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Organizator Național :: Asociația One World Romania
Online: festival-oneworld.ro :: kinedok.net

Parteneri :: Institute of Documentary Film (Rep. Cehă), Filmtopia (Slovacia), Anthropolis (Ungaria), Re-Start 
(Croația), Activist 38 (Bulgaria), AdArte (Polonia) Cu sprijinul :: Creative Europe - MEDIA Programme of the 
European Union, Administrația Fondului Cultural Național, Centrul Național al Cinematografiei, UNHCR, Agenţia 
ONU pentru Refugiaţi :: Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. 
AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. 
Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.
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Despre One World Romania
 Asociația One World Romania organizează din 2008 festivalul internațional de film documentar, singurul dedicat drepturilor omului din România. De la înființare și 
până în ziua de azi, festivalul a crescut în termeni de conținut, public și impact. Asociația a devenit acum o platformă importantă pentru dezbaterea drepturilor omului prin film, 
precum și unul dintre cele mai semnificative organisme promotoare de film documentar din țară. Pe lângă festivalul de la Bucureşti, care creşte de la o ediţie la alta, asociaţia 
organizează diferite alte evenimente – ecouri ale festivalului de-a lungul anului. 

Proiectele One World România
	 COLECȚIA	de	DVD-uri - din 2012, One World Romania a început să editeze periodic pe DVD câteva dintre documentarele programate la festival. S-au adunat până 
acum 15 titluri. :: Sahia	Vintage	- program de recuperare a patrimoniului de film documentar românesc. Restaurăm, digitalizăm și proiectăm producții de film documentar 
realizate în studioul național al regimului comunist, Alexandru Sahia în perioada 1950-1989. În cadrul proiectului am dezvoltat și o platformă de istorie digitală a filmului 
documentar produs la studio  https://sahiavintage.ro :: Civil	Society	Pitch	este o inițiativă inovatoare ce își propune să cupleze echipe mixte de profesioniști din lumea filmului 
și societatea civilă cu scopul realizării de filme creative care documentează realitățile locale. :: Cineclubul este un proiect ce readuce în atenția publicului unele dintre cele 
mai importante filme documentare din istoria cinematografiei. :: Asociația desfășoară de asemenea diferite programe educaționale atât pentru elevi, cât și pentru studenți, 
organizând ateliere de educație cinematografică pe tot parcursul anului. 

Despre KineDok
 KineDok este un program unic în Europa, desfășurându-se concomitent în 7 țări partenere: Republica Cehă, 
Slovacia, Ungaria, Croaţia, Polonia, Bulgaria şi România, unde este coordonat de către Asociația One World Romania, 
în strâns parteneriat cu festivalul de film. Fiecare dintre țările participante contribuie cu cele mai noi documentare, care 
rulează apoi în sute de locații din toate cele 7 ţări, generând astfel o comunitate culturală impresionantă. Un obiectiv 
important al proiectului este acela de a extinde lanțul de distribuție dincolo de sălile de cinema, organizând proiecții 
în orice spațiu unde vizionarea unui film are potențialul de a deveni o experiență comunitară (galerii, muzee, baruri, 
biblioteci, case de cultură etc.). KineDok încurajează dialogul social și dezvoltarea unui public activ prin organizarea 
de discuții cu regizori, producători, protagoniști sau alți specialiști locali din diferite domenii care au legătură cu tema 
filmelor. Astfel, publicul are șansa să vadă o selecție deosebită de filme care nu circulă în cinematografele obișnuite și să 
participe la dezbaterile animate de după proiecții.
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KIRUNA - O LUME COMPLET NOUĂ / 
KIRUNA - A BRAND NEW WORLD 
Regia: GRETA STOCKLASSA  /  Republica Cehă, 2019, 87’

:: Localizat deasupra cercului 
polar, orașul minier suedez Kiruna 
a fost construit pe un mare depozit 
de minereu de fier și a adus un venit 
însemnat guvernului suedez. Cu 
toate acestea, din cauza mineritului, 
orașul a început să decadă, iar 
pentru a salva industria, consiliul 
municipal și compania minieră 
LKAB au decis să mute orașul și 
cetățenii lui la 3 km spre est. Astfel, 
orașul a transformat un potențial 
dezastru într-o mare oportunitate. 
Noul oraș Kiruna va fi o societate 
cu mult mai progresivă și mai 
bună. Se poate însă să proiectezi o 
lume ideală? În decorul unui oraș 
în mutare, cetățenii din noul oraș 
Kiruna se confruntă cu propriile 
frământări.
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AUTOGARA  /  CENTRAL BUS STATION 
Regia: TOMÁŠ ELŠÍK  /  Republica Cehă, 2018, 78’ ’

