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De 12 ani, ECOFEST România apelează la arta 
cinematografică pentru a transmite spectatorilor un mesaj de 
speranță și de responsabilitate. 

Selecția festivalului permite publicului să facă cunoștință 
cu adevărate esee pe peliculă despre natură și rolul nostru în 
a o proteja. Este un rol pe care omenirea în ansamblu nu l-a 
luat deocamdată prea în serios, alegând în schimb să amâne 
deciziile dificile. Festivalul transmite în acest sens sentimentul 
urgenței, dar și al încrederii în resursele de solidaritate pe care 
am demonstrat de atâtea ori că suntem capabili să le găsim 
atunci când sunt în joc mize importante. 

Vă așteptăm alături de noi în această călătorie a ECOFEST 
pe malurile Dunării!

 
For 12 years long, ECOFEST Romania has been using 

the art of cinema to send viewers a message of hope and 
responsibility.

The selection of the festival allows the public to get to know 
real film essays about nature and our role in protecting it.

It is a role that mankind as a whole has not yet taken too 
seriously, choosing instead to postpone difficult decisions. In 
this regard, the festival conveys a sense of urgency, but also 
of trust in the resources of solidarity that we have shown so 
many times, beeing able to find them, when important stakes 
are involved.

We are waiting for you to join us in this ECOFEST trip on 
the banks of the Danube!

Lavinia Şandru
Preşedinte Eco Fest România
President Eco Fest Romania

Vladimir Marin
Director artistic Eco Fest, 

selecţioner
Artistic Director Eco Fest, Selector

A devenit o axiomă faptul că destinul umanității este indesolubil 
legat de natură, de calitatea mediului înconjurător. Sănătatea și 
prosperitatea reală, durabilă a omenirii sunt organic legate de 
integritatea și vitalitatea sistemului ecologic planetar. În condițiile 
actuale, complexe și complicate, în care societatea umană este 
confruntată  cu erodarea geoclimatică, cu foametea, pandemia, 
războiul, exodul, diluția valorilor etc., problematica ecologică se 
acutizează necesitând intervenții imperioase. Tenacitatea cu care 
de-a lungul a 11 ediții ECOFEST pune forța imaginii, a filmului 
documentar în mobilizarea elevilor, a tinerilor pentru protejarea 
naturii este răsplătită prin interesul tot mai mare cu care această 
manifestare cultural-artistică este așteptată în toate colțurile țării.

Municipiul Galați ne onorează, implicându-se alături de noi 
în organizarea și găzduirea celei de-a 12-a ediții ECOFEST, pe 
care împreună ne-o dorim încununată de succes.

It has become an axiom that the destiny of humanity is 
inextricably linkedto nature and the quality of the environment.The 
real, sustainable health and prosperity of mankind are organically 
linked to the integrity and vitality of the planetary ecological system.

In the current, complex and complicated conditions in which 
human society is confronted with geo-climatic erosion, starvation, 
pandemic, war, exodus, dilution of values, etc., the ecology problem 
is becoming aggravated, requiring urgent interventions. Information 
and awareness, especially of the young generation, about the 
major problems of nature and biodiversity are a sine qua non of 
responsible involvement. Throughout 11 editions of ECOFEST the 
tenacity to put the strength of the image, of the documentary film 
in the mobilization of students, of young people for the protection 
of nature, it is rewarded by the growing interest with which this 
cultural-artistic event is expected in all corners of the country.
The city of Galati honors us, getting involved  in organizing and 
hosting the 12th. edition of ECOFEST, which together we want to 
be successful.
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Ionuţ Pucheanu
Primarul Municipiului Galaţi

Mayor of Galati

Pentru cei mai mulți dintre gălățeni a fi ecologist nu 
înseamnă o formulă de rostit în dezbateri seci. Pentru oamenii 
de aici, a fi ecologist înseamnă că fiecare înțelege să facă ceva 
bun pentru locul în care trăiește, iar ce s-a întâmplat în ultimii 
ani în orașul nostru poate dovedi că acestea nu sunt vorbe 
goale și că facem pași importanți pentru un mediu curat. 
Cu siguranță că în această misiune apar mereu provocări și 
trebuie găsite și aplicate permanent soluțiile cele mai bune. 
Desfășurarea la Galați a Festivalului Internațional de Film 
Ecologist – Ecofest România „Pentru Sănătatea Pământului” 
vine să confirme cele spuse mai sus. Ne bucurăm că orașul 
nostru găzduiește în premieră un eveniment de o asemenea 
amploare și care îmbină o educație sănătoasă cu creația 
artistică. Am convingerea că astfel de inițiative duc în cele 
de urmă la o informare corectă și o conștientizare sănătoasă.

