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În prima seară a fes-
tivalului - sâmbătă, 18 
august, au fost bere, su-
curi, barbeque, cafea, li-
monadă, nachos și po-
pcorn, dar și șapte noi 
scurtmetraje intrate în 
concurs - Chers Amis, 
Cumulonimbus, Purifica-
re, Scris/Nescris, La limi-
tă, Michelangelo și Alice.

Paula Rusu a fost 
prezentatoarea festivalu-
lui, iar juriul, din care au 
făcut parte regizorul Că-
tălin Apostol și actorul 

Vasile Calofir, a fost prezi-
dat de criticul de film Iri-
na Margareta Nistor. Prin-
tre spectatori  i-am re-
marcat pe primarul și vi-
ceprimarul orașului Chi-
tila, Emilian Oprea și 
Costel Andrei, consili-
eri locali, Alexandrina 
Niță, directorul Centrului 
Județean pentru Conser-
varea și Promovarea Cul-
turii Tradiționale Ilfov.

După seria scurt-
metrajelor răsplătite cu 
aplauze, cei prezenți au 

urmărit două dintre ca-
podoperele cinematogra-
fiei românești, pregătite 
de organizatori. Primul a 
fost “Ecaterina Teodoro-
iu”, film istoric românesc, 
din 1978, regizat de Dinu 
Cocea, după un scena-
riu de Mihai Opriș și Vasi-
le Chiriță. Rolurile princi-
pale au fost interpretate 
de actorii Stela Furcovici, 
Ion Lupu, Mihai Mereuță, 
Ion Caramitru, Amza Pel-
lea și Ilarion Ciobanu, fil-
mul relatând participarea 
tinerei eroine Ecaterina 
Teodoroiu (1894-1917), 
ca voluntar, în luptele 
din Primul Război Mondi-
al. A doua proiecție, ca-
re s-a terminat după mie-
zul nopții, a fost “Întune-
care” - film românesc re-
alizat în 1986 în regia lui 
Alexandru Tatos, după un 
scenariu bazat pe roma-
nul omonim scris de Ce-
zar Petrescu. Actori prin-
cipali au fost Ion Carami-
tru, George Constantin și 
Florin Zamfirescu.

Două trofee 
”Chitila Film Fest 
2018”

Ziua de duminică, a 
doua de festival, a înce-
put cu Gala de Premiere, 
în cadrul căreia au fost 
anunțați câștigătorii tro-
feelor ”Chitila Film Fest 
2018” - scurtmetraje-
le Scris/Nescris și Miche-
langelo, ambele producții 
ocupând locul I. ”Nou-
tatea este ca anul aces-
ta avem două premii în-
tâi, pentru că ne-a fost 

foarte greu să alegem în-
tre Scris/Nescris și Miche-
langelo. Scris/Nescris, ca-
re a luat un trofeu la Chi-
tila Film Fest, a câștigat 
și în alte țări o grăma-
dă de premii, de exem-
plu în Finlanda. Îmi place 
că Adrian Silișteanu, ca-
re este la origine director 
de imagine, face bine și 
regie și chiar nu e la pri-
mul lui film. Cel de-al doi-
lea film care pleacă aca-
să cu trofeul Chitila Film 
Fest este Michelangelo și 
îi aparține lui Anghel Da-
mian. El este, de fapt, ac-
tor, iar acesta este primul 
său film ca regizor. Și tot 
în Michelangelo avem în-
că un debut, pe Medeea 
Marinescu jucând în pre-
mieră alături de băiețelul 
ei. În fine, mi-ar plăcea 
ca, începând de anul vii-
tor, să se păstreze aceas-
tă tradiție cu două pre-
mii întâi și să poată vota 
chiar și publicul chitilean, 
nu doar juriul”, a spus Iri-
na Margareta Nistor, la 
momentul anunțării câș-
tigătorilor.

D u p ă  p r e m i e r e , 
spec  tatorii s-au delec-
tat cu muzica celor de la 
”Cvartet Anima”, iar mai 
apoi cu două proiecții de 
excepție - “Ultima Noapte 
de Dragoste, Întâia noap-
te de război” - film româ-
no-vest german din 1980, 
regizat de Sergiu Nicola-
escu după un scenariu in-
spirat din romanul ”Ulti-
ma noapte de dragoste, 
întâia noapte de război” 
(1930) al scriitorului Ca-
mil Petrescu. Rolurile prin-

cipale au fost interpretate 
de Vladimir Găitan, Joan-
na Pacuła, Sergiu Nicola-
escu și Sebastian Papa-
iani. “Întoarcerea din Iad” 
- filmul românesc drama-
tic apărut în 1983 în re-
gia lui Nicolae Mărginea-
nu, după un scenariu in-

spirat din nuvela “Jandar-
mul”, scrisă de Ion Agârbi-
ceanu, cu actori principali 
- Constantin Brânzea, Ma-
ria Ploae și Remus Mărgi-
neanu, a încheiat ce-a de-
a VIII-a ediție a unui fes-
tival cultural de excepție - 
Chitila Film Fest.

Din nou, filme bune la Chitila Film Fest 2018

Toți cei prezenți la festival 
au avut posibilitatea de a-l 
ajuta pe Mihai, un tânăr 
chitiliean de doar 13 ani, 
diagnosticat cu leucemie 
limfoblastică. Pe numele lui 
a fost deschis un cont (RO 
23 RZBN 0000 0600 1915 
0689 - Raiffeisen Bank, 
titular Pintială Mihai Cristian) 
unde cei care doresc să 
doneze orice sumă de bani 
o pot face. Pe tot parcursul desfășurării festivalului a 
existat amenajat un cort, unde s-au putut achiziționa 
cărți dedicate copiilor și/sau adulților, iar banii strânși 
au fost direcționați către familia lui Mihai.

Ajutor umanitar

Dacă e luna august, e, ca de opt ani 
încoace, Chitila Film Fest. Devenit tradiție, 
festivalul a ajuns la cea de-a VIII-a ediție și, 
chiar dacă ploaia s-a pornit pentru o vreme 
chiar înaintea începerii proiecțiilor, cinefilii 
nu s-au lăsat duși din Parcul Dendrologic 
de pe malul lacului, unde organizatorii 
au pregătit pentru vizionare câteva 
capodopere ale cinematografiei românești. 
Așa că, într-o atmosferă răcoroasă, așezat 
confortabil pe baloți de paie acoperiți cu 
păturele albastre, publicul s-a putut bucura 
de timp de calitate alături de prieteni.

Carmen Istrate

 Ajuns la cea de-a VIII-a ediție, festivalul organizat în Parcul Dendrologic a fost și în acest an un succes  
 Cinefilii au avut parte de capodopere ale cinematografiei românești,  

dar și de noi producții de scurtmetraj excepționale

Scris/Nescris - un 
film de scurtmetraj 
excepțional, 
despre o realitate 
a României: 
jumătate de milion 
de rromi trăiesc 
fără acte de 
identitate. Actorul 
principal, Sorin 
Mihai, nu este de 
fapt actor, este un 
inginer metalurg 
rrom.
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