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Filme frumoase despre locuri si povesti frumoase

 

Ziua I - 20 septembrie 2018 
 

- DESCHIDERE OFICIALA 
 

Despre ISTORIE si despre OAMENI
 

Apoi s-a nascut orasul –SahiaFilm 
– Scenariul si regia: Constantin Vaeni

Filmul prezinta epopeea stramutarii si sacrificiul implicit al unui intreg oras, Orsova Veche, ale 
carui ruine urmau sa fie inghitite de apele Dunarii 
Hidrocentralei „Portile de Fier”.O

- Premiul Special al Juriului 
- Premiul „Cupa de Cristal” pt. cel mai bun film documentar
- Premiul pentru Debut Cinematografic 

 
Marea Unire – Romania, la 100 de ani
Centenarului Marii Uniri 

- Realizatori: Mihuţ Năstăsache, Marilena Stănescu şi Sergiu Olteanu
Schupler, Sergiu Olteanu şi Andrei Cârlan

O invitaţie la o călătorie emoţionantă şi captivantă, trăită şi nu doar povestită de oameni pentru 
care România înseamnă şi o colecţie de momente istorice importante în naşterea acestui stat. 
Practic, AGERPRES a mers pe urmele celor care au înfăptuit Unirea: în Basarabia, Bucovina de 
Nord şi Transilvania, iar urmaşii celor care au pus umărul la reîntregirea ţării deschid culisele 
celui mai important moment istoric. Prin vocea celor care povestesc, 
naţiune fără graniţe. România, la 100 de ani aduce cu sine o istorie care continuă să se scrie.

NOTE: In caz de timp nefavorabilproiectiile vor avea loc in sala Cazinoului. 
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OAMENII CARE O TRAIESC- Proiectii in prezenta invitatilor

SahiaFilm – 17 min – Proiectie speciala: Film de Arhiva 
si regia: Constantin Vaeni;Imaginea: Romeo Chiriac  

Filmul prezinta epopeea stramutarii si sacrificiul implicit al unui intreg oras, Orsova Veche, ale 
carui ruine urmau sa fie inghitite de apele Dunarii spre a se construi lacul de acumulare al 

O clipa de istorie vazuta, emotionant, prin ochii oamenilor ei
Premiul Special al Juriului – Festivalul international al Filmului de la Thessaloniki, 1972
Premiul „Cupa de Cristal” pt. cel mai bun film documentar-artistic de scurt metraj, 1972
Premiul pentru Debut Cinematografic – Asociatia Cineastilor din Romania

Romania, la 100 de ani–Agerpres – 82min- Proiectie speciala dedicata 

Mihuţ Năstăsache, Marilena Stănescu şi Sergiu Olteanu; Imaginea: Alfred 
Schupler, Sergiu Olteanu şi Andrei Cârlan 

O invitaţie la o călătorie emoţionantă şi captivantă, trăită şi nu doar povestită de oameni pentru 
care România înseamnă şi o colecţie de momente istorice importante în naşterea acestui stat. 

tic, AGERPRES a mers pe urmele celor care au înfăptuit Unirea: în Basarabia, Bucovina de 
Nord şi Transilvania, iar urmaşii celor care au pus umărul la reîntregirea ţării deschid culisele 
celui mai important moment istoric. Prin vocea celor care povestesc, descoperim că suntem o 
naţiune fără graniţe. România, la 100 de ani aduce cu sine o istorie care continuă să se scrie.

In caz de timp nefavorabilproiectiile vor avea loc in sala Cazinoului. Organizatorii isi rezerva dreptul de a 
face modificari in p

Editia I  

Baile Herculane 

Proiectii in prezenta invitatilor 

: Film de Arhiva (1972) 

Filmul prezinta epopeea stramutarii si sacrificiul implicit al unui intreg oras, Orsova Veche, ale 
lacul de acumulare al 

prin ochii oamenilor ei… 
Festivalul international al Filmului de la Thessaloniki, 1972 

artistic de scurt metraj, 1972 
Asociatia Cineastilor din Romania, 1972 

Proiectie speciala dedicata 

Imaginea: Alfred 

O invitaţie la o călătorie emoţionantă şi captivantă, trăită şi nu doar povestită de oameni pentru 
care România înseamnă şi o colecţie de momente istorice importante în naşterea acestui stat. 

tic, AGERPRES a mers pe urmele celor care au înfăptuit Unirea: în Basarabia, Bucovina de 
Nord şi Transilvania, iar urmaşii celor care au pus umărul la reîntregirea ţării deschid culisele 

descoperim că suntem o 
naţiune fără graniţe. România, la 100 de ani aduce cu sine o istorie care continuă să se scrie. 

 

Organizatorii isi rezerva dreptul de a 
face modificari in program. 



