin acest atașament primar,
copilul ia primul contact cu lumea și începe săși construiască un simț al sinelui. Acest contact
inițial formează creierul copilului, influențând
profund încrederea de sine, așteptările sale față
de ceilalți și, mai târziu, modul în care formează
relații și abordează intimitatea ca adult.
Dincolo de rolul său crucial în formarea
identității, o intimitate sănătoasă la nivel
individual are implicații majore la nivel
comunitar, permițând dezvoltarea unei rețele
psihosociale de ființe umane conectate prin
atașamente emoționale solide.

ADINA PINTILIE

Intimitatea disfuncțională în nucleul familiei
produce un teren fertil pentru conflicte,
abuzuri, discriminări și prejudecăți la un nivel
mai larg, social și politic.
TO U C H M E N OT își propune să devină un

spațiu pentru (auto)reflecție și transformare, în
care privitorul este provocat să-și adâncească
perspectivele asupra naturii umane, să-și
reevalueze experiențele și ideile despre
relațiile intime, cu accent pe de-obiectivizarea
și personalizarea schimburilor dintre oameni,
stimularea curiozității asupra diversității
“celuilalt” și abilitatea empatică de a ne plasa
în pielea celui diferit de noi. Sunt de părere
că înțelegerea naturii umane și exercitarea
capacității de a-l percepe pe celălalt ca pe un
alt eu, ca o altă posibilitate a propriului nostru
sine, poate avea o putere transformatoare
esențială, atât a sinelui nostru interior, cât și
a modului în care interacționăm cu ceilalți.
După cum obser vă Gus tav Landauer:
“Societatea nu este ceva care poate f i
schimbat printr-o revoluție, ci este o condiție,
o anumită relație între ființele umane, un mod
al comportamentului uman; o putem modifica
doar prin schimbarea modului nostru de a
interacționa, prin comportamentul nostru
diferit”.

K I N O Z E IT

TOUCH ME NOT nu e doar un film. E o experiență. Atât de intimă și de

profundă... o călătorie la capătul sinelui.

SCRISOARE DESCHISA
...Pe măsură ce treceau anii, când mă confruntam cu viața reală, o întrebare
începea să mă tulbure tot mai mult: de ce intimitatea aduce cu sine atât de multă
frică, vină, neîncredere, singurătate? De ce este fiecare moment fericit umbrit
de teama că se va termina în curând? Uitându-mă la propria mea experiență și a
celor apropiați mie, am început treptat să mă îndoiesc de toate concepțiile mele,
cândva atât de clare, despre viață, normalitate, dragoste etc. Așa a început o
lungă călătorie de explorare a sinelui.
Pe parcursul ei, am descoperit căile complexe prin care abilitatea noastră de a
fi intimi ca adulți este influențată atât de mult de copilăria noastră și mai ales de
legătura noastră primară cu mama. Un prieten drag, psihoterapeut, a formulat-o
astfel: “Spune-mi cum ai fost iubit ca să-ți spun cum iubești”. Cu cât mai timpurie
este experiența, cu atât e mai adâncită în subconștient, imprimându-se în
modelele noastre comportamentale, care influențează în mod profund viața
noastră adultă, părerea noastră despre noi înșine și despre ceilalți în intimitatea
noastră, fără să fim măcar conștienți de aceste lucruri.
Și iată-mă aici, în plin proces de lucru asupra mea, tăind în sfârșit cordonul
ombilical pentru a scapă de tot ce mă ține în loc legat de intimitatea mea, de
creativitatea mea, să fiu liberă și să mă dezvolt. TOUCH ME NOT e parte din
exact această explorare personală, punând sub semnul întrebării în primul rând
propria mea viziune despre intimitate. Toți acești protagoniști au nevoie de
intimitate, dar se tem profund de ea, sunt blocați în modele vechi și mecanisme
de apărare, în strânsa confruntare dintre conexiune și autonomie, dintre ce oferă
și ce primesc, dintre imaginea lor despre intimitate și realitatea ei. Să iubești
pe altul fără să te pierzi pe tine, dilema centrală a intimității, se află în miezul
cercetării mele, atât aici, în acest film cât și în viața mea.
F R AG M EN T DIN Î N S EM N Ă RIL E R EGIZOA R EI

M I H A I C H I R I LOV – D I R E C TO R A RTI S TI C
TR A N S I LVA N I A I NTE R N ATI O N A L F I LM F E S TI VA L

Un film unic și esențial în peisajul cinematografic românesc.
Un film curajos, fără plasă de protecție, atins de un simț extraordinar
al inocenței și purității. Privindu-l, ne putem privi pe noi înșine.
D M OV I E S

Un film care te va atinge.
Te va îmbrățișa, mângâia, împunge, te va lovi în față
și te va face să strigi de bucurie și de furie.

