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Pe 1 iulie 2015, Asociația One World Romania a lansat 
KineDok, un program de distribuție alternativă de 
documentare creative. Programul a fost inițiat de 

Institutul de Film Documentar din Cehia împreună cu 
parteneri din alte patru țări central și est-europene 

(Slovacia, Ungaria, Croația și România). Împreună cu 
partenerii locali, am reușit ca în 2015 să organizăm 219 

proiecții în 25 de locații din 18 orașe din România.
În 2016, alte două țări (Polonia și Norvegia) s-au 

alăturat proiectului, iar One World Romania continuă 
programul cu o serie de 15 filme din țările participante, 

în mai multe orașe și mai multe locuri alternative. 
Pentru că, pe de o parte, aceste filme vorbesc despre

oamenii de lângă noi și problemele lor, iar aceste 
povești trebuie spuse. Și, pe de altă parte, pentru că 
documentarele nu ajung decât rareori în sălile de 
cinema iar acestea, în ultimele luni, s-au împuținat, 
restrângând și mai mult accesul publicului la cultură. 
O parte importantă din misiunea KineDok este de a 
merge în orașele mici, de a ajunge mai aproape de 
oameni și de a folosi spiritul local al puburilor, galeriilor 
și al altor locuri populare. Aceste locații oferă o 
alternativă pentru întâlnirea dintre filmul documentar 
și public și creează o atmosferă intimă în care 
vizionarea și dezbaterea unor probleme curente, alături 
de regizori și experți, devine o experiență frumoasă.



6 grade

Bartosz Dombrowski

6 kroków

regia

anul

titlul original

durata

81 min

2014

Filmul este inspirat din teoria celor Șase grade de separare a lui Milgram 
și pornește de la premisa că fiecare om poate fi accesat prin șase legături 
personale. Echipa din spatele filmului încearcă să exploreze lanțul legăturilor 
dintre doi protagoniști aleși arbitrar și care nu se cunosc: Martyna – o tânără 
cântăreață de punk-rock din Varșovia – și Marco Antonio – un fermier dintr-un 
mic sat din Mexic. Echipa filmului a pornit la drum fără să-i cunoască pe cei doi, 
străbătând lumea timp de 3 luni pe firul conexiunilor invizibile care leagă doi 
oameni aflați la antipozi. Un road movie care străbate locuri, stiluri de viață și 
personaje diverse. Urmărim viața cotidiană a protagoniștilor filmului și încercăm 
să descoperim ce se ascunde în spatele măștilor. Dorința de dragoste, acceptare, 
succes în carieră, prietenie și o viață decentă: nu ne amintesc toate acestea de 
noi înșine? 

Anna Wydra

producător

companie producătoare

distribuție

țara

vo

Polonia

poloneză, spaniolă, engleză

Otter Films

Krakow Film Foundation,
HBO Europe



America

Bára, fiica unor imigranți cehi care trăiesc în Canada, se întoarce în Republica 
Cehă pentru a cunoaște țara de origine a părinților săi. Honza este un muzician 
din Praga care visează să ajungă la New York și să calce pe urmele lui Bob 
Dylan. Filmul le urmărește drumul plin de fantezie spre libertate, un drum 
prin păduri, pe lângă focuri de tabără și pe sub cerul liber. La o sută de ani de la 
înființarea primelor tabere în pădurile Bohemiei, Bára și Honza și-au propus să 
facă o drumeție în aceste locuri. Și-au regizat propria evadare într-o Americă 
imaginară, inspirându-se din subcultura de vagabondaj cehoslovacă, o mișcare 
care imita un Vest Sălbatic idealizat. Călătoria celor doi se transformă într-o 
poveste universală despre prietenie, muzică și idealul libertății. Urmând tradiția 
„pretend America” din Cehoslovacia comunistă, Bára și Honza ajung într-un loc 
în care se pot simți liberi, în care amerindienii prosperă în continuare și bizonii 
cutreieră preeria. 

