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Data/Ora 10:00 12:30 15:00 17:00 19:30 22:00

Vineri, 29 mai

Prima zi De iarnă 
(il primo giorno 

d’inverno, italia, 84’) 
[022]

eija-Liisa ahtiLa
exPerimente 

cinematOgrafice 
(cinematic Works, 

finlanda, 105’) [023]

ruPtura 
(scratch, Polonia, 89’) 

[024]

ganes 
(finlanda, 110’) [025]

tărâmuL PieiLOr rOșii 
(Birdwatchers,  

italia, Brazilia, 108’) 
[026]

aL nOuăLea cer 
(Wolke neun, 

germania, 98’) [027]

sâmbătă, 30 mai
ascunzișuL 

(il nascondiglio, italia, 
s.u.a., 100’) [122]

thOmas 
(finlanda, 70’) [123]

străini 
(strangers, israel, 
franța, 84’) [124] 

sOra Katiei 
(Katia’s sister, Olanda, 

85’) [125] 

astree și ceLaDOn 
(Les amours d’astree et 
celadon, franța, 107’) 

[126]

9.99 $ 
(israel, australia, 78’) 

[127]

Duminică, 31 mai
minOes 

(Olanda, 91’) [222] 
Proiecții pentru copii

ia-mă și Du-mă 
DeParte 

(Prendimi e portami via, 
italia, 95’) [223]

străini 
(strangers, israel, 
franța, 84’) [224]

munteLe DesPăDurit 
(treeless mountain, 

s.u.a., coreea de sud, 
89’) [225]  

Proiecții pentru copii

treaBă De BărBat 
(a man’s job, finlanda, 

100’) [226]

ceaLaLtă 
(L’autre, franța, 97’) 

[227]

Luni, 1 iunie

 
haOs Liniștit 

(caos calmo, italia, 107’) 
[322]

PierDe-Vară 
(the Worthless, 

finlanda, 119’) [323]

umBra cărții sfinte 
(shadow of the holy 
Book, finlanda,  90’) 

[324]

eu, tu și tOți cei 
Pe care îi știm 
(me and You and 

everyone We Know, 
s.u.a., 91’) [325] 

Proiectii pentru copii

caLimuchO 
(Olanda, 93’) [326]

WinniPeg-uL meu 
(my Winnipeg, canada, 

80’) [327]

marți, 2 iunie

DragOste De-O Vară 
(my summer of Love, 
marea Britanie, 84’) 

[422] 
Proiecții pentru copii

POsiBiLitatea 
unei insuLe 

(La possibilite d’une ile, 
franța, 95’) [423]

Lacrimi De aPriLie 
(tears of april, 

finlanda,109’) [424]

sOra Katiei 
(Katia’s sister, Olanda, 

85’) [425] 
Proiecții pentru copii

Pamânt înghețat 
(frozen Land, finlanda, 

130’) [426] 

22:30  
fiLmfOBia 

(filmPhobia, germania, 
Brazilia, 80’) [427] 

miercuri, 3 iunie
tsOtsi 

(africa de sud, 94’) [522] 
Proiecții pentru copii

cântec DesPre Viață 
(song of Lives, ungaria, 

100’) [523]

14:30 
cetățeanuL haVeL 

(citizen havel, republica 
cehă, 120’)  [524]

17:30 
acnee 

(acne, uruguay, 87’) 
[525] 

Proiecții pentru copii 

 VaLentinO 
(Valentino: the Last 
emperor, s.u.a., 95’) 

[526]

anti-hOLLYWOOD 
(Off hollywood, ungaria, 

76’) [527]

joi, 4 iunie

cOPiLuL Din KaBuL 
(Kabuli Kid, 

franța, afganistan, 94’) 
[622]

ești marLOn și 
BranDO 

(my marlon and Brando, 
turcia, 92’)  [623]

 
întOtDeauna 

(forever, slovenia, 82’) 
[624]

magnus 
(estonia, marea Britanie, 

86’) [625] 
Proiecții pentru copii

atLantis 
(Olanda, 90’) [626]

Lacrimi De aPriLie 
(tears of april, finlanda, 

109’) [627]

Vineri, 5 iunie

amintiri Din ePOca De 
aur – Part i 

(tales of the golden age 
- Part i, românia, 90’) 

[722]  
Proiecţie în cadrul 

zilelor filmului 
românesc

12:00
 amintiri Din ePOca De 

aur – Part ii (tales of 
the golden age - Part ii,  

românia, 90’) [723] 
Proiecţie în cadrul 

zilelor filmului 
românesc

 
ceaLaLtă irina 
(the Other irina,  

românia, 95’) [724]  
Proiecţie în cadrul 

zilelor filmului 
românesc

 
fructuL interzis 

(forbidden fruit, 
finlanda,104’) [725] 
Proiecții pentru copii

La caPătuL Liniei 
(at the end of the line, 

românia, 85’) [726]  
Proiecție specială

în onoarea actorului
mircea aLBuLescu

WOLfsBergen
(Olanda, 93’) [727]

sâmbătă, 6 iunie
Pas în DOi 

(Passo Doble, românia, 
110’) [822]