C I N E U RO PA

O explorare dificilă, stimulatoare, relevantă a intimității și a ideii de sine,
TOUCH ME NOT este un film provocator, care deschide noi drumuri
prin estomparea graniței dintre realitate și ficțiune.

DESPRE REALITATE SI FICTIUNE
Ca cineast, întotdeauna am fost interesată în mod special de relația mea intimă cu realitatea.
Lucrez foarte mult cu lucruri reale și nu cred că există o graniță între realitate și ficțiune, există
doar cinema ca experiență subiectivă a realității.
Nivelul principal în care dialecticile “realitate versus ficțiune” intră în joc este procesul de a face
un film: nu numai în ceea ce privește utilizarea potențialului creativ al locațiilor și evenimentelor
reale, ci mai ales în lucrul cu personajele. Distribuția este o combinație de actori profesioniști și
neprofesioniști. Pentru a construi personaje bazate pe mediul emoțional real al participanților și
pentru a dezvălui straturi tot mai adânci ale personajelor, am aplicat metode experimentale ale
atelierelor de improvizație, precum constelații familiale, reconstituiri, “înscenarea” realității, jurnale
intime, interpretarea viselor și fanteziilor personajelor. Ficțiunea funcționează ca un cadru de lucru
cu realitatea, oferind în același timp un spațiu sigur, de protecție pentru cei care își asumă riscul de
a se deschide și de a-și împărtăși sufletul cu noi în acest proces.
E adevărat că “aleg” o persoană pentru a întrupa un “personaj”, dar personajul devine “real” în
timp ce lucrez cu istoria particulară a persoanei care îl încorporează, ale cărei amintiri personale,
vise, vieți devin astfel o parte hibridă a corpului emoțional al personajului. Ființa umană de pe
ecran este o creatură nouă, complexă, plină de contradicții, un hibrid între propriul meu material și
propria sa biografie.

În desfășurarea acestui proces, ceea ce pentru mine e în același timp fascinant și profund este
modul neașteptat în care realitatea și ficțiunea se oglindesc și se influențează reciproc, cum
limitele dintre ele devin din ce în ce mai vagi, cum experiența cinematografică poate schimba
realitatea și invers, atât pentru personaje, cât și pentru mine, ca cineast.
De-a lungul acestui proces am descoperit treptat că toți acești oameni se confruntă, de fapt,
în diverse forme, cu aceeași izolare, că sunt prinși în aceeași capcană, între o nevoie profundă
de intimitate și o mare frică față de ea. Totuși, nu mă interesează deloc un simplu “inventar
al singurătății”. Ceea ce mă fascinează și mă atrage profund sunt căile neașteptate prin care
oamenii încearcă să iasă din închisoarea interioară și să se reconecteze cu propriile trupuri și
emoții. Descopăr iar și iar că în miezul celui mai intrigant și adesea scandalos comportament
uman există, de cele mai multe ori, o nevoie profundă de a iubi și de a fi iubit(ă).
Călătoria emoțională cu personajele din TOUCH ME NOT îmi dezvăluie multe despre propriile
mele mecanisme subconștiente de apărare și proiecție, preconcepții, percepții distorsionate ale
intimității, comportamente iraționale, mă văd reflectată în fiecare dintre aceste ființe umane, în
diferite momente/perioade din viața mea, ca într-o oglindă fragmentată, realizată din bucăți de
sticlă reale sau posibile. “ Doamna Bovary sunt eu” — sau cu siguranță aș putea fi eu.

