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IT’S BEAN TOO HOT
Cafea fierbinte 

Selecţie oficială/Official selection

Director, Camera, Editor/ Regia, imaginea, montajul: Hedvi-
ka Michnova
 Production Assistant/Asistent producție: Duncan Fraser 
 Executive Producer/Producător executiv: Anna Roberts
 Producer/Producător : Hedvika Michnova

Vă puteți imagina lumea noastră fără cafea? Este o posibilitate 
foarte reală. Documentarul spune povestea eroilor cafelei – 
micii fermieri din Costa Rica și Tanzania care luptă împotriva 
schimbărilor climatice în fiecare zi pentru a-și salva mijloacele de 
existență și ceașca voastră de cafea.  Zilnic se consumă 2 miliarde 
de cești de cafea. Din boabele produse de 25 de milioane de fermieri 
din întreaga lume.

Can you imagine our world without coffee? It’s a very real 
possibility. It’s Bean Too Hot tells the story of the coffee heroes – 
small farmers in  Costa Rica and Tanzania who are fighting climate 
change every day to save their livelihoods and your daily cup of 
coffee. Daily 2 billion coffee cups are consumed. Produced  by 25 
million farmers around the world.

United Kingdom-Czech Republic / Marea Britanie-Cehia 2021, 28 min.

Miercuri, 8 iunie  - 
Colegiul National 

“Vasile Alecsandri” - 
Sala de festivități

DANUBE DELTA PELICANS
Delta Dunării – 

Ultimul refugiu al pelicanilor

Selecţie oficială/Official selection

A film by / Un film de: Dan Curean
Photography/Imaginea: Luchian Ciobanu, Dan Curean, Daniel 
Petrescu
Sound/Sunetul: Vlad Voinescu
Editing/Montaj: Dan Curean, Christian Bauker
Producers/Producători: George Bucur/Kerstin Waltz
A production of /o producție : MedienKontor for Arte -Geo 
Reportage 360

Delta Dunării este unul dintre ultimele refugii pentru pelicani din 
Europa.Vânate și amenințate cu exterminarea, aceste păsări vorace 
au fost vazute in regimul regimul comunist ca inamici naturali ai 
pescuitului industrial. De atunci, populația lor și-a revenit, în prin-
cipal prin crearea de zone protejate

The Danube Delta is one of Europe’s last refuges for pelicans. Hun-
ted and threatened with extermination, these voracious birds were 
seen under the communist regime as natural enemies of industrial 
fishing. Since then, their population has recovered, mainly through 
the creation of protected areas.

Germany, France, Romania / Germania, Franța, România - 2020 - 52 min.

Joi, 9 iunie  -  
Colegiul National 

“Vasile Alecsandri” - 
Sala de festivități
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FOOLS & DREAMERS: 
REGENERATING A NATIVE FOREST

Nebuni și Visători 
Regenerarea unei păduri indigene

SALVAJE (WILD)
Sălbatic 

Selecţie oficială/Official selection Selecţie oficială/Official selection

Directors, Writers/Regia, scenariul: Jordan Osmond, 
Antoinette Wilson
Photography, Editor / Imaginea, montajul : Jordan Osmond
Music/Muzica : Karl Stevens
Producer/Producator: Antoinette Wilson – Happen Films

Este un documentar despre Rezervația Naturală Hinewai, din 
Peninsula Banks din Noua Zeelandă și despre kaitiaki/managerul 
Hugh Wilson, un botanist care conduce rezervatia de peste 30 
de ani. Când, în 1987, Hugh a anunțat comunitatea locală despre 
planurile sale de a permite  cultivarea de tufisuri de buruieni, care 
să crească ca un coronament pentru a regenera terenurile agricole 
cu scopul de a forma o pădure indigena, oamenii au fost nu numai 
sceptici, ci de-a dreptul furioși – planul a fost considerat demn doar 
de  „nebuni și visători”.
 