Pescuit sPOrtiV 
(hooked, românia, 80’) 

[823]  
Proiecţie în cadrul 

zilelor filmului 
românesc

cea mai fericită 
fată Din Lume

(the happiest girl in the 
World, românia, 100’) 

[824]  
Proiecţie în cadrul 

zilelor filmului 
românesc

Pa-ra-Da 
(italia, franța, românia, 

100’) [825] Proiecții 
pentru copii

PrânzuL De Pe 15 
august 

(Pranzo di ferragosto, 
italia, 75’) [826]

ziua Lui Yuri 
(Yuri’s Day, rusia, 138’) 

[827]

Duminică, 7 iunie
anchetatOruL 

(the investigator, 
ungaria, 110’) [922]

tărâmuL PieiLOr rOșii 
(Birdwatchers, italia, 
Brazilia, 108’) [923]

rene 
(republica cehă, 83’) 

[924]

trece Prin PieLe 
(can go through skin, 

Olanda, 97’) [925]

fiOrii tinereții 
(sweet rush, Polonia, 

84’) [926]

PLaneta trecutuLui 
(il passato e una terra 
straniera, italia, 127’) 

[927]

Arta
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Data/Ora 10:00 12:00 14:30 17:00 19:00 22:00

Vineri, 29 mai

heLsinKi naPOLi,  
tOată nOaPtea 

(helsinki napoli all night 
Long, finlanda, 94’) [011]

fLOri frânte 
(Broken flowers, s.u.a., 

106’) [012]

Dintr-O Bucată 
(One shot, Danemarca, 

78’)  [013]

marea neagră 
(mar nero, italia, franța, 

românia, 95’) [014]

19:30 
iuBiri OarBe 

(Blind Loves, slovacia, 
77’) [015]

nu te teme 
(fear me not, Danemarca, 

95’)  [016]

sâmbătă, 30 mai

11:00 
iL DiVO 

(italia, 110’) [111] 
Proiecţie specială  

—
VOci Din eL-saYeD 

(Voices from el-sayed, 
israel, 75’) [113]

16:30 întOarce-te, Kate 
(come Back Kate, Olanda, 

53’) 
fOrme De hârtie 

(Between the folds, 
s.u.a. 56’)  [114]

sărBătOarea 
fetiței mOarte

(the Dead girl’s feast, 
Brazilia, 115’)  

cuiuL (the nail, islanda, 
15’)  [115]

tOți ceiLaLți 
(alle anderen, germania, 

119’) 
etajuL următOr (next 
floor, 12’, canada)  [116]

Duminică, 31 mai

carmen îL 
întâLnește Pe BOrat 
(carmen meets Borat, 

Olanda, 84’) [211]

cetățeanuL haVeL 
(citizen havel, republica 

cehă, 120’) [212]  
Proiecţie specială  

—

16:30 
tOți ceiLaLți 

(alle anderen, germania, 
119’)  [214]

hai nOrOc! 
(good Luck!, ungaria, 83’) 

DOi Vechi iuBiți 
(Deux vieux amants, 

italia, 10’)  [215]

ești marLOn și BranDO 
(my marlon and Brando, 

turcia, 92’) 
PistOLuL 

(La pistola, italia, 17’)  
[216]

Luni, 1 iunie
marea neagră 

(mar nero, italia, franța, 
românia, 95’)  [311]

sărBătOarea 
fetiței mOarte 

(the Dead girl’s feast, 
Brazilia, 115’)  [312]

shirin 
(iran, 91’)  [313]

hai nOrOc! 
(good Luck!, ungaria, 83’)   

[314]

fata în casă 
(La nana, chile, mexic, 

117’) 
Dans macaBru 

(Dans macabre, canada, 
9’)  [315]

machan 
(sri Lanka, italia, 
germania, 109’) 

zece 
(Dix, franța, marea 
Britanie, 7’)  [316]

marți, 2 iunie
VinYan 

(franța, Belgia, marea 
Britanie, 95’)  [411]

fata în casă 
(La nana, chile, mexic, 

117’)  [412]

15:00
mincinOsuL 

(the Liar, finlanda, 52’) 
jacKPOt 2 

 (finlanda, 34’)  [413]

ești marLOn și BranDO 
(my marlon and Brando, 

turcia, 92’)  [414]