“N-am jucat ‘un rol’, am analizat sentimentele și situațiile — pe care le-am împărtășit cu camera — și i-am
încredințat Adinei materialul haotic. Ea e cea care i-a dat formă după aceea. Nu eu. Nu cred că am spus sau
m-am gândit vreodată ‘Laura ar putea sau n-ar putea face acest lucru’, deoarece — ca și în viață — limitele
sunt acolo unde ți le pui tu. Și, fără îndoială, limitele ei vor fi într-o oarecare măsură și ale mele. Am îndrăznit
să fac și să împărtășesc lucruri în jurnalele pe care le-am filmat și am descoperit modalități de exprimare pe
care nu m-aș fi gândit niciodată că le voi găsi. Cred că această cercetare personală oferă o anumită calitate a
participării în film. În ciuda disconfortului, m-am simțit în siguranță și m-am bucurat de acest proces. Am putut
să mă ascund în spatele Laurei, să fac și să trăiesc lucruri la care n-aș fi îndrăznit nici măcar să mă gândesc.
Acest lucru mi-a permis să explorez și să descopăr zone în care nu m-aș fi gândit niciodată să merg.”

LAURA BENSON
L AURA BENSON este o actriță bilingvă engleză/franceză care trăiește

la Paris din 198 1 . A studiat la prestigiosa școală de teatru “Nanterre
Amandiers”, condusă de Patrice Chéreau și Pierre Romans. Primul ei film
a fost Hôtel de France (1987 ) în regia lui Patrice Chéreau. A debutat
în teatru interpretând rolul Annei Petrovna în Platonov, de Cehov, piesă
regizată tot de Patrice Chéreau (1987) . Pe scenă a lucrat, printre alții, cu
regizori precum Pierre Romans, Luc Bondy, Irina Brook și Stuart Seide. În
2003 , împreună cu Nathalie Bensard, a conceput și a fost co-scenaristă
a George piesă pe care a produs-o cu propria companie de teatru.
Interpretarea sa i-a adus o nominalizare la premiile Molières în 2005 . A
jucat în The Lover de Stephen Frears. Printre filmele sale se mai numără
I WANT TO GO HOME (1990) de Alain Resnais, READY-TO-WEAR (1994) de
Robert Altman și THE AMERICAN (2004) de Patrick Timsit.

“Am fost întotdeauna fascinat de procesul de transformare interioară.
De scoaterea umbrelor la lumină. TOUCH ME NOT a fost o ocazie
unică de a continua această muncă în fața camerei, un proces care
a fost în același timp înfricoșător și incitant. Acest proces de lucru
la granița flexibilă dintre realitate și ficțiune mi-a oferit un spațiu
protector și mi-a păcălit propria minte să creadă că “joc” pe altcineva.
Când, în realitate, propriul meu subconștient aducea la suprafață
lucruri cu care mă confruntam. Adina este o maestră a creării acestui
spațiu sacru în care pierzi toate direcțiile și uiți cine ești, nu mai știi
dacă te mai afli în realitate sau ficțiune. Intri într-un montagne russe
de sentimente și emoții și ieși la celălalt capăt transformat, cu multe
întrebări noi și cu un film. N-aș putea să cer mai mult.“

TÓMAS LEMARQUIS
După ce a copilărit în Islanda și Franța, TÓMAS LEMARQUIS a studiat
teatru la Cours Florent din Paris și la Școala de Arte Frumoase din
Reykjavík, Islanda. A explorat diferite practici șamanice și terapii
alternative, procesul său de dezvoltare personală combinând cercetarea
spirituală cu experimentarea artistică. Este cunoscut pentru rolul său
principal din filmul islandez NÓI ALBÍNÓI (2003). A apărut și în filme
precum SNOWPIERCER, X-MEN: APOCALYPSE și BLADE RUNNER 2049.

CHRISTIAN
BAYERLEIN &
GRIT
UHLEMANN
Spirite libere, inimi deschise, Ambasadori ai
Awesomenessului, CHRISTIAN BAYERLEIN și
GRIT UHLEMANN au o relație plină de inspirație
din 2014. Sunt activiști convinși ai drepturilor
omului, călători pasionați ai globului și
exploratori avizi ai intimității. Avocați vocali ai
drepturilor persoanelor cu dizabilități, pentru
accesibilizare și o mai bună integrare în
comunitate, au un interes particular în relația
dintre sexualitate și dizabilitate. Christian scrie
un blog pe această temă intitulat Kissability.
de. Cei doi țin, de asemenea, conferințe pe
acest subiect și participă la proiecte culturale
care se concentrează pe perspectivele
pozitive asupra corpurilor cu abilități
diferite și asupra felurilor în care acestea
pot fi îmbunătățite. Deschiși la experimente,
construiesc încredere și aduc în relație
abilitățile lor diferite pentru beneficiul mutual.
Acest lucru ar putea să sune evident și normal
pentru cele mai multe cupluri. Dar când
dizabilitatea intră în joc, apar prejudecăți pe
care ei doresc să le depășească prin puterea
lor inspirațională — sau, mai simplu, trăindu-și
viața și vorbind despre asta.