Ondřej Zima

producător

companie producătoare

distribuție

țara

vo

Republica Cehă

cehă

Evolution Films

HBO Europe

Jan Foukal

Amerika

regia

anul

titlul original

durata

70 min

2015



Atât de departe, atât de aproape

Jaro Vojtek

Tak ďaleko, tak blízko

regia

anul

titlul original

durata

80 min

2014

Atât de departe, atât de aproape este un documentar neobișnuit despre 
atmosfera din familiile cu copii cu autism, care dezvăluie provocarea de zi cu zi a 
traiului alături de aceștia. Cu toate acestea filmul nu este construit pe dialoguri 
și mărturii, ci pe situații specifice, apărute accidental, în care se dezvăluie 
problemele iubirii familiale dar și ale relațiilor romantice pentru persoanele cu 
autism. Documentarul a fost realizat pe parcursul a șapte ani în cooperare cu 
Andreas Autism Centre, o organizație non-profit care oferă în mod susținut 
sprijin de specialitate persoanelor cu autism, precum și familiilor acestora. 
Filmul pune la îndoială stereotipurile despre această afecțiune și încearcă să 
descopere noi perspective asupra acestei grave tulburări a psihicului uman.

Barbara Harumová Hessová

producător

companii producătoare

distribuție

țara

vo

Slovacia

slovacă

AH production, Andreas, RTVS

AH production



Bear Island

„După ce am făcut documentarul și seria web La nord de soare în 2011, am 
fost mai mult decât pregătit pentru o nouă aventură. De data aceasta e vorba 
despre mine și frații mei, Markus și Håkon. Am dorit să explorăm valuri noi și 
o altă natură, iar locul care ne-a tentat și provocat a fost Bear Island, la sud 
de Svalbard. Această expediție a fost extremă, dar pentru noi a fost important 
să ne concentrăm asupra vieții pe care poți să o trăiești frumos în armonie cu 
natura. Am vrut să urmărim un vis. Să explorăm insula și pe noi înșine ca trei 
frați. Știam că vom găsi valuri acolo, iar acesta era un loc în care puțini au ajuns, 
sau chiar nimeni. Surful ne-a fost motivația principală, dar era și o ocazie să ne 
trezim în fiecare dimineață și să facem doar ce ne dorim. Iar într-un loc ca acela 
vremea decide programul. Am petrecut trei luni pe insulă. Făceam mult sport și 
eram plini de adrenalină, dar, mai important decât atât, am surprins gândurile și 
întâlnirile cu noi înșine și cu natura.” (Inge Wegge)

Ander Graham, Inge Wegge

producători

companii producătoare

distribuție

țara

vo

Norvegia

norvegiană

Turbin film, Wegge Film

HBO Europe

Inge Wegge

Bjørnøya

regia

anul

titlul original

durata

82 min

2014



Căminul meu

Jiří Stejskal

Jáma

regia

anul

titlul original

durata

84 min

2014

Căminul meu este o poveste despre o familie neobișnuită din Kiev care luptă 
împotriva injustiției imobiliare. Natașa, capul familiei, încearcă să salveze 
ferma familiei, care este în prezent înconjurată de cartiere moderne. Mai mult, 
trebuie să aibă grijă de cei patru copii, de cei doi soți și de mica turmă de capre 
neastâmpărate. Invită alți oameni să locuiască cu ei: li se alătură un preot, care 
hrănește animalele, un avocat care îi ajută la procese, precum și alți chiriași, 
care participă la muncile agricole. Familia o susține, însă nu fiecare membru 
îi împărtășește țelul. Cu toții vor să-și atingă scopul, însă viața presupune 
compromisuri. Lupta împotriva sistemului ucrainian corupt este efortul eroic al 
Natașei, care trebuie să rămână în continuare și mama celor patru copii ai săi. 
Într-o zi casa lor este arsă. Merită să rămână acolo și să continue lupta?