Avem o misiune deosebit de importantă: să lăsăm 
generațiilor următoare un mediu sănătos și sunt sigur că și 
prin acțiuni de felul acesta ne putem atinge scopul.

Felicitări organizatorilor pentru această inițiativă!

For most of the people of Galaţi, being an ecologist does not 
mean a formula to be said in dry debates. For the people living 
here, being an environmentalist means that everyone understands 
to do something good for the place where they live, and what has 
happened in recent years in our city can prove that these are not 
empty words and that we are taking important steps for a clean 
environment. Of course, there are always challenges in this mission 
and the best solutions must be found and applied constantly. The 
International Ecology Film Festival - Ecofest Romania „For the 
Health of the Earth” takes place in Galați in order to confirm the 
above. We are glad that our city is hosting for the first time an event 
of such magnitude,  combining a healthy education with an artistic 
creation. I am convinced that such initiatives ultimately lead to 
accurate information and sound awareness.

We have a very important mission: to leave to next generations a 
healthy environment and I am sure that even through such actions 
we can achieve our goal.

Congratulations to the organizers for this initiative!

Sorin Stanciu
Președinte al Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România
President of the Union of 
Professional Journalists  in 
Romania

ECO FEST România – Festivalul Internațional al Filmului 
Ecologist se află, în acest an, la cea de-a 12-a ediție a sa. Durabilitatea 
inițiativei îi conferă, firesc, o valoare incontestabilă între manifestările 
genului. Dar, nu numai atât! Valențele sale educative, pilduitoare, 
așează ECO FEST între acțiunile concrete în slujba ecologismului. 
”Sănătatea Pământului” – deviză îndemn – slogan sub care se 
desfășoară acest eveniment care are suportul autorităților Municipiului 
Galați, presupune, înainte de toate, realizarea unei munci de educație 
permanentă, la toate nivelele societății, prioritar, în rândul tinerilor. 
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România  a susținut și a încurajat 
acestă inițiativă a Asociației ”Inițiativa Ecologistă Europeană”, ca pe 
unul dintre faptele concrete care se fac în sprijinul ecologismului, 
al educației ecologice. Rolul nostru, al  celor care existăm în și prin 
mass media, al celor care ne dorim să fim ”influencers” în societate, 
este tocmai acela de a-i face pe semenii noștri, cu osebire cei tineri, să 
fie mai conștienți de starea actuală a Planetei Aceasta este și menirea 
întâlnirii noastre, din aceste zile, de la Galați! 

ECO FEST Romania - The International Ecology Film Festival 
holds its 12th edition this year. The sustainability of this initiative 
naturally gives it an indisputable value among the manifestations of 
the genre.  But not only that! Its educational values, for example, 
place ECO FEST among the concrete actions in the service of 
environmentalism. „For the Health of the Earth” - the incentive 
motto - the slogan under which this event takes place, having the 
support of the Galati Municipality authorities, involves, above all, the 
achievement of a permanent education work, at all levels of society, 
with priority to young people. The Union of Professional Journalists 
in Romania has supported and encouraged this initiative of the  
„European Ecology Initiative” Association, as one of the actual facts 
that are done in support of environmentalism and ecology education.

We must not only criticize, frighten the world, create alerts, but 
it is necessary, more than ever, to explain, to stimulate compliant 
initiatives, to help a true awareness  of the gravity of the current 
situation, which we are a part of! 

This is also the purpose of our meeting, from these days, in Galați!