“Nu mă tem că voi fi atacat — eu sau acest film. Adina, dacă te vor acuza că exploatezi ființe
umane vulnerabile, cum ar fi cele cu dizabilități, să fii sigură că oamenii care arată cu degetul
sunt chiar cei care nu au nicio idee despre dizabilitate, despre ce simțim noi, ce avem nevoie sau
ne dorim. Ei au propriile lor preconcepții despre persoanele cu dizabilități. Pretind că ne privesc
ca pe niște ființe vulnerabile care trebuie protejate. Dar, de fapt, se uită de sus la noi. Și eu, ca
oricine altcineva, am dreptul să mă bucur de corpul meu, să-mi explorez sexualitatea și să mă
prezint ca o ființă sexuală. Cred că este important să arătăm că noi, persoanele cu dizabilități,
avem aceleași dorințe, vise, răspunsuri la stimuli ca toată lumea”.

HANNA HOFMANN
HANNA s-a prezentat lumii ca transsexuală acum 11 ani, după 20 de ani
de căsătorie într-o viață și o piele în care nu s-a simțit niciodată acasă.
Și-a dorit dintotdeauna să fie femeie, în ciuda faptului că natura i-a oferit
un corp masculin viguros. La vârsta de 50 de ani, HANNA a decis în cele
din urmă să-și asume riscul de a deveni ceea ce își dorește cu adevărat:
a renunțat la căsătorie și a început o nouă viață ca femeie. Tot atunci a
început să practice munca sexuală.
Parteneră de conversație inteligentă și fermecătoare, HANNA trece
elegant de la referințe filosofice la experiențe profesionale (muncește
ca agent imobiliar și, în restul timpului, ca escortă), la criza politică și
economică din Germania și Europa. A fost, de asemenea, activistă
pentru drepturile muncitorilor sexuali și al minorităților sexuale, ca
membru executiv al BEDS (Berufsverband Erotische Und Sexuelle
Dienstleistungen) și oferă consultanță psihologică colegilor transsexuali.
Contrar preconcepțiilor generale, principalul ei motiv de a practica
munca sexuală nu sunt banii. Serviciile de escortă au jucat un rol
esențial în formarea identității sale, oferind un cadru eliberator și
inspirațional în care și-a putut explora preferințele sexuale și fanteziile,
puterea seducției, vulnerabilitățile și feminitatea. De asemenea,
HANNA aduce argumente în favoarea calităților terapeutice ale muncii
sale sexuale, atât pentru ea, cât și pentru client. Serviciile de escortă
oferite de HANNA sunt un amestec neobișnuit de jocuri erotice de rol
și de consiliere psihoterapeutică, având de multe ori efecte benefice
de recâștigare a încrederii de sine pentru clienții săi, care se simt
recunoscuți și asigurați că fanteziile și dorințele lor nu sunt “greșite”, ci
sunt, de fapt, moduri sănătoase de a se explora pe ei înșiși.

SEANI LOVE

IRMENA
CHICHIKOVA
IRMENA Chichikova a debutat pe scenă în “
The Art of Sweeping Things Under the
Rug (2008) , pentru care a primit o nominalizare
la IKAR (2009) și premiul pentru cel mai bun rol
principal feminin la premiile de teatru ASKEER
(2009). La scurt timp, a jucat în Nirvana (2009),
iar în anul următor în Construction of the
Liberated Imagination (2010), piesă bazată
pe opera lui Eugen Ionescu. A jucat apoi în
Duck Hunting (2012), de Alexander Vampilov,
la Teatrul Național Bulgar. În 2012 a creat rolul
principal în filmul I AM YOU, pentru care a
primit aprecierea criticilor și a câștigat premiul
pentru cea mai bună actriță la Festivalul
Național de Film Golden Rose. În 2014 a apărut
în VIKTORIA, care a avut premiera la Sundance
Film Festival World Competition. Anul următor
a apărut în SOUND HUNTERS și în 20 17 în
OMNIPRESENT de Ilian Djevelekov.