Pavla Kubečková, Tomáš Hrubý

producători

companie producătoare

distribuție

țara

vo

Republica Cehă

ucraineană

nutprodukce

nutprodukce



Drifter

Tânărul rebel, Ricsi, își trăiește viața la maximum. „Belea” este porecla care i se
potrivește cel mai bine. Neobosit, vânează problemă după problemă. Ricsi 
abandonează școala, pentru că raliul local în care vrea să participe e mult mai 
important pentru el. Condusul mașinilor fără permis de conducere, furtul și fuga 
de polițiști sunt doar o parte din cotidianul lui, spre disperarea părinților. Ricsi 
nu suportă rutina și nici nu-i pasă de așteptările tatălui său înecat în datorii. La 
urma urmei, unde a fost acesta când Ricsi avea cea mai mare nevoie de el? Între 
timp, mama lui încearcă tot ce-i stă în putință – ajutându-se chiar de horoscop 
– să își țină fiul în frâu. Dar cum ar putea să plătească – cu cei 600 euro pe care 
îi câștigă cu tot cu alocație – toate amenzile pe care Ricsi le încasează lunar? 
Drifter a fost filmat pe o perioadă de cinci ani și este un portret al unui tânăr unic 
care își ia viața în propriile mâini. 

Marcell Iványi, Gábor Hörcher

producători

companie producătoare

distribuție

țări

vo

Ungaria, Germania

maghiară

KraatsFilm Productions

KraatsFilm Productions,
 Weydemann Bros.

Gábor Hörcher

Drifter

regia

anul

titlul original

durata

72 min

2014



Efectul Domino-ului

Elwira Niewiera
Piotr Rosołowski

Efekt domina

regia

anul

titlul original

durata

76 min

2014

Abhazia este o țară uitată, afectată de război, situată nu departe de Crimeea 
și de Ucraina. Întinzându-se de-a lungul țărmului Mării Negre, acest mic 
stat nerecunoscut era, pe vremuri, o destinație de vacanță pentru cetățenii 
sovietici. Însă hotelurile somptuoase sunt abandonate acum și au devenit 
ruine postcomuniste. Cu toate acestea, pentru Ministrul Sportului din Abhazia, 
Rafael, situația pare optimistă. El speră ca misteriosul Campionat Mondial de 
Domino pe care îl organizează să așeze ținutul său natal pe harta lumii. Deși 
este îndrăgostit lulea, este dispus să ignore faptul că draga lui soție se simte 
ca o străină. Natașa, o cântăreață rusoaică de operă, a renunțat la căminul și 
la custodia fiicei ei pentru a începe o nouă viață alături de Rafael. Când însă 
localnicii nu par să o agreeze, iar problemele încep să umbrească evenimentul 
„sportiv” al lui Rafael, viitorul lor strălucit și chiar mândria lor națională încep 
să se destrame. Echipa nominalizată la premiile Oscar pentru Rabbit à la Berlin 
aduce o comedie neagră cu o componentă vizuală remarcabilă – oferindu-ne o 
perspectivă profundă asupra vieții într-un teritoriu aflat sub bagheta Rusiei.

Anna Wydra, Ann Carolin 
Renninger, Thomas Kufus

producători

companie producătoare

distribuție

țări

vo

Polonia, Germania

abhază, rusă

Otter Films

Autlook Filmsales



Frați de cântec

Un interpret de muzică folk se recuperează după un accident de mașină aproape 
mortal. Între timp, compune un cover după piesa unui pop icon proaspăt 
ieșit de la dezintoxicare, inserând un motiv al unei trupe românești folk și 
transformând-o astfel în cel mai mare succes muzical din ultimul deceniu în 
Ungaria. 
Quimby este o cunoscută formație maghiară de rock alternativ. În 2003, aceasta 
a luat o pauză când Tibor Kiss, solistul și textierul trupei, a stat la dezintoxicare 
mai bine de un an. După ce și-a revenit, Kiss a compus una dintre cele mai 
emblematice melodii ale trupei, Broken Glass Paradise, despre experiențele sale 
din timpul dezintoxicării. Piesa nu a devenit însă un succes imediat. Câțiva ani 
mai târziu, Csík Band a decis să facă un cover, iar melodia a devenit mai populară 
decât și-ar fi putut închipui cineva. Amândouă formațiile – atât Quimby cât și 
Csik - se află la o răscruce, iar poveștile lor se unesc în acest cântec emblematic. 