Îndemn la  conștiință
An urge to consciousness
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Gina Brînzan 
Profesor, Inspector Școlar 

General, Inspectoratul Școlar 
Județean Galați

General Inspector, Galaţi County 
School Inspectorate

Costel Fotea
Președintele Consiliului 
Județean Galaţi
President of the Galaţi 
County Council

Planeta suferă și resimțim acest fapt cu precădere în 
ultimii ani, prin schimbările climatice. Pentru a contracara 
efectele trebuie să ne uităm la cauze, fiindcă nu mai este timp 
de așteptat. Trebuie să ne gândim ce a declanșat modificarea 
climei planetare și să intervenim pe mai multe paliere, pentru 
ca mediul să fie prietenos.

Toate acestea devin posibile prin educație, prin programe și 
proiecte școlare care includ teme de protecție a ecosistemului, 
mecanismele care generează poluarea, pericolele declanșate 
și metodele, soluțiile care le pot contracara. 

Ideea implicării elevilor în EcoFest, atât la Festivalul 
Internațional de Film Ecologist cât și la „Zona Liberă de 
Indiferență” este binevenită.

Ne bucurăm că în acest an Festivalul poposește la Galați 
și că avem ocazia să susținem un eveniment care a devenit 
deja tradiție.

The planet is suffering and we feel this fact especially 
in recent years, through climate change. To counteract the 
effects we must look at the causes, because there is no more 
time to wait.

We need to think about what has triggered global 
climate change and intervene on several levels to make the 
environment more friendly.

All this is made possible by education, school curricula 
and projects including ecosystem protection issues, the 
mechanisms that generate pollution, the triggered dangers 
and the methods and solutions that can counteract them.

The idea of involving students in EcoFest, both at the 
International Ecology Film Festival and at the „Free Zone 
of Indifference” is welcome, as the positive impact of non-
formal education on them is well known. 

We are glad that this year the Festival stops in Galați and 
that we have the opportunity to support an event that has 
already became a tradition.

Este onorant și ne bucură faptul că anul acesta, pentru prima 
oară, Galațiul va fi gazda unuia dintre cele mai importante 
festivaluri de film ecologist – Ecofest „Pentru sănătatea 
Pământului”, eveniment apreciat și recunoscut la nivel 
internațional pentru contribuția adusă mediului și educației 
în același timp. Este un festival a cărui menire este de a trage 
un semnal de alarmă, cu ajutorul artei cinematografice și de 
a conștientiza nevoia unei acțiuni imediate pentru salvarea 
mediului înconjurător. 

Mă bucură că formatul festivalului apelează la spații 
neconvenționale pentru a duce acest mesaj cât mai aproape 
de comunitate și-i asigur pe gălățeni că lucrăm și realizăm 
deja investiții ample pentru un județ și un mediu mai curat. 

Felicitări tuturor și mult succes pe viitor! 

It is an honor and we are glad that this year, for the first 
time, Galați will host one of the most important ecology 
film festivals - Ecofest „For the Health of the Earth”, an 
event appreciated and recognized internationally for its 
contribution to the environment and education, at the same 
time.

It is a festival whose  purpose is to sound the alarm, with 
the help of the art of cinema and to raise awareness of the 
need for immediate action to save the environment.

Nature is our home and needs our help „today, it needs to 
be „protected and respected”.

I am glad that the format of the festival appeals to 
unconventional spaces to bring this message as close as 
possible to the community and I assure the people of Galati 
that we are working and already making large investments 
for a county and a cleaner environment.

Congratulations to all and good luck in the future!
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Lucian Romașcanu
Ministrul Culturii
Minister of Culture

Un act cultural de tradiție și de angajament civic, 
ECOFEST ajunge anul acesta la Galați. Sunt convins că 
mesajul ecologist al acestui festival internațional de film 
va rezona cu preocupările celor care cred că malurile 
Dunării trebuie să devină un exemplu pentru modul în 
care dezvoltarea se poate face în deplin respect față de 
natura care a fost atât de generoasă cu aceste meleaguri. 

Ca la fiecare dintre cele 12 ediții anterioare ale 
festivalului, mesajul ecologist este adus de filme de o 
calitate artistica recunoscută internațional și de creatori 
care și-au pus talentul în beneficiul binelui comun. Mult 
succes, ECOFEST! 

 
A cultural act of tradition and civic commitment, 

ECOFEST arrives in Galați this year.
I am convinced that the ecological message of this 

international film festival will resonate with the concerns 
of those who believe that the banks of the Danube 
should become an example of how development can be 
done in full respect of nature, that has been so generous 
with these lands.