:: Autogara din Tel Aviv este una dintre cele mai mari din lume și, în același timp, are cele mai deplorabile stații de autobuz. Planurile vizionare ale 
arhitectului de a construi o clădire care să surprindă vizitatorii s-au transformat într-un nesfârșit labirint de coridoare. Darul pentru cetățenii Tel Aviv-ului 
servește în prezent ca adăpost pentru refugiați din întreaga lume. De 17 ani Yonatan îi ghidează pe oameni, arătându-le fața întunecată a stațiilor. Descoperă 
comunități în locuri menite să rămână ascunse. Aceste comunități veghează la tradițiile și valorile lor și vor să-și apere noul cămin. Astfel, clădirea reflectă o 
lume a societății din afara zidurilor. 
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SRBENKA 
Regia: NEBOJŠA SLIJEPČEVIĆ  /  Croația, 2018, 72’’

:: În iarna anului 1991, 
Aleksandra Zec, o fată de 12 
ani, a fost ucisă. Deși autorii 
crimei au fost dezvăluiți, ei nu 
au fost niciodată condamnați. 
După 25 de ani, Oliver Frljić, 
director de teatru, pune în 
scenă o piesă despre cazul 
Zec. Procesul de creație scoate 
la suprafață traume ascunse, 
transformând repetițiile 
în psihoterapie colectivă. 
“Srbenka” este un film despre 
agresiunea îndreptată asupra 
copiilor de altă naţionalitate 
din Croaţia. Aflăm cum 
generaţia născută după război 
încearcă să facă faţă umbrelor 
întunecate ale istoriei. 

:: 7



:: Filmul ilustrează portretul unui fost oraș industrial, prezentat din perspectiva râului 
care traversează centrul orașului. În zilele noastre, râul este un spațiu de relaxare și 
distracție. O privire mai atentă asupra oamenilor care își petrec timpul pe malul râului 
scoate la iveală conflictele sociale ale unei țări în tranziție. Râul dezvăluie rămășițele unui 
trecut care plutește pe apă. 

PE APĂ / ON THE WATER  
Regia: GORAN DEVIĆ  / Croația, 2018, 79’ 
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:: Kafiya are 17 ani. Mama sa a ajutat-o să fugă din Somalia pentru a scăpa de o căsătorie 
aranjată cu un bărbat mai în vârstă. Acum trebuie să ia totul de la zero, într-o lume total 
opusă celei în care a trăit; să învețe limba, obiceiurile, istoria, cultura acestei lumi. Ajunsă 
în Ungaria, Kafiya aspiră la o carieră de fotomodel – un lucru de neconceput în țara 
musulmană din care provine. Găsește iubirea și, odată cu ea, o nouă religie – cea despre 
care părinții îi spuneau că e păgână. Fiecare pas spre adaptare este o renunțare la viața din 
trecut din orfelinate și case de corecție pentru adolescenți. Se pregătește să dea examenul 
de bacalaureat printre mame adolescente și tinere certate cu legea. Învață chiar și să înoate 
și să își expună corpul fără teamă. 

LECȚII SIMPLE / EASY LESSONS    
Regia: DOROTTYA ZURBÓ   / Ungaria, 2018, 78’ 
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:: Un fost membru al mafiei de 
cartier din ghetourile Budapestei, 
Misi, deschide un club de box pentru 
a-i ține pe copiii din familiile locale 
departe de criminalitate. De 6 ani 
unul dintre elevii săi, Zoli, practică 
boxul sub îndrumarea sa, concurând 
în liga amatorilor. El se luptă să ajungă 
campion mondial și să câștige centura. 
Însă Zoli are o decizie grea de luat, 
el poate să devină boxer profesionist, 
ceea ce vine cu multe sacrificii, sau 
să calce pe urmele mentorului său 
mafiot. Misi, ca figură paternă, face 
tot ce îi stă în putere pentru a-l feri pe 
Zoli de greșelile făcute de el în trecut.