 

Festival de Film Documentar EDEN DOCS 

Filme frumoase despre locuri si povesti frumoase!

Ziua a II-a - 21 septembrie 2018 
 

CAND STUDENTII SPUN: MOTOR!
UniversitatiiHyperion din Bucuresti
invitatilor 
Bariera –realizator: Florin Rosu -
- Un portret al celebrului fotograf 
Cristiana Mongol Stancu –realizator: 
- Campioana la kikbox, luptatoare, absolventa de teologie
Cu Franz prin Romania – realizator: 
- O calatorie cu un Trabant si doi bunici…
Caluserii de la Starciu  - realizator: 
- Traditii de Craciun mixate in „cultura'' moderna
Punct de meci–realizator: Vasile Marandici 
-Un campion al tenisului de masa din R.Moldova activeaza in Romania de la vârsta de 15 ani
Initiere –realizator: Florin Cosma 
- O comedie …pilduitoare asupra capacitatilor tinerilor
Concert -  realizatori: Cosmin Stefan
- Un eseu dictat de viata citadina, construit pe muzica clasica
Desenul vietii mele –realizator: Stefan Comanescu  
- Autoportret 
Varstele pasiunii–realizator: Adrian Buliga 
- Portret Liviu Smantanica, actor papusar
Lupta George –realizator: Tiberiu Lupasc
- Portret; recuperarea unui fost jucator de rugby dupa un traumatism suferit la meci
Turn that from upside down –realizator: 
- Pasiunea lui e circul. Si sa aduca zambete
Tehnic artistic – realizator: Daniel Oprea 
- Despre oamenii din spatele scenei de teatru…
Despre locuri, case si drumuri – 
- Un arhitect, profesor universitar si
 

NOTE: In caz de timp nefavorabilproiectiile vor avea loc in sala Cazinoului. 
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CAND STUDENTII SPUN: MOTOR!-Filme realizate de studentii Facultatii de Arte
Hyperion din Bucuresti- Specializarea Regie si Imagine -Proiectii in prezenta 

- 8:45  
al celebrului fotograf Paul Agarici 

realizator: StefanComanescu- 5:17  
ampioana la kikbox, luptatoare, absolventa de teologie, pasionata de pictura…

realizator: Lavinia Popeea - 13:47  
alatorie cu un Trabant si doi bunici… 

realizator: ClaudiuMastan - 6:23  
cultura'' moderna  

Vasile Marandici - 8:26 
de masa din R.Moldova activeaza in Romania de la vârsta de 15 ani

Florin Cosma – 8:00 min  
…pilduitoare asupra capacitatilor tinerilor din ziua de azi. 

Cosmin Stefan si Victor Galea–6:24  
viata citadina, construit pe muzica clasica 

Stefan Comanescu  2:00 min 

Adrian Buliga –9:00 min  
, actor papusar 
Tiberiu Lupasc - 8:23  

recuperarea unui fost jucator de rugby dupa un traumatism suferit la meci
realizator: Diana Zaharia - 14:14  

Pasiunea lui e circul. Si sa aduca zambete 
realizator: Daniel Oprea - 10:20 
din spatele scenei de teatru… 

 realizator: Mihnea Biciusca - 11:37 
, profesor universitar si pasiunea lui, apicultura… 

In caz de timp nefavorabilproiectiile vor avea loc in sala Cazinoului. Organizatorii isi rezerva dreptul de a 
face modificari in program.
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de Arte a 
Proiectii in prezenta 

a… 

de masa din R.Moldova activeaza in Romania de la vârsta de 15 ani  

recuperarea unui fost jucator de rugby dupa un traumatism suferit la meci  

isi rezerva dreptul de a 
face modificari in program. 



Festival de Film Documentar EDEN DOCS 

Filme frumoase despre locuri si povesti frumoase!

Ziua a III-a - 22 septembrie 
 
 

ARTA, TRADITII si ALTE POVESTI
 

Cu ochii in lut. Dumitru Constantin
– Regia:Hadrian Gavrilutiu

Satul Piscu, aflat la38 km de Bucureşti, era recunoscut în toată România drept un sat de olari. Filmul 
vorbeşte despre Dumitru Constantin unul dintre cei trei Meşteri care mai prelucrează astăzi lutul.

Portret Margareta Paslaru-60 de ani de cariera
75 de ani de viaţă şi o carieră prodigioasa, un portret
soliste din România(film de montaj)
 
Wild– Fundatia Art  - 35 min 

– Regia si Imaginea: Dan Curean
In labirintul apei și al stufului din Delta Dunării, 
mai bine de 20 de ani, au fost elibera
asemenea, din turmele de cai salbatici, acum inflorito
tânăr și Victor, calul lui capturat 
 
PANGRATTI.Nouă personaje în căutarea unui atelier 

- Regia: Laurentiu Damian
Vasile Gorduz, Ion Jalea, Alin Gheorghiu, 
Mărginean, Sorin Ilfoveanu, Ion Irimescu sunt mari nume ale artelor frumoase din România. Iar 
strada Ermil Pangratti este locul binecuvântat în 
emoţionant, un discurs devenit... opera de artă.