Is a documentary about Hinewai Nature Reserve, on New Zea-
land’s Banks Peninsula, and its  kaitiaki/manager of 30 years, bo-
tanist Hugh Wilson. When, in 1987, Hugh let the local community 
know of his plans to allow the introduced ‘weed’ gorse to grow as 
a nurse canopy to regenerate farmland into native forest, people 
were not only skeptical but outright angry–the plan was the sort to 
be expected only of “fools and dreamers”

Production company/Producător: Basic Films Productores
Filmmaker/Regia: Raúl González
Scripwriter/Scenariul: Jaime Pire
Cinematography/Imaginea: Carlos Flors
Cast/Distribuție: Maite Sánchez, Anxo Albisu

Maite Sánchez este o femeie care decide să facă o schimbare în 
viață și lasă orașul în urmă pentru a trăi  la munte, o viață în care 
predomină supraviețuirea, autosuficiența și autoconsumul. Ea a 
devenit fermier și crește ultima rasă de vaci sălbatice - Betizú, o 
rasă aproape pe cale de dispariție. Această rasă este crescută în 
sălbăticie în munții Goizueta, unde ea și familia ei trăiesc și își 
împărtășesc stilul de viața.

Maite Sánchez decides to make a life change and leaves the city 
behind to enter a life in the mountains, a life where survival, self-
sufficiency and self-consumption prevail. She became the rancher 
of the last wild cow, the Betizú,  a breed that is almost in extinction. 
This breed is raised in the wild in the mountains of Goizueta where 
she and her family live  and share their lifestyle.

New Zealand / Noua Zeelanda , 2019, 30 min.

Spain / Spania – 2020 , 6 min.

Joi, 9 iunie  -  
Colegiul National 

“Vasile Alecsandri” - 
Sala de festivități

Joi, 9 iunie  -  
Colegiul National 

“Vasile Alecsandri” - 
Sala de festivități
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PAUSE 2020
Selecţie oficială/Official selection

A film by Ioannis Kyriakides & Christos Avraam / Un film de 
Ioannis Kyriakides si Christos Avraam

  Filmul descrie ziua următoare unei catastrofe datorită schimbărilor 
climatice.
 
Τhe day after the catastrophe of the world due to climate change.

Cyprus / Cipru - 2020, 3 min.
Animation / Animație 
no sound / fără sunet

PAVING TUNDRA
Pavaj în tundră

Selecţie oficială/Official selection

Director/Regia: Jayme Dittmar
Photography/Imaginea: Tom Attwater
Producers/Producători: Sheila Smithson, James Q.Martin, 
Kristin Gates – North Exposure Studios, Q Media

Lanțul muntos  Brooks este cea mai accidentată și sălbatică zonă din 
America de Nord și una dintre cele mai mari zone fără drumuri de 
pe Pământ.
În 2013, statul Alaska a propus construirea unui drum de acces 
industrial de 360 km pentru a facilita construirea unei mine de cupru 
deschise în apropierea satului Ambler. Acesta ar fi cel mai mare 
proiect de construcție a drumurilor din Alaska, de la dezvoltarea 
autostrăzii Dalton în 1974.

The Brooks Range is North America’s most rugged wilderness and one of 
Earth’s largest roadless areas. In 2013, the State of Alaska proposed building 
a 225-mile industrial access road to facilitate the construction of an open-
copper pit mine near the village of Ambler. This would be the largest road 
construction project in Alaska since the development of the Dalton Highway 
in 1974.

USA /SUA -  2021,  28 min.

Joi, 9 iunie  -  
Colegiul National 

“Vasile Alecsandri” - 
Sala de festivități

Vineri, 10 iunie  -  
Colegiul National 

“Vasile Alecsandri” - 
Sala de festivități
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REMEDY
Remediu 

Diminuendo
Diminuare 

Selecţie oficială/Official selection Selecţie oficială/Official selection

Director, DOP/Regia/Imaginea: Jakub Šipoš
Editor / Montaj: Simona Donovalová
Music/ Muzica: Maciek Tobera
Producer/ Producător  People of Hope Association

Povestea unui grup de tineri care călătoresc  cu barca din Insulele 
Canare spre partea de Sud a Senegalului pentru a aduce filtre de apă  în 
zona Casamance. Mozaicul vizual surprinde viața locuitorilor din șapte 
sate locale și arată procesul de implementare a proiectului Apă pentru 
Senegal al People of Hope (asociație civică). Scopul filmului este de a 
crește gradul de conștientizare  cu privire la problemele legate de apa 
din lume, de a evidenția efectele vizibile ale schimbărilor climatice și 
de a inspira oamenii să ia parte activ la rezolvarea problemelor care se 
întâmplă în jurul nostru.