As in each of the previous 12 editions of the festival, 
the ecological message is brought by internationally 
recognized artistic quality films  and by creators who 
have put their talent to the benefit of the common good. 
Good luck, ECOFEST!

Activează din 1990 în peisajul media din România. A început în presa 
scrisă ca  fotoreporter și redactor la săptamânalul NU, iar  apoi din 1994  
este angajat (până în prezent ) la Televiziunea Publică, studioul regional 
Cluj. Aici lucrează atât în domeniul imaginii,  ca  director de imagine,  
realizând imaginea multor programe de televiziune de notorietate, cât 
și în segmentul editorial  ca  producător, realizator (în prezent jurnalist 
senior), fiind autor al mai multor emisiuni, programe de televiziune 
și filme documentare. Între acestea se disting filmele documentare 
realizate despre caii sălbatici din Delta Dunării și programul ”Natura 
și Aventura”  de pe TVR 2. Face parte din colectivul de cadre didactice 
de  la Facultatea de Teatru și Televiziune  din cadrul UBB Cluj, iar în 
2012  își susține teza de doctorat cu titlul  Text și imagine în mass-
media. Realizează colaborări  cu importante televiziuni din Europa iar 
filmografia sa cuprinde producții de autor (scenariu, regie, imagine) 
multi-premiate  la festivaluri din țară și Europa. În cele 11 ediții 
precedente ale ECOFEST, regizorul Dan Curean a fost un participant 
activ, iar filmele sale s-au bucurat de succes, atât prin premiile acordate 
de juriile profesioniste, cât și de publicul spectator. Membru al Juriului 
international de profesionisti - Ecofest, editia a XI-a, Craiova, 2021. 

Works in media starting 1990, as photographer and editor of the 
weekly NO, then  from 1994 is employed at TVR- public television, 
Cluj regional studio. He is working as cinematographer, and in the 
editorial segment as producer, and documentary filmmaker, as well. 
He is member of the teaching staff of Theatre and Television Faculty at 
the Cluj University (UBB). In 2012 he achieved his doctoral thesis with 
the title Text and image in the mass-media. Collaborations with some 
of major broadcasters in Europe and his filmography  includes author 
documentary productions  (screenplay, directing, photography), multi-
awarded at festivals in Romania and Europe. In the previous 11 editions 
of ECOFEST, Dan Curean was an active participant, and his films 
have enjoyed success, both through the awards given by professional 
juries, as well as by the audience. Member of the international Jury of 
professionals - Ecofest, 11th.edition, Craiova, 2021.

Dan Curean 
Profesor universitar, Regizor, 

Realizator TV
Professor,  Director, TV organizer

Juriul international 
International Jury
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Juriul international 
International Jury

Marina Roman este membru al Uniunii Cineaştilor din România şi membru 
fondator al Asociaţiei Române de Film „Document.Art”. Şi-a început cariera 
de jurnalist cultural încă din 1982. Este absolventă a Institutului de Artă 
Teatrală şi Cinematografică  „I.L.Caragiale” din Bucureşti (1980).  Teatrolog 
şi filmolog, de la redactor la secretar general de redacţie sau redactor-şef 
adjunct, a abordat cu profesionalism şi cu aceeaşi plăcere şi presa scrisă, 
şi radioul, şi televiziunea. Este autor de filme documentare tv. și realizator 
al talk-showului tv. Trăiește-ți arta!, care, pe parcursul a 100 de episoade, 
i-a avut ca invitați, între alții, pe directorul de fotografie Florin Mihăilescu, 
regizorii Nicolae Mărgineanu, Alexa Visarion, pictorul Petre Achiţenie, 
arhitectul Alexandru Beldiman, academicienii Dan Berindei, Constantin 
Bălăceanu Stolnici, actorii Mircea Diaconu, Anca Sigartău şi mulți alții. 
Este conferenţiar univ. dr. la Universitatea Hyperion din Bucureşti, decanul 
Facultății de Jurnalism. Pentru aceasta depune mărturie şi volumul său de 
versuri Fascinaţia Meduzei, care s-a bucurat de un real succes.  

Membru al juriului la ediția a XI-a EcoFest, 2021, Craiova.