GETTÓ BALBOA / 
GHETTO BALBOA    
Regia: ARPAD BOGDAN 
/ Ungaria, 2018, 90’ :: 10



:: Trei nepoți și bunicile lor pornesc 
într-o călătorie anarhică în căutarea 
moștenirii istorice și personale. Cum 
funcționează memoria? Cum pot fi 
transmise experiențele din generație în 
generație? Cum schimbă actul narației 
experiența? Un road movie complex cu 
personaje captivante: spioana britanică 
cu un simț al umorului sec, unguroaica 
care a supraviețuit Holocaustului și 
dansatoarea germană a cărei privire 
înspre trecut se dovedește a fi cea mai 
dificilă. 

PROIECTUL “BUNICA”  / 
GRANNY PROJECT
Regia: BALINT REVESZ  

/ Ungaria, Marea Britanie, Germania, 2018, 89’

:: 11



:: În 1980, Philip Glass a compus o piesă muzicală inpirat de nuvela ,,O pogorâre în Maelstrom’’ a lui Edgar Allan Poe, care la rândul lui s-a inspirat din Moskenesstraumen  - 
un fenomen natural unic din largul insulelor Lofoten. În acest documentar suntem alături de Orchestra filarmonică arctică pe vârful muntelui Ryten unde interpretează muzica 
compusă de Glass chiar deasupra Moskenesstraumen. Muzica impresionantă și peisajele magnifice fac din piesa ”O pogorâre în Maelstrom” o odă dedicată frumuseții și vieții 
aspre din Nordul Norvegiei.

O POGORÂRE ÎN MAELSTROM / 
DESCENT INTO THE MAELSTROM  
Regia:  JAN VARDØEN / Norvegia, 2019, 75’
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O POGORÂRE ÎN MAELSTROM / 
DESCENT INTO THE MAELSTROM  
Regia:  JAN VARDØEN / Norvegia, 2019, 75’

:: Profu’ este un portret intim, 
autentic și plin de umor al unui 
profesor neconvențional și carismatic 
de matematică din Bistrița care își dă 
demisia din învățământ și deschide 
o școală de meditații în micul său 
apartament de bloc. De-a lungul unui 
an academic, îi urmărim efortul de 
a retrezi dragostea de învăţătură în 
elevi, schimbându-le astfel vieţile o 
dată pentru totdeauna.

PROFU’ /  TEACH
Regia: ALEX BRENDEA   
/ România, 2019, 82’ :: 13



:: Toți ne luptăm cu 
propriul trecut. Unii, mai 
mult ca alții. Cu o reputație 
de femeie fatală, băutoare 
și fumătoare prodigioasă, 
poeta avangardistă, 
compozitoarea și 
graficiana Nina Cassian 
are și cu ce să se lupte: 
după ce în anii fascismului 
în România s-a refugiat 
în ilegalismul comunist, a 
devenit simultan complice 
și problematică pentru 
noul-instalat regim 
Stalinist, ca apoi să intre în 
conflict direct cu regimul 
Ceaușescu, terminând 
într-un exil nedorit la 
New York în 1985.  Un 
film despre credințe, artă 
și putere, “Distanța dintre 
mine și mine” explorează 
fricțiunea dintre memoria 
personală și arhiva oficială, 
dintre realitatea noastră 
actuală și narațiunile pe 
care le construim despre 
trecut. Gândurile Ninei 
în timpul ultimului ei an 
de viață sunt confruntate 
cu o bogată arhivă de 
filme, muzică, poezie, 
apariții de televiziune, 
întregistrări private 
inedite și documente de 
urmărire de la Securitate. 
Sunt revelate astfel dileme 
etice și estetice care sunt 
parte din trecutul dar și 
viitorul nostru.

 DISTANȚA DINTRE MINE ȘI MINE /  
THE DISTANCE BETWEEN ME AND ME   
Regia:  MONA NICOARĂ &  DANA BUNESCU 
/ România, 2019, 89’

:: 14



NU S-A ÎNTÂMPLAT NIMIC / 
NEVER HAPPENED   
Regia: BARBORA BEREZŇÁKOVÁ   
/ Slovacia, Republica Cehă, 2019, 82’

:: În 1996, Robert moare într-o 
explozie de mașină. Moartea lui 
este redată ca un accident. În 1995, 
autori necunoscuți îl răpesc pe fiul 
președintelui. Oskar, membru al 
serviciilor de informații și cel mai bun 
prieten al lui Robert, rupe tăcerea 
cu privire la implicarea Serviciilor 
Secrete în operațiune. Investigațiile 
conduc până la cele mai înalte cercuri 
politice, chiar și până la Primul 
Ministru care acordă grațierea în 
acest caz, ca și cum nimic nu s-ar fi 
întâmplat.  În 2017, grațierea este 
abrogată. Dar asta înseamnă că în 
sfârșit cazul va fi soluționat? 