O istOrie cOmPLetă 
a eșecuriLOr meLe 

sexuaLe 
(a complete history of 

my sexual failures, marea 
Britanie, 90’) 

maLaDia schneiDer 
(the schneider Disease, 

spania, 10’)  [415]

cOPiLuL Din KaBuL 
(Kabuli Kid, franța, 

afganistan, 94’) 
naufragiații 

(Les naufrages, franța, 
27’)  [416]

miercuri, 3 iunie
nOrOc chiOr 

(fluke, ungaria, 88’)  
[511]

machan 
(sri Lanka, italia, 

germania, 109’)  [512]

hungarian 
transYLVanian 

shOrt fiLms 
(românia, 66’)  [513]

cea mai fericită 
fată Din Lume 

(the happiest girl in the 
World, românia, 100’) 

[514] 
Proiecţie specială

19:30 
nOrD 

(norvegia, 79’) 
gOLgOta (spania, 27’)  

[515]

La nOaPte DOrm La 
hOLLYWOOD 

(j’irai dormir a 
hollywood, franța, 100’) 

LiLi 
(estonia, 14’)  [516]

joi, 4 iunie

ziLeLe fiLmuLui 
rOmânesc: 

scurtmetraje, 
(romanian Days: shorts, 

românia, 117’) [611]   
Proiecţie în cadrul 

zilelor filmului 
românesc

12:45 
cOnstantin și eLena 
(românia, 103’) [612]  

Proiecţie în cadrul 
zilelor filmului 

românesc

15:30
aPOcaLiPsa DuPă 

șOferi 
(românia, 52’) [613]  

intrare liberă!

austraLia 
(românia, 64’) [614] 

intrare liberă!

treziți Din Vis 
(amanecer de un sueno, 

spania, Polonia, 100’) 
înghițituri 

(tropezones, spania, 6’)  
[615]

POLițist, aDjectiV 
(românia, 115’) 

zOmBie infectOrs 3 
(românia, 12’)  [616]

Vineri, 5 iunie

aPOcaLiPsa 
DuPă șOferi 

(românia, 52’) 
nunți, muzici și 

casete ViDeO 
(românia, 57’) [711]  

Proiecţie în cadrul 
zilelor filmului 

românesc

12:30 
stânga 

(Left, Olanda, 83’) [712]

Ochi negri 
(Black eyes, Olanda, 97’)  

[713]

nOuL VaL în fiLmuL 
rOmânesc 

(La nouvelle vague du 
cinema roumain, franța, 

62’) [714] 
Proiecţie specială

20:30 
umBre scurtmetraje 

partea i, 
(shadows shorts, 96’) 

[715]

22:45 
umBre scurtmetraje 

partea ii,
(shadows shorts, 70’) 

[716]

sâmbătă, 6 iunie

austraLia 
(românia, 64’) [811] 

Proiecţie în cadrul 
zilelor filmului 

românesc

fata exPLOziVă 
(the exploding girl, 

s.u.a., 79’) [812]

ziLeLe fiLmuLui 
rOmânesc: 

scurtmetraje, 
(romanian Days: shorts, 

românia, 117’) [813]   
Proiecţie în cadrul 

zilelor filmului 
românesc

17:15  
cOnstantin și eLena 
(constantin and elena, 
românia, 103’) [814]  

Proiecţie în cadrul 
zilelor filmului 

românesc

19:30  
7 regizOare 

neVăzătOare 
(7 Blind Women 

filmmakers, iran, 116’)  
[815]

atLantis 
(Olanda, 90’)  [816]

Duminică, 7 iunie
citește DuPă ce mOr 

(must read after my 
Death, s.u.a., 73’)  [911]

the higher fOrce 
(islanda 85’)  [912]

La nOaPte DOrm La 
hOLLYWOOD 

(j’irai dormir a 
hollywood, franța, 100’)  

[913]

nOrD 
(norvegia, 79’)  [914]

19:30 
sărBătOarea 

fetiței mOarte 
(the Dead girl’s feast, 
Brazilia,  115’)  [915]

treziți Din Vis 
(amanecer de un sueno, 

spania, Polonia, 100’)  
[916]

Victoria
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Data/Ora 11:00 13:00 15:30 18:00 20:30 23:00

Vineri, 29 mai

19:00 
DeschiDerea OficiaLă 

amintiri Din 
ePOca De aur 

(tales of the golden age, 
românia, 155’)  [004]

sâmbătă, 30 mai
rumBa 

(franța, Belgia, 77’) 
[101]

te iuBesc De muLt 
(il y a longtemps que 

je t’’aime, franța, 117’) 
[102]

tOKYO sOnata 
(japonia, 119’) [103]

cOntesa 
(the countess, franța, 
germania, 94’)  [104]

cOPOiuL
(the chaser, coreea de 

sud, 123’)  [105]

23:30 
stranger than 

ParaDise 
(s.u.a., 89’)  [106]