Născut în Australia, S E A NI LOVE este escortă
masculină, specializat în călătorii erotice folosind
suprapunerile minunate dintre Kink Conștient, BDSM
și Neo-Tantra. Cu educație în consiliere, teatru, Tantra
Urbană și multe alte modalități hands-on și handsoff, Seani a câștigat numeroase distincții, printre care
Sex Worker of the Year la Sexual Freedom Awards
din Londra, 2015 . Pentru a crea moduri intense de
empowerment, vindecare și auto-descoperire, munca
sa combină tehnici din ritualuri erotice, sensibilitate
extremă la consimțământ și limite și psihologie
jungiană. În calitate de facilitator în cadrul unor ateliere
internaționale, Seani Love a sprijinit multe persoane în
călătoria lor spre empowerment, exprimare sexuală,
conștientizare a corpului și dragoste de sine.
“Vremurile se schimbă. Intrăm într-o nouă fază în care
noi, ca specie, începem să înțelegem mult mai bine
impulsurile sexuale pe care le avem. Fetișurile nu
mai sunt văzute ca trăsături disfuncționale, ci din ce
în ce mai mult ca aspecte sănătoase ale unei vieți
sexuale normale. Dacă încercăm să explorăm în
mod conștient fanteziile noastre sexuale, explorăm
de fapt o parte a minții noastre subconștiente și
astfel câștigăm intuiții personale, auto-cunoaștere
și înțelepciune în legătură cu călătoriile noastre
prin lume. Aducem procesarea subconștientului
în mintea conștientă pentru a înțelege, explora și
câștiga o conștiință de sine mai adâncă.”

BIOGRAFIA REGIZORULUI

ADINA PINTILIE
Absolventă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică din București în
2008, ADINA PINTILIE este o tânără cineastă și artistă vizuală care a câștigat numeroase
premii la festivaluri internaționale de film. La granița dintre ficțiune, documentar și artele
vizuale, munca ei este neobișnuită în noul peisaj al cinematografiei românești, distingându-se
printr-un stil vizual personal, curajul de a experimenta cu limbajul cinematografic și de a
explora psihicul uman fără compromisuri.
ediumetrajul său DON’T GET ME WRONG (produs de Aristoteles Workshop, susținut de ARTE
France, Centrul Național al Cinematografiei și Televiziunea Română) a avut premiera la Locarno în
2007 în cadrul competiției Filmmakers of the Present, a fost prezentat la IDFA — Best of Fests 2007
și a câștigat premiul Golden Dove pentru cel mai bun documentar la Dok Leipzig 2007. DON’T GET
ME WRONG a fost selectat/premiat la peste 50 de festivaluri internaționale de film, printre care:
Salonic, Montpellier, Trieste, Namur, Documenta Madrid, München, Moscova, Sarajevo, Varșovia,
Cracovia, Docupolis Barcelona etc.
OXYGEN, cel mai recent mediumetraj al său, a avut premiera la Rotterdam Tiger Awards Short
Film Competition în 2010 și a fost prezentat la festivaluri internaționale precum Buenos Aires
BAFICI, Montpellier, Thessaloniki, Tampere, Bilbao etc.. OXYGEN a fost nominalizat la Premiul
pentru Cel Mai Bun Film Scurt și pentru Premiul Tânăra Speranță la Premiile GOPO 2011 .
Ultimul ei scurtmetraj, DIARY#2 , o coproducție România/Olanda, a câștigat Premiul ZONTA la
Festivalul Internațional de Scurt Metraj OBERHAUSEN (2013) și a fost prezentat la Festivalul de
Film de la Sofia — Cele mai bune scurt metraje din Balcani (2014), la Festivalul Internațional
de Scurt Metraj Belo Horizonte (2013) și altele. Precedentul ei scurtmetraj, SANDPIT # 186
(co-regizor: George Chiper) a fost premiat la Locarno (2008), în secțiunea Author’s Shorts, a
câștigat Premiul Runner Up la Festivalul Internațional de Film de la Miami (2009) și mențiunea
specială Director Biography la Festivalul Internațional de Film de la Trieste (2009).