:: 15



:: Unii copii au doi părinți, alți au 
patru: doi părinți biologici și doi 
adoptivi. Părinții biologici le-au 
transmis copiilor informația genetică, 
cei adoptivi i-au crescut și i-au 
pregătit pentru viață. Dar care dintre 
aceștia au avut o influență mai mare 
asupra lor? Alex, Christofer și Erik 
sunt slovaci de etnie romă adoptați în 
Suedia în anii 90. Filmul urmărește 
călătoria lor înapoi în Slovacia 
pentru a-și vizita părinții biologici și 
a găsi răspunsuri la întrebările: Cine 
suntem? De unde venim şi de ce ne-au 
abandonat părinții care ne-au născut? 
Semănăm cu ei? În această călătorie, 
aparatul înregistrează momente pline 
de umanitate, uneori amuzante alteori 
emoţionante.

SUEDEZI DIN MAHALA /  
SWEDES FROM THE SLUM     
Regia: KATARÍNA FARKAŠOVÁ 
/ Slovacia, 2018, 72’

:: 16



VIAȚA MAGICĂ A LUI V  /  
THE MAGIC LIFE OF V  
Regia: TONISLAV HRISTOV   
/  Finlanda, Danemarca, Bulgaria, 2019, 87’

:: Un documentar creativ despre o tânără care folosește magia 
metodei LARP – Live Action Role Play  pentru a face față 
problemelor familiei sale. Bântuită de traumele din copilărie, 
încearcă să-l ajute pe fratele ei bolnav psihic să devină mai 
independent prin jocul de rol. În timp ce îl călăuzește pe fratele 
său prin lumea rolurilor și identităților multiple, a vrăjitoarelor 
și vrăjitorilor și a cavalerilor medievali, ea găsește curajul de a 
înfrunta demonii propriului trecut, și anume tatăl lor abuziv.

:: 17



 PALAT PENTRU POPOR / PALACE FOR THE PEOPLE  
Regia: BORIS MISSIRKOV & GEORGI BOGDANOV  
/  Bulgaria, Germania, România, 2018, 90’ 

:: Filmul spune poveștile a cinci dintre cele mai emblematice și mai reprezentative clădiri ale fostului bloc socialist european. Palatul Național al Culturii 
din Sofia, Universitatea de Stat din Moscova, Palatul Parlamentului din București, Palatul Federației din Belgrad și Palatul Republicii din Berlin sunt 
creaturi arhitectonice unice, construite cu mult curaj și cu un strop de nebunie pentru a le reaminti oamenilor de existența unei puteri absolute și a unui viitor 
luminos. Fiecare dintre aceste clădiri este pe rând: cea mai înaltă, cea mai voluminoasă, are cel mai mare ceas din Europa, a fost construită folosind cea mai 
avansată tehnologie a timpului său. Toate reprezintă cele mai grandioase inițiative ale unor vremuri când binele colectiv era politică de stat.

:: 18



UNDE LOCUIȚI? 
5 scurtmetraje SAHIA VINTAGE , 79’

“Contextele de muncă colectivă sunt prioritare în documentarul Sahia, însă spațiile de locuire privată capătă ocazional dreptul la vizibilitate – fie în mod deliberat, atunci cînd 
filmul are sarcina de a evidenția agenda modernizatoare a statului (de exemplu, prin construirea unor cartiere noi), fie întâmplător, atunci când anumite (categorii de) filme 
presupun părăsirea temporară a spațiului de muncă în favoarea celui domestic. De cele mai multe ori, spațiile private survolate punctual de aceste filme rămân conectate la 
acelea în care muncesc personajele, menținând astfel central elementul de colectivitate: căminul de nefamiliști, colonia industrială sau noul cartier muncitoresc sunt câteva dintre 
spațiile recurente ale documentarului Sahia.” (sursă: sahiavintage.ro)

:: 



REPORTAJ DE LA STEAGUL ROȘU /     
Regia: ALEXANDRU SÎRBU    
/ România 1956, 19’, alb-negru 

:: Un Reportaj de la Steagul Roşu 
e un film atipic în contextul anilor 
50. Privit din perspectiva deceniilor 
următoare, filmul aparține unui 
corp mai larg de documentare 
concentrate asupra condițiilor de 
viață oferite cetățenilor României 
de către noile cartiere de locuințe 
muncitorești – în cazul de față, 
cartierul de blocuri construite în 
jurul fabricii Steagul Roșu din 
Orașul Stalin (numele orașului 
Brașov în perioada 1950-1960). În 
vreme ce alte filme poartă amprenta 
etosului colectivist, al muncii, care e 
propriu momentului, Reportaj… își 
urmărește personajele în perioade 
de relaxare, la sfârșit de săptămână 
(înainte ca acesta să fi devenit 
weekend), și anume de sâmbătă după-
amiază, sfârșitul zilei de lucru, până 
duminică seara.