NOTA: In caz de timp nefavorabilproiectiile vor avea loc in sala Cazinoului. 
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POVESTIRI-Proiectii in prezenta invitatilor 

. Dumitru Constantin– VideoArt - 23 min 
egia:Hadrian Gavrilutiu; Director de fotografie: Misu Ionescu 

de Bucureşti, era recunoscut în toată România drept un sat de olari. Filmul 
vorbeşte despre Dumitru Constantin unul dintre cei trei Meşteri care mai prelucrează astăzi lutul.

60 de ani de cariera-film oferit de artista din arhiva 
75 de ani de viaţă şi o carieră prodigioasa, un portret-fulger al uneia dintre cele mai îndrăgite 

(film de montaj) 

Dan Curean 
și al stufului din Delta Dunării, cei mai curand sositi sunt caii, cei

mai bine de 20 de ani, au fost eliberați si circula acum liber. WILD explorează via
asemenea, din turmele de cai salbatici, acum infloritoare, vazute prin ochii lui Ivan, un băiat 

 

I.Nouă personaje în căutarea unui atelier – VideoArt– 46 min 
egia: Laurentiu Damian; Director de fotografie: Danut Padure 

Vasile Gorduz, Ion Jalea, Alin Gheorghiu, Petru Lucaci, Constantin Lucaci, Darie Dupp, Viorel 
Mărginean, Sorin Ilfoveanu, Ion Irimescu sunt mari nume ale artelor frumoase din România. Iar 

i este locul binecuvântat în care ei isi desăvârşesc opera. Un eseu 
emoţionant, un discurs devenit... opera de artă. 

In caz de timp nefavorabilproiectiile vor avea loc in sala Cazinoului. Organizatorii isi rezerva dreptul de a 
face modificari in program.
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de Bucureşti, era recunoscut în toată România drept un sat de olari. Filmul 
vorbeşte despre Dumitru Constantin unul dintre cei trei Meşteri care mai prelucrează astăzi lutul. 

 personala-3 min 
fulger al uneia dintre cele mai îndrăgite 

, cei care, acum 
explorează viața din sat si, de 

prin ochii lui Ivan, un băiat 

Petru Lucaci, Constantin Lucaci, Darie Dupp, Viorel 
Mărginean, Sorin Ilfoveanu, Ion Irimescu sunt mari nume ale artelor frumoase din România. Iar 

opera. Un eseu 

 

Organizatorii isi rezerva dreptul de a 
face modificari in program. 
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Ziua a IV-a - 23 septembrie 2018 – Baile Herculane 
 

0ra 17.00 – Sala Cazinoului  
 FILME PREMIATE LA ALTE FESTIVALURI – PROIECTIE SURPRIZA! 
 

0ra 20.00 – Parcul Central  
REDESCOPERA ROMANIA-Proiectii in prezenta invitatilor 

 

Descopera Romania cu Peter Hurley –Agerpres – 106 min.  

- realizator: Camelia Moise; Imaginea: Sergiu Olteanu  

Peter Hurley a plecat în 2012, pe jos, de la Săpânța până la Muzeul Țăranului Român din 
Capitală. A scris mai apoi o carte despre oamenii care l-au primit și l-au omenit fără să-i ceară 
nimic la schimb. În drumul său, pas cu pas, Peter Hurley descoperă ceea ce înseamnă România 
reală, țara care l-a primit cu brațele deschise. Irlandezul a reluat călătoria alături de echipa 
Agerpres Video.   

După 15 ani lucrați în publicitate, timp în care a promovat tot felul de bunuri către români, 
irlandezul, stabilit în țara noastră, a hotărât să promoveze, de-acum, românilor, bunul numit 
România! Făcând un drum ca un pelerinaj, el descoperă la hotarul dintre Occident și Orient, 
chiar rostul vieții sale aici. Irlandezul Peter Hurley a finalizat un drum pentru ca a vrut sa afle. Si 
a aflat, in primul rand, despre sine. 

"Descoperă România cu Peter Hurley" nu este doar un film, ci o poveste ce poate fi a oricui și-a 
fiecăruia dintre noi. 

 

- INCHIDERE OFICIALA 
 

NOTA: In caz de timp nefavorabilproiectiile vor avea loc in sala Cazinoului. Organizatorii isi rezerva dreptul de a 
face modificari in program 