PRODUCATORI
BIANCA OANA
BIANCA OANA produce, dezvoltă și promovează din 2009 filme de artă multi-premiate, printre
care TOTO ȘI SURORILE LUI, de Alexander Nanau, o coproducție internațională a Strada Film,
Alexander Nanau Production, HBO Europe, în asociere cu RTS-Radio Television Suisse,
TVO Canada, YLE Finlanda, distribuit internațional prin Autlook Filmsales.
TOTO ȘI SURORILE LUI a avut premiera mondială la Festivalul de Film de la San Sebastian în 2014

și a câștigat Marele Premiu la Festivalul de Film de la Angers, Premiul Golden Eye la Festivalul de
Film din Zürich, premiul pentru cel mai bun documentar la Festivalul de Film de la Varșovia. De
asemenea, a fost prezentat în festivaluri majore de film precum Hot Docs, Dok Leipzig, Tribeca,
Stockholm și multe altele. TOTO ȘI SURORILE LUI a fost nominalizat la Premiile Europene de Film
pentru cel mai bun documentar, la premiul LUX și a rulat în cinematografele din Franța și Japonia,
cu peste 15.000 de bilete vândute, fiind lansat ulterior și pe DVD.
TURN OF THE LIGHTS, de Ivana Mladenovic
TURN OF THE LIGHTS a debutat la Festivalul de Film Tribeca din New York – Viewpoints 2012 .

Filmul a câștigat Inima Orașului Sarajevo pentru cel mai bun documentar la Festival de Film de la
Sarajevo și a obținut premiul pentru Cel Mai Bun Regizor de la Zagreb Dox.
EU CÂND VREAU SĂ FLUIER, FLUIER, de Florin Șerban,
o coproducție româno-suedeză realizată de Strada Film și The Chimney Group

EU CâND VREAU SĂ FLUIER, FLUIER a avut premiera la Berlinale 2010 . Filmul a câștigat Marele
Premiu al Juriului la Berlinale și a primit Premiul Alfred Bauer pentru Inovație în 2010 .
Din 20 1 5 , BIANC A OANA este producător Manekino Film pentru filmul TOUCH ME NOT.
BIANCA OANA este interesată să descopere cineaști cu o viziune artistică deosebită, indiferent
de mediul pe care aceștia aleg să-l exploreze.

PHILIPPE AVRIL
PHILIPPE AVRIL este în primul rând un iubitor de cinema, preocupat să descopere noi talente și
să guste diversitatea lumii. Locuiește în Strasbourg (Franța) din 1974.
Primele sale coproducții internaționale au fost realizate cu regizori de film din Europa Centrală
și de Est precum: Dušan Hának (PAPER HEADS, 1994, Slovacia), Petr Václav (MARIAN, 1996,
Republica Cehă), Valdas Navasaitis (KIEMAS, 1999, Lituania), Bakhtyiar Khudojnazarov (LUNA
PAPA, 1999, Tadjikistan). Din 1997, a început să exploreze coproducții cu producători asiatici: Park
Kwang-su (THE UPRISING, 1997, Coreea de Sud), Aoyama Shinji (EUREKA, 2000, Japonia), Garin
Nugroho (A POET, 2001, Indonezia), Sabiha Sumar (KHAMOSH PANI, 2003, Pakistan), Vimukthi
Jayasundara (LANDUL FORSAKEN, 2005, Sri Lanka, BETWEEN TWO WORLDS, 2009, Sri Lanka,
CHATRAK, 2011, India), Murali Nair (VIRGIN GOAT, 2010, India), Wang Bing (THE DITCH, 2010,
China), Pepe Diokno (ABOVE THE CLOUDS, 2014, Filipine), Katsuya Tomita (BANGKOK NITES, 2016,
Japonia) și Phuttiphong Aroonpheng (MANTA RAY, 2018, Thailanda). Începând cu anii 2000, a
co-produs împreună cu regizori din Orientul Mijlociu și Africa: Monika Borgmann și Lokman Slim
(MASSAKER, 2005, TADMOR, 2016, Liban), Haile Gerima (TEZA, 2008, Etiopia), Malek Bensmaïl
(CHINA IS STILL FAR, 2009, Algeria), Licínio Azevedo (THE TRAIN OF SALT AND SUGAR, 2016,
Mozambic). Alte coproducții (în principal franțuzești și europene) includ: COLOSSAL YOUTH, de
Pedro Costa (Portugalia, 2006), LA FINE DEL MARE, de Nora Hoppe (Germania, 2006), WELCOME
TO BATAVILLE, de François Caillat (Franța, 2007 ), THE DAY WILL COME, de Susanne Schneider
(Germania, 2009), END OF SILENCE, de Roland Edzard (Franța, 2011), THE FIFTH SEASON, de
Peter Brosens și Jessica Woodworth (Belgia, 2012), LEFT FOOT RIGHT FOOT, de Germinal Roaux
(Elveția, 2013), BETWEEN 10 AND 12, de Peter Hoogendoorn (Olanda, 2014), HUNTING SEASON,
de Natalia Garagiola (Argentina, 2017).
În total, din 1992 până în 2018 , PHILIPPE AVRIL a contribuit până acum la 44 de filme de autor din
întreaga lume: 15 ca producător executiv, 26 în calitate de co-producător, 3 ca producător asociat.
Câteva statistici: 35 de filme de lung metraj și 9 documentare; 17 debuturi regizorale și 9 producții
secundare; 23 de co-producții în afara Europei. Multe dintre acestea au fost premiate la Cannes,
Veneția, Berlin, Locarno și la alte festivaluri.