Duminică, 31 mai
reVanșa 

(revanche, austria, 121’) 
[201]

13:30 
PLOaia BLestemată 

(the Damned rain, 
india, 100’) [202] 

aPe tuLBuri 
(troubled Water, 

norvegia, 121’)  [203]

nuntă La țară 
(country Wedding, 
islanda, 99’)  [204]

gOmOra 
(gomorrah, italia, 137’)  

[205]

23:30 
fOame 

(hunger, marea Britanie, 
96’)  [206]

Luni, 1 iunie

10:00 
Puștii De cartier 

(Kidz in da hood, suedia, 
96’) [301] 

Proiecții pentru copii

12:30 
PersePOLis 

(franța, 95’) [302] 
Proiecții pentru copii

seraPhine 
(franța, 125’) [303]

tOți ceiLaLți 
(alle anderen, germania, 

119’) [304]

Pa-ra-Da 
(italia, franța, românia, 

100’)  [305] 
Proiecţie 

caritabilă pentru 
muzeul de artă. 
intrarea: 11 ron

gata să exPLODez 
(Voy a explotar, mexic, 

106’)  [306]

marți, 2 iunie
magnus 

(estonia, marea Britanie, 
86’) [401]

fLame și citrOn 
(flame and citron, 

Danemarca, 130’)  [402]

aPe tuLBuri 
(troubled Water, 

norvegia, 121’)  [403]

acasă 
(home, elveția, franța, 

Belgia, 95’)  [404]

DesPre eLLY 
(about elly, iran, 115’)  

[405]

inVOLuntar 
(involuntary, suedia, 98’)  

[406]

miercuri, 3 iunie
fata-sOLDat 
(Little soldier, 

Danemarca, 100’)  [501]

un PrOfesOr De țară 
(the country teacher, 
republica cehă, 120’)  

[502]

nOaPtea aLBă a nunții 
(White night Wedding, 

islanda, 98’)  [503]

iL DiVO 
(italia, 110’)  [504]

hai nOrOc! 
(good Luck!, hungaria, 

83 min)  [505]

anchetatOruL 
(the investigator, 

ungaria,110’) [506]

joi, 4 iunie

10:00 
DunYa & Desie 

(Olanda, 92’) [601] 
Proiecții pentru copii

seraPhine 
(franța, 125’) [602]

15:30 
fOtBaLiști 

“DescOPeriți” 
(the Offsiders, Polonia, 

119’)  [603]

O istOrie cOmPLetă 
a eșecuriLOr meLe 

sexuaLe 
(a complete history 

of my sexual failures, 
marea Britanie, 90’)  

[604]

DragOste în 
stiL tanDOOri 

(tandoori Love, elveția, 
92’) [605]

nOaPte Pe Pământ 
(night On earth, s.u.a., 

129’) [606]

Vineri, 5 iunie

10:00 
WhaLe riDer 

(noua zeelandă, 101’) 
[701] 

Proiecții pentru copii

KataLin Varga 
(românia, ungaria, 
marea Britanie, 82’) 

[702] 
Proiecţie în cadrul 

zilelor filmului 
românesc

cea mai fericită 
fată Din Lume 

(the happiest girl in the 
World, românia, 100’) 

[703] 
Proiecţie în cadrul 

zilelor filmului 
românesc

acasă 
(home, franța, 120’) 

[704] 
Premieră mondială 

eveniment 
maimultVerde

21:30 
Pescuit sPOrtiV 

(hooked, românia, 80’) 
[705] 

Proiecţie în cadrul 
zilelor filmului 

românesc

23:30 
Om Pe sârmă 

(man on Wire, marea 
Britanie, 94’) [706]

sâmbătă, 6 iunie

10:00 
fiuL VânătOruLui 

De șOimi (Die stimme 
des adlers, germania, 
mongolia, 87’) [801]   
Proiecții pentru copii

tOKYO sOnata 
(japonia, 119’) [802]

machan 
(sri Lanka, italia, 

germania, 109’) [803]

Proiecţie specială 
în onoarea actriței 

cLauDia carDinaLe 
[804]

cum să fii 
(how to Be, marea 
Britanie, 84’) [805]

zift 
(Bulgaria, 92’) [806]

Duminică, 7 iunie
PLOaia BLestemată 

(the Damned rain, 
india,100’) [901]

 
 

scrisOare regeLui
 (the Letter for the King, 
Olanda, germania, 108’) 

[902] 
Proiecții pentru copii

trei BărBați înțeLePți 
(three Wise men, 

finlanda, 105’)  [903]

Proiecţie specială 
în onoarea actorului 

fLOrin Piersic 
[904]

DesPre eLLY 
(about elly, iran, 115’)  

[905]

fata în casă 
(La nana, chile, mexic, 

117’)  [906]