Julianna Ugrin

producător

companie producătoare

țări

vo

România, Ungaria

maghiară, română

Éclipse Film

Balázs Lévai

Engedem, hadd menjen

regia

anul

titlul original

durata

77 min

2015



Frați pe vecie

Frode Fimland

Søsken til evig tid

regia

anul

titlul original

durata

75 min

2013

Frați pe vecie este un documentar poetic și plin de candoare despre un frate și 
o soră, Magnar și Oddny. Amândoi au 70 de ani. Trăiesc la ferma familiei din 
Kleiva, în Naustdal, la câteva mile de Førde în ținutul Sogn & Fjordane. Frații 
administrează ferma în același fel precum generații întregi dinaintea lor. Își 
doresc, mai presus de orice, să continue această tradiție atâta timp cât le va 
permite sănătatea.
Cu toate că – pentru ei – timpul pare să fi stat pe loc, el se scurge ineluctabil. 
O mare parte din film le descrie viața, care se petrece în natură, în hambar și în 
interiorul casei. Punctul culminant al existenței lor este perioada în care își duc, 
anual, animalele în munți pentru pășunatul estival. Această călătorie include 
atât vacanțele, cât și muncile de vară. Poate însă această rutină să dureze o 
veșnicie? Vârsta avansată și starea de sănătate deteriorată sunt motivele pentru 
care Magnar și Oddny se întreabă dacă pășunatul estival în munți va mai avea 
loc anul acesta. Dacă da, va fi aceasta ultima astfel de vară?

Karl Emil Rikardsen,
Frode Fimland

producători

companii producătoare

distribuție

țara

vo

Norvegia

norvegiană

FIMFilm. Relation04. Media

Deckert Distribution



Îmi place asta super, mult, 
foarte tare 

Eva și Mia sunt surori. Mia este veselă, deschisă, suferă de sindromul Down, nu-i
prea pasă de modă și iubește oamenii. 
Timp de zece ani, Eva Kraljević și-a filmat atât sora – pe Mia - cât și pe sine 
însăși, pentru a înțelege relația care le leagă. La început, regizoarea era covârșită 
de rușinea pe care o resimțea din cauza dizabilității surorii sale, din cauza 
faptului că nici ea, nici familia ei nu erau în stare să accepte această situație. 
În cele din urmă, frustrările au dispărut și Mia ni se înfățișează plină de bucurie 
și de energie, ca un adevărat star de cinema. Eforturile regizoarei au zugrăvit 
un portret al celor două, rezultat din dorința puternică de a depăși concepția 
mărginită care stabilește limitele unei iubiri între surori.

Dana Budisavljević, 
Miljenka Čogelja

producători

companie producătoare

distribuție

țara

vo

Croația

croată

Hulahop Film & Art Production

Hulahop Film & Art Production

Eva Kraljević

Lijepo mi je s tobom, znaš

regia

anul

titlul original

durata

43 min

2015



Mame și fiice & O lume nouă 

Ivana Hucíková
Tereza Michalová

Matky a dcéry + Nový svet

regia

anul

titlul original

durata

26 min
29 min

2015

Mame și fiice este un documentar de surt-metraj despre o familie formată din 
3 femei și o fată, care trăiesc singure într-un mic sat din nordul Slovaciei. La un 
moment dat, viețile lor au luat o întorsătură complicată, ajungând să trăiască 
fără bărbați, fiind văduve sau divorțate. Filmul portretizează viața de zi cu zi a 
acestor patru femei, toate mame și fiice; se cunosc foarte bine, se iubesc, dar, 
într-un fel, poate că se și urăsc reciproc. Nu doar caracteristicile personale, ci 
și traseele lor în viață sunt asemănătoare, ceea ce ne face să ne întrebăm dacă 
destinul poate fi și el moștenit de la părinți.  

O lume nouă este o dramă despre o femeie singură care locuiește într-o casă 
pustie și care este înconjurată de propria ei tulburare psihologică. Își pierde 
bunurile, precum și speranța de a se întoarce la o viață normală. Singurii oameni 
care o țin conectată la lumea exterioară sunt fostul ei prieten, Laco, care 
încearcă să se reîmprietenească cu ea, și verișoara ei. Oare le pasă în mod sincer 
de Anna sau râvnesc la averea ei? Ce se va întâmpla cu Anna și cu casa ei în 
paragină? 