Marina Roman, member of Romanian Filmmakers Union (UCIN) and  
founder of Romanian Film Association “Document.Art”, is a journalist, 
specialized, since 1982, in the field of culture. She is a graduate of the 
University of Theatre and Film “I.L.Caragiale” in Bucharest . In print 
media, radio and TV, she worked with the same pleasure, being editor, 
deputy editor or general secretary of the editorial staff. She is also Professor 
Doctor at the Hyperion University in Bucharest , teaching Television. Her 
doctoral thesis (published as tome) is entitled: “Theatrical  Ambiguity and 
Liturgical Finality in Andrei Tarkovski’s Work”.

Marina Roman has a rich activity as an art critic and promoter of art, 
interested to encourage young talented artists. Her faith is that art means 
emotion. According to this faith, Marina Roman is also a poet: her recent 
book of poetry – “Fascinating Medusa“ – was and editorial success.

She is the author of TV documentaries and also director of the TV talk show 
Live your art !, which, during 100 episodes, had as guests many cultural 
representatives of Romania, from film directors to cinematographers, 
academicians and actors. 

Jury member at the 11th. edition of EcoFest, 2021, Craiova.

Marina Roman    
Jurnalist, critic de artă, 

conferenţiar universitar doctor
Journalist, Art Critic, Professor

Juriul international 
International Jury

Un veteran al criticii de film din România. Este absolvent 
al Universităţii Bucureşti, Facultatea de Filologie. 
Îşi începe cariera de ziarist în calitate de colaborator 
la publicaţiile “Viaţa studenţească”, “Amfiteatru”, 
“Informaţia Bucureştiului” etc. Este coautor al unor 
volume colective pe teme cinematografice: “Cinema 
2000”, “Cinema şi televiziune” etc. Numeroase cronici de 
film în cotidianul “România Liberă”. Membru în juriile 
criticii internaţionale (FIPRESCI) ale festivalurilor de la 
Salonic, Soci, Istanbul, Târgovişte, CineMaiubit, B-Fest, 
Dream Fest Slatina, Eco Fest România, Wonderfest, etc. 
Face parte din biroul Asociaţiei criticilor de film din 
cadrul UCIN. 

Is a “veteran” film critic of Romania.Bachelor in Phi-
lology of Bucharest University. His career starts as jour-
nalist at publications VS, Amfiteatru, Informatia Bucur-
estiului and others. He is coauthor of collective works 
about cinema themes like: Cinema 2000, Cinema and 
Television etc. Many film reviews published in RL ( na-
tional circulation newspaper of Romania). Member in the 
international juries of film critics (FIPRESCI) at the fes-
tivals of Thessaloniki, Sochi, Istanbul, Targoviste, Cine-
Maiubit, B-Fest, Dream Fest- Slatina, ECOFEST Roma-
nia, Wonderfest and many others. He is board member 
in the film critics association of Romanian Filmmakers 
Union (UCIN)

Călin Stănculescu 
Critic de Film 
Film Critic
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Juriul international 
International Jury

Licențiat al Universității de Artă Teatrală și Cinematografică 
I.L.Caragiale în 2009. Obține doctoratul în anul 2016, tema 
tezei de doctorat ”Supereroii unei mitologii moderne – între 
film și bezi desenate”. Din 2006 este redactor și curator la 
Arhiva Națională de Filme, iar din 2016 este membru în 
Comisia de Clasificare a Filmelor a Centrului Național al 
Cinematografiei. A fost coordonatorul standului României 
al CNC la Festivalul de Film de la Berlin între 2016-2020 
și la Cannes – 2015-2019. Co-scenarist al mai multor filme 
studențești și a fost actor în filmul de scurt-metraj Tată 
de familie – End Slate, regia Isabella Szanto. Membru al 
juriului la ediția a XI-a EcoFest, 2021, Craiova. Începând 
cu anul 2018 este director artistic al Festivalului de Film 
Central European, de la Timișoara.