Republica
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 Data/Ora 21:30 23:30

Vineri, 29 mai
BuicK riViera 

(Bosnia și herțegovina, s.u.a.,  86’) [031]
zift 

(Bulgaria,  92’) [032]

sâmbătă, 30 mai
ciOcOLata 

(chocolate, thailanda,110’) [131]
sufOcare 

(choke, s.u.a., 89’) [132]

Duminică, 31 mai
cumPLit De fericit 

(terribly happy, Danemarca, 93’) [231]

sauna 
(finlanda,  85’) 

cuPPing at the KOtiharju sauna 
(finlanda, 6’) [232] 

Luni, 1 iunie
regineLe Din LangKasuKa 

(Queens of Langkasuka,  
thailanda, 120’) [331]

23:45 
jcVD 

(Belgia, Luxembourg, franța,  97’) [332]

marți, 2 iunie
rePO! OPera genetică 

(repo! the genetic Opera, s.u.a., 98’) [431]
fata-sOLDat 

(Little soldier, Danemarca, 100’)  [432]

miercuri, 3 iunie
cOntesa 

(the countess, franța, germania, 94’) [531]
martiri 

(martyrs, franța, canada,  100’) [532]

joi, 4 iunie
trece Prin PieLe 

(can go through skin, Olanda, 97’) [631]
criza carniVOră 

(La crisis carnivora, spania, 80 min) [632]

Vineri, 5 iunie
DragOste în stiL tanDOOri 

(tandoori Love, elveția, 92’) [731]
fOame 

(hunger, marea Britanie, 96’) [732]

sâmbătă, 6 iunie
anticristuL 

(antichrist, Danemarca, 104’) [831]
mamut 

(mammoth, suedia, 125’) [832]

Duminică, 7 iunie
Der KnOchenmann 

(the Bone man, germania, 121’) [931]

23:45 
Om Pe sârmă 

(man on Wire, marea Britanie, 94’) [932]

Echinox
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 Data/Ora 22:00

Duminică, 31 mai
rePO! OPera genetică 

(repo! the genetic Opera, s.u.a., 98’) [271]

Luni, 1 iunie
cumPLit De fericit 

(terribly happy, Danemarca, 93’) [371] 

marți, 2 iunie
sufOcare 

(choke, s.u.a., 89’) [471]

miercuri, 3 iunie
jcVD 

(Belgia, Luxembourg, franța,  97’) [571]

joi, 4 iunie
 

mamut 
(mammoth, suedia, 125’) [671]

Vineri, 5 iunie
regineLe Din LangKasuKa 

(Queens of Langkasuka, thailanda, 120’) [771]

sâmbătă, 6 iunie
DragOste în stiL tanDOOri 

(tandoori Love, elveția,  92’) [871]

Duminică, 7 iunie
ciOcOLata 

(chocolate, thailanda, 110’) [971]

Drive In
Program
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Data/Ora 22:00

Vineri, 29 mai
mesageruL 

(the messenger, s.u.a., 105’)  [081]

sâmbătă, 30 mai
fata exPLOziVă 

(the exploding girl, s.u.a., 79’) [181]

Duminică, 31 mai
DustY suit 

(hungary, 76’) [281]

Luni, 1 iunie

sufrageria națiunii 
(the Living room of the nation, finlanda, 75’) 

cOinciDențe 
(strange events, finlanda, 60’)  [381]

marți, 2 iunie
cOPOiuL

(the chaser, coreea de sud, 123’)  [481]

miercuri, 3 iunie
the higher fOrce 
(islanda, 85’)  [581]

joi, 4 iunie

renumărarea 
(recount, s.u.a., 116’) 

nunți, muzici și casete ViDeO 
(românia, 57’) [681]  intrare liberă!

Vineri, 5 iunie
citește DuPă ce mOr 

(must read after my Death, s.u.a., 73’) [781]

sâmbătă, 6 iunie
VOci Din eL-saYeD 

(Voices from el-sayed, israel, 75’) 
anD BOB’s YOur uncLe (românia, 13’) [881]

Duminică, 7 iunie
mesageruL 

(the messenger, s.u.a., 105’)  [981]

Taverna
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Universitatea 
Babeș-Bolyai

Data/Ora 16:00 18:30 21:00

miercuri, 3 iunie
fiOrii tinereții 

(sweet rush, Polonia, 84’)  
[591]

aPărarea chineză 
(chinese Defense, ungaria, 

98’)  [592]

maestruL De scrimă
(el maestro de esgrima, 

spania, 88’)
[593]

Proiecţie specială 
în onoarea actriței 
assumPta serna 

joi, 4 iunie

ceaLaLtă irina 
(the Other irina, românia, 

95’) [691] Proiecţie în cadrul 
zilelor filmului românesc

19:00 
KataLin Varga 

(românia, ungaria, marea 
Britanie, 82’) [692] Proiecţie 

în cadrul zilelor filmului 
românesc

cOncurs 
(Orienteering, românia, 

102’) [693]