The story of group of young people travelling by boat from the Canary 
Islands to the southern part of Senegal to bring simple water filters 
to the Casamance area. The visual mosaic captures life of citizens of 
seven local villages and shows the process of implementing the Water 
for Senegal project of People of Hope (civic association). The aim of 
the film is to raise awareness of the world’s water problems, highlight 
the visible effects of climate change and inspire people to take an 
active part in what is happening around us.

Director, Story, Animation/Regia, scenariul, animatia:    
Henrike Lendowski 
Sound / Sunet: Felix Waverley-Hudson

Filmul vizualizează efectele dăunătoare pe care le au deșeurile 
de plastic asupra vieții marine și a mediului din punct de vedere  
emoțional. Prin metafore vizuale, privitorul este ghidat prin peisaje 
care sunt din ce în ce mai acoperite de plastic.
Pentru a sublinia contrastul dintre lumea naturală și lumea de 
plastic, animația este realizată în întregime cu cerneală pe hârtie, 
cu excepția plasticului, care se deosebește de viața oceanică, cu un 
galben digital strălucitor.  

Diminuendo visualizes the detrimental effects plastic waste has 
on marine life and the environment from an emotional point of 
view. Through visual metaphors, the viewer is guided through 
sceneries that get more and more covered by plastic. To emphasize 
the contrast between the natural world and the plastic world, the 
animation is done entirely with ink on paper, except for the plastic, 
which stands apart from the oceanic life in bright digital yellow.

Slovakia/Slovacia   - 2020 – 40 min. Germany / Germania , 2020, 4 min.
animation / animație,  no dialogue/fără dialog

Vineri, 10 iunie  -  
Colegiul National 

“Vasile Alecsandri” - 
Sala de festivități Vineri, 10 iunie  -  

Colegiul National 
“Vasile Alecsandri” - 

Sala de festivități
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Unexplored Spain
Spania neexplorată 

Selecţie oficială/Official selection

A film by/Un film de: Raúl Tomás Granizo
Photography/Imaginea: Raúl Tomás Granizo, Samuel Pla 
Benitez
Music/Muzica: Dexter Britain
Producer / Producător: Wildglimpses

După mulți ani de muncă grea, cu filmări în care am savurat natura 
propriei mele țări, am încheiat în sfârșit acest scurt metraj.
Inspirat de naturaliștii din secolul al XIX-lea Abel Chapman 
și Walter Buck și de cartea lor Spania Neexplorată, le urmez cu 
umilință căile, departe de autostrăzi,  pentru a pătrunde adânc în 
locurile unde se află  ultimele comori ale naturii curate pe care le 
avem încă în Spania.
 
Many years of hard work, filming and savoring the nature of my 
own country, have finally concluded.
Inspired by the XIX century naturalists Abel Chapman & Walter 
Buck and their book Unexplored Spain, humbly I follow their paths 
outside the main highways to dabble deeply in the last pristine 
treasures we still have in Spain.

Spain/Spania – 2020, 7 min 

Panorama

The Magic of Khortytsia 
Magia Insulei Khortytsia

Regia/Director: Vitali Pikaleusky
Scenariul/ Screenplay: Vitali Pikaleusky
Imaginea/ Photography: Vitali Pikaleusky
Montajul/ Editor: Vitali Pikaleusky
Producatori/Producers: Vitali Pikaleusky, Yuliya Stanchevska

ÎInsula Khortytsia este cea mai mare insulă pe cursul unui râu din 
Europa. Se află pe râul Nipru și face parte din Parcul Național 
Khortytsya. Aceasta este o bucată de sălbăticie în inima orașului 
industrial Zaporojie din Ucraina. Insula este un loc mistic și 
sacru, plin de legende și mituri. Este fascinantă prin frumusețea sa 
naturală. Khortytsia are o magie care se simte pe tot parcursul, pe 
pajiștile sale, în păduri, pe stânci și pe apele ei.