COMPANII DE PRODUCT,IE

MANEKINO FILM - ROMANIA

AGITPROP - BULGARIA

Bucharest based independent production company, aimed to create and
promote innovative cinema and filmmakers with strong personal views on
contemporary reality, MANEKINO FILM was created by the filmmakers Adina
Pintilie and Marius Iacob, setting an official frame for their more than ten years of
creative team work. MANEKINO FILM’s productions have been selected/awarded
in many prestigious international film festivals such as Locarno, Rotterdam,
IDFA Amsterdam, Sarajevo, Dok Leipzig, Moscow, Visions du Reel Switzerland,
Krakow, Thessaloniki etc.

AGITPROP este probabil cea mai premiată companie bulgară de producție de film. AGITPROP
a produs un număr impresionant de filme — documentare creative și filme de ficțiune
cu un stil auctorial puternic, printre care și multipremiatele producții: GEOR GI A ND THE
BUTTERFLIES (câștigător IDFA), THE MOSQUITO PROBLEM AND OTHER S TORIES (Cannes),
CORRIDOR # 8 (Berlinale), OMELETTE (Sundance), LOVE & ENGINEERING (Tribeca NY, Karlovy
Vary). AGITPROP a produs primul conținut bulgar original pentru HBO și National Geographic.
AGITPROP tocmai a produs filmul de ficțiune THE INFINITE GARDEN al renumitului regizor de
teatru Galin Stoev. În prezent, compania filmează un serial TV dramatic, FATHER’S DAY, produs
pentru Televiziunea Națională Bulgară, prezentat la Venice Gap Financing Market, Serie Series
și multe altele. Printre partenerii TV ai AGITPROP se numără: Channel 4, Sundance Channel,
ZDF, ARTE, MDR, WDR, SVT, PBS, YLE.

www.manekinofilm.ro

ROHFILM PRODUCTIONS - GERMANIA
Companie specializată în coproducții internaționale, ale cărei titluri recente
s-au bucurat de un neașteptat succes la public și de recunoaștere în circuitul
festivalurilor internaționale de film: THREE PEAKS (Premiul criticilor Variety,
Locarno 2017 ), THE YOUNG K ARL MARX (selecție oficială la Berlinale 2017 ),
LUNCHBOX de Ritesh Batra, LORE (Premiul Publicului la Locarno, 2012 ), SNOW
(Marele premiu Semaine de la Critique, Festivalul de Film de la Cannes 2008 ).

www.agitprop.bg

PINK - CZECH REPUBLIC

Companie independentă de producție din Strasbourg creată în 2003 de Philippe
Avril și Francisco VillaLobos, gestionată în prezent de către Catherine Buresi
împreună cu Philippe Avril ca șef al departamentului de dezvoltare și producție.
Mereu interesați de cinematografia mondială și de descoperirea de noi talente
(Natalia Garagiola, Adina Pintilie și Phuttiphong Aroonpheng, printre cele
mai recente), compania se axează în prezent pe coproducții europene și pe
dezvoltarea de noi formate.