Vineri, 5 iunie

POLițist, aDjectiV 
(Police, adjective, românia, 

115’) [792] 
Proiecţie în cadrul zilelor 

filmului românesc

21:15
OPerațiunea 

thunDerBOLt (Operation 
thunderbolt, israel, 124’) 

[793]
Proiecție specială în onoarea 

menahem gOLan
invitat de onoare tiff / 

special award screening
menahem golan

Duminică, 7 iunie

închiDere OficiaLă 
cenușă și sânge 

(cendres et sang, franța, 
românia, 105’)  

[993]
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Data/Ora 12:00 14:30 16:30 19:00 21:00

Vineri, 29 mai garaPa 
(Brazilia, 106’) [041]

Vin imeDiat 
(Back soon, islanda, franța, 

92’)  [042]

umBra cărții sfinte 
(shadow of the holy Book, 

finlanda, 90’) [043]

18:30  
anchetatOruL 

(the investigator, 
ungaria,110’) [044]

fLame și citrOn 
(flame and citron, 

Danemarca, 130’)  [045]

sâmbătă, 30 mai

Baieții De Pe 
straDa sOareLui 

(the suns street Boys, 
ungaria, 89’)  [141]

mincinOsuL 
(the Liar, finlanda, 52’) 

jacKPOt 2 
(finlanda, 34’)  [142]

gata să exPLODez 
(Voy a explotar, mexic, 106’)  

[143]

rene 
(republica cehă, 83’) [144]

anti-hOLLYWOOD 
(Off hollywood, ungaria, 76’) 

[145]

Duminică, 31 mai
VaLentinO 

(Valentino: the Last emperor, 
s.u.a., 95’)  [241]

nOrOc chiOr 
(fluke, ungaria, 88’)  [242]

Pământ înghețat 
(frozen Land, finlanda, 130’) 

[243]

eija-Liisa ahtiLa
exPerimente 

cinematOgrafice 
(cinematic Works, finlanda, 

105’)  [244]

21:15 
ganes 

(finlanda, 110’)  [245]

Luni, 1 iunie

 
fructuL interzis 

(forbidden fruit, 
finlanda,104’) [341] 

14:00 
treaBă De BărBat 

(a man’s job, finlanda, 100’)  
[342]

thOmas 
(finlanda, 70’)  [343]

ia-mă și Du-mă DeParte 
(Prendimi e portami via, 

italia, 95’)  [344]

ascunzișuL 
(il nascondiglio, italia, s.u.a, 

100’)  [345]

marți, 2 iunie
străini 

(strangers, israel, franța, 84’) 
[441]

BuicK riViera 
(Bosnia și herțegovina, 

s.u.a., 86’) [442]

tărâmuL PieiLOr rOșii 
(Birdwatchers, italia, Brazilia, 

108’)  [443]

DL. guVernatOr 
(mr. governor, suedia, 81’)  

[444]

Der KnOchenmann 
(the Bone man, germania, 

121’)  [445]

miercuri, 3 iunie
VinYan 

(franța, Belgia, marea 
Britanie, 95’)  [541]

ruPtura 
(scratch, Polonia, 89’)  [542]

cOPiLuL Din KaBuL 
(Kabuli Kid, franța, 

afganistan, 94’) [543]

garaPa 
(Brazilia, 106’)  [544]

ceaLaLtă 
(L’autre, franța, 97’) [545]

joi, 4 iunie nOrD 
(norvegia, 79’) [641]

nuntă La țară 
(country Wedding, islanda, 

99’)  [642]

La nOaPte DOrm La 
hOLLYWOOD 

(j’irai dormir a hollywood, 
franța, 100’)  [643]

zift 
(Bulgaria, 92’)  [644]

sauna 
(finlanda, 85’) 

cupping at the Kotiharju 
sauna (finlanda, 6’)  [645]

Vineri, 5 iunie
treziți Din Vis 

(amanecer de un sueno, 
spania, Polonia, 100’)  [741]

întOtDeauna 
(forever, slovenia, 82’)  [742]

hOteL De Lux 
(Luxury hotel, românia, 155’) 

[743]
 

ciOcOLata 
(chocolate, thailanda,110’)  

[745]

sâmbătă, 6 iunie
trei BarBați înțeLePți 

(three Wise men, finlanda, 
105’) [841]

O istOrie cOmPLetă a 
eșecuriLOr meLe sexuaLe 

(a complete history of 
my sexual failures, marea 

Britanie, 90’)  [842]

garaPa 
(Brazilia, 106’)  [843]