Khortytsia Island is the largest river island in Europe, placed on 
the river Dnieper and forms part of the Khortytsya National Park.
This is a piece of wilderness in the heart of the industrial city 
Zaporizhia of Ukraine. The island is a mystical and sacred place, 
full of legends and myths. It fascinates with its natural beauty. 
Khortytsia has the magic that is felt throughout, in its meadows, its 
woods, its cliffs and its waters

Ucraina – 2016 – 41 min
(făra dialog)/ (no dialogues)

Marți, 7 iunie
Ora 19,00  - 

Teatrul 
Dramatic 

“Fani Tardini”
Vineri, 10 iunie  -  
Colegiul National 

“Vasile Alecsandri” - 
Sala de festivități

Film prezentat la editia a VII-a  EcoFest, 2017, Suceava 
Film presented at the 7th.edition of EcoFest, 2017, Suceava
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PanoramaPanorama

Free Guy
Eliberați-l pe Guy  

Black Panther
Pantera neagră  

Director /Regia: Shawn Levy
Screenplay/ Scenariul: Matt Lieberman, Zak Penn
Sound /Coloană sonoră: Christophe Beck
Visual effects/Efecte vizuale: Swen Gilberg, Bryan Grill, Nikos 
Kalaitzidis, Daniel Sudick
Cast /Distribuția: Ryan Reynolds, Taika Waititi, Jodie Comer, 
Ryan Doyle, Victoria Diamond
Producer /Producător: 20th.Century Fox
RATING : AP 12 

În lumea jocurilor video, un NPC (non-player charecter) este un 
personal secundar, nejucător, care nu este implicat în acțiune. Guy 
este un bărbat simplu, modest, casier la o bancă. La un moment dat își 
dă seama că este un NPC dintr-un joc video de acțiune online numit 
„Oraşul Liber”...

In the world of video games, a NPC (non-player charecter) is a 
secondary, non-player staff who is not involved in the action. Guy is a 
simple, modest man, a cashier at a bank. At one point he realizes that 
he is an NPC from an online action video game called ”Free City”...

Director /Regia: Ryan Coogler
Screenplay /Scenariul: Joe Robert Cole, Ryan Coogler
Producer /Producător: Kevin Feige
Cast /Distribuția: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, 
Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman
Produs de Marvel Entertainment
Distribuitor: Walt Disney Studios Motion Pictures
RATING : AP 12

Primul supererou afro-american din lumea benzilor desenate 
- Pantera Neagră – ajunge pe marile ecrane in 2018. Pe numele 
său T’Challa, supereroul s-a născut în Wakanda, o țară africană 
ascunsă lumii întregi pentru ca marile corporații să nu-i exploateze 
vibraniumul, un prețios metal descoperit într-un meteorit. 

The first African-American superhero in the world of comics - 
Black Panther - arrives on the big screens in 2018. In his name, 
T’Challa, the superhero was born in Wakanda, an African country 
hidden from the world so that large corporations would not exploit 
his vibranium, a precious metal discovered in a meteorite.
 

USA / SUA - 2021, 115 min
Acțiune, comedie, SF / Action, comedy, SF

USA/SUA – 2018 – 135 min
Adventure, action, SF /Aventura, actiune, SF

Vineri, 10 iunie 
Centrul Oraşului  
- Zona pietonală 

“Spicul” 

Vineri, 10 iunie 
Centrul Oraşului  
- Zona pietonală 

“Spicul” 

Premii: 
OSCAR 2019
u cea mai 
bună muzică
u cele mai 
bune costume
u cea 
mai bună 
scenografie

Nominalizări
Oscar 2022 
u Cele mai 
bune efecte 
vizuale 
Premii: 
Bafta 2022 
u Premiul 
BAFTA 
pentru cele 
mai bune 
efecte vizuale