Graduate of National University of Theatre and Film 
«I.L.Caragiale» – Bucharest in 2009. He obtained 
his doctorate in 2016, the topic of his doctoral thesis 
«Superheroes of a modern mythology - between film and 
comics». Since 2006 he has been an editor and curator at 
the National Film Archive, and from 2016 he is a member 
of the Film Rating Commission of the National Center of 
Cinematography (CNC). He was the coordinator of the 
Romanian stand of CNC at the Berlin Film Festival between 
2016-2020 and at Cannes - 2015-2019. Co-writer of several 
student films and he was acting in the short film End slate, 
directed by Isabella Szanto. Jury member at the 11th. edition 
of EcoFest, 2021, Craiova. Starting with 2018, he is the 
artistic director of the Central European Film Festival, in 
Timișoara.

Bogdan Movileanu   
Critic de film, arhivist

Film Critic, Archivist

Selena Costea     
Profesor, manager proiecte 
didactice, inspector școlar
Teacher, Teaching Project 
Manager, School Inspector

Doctorand la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, 
Școala Doctorală de Științe Socio-Umane. A obtinut titlul 
de Master cu specializarea „Identitate, interculturalitate 
și multiculturalism în literatura română și europeană” la 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de 
Litere și Teologie.

Selena Costea are o prosperă carieră didactică, cu funcții 
multiple de conducere în sistemul de învățământ.

Este autor a numeroase articole de presă în domeniul 
educației și coordonator de reviste de specialitate. A ocupat 
funcții de expert în formare educaționala și coordonator de 
activități extracurriculare.

În prezent este Inspector Școlar General Adjunct la 
Inspectoratul Școlar Județean Galați.

 
PhD student at the “Dunarea de Jos” University of Galati, 

Doctoral School of Socio-Human Sciences. She obtained 
the Master’s degree with the specialization «Identity, 
interculturalism and multiculturalism in Romanian and 
European literature» at the «Dunărea de Jos» University 
of Galați, Faculty of Phylology and Theology.

Selena Costea has a successful teaching career, with 
multiple leadership positions in education system. She is the 
author of numerous press articles in the field of education 
and coordinator of specialized magazines.

She held  positions of expert in educational training and 
coordinator of extracurricular activities.

Currently is Deputy General School Inspector at the 
Galati County School Inspectorate

Juriul international 
International Jury
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Doctorand în Managementul agroturismului și turismului rural al 
Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 
”Regele Mihai I al României” din Timișoara, cu o bogată experiență 
administrativă, atât în mediul privat, cât și în administrația publică 
centrală. A fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, unde a 
coordonat activitatea agențiilor AFIR și APIA, care dezvoltă politici 
în domeniul agricol, cu scopul reducerii decalajelor dintre România 
și statele vest europene. A ocupat funcția de Președinte al Autorității 
Naționale pentru Turism. 

În prezent este consultant pe politici agricole și de mediu și 
este implicată în numeroase acțiuni de protejarea mediului și de  
dezvoltarea mediului de afaceri în respect față de natură.

   PhD student in Agritourism and Rural Tourism Management 
at the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine 
of Banat „King Michael I of Romania” in Timisoara, with a rich 
administrative experience, both in the private sector and in the 
central public administration. 

She was Secretary of State in the Ministry of Agriculture, where she 
coordinated the activity of AFIR and APIA agencies, which develop 
policies in the agricultural field, in order to reduce the gaps between 
Romania and Western European countries.

She held the position of President of the National Authority for 
Tourism.

She is currently a consultant on agricultural and environmental 
policies and is involved in many actions to protect the environment 
and to develop the environment business respecting the nature.

Simona Allice Man   
Expert în ecologie și probleme de mediu
Expert in ecology and environmental 
issues

Juriul international 
International Jury

Utilizând cele trei elemente de limbaj plastic - punctul, linia și 
pata - pentru a realiza portrete la minut, cu penița, cu pensula sau 
creionul

Using the three elements of plastic language - point, line and 
spot - to make minute portraits, with a pen, brush or pencil.  

Cum alcătuim un film documentar 
este subiectul workshopului prezentat 
la EcoFest. Importanța unui film 
documentar e dată de anumite teme 
controversate sau considerate de 
importanță maximă. Ecologia poate 
avea acea trimitere care face posibilă 
curățarea mediului sau a societății 
”multilateral dezvoltate”.
How we compose a documentary is 
the subject of the workshop presented 
at EcoFest. The importance of a 
documentary film is given by certain 
controversial topics or considered 
of maximum importance. Ecology 

can have that reference that makes it possible to clean up the 
environment or the „multilaterally developed” society.