PINK este o companie de producție din Praga, fondată în 2009 de Alžběta Karásková și Radovan
Síbrt. Principalul ei focus este producția de filme documentare și ficțiune, precum și campanii
comerciale de fotografie și televiziune. PINK reprezintă, de asemenea, fotografi și regizori
creativi din Cehia și din străinătate și produce proiecte audio-vizuale și non-profit. Recent, PINK
a participat la producția unui documentar cinematografic, MON AMOUR, în co-producție cu
HBO Europe și Libra Films, care a debutat la Dok Leipzig 2016. De asemenea, a co-produs o
serie de trei părți 1968mm, difuzată de ARTE în primăvara anului 2018. În prezent, PINK dezvoltă/
produce mai multe proiecte, printre care se numără și documentarele WHEN THE WAR COMES,
în regia lui Jan Gebert, co-produs de HBO Europe și Hulahop (filmul a deschis secțiunea
Panorama Dokumente la Berlinale 2018); THE TAP TAP/LUST FOR LIFE, regizat de Radovan Síbrt,
co-produs de HBO Europe; și DON’T GAZE LONG INTO THE ABYSS, regizat de Mohammadreza
Farzad. Pe lângă acestea, compania lucrează la un debut de lungmetraj, IMAGES OF LOVE, al
regizorului polonez Tomasz Wiński. Scopul principal al companiei de producție PINK este de a
căuta noi talente și de a produce documentare creative și filme artistice.

www.lfetranger.fr

www.bypink.cz

www.rohfilm.de

LES FILMS DE L'ÉTRANGER - FRANTA

DISTRIBUTIE
LAURA BENSON
TÓMAS LEMARQUIS
CHRISTIAN BAYERLEIN
GRIT UHLEMANN
ADINA PINTILIE
HANNA HOFMANN
SEANI LOVE
IRMENA CHICHIKOVA
RAINER STEFFEN
GEORGI NALDZHIEV
DIRK LANGE
ANNETT SAWALLISCH

scenariul, regia și montajul
produs de
co-producători

cu sprijinul

cu participarea
au contribuit
în cooperare cu
director de imagine
compozitor
muzică adițională
design de sunet
mixaj de sunet
înregistrare audio
casting
supervizare scenariu
costume
machiaj
coafor
producător delegat
producător de linie
manageri de producție
comunicare & PR
producători asociați
dezvoltat cu sprijinul

ECHIPA

prezentat la
distribuție internațională

ADINA PINTILIE
MANEKINO FILM – BIANCA OANA, PHILIPPE AVRIL, ADINA PINTILIE
ROHFILM PRODUCTIONS – BENNY DRECHSEL
PINK – RADOVAN SÍBRT & ALŽBĚTA KARÁSKOVÁ
AGITPROP – MARTICHKA BOZHILOVA
LES FILMS DE L’ÉTRANGER – PHILIPPE AVRIL
ROMANIAN FILM CENTER, EURIMAGES, MITTELDEUTSCHE MEDIENFÖRDERUNG
TORINOFILMLAB, CZECH FILM FUND, BULGARIAN NATIONAL FILM CENTER
EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
HBO ROMANIA, ROMANIAN TELEVISION SOCIETY
SENSIBLU, CHRISTIAN TOUR
THE POST REPUBLIC
GEORGE CHIPER-LILLEMARK
IVO PAUNOV
EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN
DOMINIK DOLEJŠÍ
MAREK POLEDNA
VESELIN ZOGRAFOV
FLORENTINA BRATFANOV, TANJA SCHUH, MAYA SERRULLA
MAGDALENA ILIEVA, IVAN KOTSEV
ANDRA BĂRBUICĂ
MARIA PITEA
IOANA COVALI
ALEX GHERASE, MILEN IVANOV
MONICA LĂZUREAN-GORGAN
BIANCA OANA
CĂTĂLIN NEAGOE, NICOLE ZSCHERNY
CRISTIAN NEAGOE
KARSTEN FRANK, NEDA MILANOVA, ANNE GRANGE, ANAMARIA ANTOCI
LAURA GEORGESCU-BARON, ANCA VLĂSCEANU, ANA ALEXIEVA
CREATIVE EUROPE MEDIA, TORINOFILMLAB
ATELIER DE LA CINÉFONDATION (FESTIVAL DE CANNES)
CINEMART (IFF ROTTERDAM), CINELINK (SARAJEVO IFF)
S.E.E. CINEMA NETWORK, BINGER FILMLAB, NIPKOW PROGRAMM
THE VENICE GAP FINANCING MARKET 2016
DOC & FILM INTERNATIONAL