WOLfsBergen 
(Olanda, 93’)  [844]

21:15 
cOncurs 

(Orienteering, românia, 102’)  
[845]

Duminică, 7 iunie
fOtBaLiști “DescOPeriți” 

(the Offsiders, Polonia, 119’)  
[941]

nu te teme 
(fear me not, Danemarca, 

95’)  [942]

iuBiri OarBe 
(Blind Loves, slovacia, 77’)  

[943]

18:30 
ziua Lui Yuri 

(Yuri’s Day, rusia, 138’) [944]

21:15
martiri 

(martyrs, franța, canada, 
100’)  [945]
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Data/Ora 12:00 14:00 16:30 18:30 20:30

Vineri, 29 mai
cum să fii 

(how to Be, marea Britanie, 
84’)  [051]

reVanșa 
(revanche, austria, 121’)  

[052]

acnee 
(acne, uruguay, 87’)  [053]

POsiBiLitatea unei insuLe 
(La possibilite d’une ile, 

franța, 95’)  [054]

regineLe Din LangKasuKa 
(Queens of Langkasuka, 
thailanda, 120’)  [055]

sâmbătă, 30 mai
magnus 

(estonia, marea Britanie, 86’)  
[151]

PLOaia BLestemată 
(the Damned rain, india, 

100’)  [152]

munteLe DesPăDurit 
(treeless mountain, s.u.a., 
coreea de sud, 89’)  [153]

fiLmfOBia 
(filmPhobia, germania, 

Brazilia, 80’)  [154]

VinYan 
(franța, Belgia, marea 

Britanie, 95’)  [155]

Duminică, 31 mai
BuicK riViera 

(Bosnia și herțegovina, 
s.u.a., 86’)  [251]

PLaneta trecutuLui 
(il passato e una terra 

straniera, italia, 127’)  [252]

haOs Liniștit 
(caos calmo, italia, 107’)  

[253]

aL nOuăLea cer 
(Wolke neun, germania, 98’)  

[254]

nu te teme 
(fear me not , Danemarca, 

95’)  [255]

Luni, 1 iunie
Vin imeDiat 

(Back soon, islanda, franța, 
92’)  [351]

reVanșa 
(revanche, austria, 121’)  

[352]

PrânzuL De Pe 15 august 
(Pranzo di ferragosto, italia, 

75’)  [353]

9.99 $ 
(israel, australia, 78’)  [354]

sauna 
(finlanda, 85’) 

cuPPing at the KOtiharju 
sauna (finlanda, 6’)  [355]

marți, 2 iunie
VaLentinO 

(Valentino: the Last emperor, 
s.u.a., 95’)  [451]

te iuBesc De muLt 
(il y a longtemps que je 

t’’aime, franța, 117’)  [452]

întOtDeauna 
(forever, slovenia, 82’)  [453]

aL nOuăLea cer 
(Wolke neun, germania, 98’)  

[454]

un PrOfesOr De țară 
(the country teacher,  

republica cehă, 120’) [455]

miercuri, 3 iunie
acasă 

(home, elvetia, franța, 
Belgia, 95’)  [551]

gata să exPLODez 
(Voy a explotar, mexic,  106’)  

[552]

WinniPeg-uL meu 
(my Winnipeg, canada, 80’)  

[553]

iuBitO, m-am inDrăgOstit 
(Le grand depart, canada, 

100’)  [554]

aPe tuLBuri 
(troubled Water, norvegia, 

121’)  [555]

joi, 4 iunie
nOaPtea aLBă a nunții 

(White night Wedding, 
islanda,  98’) [651]

14:15 
rumBa 

(franța, Belgia, 77’)  [652]

fata-sOLDat 
(Little soldier, Danemarca, 

100’)  [653]

PrânzuL De Pe 15 august 
(Pranzo di ferragosto, italia, 

75’)  [654]

fructuL interzis 
(forbidden fruit, finlanda, 

104’)  [655]

Vineri, 5 iunie
nuntă La țară 

(country Wedding, islanda, 
99’)  [751]

acnee 
(acne, uruguay, 87’)  [752]

Prima zi De iarnă 
(il primo giorno d’inverno, 

italia, 84’)  [753]

fiLmfOBia 
(filmPhobia, germania, 

Brazilia, 80’)  [754]

martiri 
(martyrs, franța, canada, 

100’)  [755]

sâmbătă, 6 iunie
Vin imeDiat 

(Back soon, islanda, franța,  
92’)  [851]

fLame și citrOn
 (flame and citron, 

Danemarca, 130’)  [852]

Duminică, 7 iunie
PrăBușirea casei saDam 

(the house of sadam, s.u.a., 
240’)  [951]
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 Data/Ora 11:30 13:30 15:30 18:00 20:30