Ivana Hucíková
Tereza Michalová

producători

companie producătoare

distribuție

țara

vo

Slovacia

slovacă

VŠMU

VŠMU



Miss Roma la școală

În fiecare vară, o mână de fete rome curajoase se înscriu într-un concurs de 
frumusețe pentru a obține titlul de Miss Roma. Dar dacă visul lor nu este să 
primească o cerere în căsătorie, ci să meargă la liceu și să obțină o diplomă? Le 
urmărim, pe măsură ce se descoperă.
În timpul celor patru ani de filmări, cele trei fete sunt urmărite în încercarea de a 
face față provocărilor vieții de liceu. Ele trebuie să jongleze cu temele, Facebook-
ul, examenele de final de an și viața amoroasă. Cum restul colegelor lor rome au 
copii și nu e nimeni care să le ofere un alt exemplu, își vor urma oare visul până 
la capăt? Le așteaptă multe provocări.Siniša Juričić

producător

companie producătoare

distribuție

țara

vo

Croația

croată

Nukleus Film

Nukleus Film

Vesna Cudic

Razred

regia

anul

titlul original

durata

82 min

2015



Roboțelul de aur

Mihai Dragolea, 
Radu Constantin Mocanu

Roboțelul de aur

regia

anul

titlul original

durata

73 min

2015

Steluța Duță, o boxeriță de 32 de ani, multiplă campioană europeană și 
mondială, se pregătește pentru încă un campionat european. Speră ca acesta îi 
va aduce lucrul pe care nu l-a avut niciodată – o casă. Steluța a fost abandonată 
la naștere, a trăit o viață violentă în casele de copii din regimul Ceaușescu, de 
unde a fost dată afară la vârsta de 16 ani pentru că era considerată un copil 
problemă. Apoi, Steluța a trăit în derivă și disperare până la vârsta de 20 de 
ani, când a fost descoperită de antrenorul și părintele său adoptiv, Constantin 
Voicilași.
În timp ce se pregătește pentru campionatul european, Steluța decide să se 
împace cu trecutul său. Merge să își întâlnească familia biologică, îi revede 
pe cei mai buni prieteni din copilărie, prieteni care sunt marcați și ei de 
experiența instituționalizării. În timp ce mass media capitalizează povestea 
Steluței, amăgind-o cu promisiunea unor recompense fabuloase, ea continuă 
antrenamentele. Antrenorul Voicilași o ajută în continuare cu credința că Steluța 
e capabilă să câștige din nou medalia de aur 

Mihai Dragolea, 
Radu Constantin Mocanu

producător

companie producătoare

distribuție

țara

vo

România

română

Vagabond Films

Vagabond Films



Tatăl meu, bancherul

O poveste est-europeană despre mirajul tranziției la capitalism. Boris Osipovs 
s-a bucurat de un succes financiar uriaș imediat după căderea URSS-ului: fostul 
profesor universitar a devenit bancher, și-a părăsit familia pentru tânăra lui 
secretară și a început să arunce cu banii în stânga și-n dreapta. Totul a mers 
foarte bine până când banca lui a falimentat, desființându-se odată cu toate 
economiile deponenților. Osipovs a dispărut în ceață, părăsind Letonia pentru a 
nu fi arestat pentru operațiuni ilegale. 
Cincisprezece ani mai târziu, familia lui primește o fotografie de la Interpol a 
unui domn în vârstă cu același nume, care trăiește într-un azil psihiatric din 
Malaezia. Să fie el? În ciuda rezervelor familiei sale, fiica lui, regizoarea de 
documentare Ieva Ozolina, începe o investigație pentru a afla adevărul despre 
bărbatul din fotografie. Tatăl meu, bancherul este un film emoționant despre un 
bărbat care se pierde în vremuri de schimbare și despre fiica lui care speră să îl 
regăsească.