WORKSHOPS
Ateliere de desen si grafica ad-hoc

Ad-hoc drawing and graphics workshops
Atelier realizat de / Workshop conducted by 

Mihai Pânzaru PIM

WORKSHOPS
Filmul documentar și  metode noi de exprimare

Documentary film and new methods of expression
Workshop susținut de lector/ Workshop given by lecturer 

Mariana Pachis



www.ecofestromania.ro EcoFest 2022 - Pentru Sănătatea Pământului | 9

Arta actorului are un rol fundamental în dezvoltarea personalității. Exercițiile de improvizație, vorbire 
și mişcare scenică specifice artei actorului provoacă adulții să se reinventeze, iar pe copii și adolescenți 
îi ajută să se descopere într-un mod intuitiv. Participanții învață și exersează mijloacele tehnice prin care 
orice text poate deveni dramatic, aprofundând regulile de bază prin care o ,,persoană” poate deveni un 
,,personaj” realist și credibil pe scenă – sau nu, în ipostaze banale sau excepționale. 

The actor’s art has a fundamental role in the development of personality. The exercises of improvisation, 
speech and stage movement specific to the actor’s  art  provoke adults to reinvent themselves, and help children and teenagers  to 
discover themselves in an intuitive way.Participants learn and practice the technical means by which any text can become dramatic, 
deepening the basic rules by which a  „person” can become a realistic and credible „character” on stage - or not, in trivial or 
exceptional situations. 

Revoluția digitală a transformat procesarea peliculei, dintr-o industrie 
poluantă și periculoasă, într-o industrie verde și prietenoasă cu mediul. 
Cum ni s-au schimbat obiceiurile și viața datorită filmului și fotografiei 
digitale.

Producția de peliculă; apariția primei camere digitale în 1975. Steve 
Sasson; cum funcționează camerele digitale și alte dispositive; ce 
înseamnă digitalizarea pentru viața noastră de zi cu zi; inteligența 
artificială și rolul ei înschimbarea societății. 

The digital revolution has 
transformed film processing, 
from a polluting and dangerous 
industry, to a green and 
environmental friendly industry. 
How our habits and lives have 
changed thanks to film and digital 
photography.
Film production; development 
process: steps and stages; the 

arrival of the first digital camera in 1975. Steve Sasson; how digital 
cameras and other devices are functioning; what digitization means 
for our daily lives; artificial intelligence and its role in changing 
society.

Copiii sunt cei mai sinceri comunicatori 
și cei mai atenți receptori ai oricăror 
tipuri de mesaje. Comunicarea începe 
de la primele minute din viață, urmând 
ca pe parcursul existenței noastre să 
se diversifice, să se complice și să ne 
complice, să ne aducă beneficii sau 
deservicii, în funcție de modul în care am 
învățat să o folosim. Ce pot învăța adulții 
de la copii, în materie de comunicare, și 
cum pot copiii să schimbe mentalități sunt temele de discuție 
ale atelierului ECOmunicare la EcoFest. 

Children are the most sincere communicators and the most 
attentive recipients of any type of message. Communication 
starts from the first minutes of life, and during our existence 
it will diversify, get complicated and complicate us, bring us 
benefits or disservices, depending on how we have learned 
to use it. What adults can learn from children in terms of 
communication and how children can change mindsets, are 
the topics of discussion in the ECOmunication workshop at 
EcoFest.

WORKSHOPS
Arta actorului – Arta improvizației scenice și arta actorului de film

The art of the actor - the art of stage improvisation and the art of film acting
Workshop susținut de / Workshop given by Adrian Găzdaru

WORKSHOPS
Revoluția digitală - transformarea industriei cinematografice 
The digital revolution - the transformation of the film industry

Workshop susținut de/Workshop given by 
Bogdan Ionescu 

WORKSHOPS
ECOmunicare

ECOmmunication
Workshop susținut de lector / Workshop given by 

lecturer Narcisa Iorga



10 | EcoFest 2022 - Zona liberă de indiferenţă www.ecofestromania.ro

PRODUCED BY

CREATIVE DOCUMENTARY BY RUGILĖ BARZDŽIUKAITĖ   Realization in collaboration with DOVYDAS KORBA