Vineri, 29 mai
PrăBușirea casei saDam 

(the house of sadam, s.u.a., 
240’) [061]

16:00  
amenințarea 

(La minaccia, italia, 86’)  [063]

ne VeDem La turnuL eiffeL 
(see You at the eiffel tower, 

Bulgaria, 96’)  [064]

carmen îL 
întâLnește Pe BOrat 

(carmen meets Borat, Olanda, 
84’)  [065]

sâmbătă, 30 mai
herB și DOrOthY 

(herb and Dorothy, s.u.a., 
89’)  [161]

umBre scurtmetraje 
partea i, 

(shadows shorts, 96’)[162]

16:00 
umBre scurtmetraje 

partea ii, 
(shadows shorts, 70’)  [163]

PierDe-Vară 
(the Worthless, finlanda, 

119’)  [164]

nOaPte Pe Pământ 
(night On earth, s.u.a., 129’)  

[165]

Duminică, 31 mai
Dintr-O Bucată 

(One shot, Danemarca, 78’)  
[261]

mesageruL 
(the messenger, s.u.a, 105’)  

[262]

marea neagră 
(mar nero, italia, franța, 

românia, 95’) [263]

astree și ceLaDOn 
(Les amours d’astree et 

celadon, franța, 107’)  [264]

întOarce-te, Kate 
(come Back Kate, Olanda, 53’) 

fOrme De hârtie 
(Between the folds, s.u.a., 

56’)  [265]

Luni, 1 iunie
Ochi negri 

(Black eyes, Olanda, 97’)  
[361]

cOruL urLătOriLOr 
(screaming men, finlanda, 

76’)  [362]

fLOri frânte 
(Broken flowers, s.u.a., 106’)  

[363]

7 regizOare neVăzătOare 
(7 Blind Women filmmakers, 

iran, 116’)  [364]

mamut 
(mammoth, suedia, 125’)  

[365]

marți, 2 iunie rumBa 
(franța, Belgia, 77’) [461]

stranger than ParaDise 
(s.u.a., 89’)  [462]

întOarce-te, Kate 
(come Back Kate, Olanda, 53’) 

fOrme De hârtie 
(Between the folds, s.u.a., 

56’) [463]

iuBitO, m-am inDrăgOstit 
(Le grand depart, canada, 

100’)  [464]

cumPLit De fericit 
(terribly happy, Danemarca, 

95’) [465]

miercuri, 3 iunie amenințarea 
(La minaccia, italia, 86’)  [561]

Baieții De Pe straDa 
sOareLui 

(the suns street Boys, 
ungaria, 89’)  [562]

 
cOruL urLătOriLOr 

(screaming men, finlanda, 
76’)  [563]

18:30 
trece Prin PieLe 

(can go through skin, Olanda, 
97’)  [564]

21:00  
ascunzișuL 

(il nascondiglio, italia, s.u.a., 
100’)  [565]

joi, 4 iunie

heLsinKi naPOLi,
tOată nOaPtea

 (helsinki napoli all night 
Long, finlanda, 94’)  [661]

BernarD și DOris 
(Bernard and Doris, s.u.a., 

103’)  [662] 
intrare liberă!

Ochi negri 
(Black eyes, Olanda, 97’)  

[663]

criza carniVOră 
(La crisis carnivora, spania, 80 

min) [664]

rePO! OPera genetică 
(repo! the genetic Opera, 

s.u.a., 98’) [665]

Vineri, 5 iunie shirin 
(iran, 91’) [761]

Pas în DOi 
(Passo Doble, românia, 110’)  

[762]

16:00 
inVOLuntar 

(involuntary, suedia, 98’)  
[763]

tăcerea De iarna 
(Winter silence, Olanda, 70’)  

[764]

stânga 
(Left, Olanda, 83’)  [765]

sâmbătă, 6 iunie
herB și DOrOthY 

(herb and Dorothy, s.u.a., 
89’)  [861]

tăcerea De iarnă 
(Winter silence, Olanda, 70’)  

[862]

cOPOiuL
(the chaser, coreea de sud, 

123’)  [863]

DL. guVernatOr 
(mr. governor, suedia, 81’)  

[864]

cOntesa 
(the countess, franța, 
germania, 94’)  [865]

Duminică, 7 iunie

sufrageria națiunii 
(the Living room of the 

nation, finlanda, 75’) 
cOinciDențe 

(strange events, finlanda, 
60’)  [961]

14:00 
fata exPLOziVă 

(the exploding girl, s.u.a., 
79’)  [962]

16:00 
ne VeDem La turnuL eiffeL 
(see You at the eiffel tower, 

Bulgaria, 96’)  [963]

caLimuchO 
(Olanda, 93’)  [964]

carmen îL 
întâLnește Pe BOrat 

(carmen meets Borat, Olanda, 
84’) [965]
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