Gints Grube

producător

companie producătoare

distribuție

țara

vo

Letonia

letonă

Mistrus Media

Mistrus Media

Ieva Ozolina

Mans tēvs baņķieris

regia

anul

titlul original

durata

68 min

2015



Toto și surorile lui

Alexander Nanau

Toto și surorile lui

regia

anul

titlul original

durata

93 min

2014

Totonel e un puști de 10 ani din Ferentari. Câtă vreme mama lui se află în 
pușcărie pentru trafic de droguri, Toto locuiește cu surorile lui mai mari, Andreea 
și Ana. Prin casă se perindă un șir lung de unchi, vecini și consumatori de droguri 
din cartier. Singura lui supapă este un centru de sprijin unde face școală și 
descoperă dansul hip-hop. La rândul lor, surorile lui adolescente își caută și ele 
locul în lume și se maturizează, fiecare în felul ei, înainte de vreme.
Filmat într-un stil cine-vérité necruțător și montat cu răbdare într-o structură 
pe cât de onestă pe atât de emoționantă, filmul oferă un acces fără precedent 
în ghetto-ul din Ferentari, în penitenciare și în tribunale. Regizorul Alexander 
Nanau (Lumea văzută de Ion B., 2009 – documentarul câștigător al unui Premiu 
Emmy) are o relație de colaborare privilegiată cu Andreea, sora mijlocie a 
lui Totonel, care a filmat o parte din scenele pe care se bazează acest film 
emoționant despre familie. Ce se întâmplă când descoperim că putem să ducem 
o viață mai bună decât pot să ne ofere părinții noștri?

Valeriu Nicolae, Alexander Nanau, 
Cătălin Mitulescu
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Strada Film

HBO Europe



Alexandria

Arad

Brăila

Brașov

București

Restaurant Rustic 
Str. Alexandru Ghica - Parc Padurea Vedea

KF Arad
Piața Avram Iancu, nr. 11

HOF Cafe
Piața Sfatului, nr. 14

Hecate
Str. Olari, nr. 8 

Make a Point
Șos. Morarilor, nr. 1

The Music Pub
Str. Vadul Schelei, nr. 17 

Spațiul Public European 
Str. Vasile Lascăr, nr. 31

2016

CaracalIrish Pub
Piața Victoriei



Comănești Centrul 5
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 7

Constanța Șușote - colț de relaxare
Bd. Mamaia, nr. 118

Galați Muzeul de Artă Vizuală Galați
Str. Tecuci, nr. 7, bl. V3

Cluj Casa TIFF
Str. Universității, nr. 6 

Focșani Soho Pub
Bd. Republicii, nr. 6

Hunedoara CAFE d’ART
Str. Mihai Viteazu, nr. 43

Iași

Miercurea Ciuc

Meru
Bd. Carol I, nr. 3, Copou

Muzeul Secuiesc al Ciucului
Piața Cetății, nr. 2

Odorheiul 
Secuiesc

Sala Audiovizuală a Bibliotecii 
Municipiului Odorheiul Secuiesc
Piața Kokereszt, nr. 2



Oradea

Piatra Neamț

Podu Iloaiei

Satu mare

Târgoviște

Sfântu 
gheorghe

Târgu Jiu

Târgu Mureș

Timișoara

Moszkva Cafe
Str. Moscovei, nr. 8

Ceainăria Teaz
Str. Petru Rareș, nr. 11A

Pizzeria Hap-Hap
Str. Bisericii, nr. 89

Muzeul de Artă Satu Mare
Piața Libertății, nr. 21

Casa de Cultură Kónya Ádám
Piața Mihai Viteazul, nr. 15

Irish Pub
Bd. Republicii, nr. 6

J’ai Bistrot
Piața Mărășești, nr. 6

Biblioteca Județeană „Ion Heliade 
Rădulescu” Dâmbovița
Str. Stelea, nr.2

Aethernativ
Str. Mărășești nr. 14, ap. 3 



Parteneri

Inițiator și coorganizator

Cu sprijinul Partener digital

Parteneri media

2016



www.kinedok.net

www.scoala.oneworld.ro

www.oneworld.ro



America

6 grade

Atât de departe, atât de aproape

Bear Island

Căminul meu

Drifter

Frați de cântec

Efectul Domino-ului

Frați pe vecie

Îmi place asta super, mult, foarte tare 

Mame și fiice & O lume nouă 

Miss Roma la școală

Roboțelul de aur

Tatăl meu, bancherul

Toto și surorile lui