REŽISIERĖ, OPERATORĖ, MONTUOTOJA RUGILĖ BARZDŽIUKAITĖ   GARSO REŽISIERIUS, REŽISIERĖS ASISTENTAS DOVYDAS KORBA
GARSO PERRAŠYMO REŽISIERIUS JONAS MAKSVYTIS   SPALVŲ KOREKCIJA JONAS SUNKLODAS   POSTPRODUKCIJOS KOORDINATORĖ AUSTĖJA GAPUTYTĖ

GARSO EFEKTAI COBBLESTONE   RYŠIAI SU VISUOMENE LINA VAITIEKŪNAITĖ, JOGINTĖ BUČINSKAITĖ   ASISTENTĖS UGNĖ BALSYTĖ, LINA SURVILIENĖ
PRODIUSERIAI DOVYDAS KORBA, RUGILĖ BARZDŽIUKAITĖ   PRODIUSERINĖ STUDIJA NEON REALISM

W W W . R U G S T U S M I S K A S . L T             F I L M A C I D F O R E S T

F I L M O  G A M Y B Ą  F I N A N S A V O : I N F O R M A C I N I A I  R Ė M Ė J A I :F I L M O  P A R T N E R I A I :

Selecţie oficială/Official selectionSelecţie oficială/Official selection

Production company / Producător : ZEFIRO FILM
A film by/ Un film de : Mario Piavoli
Music / Muzica: Luca Formentini 
Cast / Distribuție : Pier Silva

Personajul din film hoinăreste prin mediul urban al oraşului 
Brescia. Este o  călătorie care demonstrează că transformarea 
mediului urban nu este mereu una benefică și poate crea o stare 
de neliniște, dacă nu este controlată.  Mediul ambient nu defineste 
doar păduri, râuri, lacuri și câmpuri. Include și zonele noastre de 
trai, din orașele mai mari sau mai mici, care trebuie să ne asigure 
un mediu curat, prietenos, pentru o viață sănătoasă.

A man wanders through the alienating spaces of a city.Walking 
alone through the places of an urban transformation that acts as a 
mirror and stimulus to its inner dimension.
Director’s note: Although the city went through deep changes in the 
meanwhile, I was able to find the original feeling of disorientation 
and restlessness while getting across its industrial archeology, new 
means of transport and the modern architectural structures. The 
final result was a journey between the concrete of the town and the 
meanders of the psyche.

Director, Cinematographer, Editor/Regia, imaginea, montajul: 
RUGILĖ BARZDŽIUKAITĖ
Producer, Sound director/ producător, regizor de sunet:  
DOVYDAS KORBA
Production company/Companie producătoare : NEON 
REALISM 

Turiști din diferite țări vin să vadă pădurea moartă, locuită de 
păsările negre. Pădurea amintește de o explozie nucleară pentru 
unii dintre vizitatori, în timp ce alții o relaționează cu ”Păsările”, 
celebrul film al lui Hitchcock. Îi vedem pe turiști din perspectiva 
cormoranilor; arată ca o specie curioasă care explorează peisajul 
ciudat. Treptat, se dezvăluie o poveste deosebită: în regiune  a 
existat o pădure veche de pini, dar apoi au aterizat acolo mai mulți 
cormorani. Acum sunt mii de păsări și ucid pinii cu... excremente. 

Tourists from different countries come to see the dead forest, 
inhabited by the black birds. The forest recalls a nuclear fallout 
for some of the visitors, while others relate it to Hitchcock’s The 
Birds. We see the tourists from the cormorants’ perspective, where 
they look like a curious species exploring the strange landscape. 
Gradually, a peculiar story is revealed: there used to be an ancient 
pine forest, but then several cormorants landed there. Now there 
are thousands of the birds and they kill the pine trees by...shitting. 

Italy/Italia, 2021 – 15 minLithuania / Lituania, 2019, 60 min.

ATTRAVERSO 
(THROUGH) / Călătoria 

ACID FOREST
 Pădurea acidă

Miercuri, 8 iunie  - 
Colegiul National 

“Vasile Alecsandri” - 
Sala de festivități

Miercuri, 8 iunie  - 
Colegiul National 

“Vasile Alecsandri” 
- Sala de festivități