:: 20



SCRISOARE DIN ORAȘUL NOU  /     
Regia: TITUS MESAROȘ  

/ România 1978, 10’, alb-negru

:: Alcătuit exclusiv din fotografii 
alb-negru conectate de un 
comentariu scris din perspectiva 
unui băiat pre-adolescent care se 
bucură de beneficiile modernizării, 
filmul e o odă iscusită închinată 
urbanizării –„iscusită” pentru 
modul în care regizorul folosește 
formula epistolară și un personaj 
copil pentru inocentizarea agendei 
politice a filmului. 
Locația filmului e comuna Nehoiu, 
pe cale să devină oraș. Protagonistul 
filmului scrie o scrisoare vărului din 
capitală în care povestește despre 
viața lui în viitorul oraș. Similar 
cu alte filme produse de studioul 
Sahia filmul mizează substanțial 
pe umor pentru a transmite, în 
format digerabil, un mesaj pozitiv 
cu privire la beneficiile intervenției 
modernizatoare a statului în viața 
cotidiană a viitorilor orășeni.

:: 21



CASA NOASTRĂ CA O FLOARE  /     
Regia: ALEXANDRU BOIANGIU     
/ România 1963, 19’, alb-negru

:: Primul documentar de 
investigaţie al lui A. Boiangiu 
continuă preocuparea 
documentariştilor pentru tema 
locuirii. Experienţele negative 
legate de locuirea colectivă a 
unei populații recent urbanizate 
creează necesitatea unor filme 
educative care să atragă atenţia 
asupra regulilor de convieţuire 
în spaţiul comun al blocului de 
locuinţe. 
Se filmează vreme de două 
luni în Ferentari, Balta Albă, 
Pajura, Griviţa, Floreasca, 
Giuleşti, zona 6 Martie-Izvor. 
La final, filmul are deja titlul 
actual şi este prezentat în 
documentele interne ca un 
„film-anchetă” în cadrul căruia 
„discret sau indiscret, obiectivul 
cinematografic pătrunde în 
casele oamenilor cu voia, dar mai 
ales fără voia lor, surprinzând 
comportarea neglijentă şi de 
condamnat a unor locatari care 
au o comportare boierească 
faţă de locuinţe, deteriorează 
apartamentele şi nu respectă 
cele mai elementare norme de 
convieţuire obştească.
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PENTRU STRĂNEPOȚI, 
ÎNCĂ CEVA DESPRE BUCUREȘTI /     
Regia: DORU SEGALL / România 1980, 15’, color

:: Structurat ca o scrisoare adresată 
de „un grup de cetățeni de la 
Studioul Alexandru Sahia” viitorilor 
rezidenți ai capitalei în secolul 
21, filmul cuplului Segall prinde, 
într-o suită de instantanee sur-
prinzător de luminoase, Bucureștiul 
de la începutul anilor ‘80. Când 
familia Segall iese cu camera pe 
străzile capitalei – o acțiune tot mai 
dificilă în ultimul deceniu ceaușist, 
din pricina restricțiilor aplicate 
aleatoriu imaginii documentare 
– mulți sunt încă bucureșteni 
doar cu buletinul, ca urmare a 
migrației recente de la sat la oraș, 
și fac eforturi să se adapteze la 
o realitate metropolitană care le 
este străină. Cu un zâmbet, familia 
Segall îndreaptă camera către o 
populație nu tocmai urbanizată care 
face încă eforturi să se adapteze la 
condițiile locuirii la bloc, crescând 
găini în inima orașului, așezându-și 
stupii „lângă stația lui 39” sau chiar 
reușind, discret, să îngrașe câte un 
porc la umbra unui bloc de locuințe.

:: 23



AFLAȚI DESPRE MINE...  /     
Regia: ADRIAN SÂRBU      

/ România 1982, 17’, color

:: Mizând pe o formula epistolară (de unde 
titlul filmului), Aflați despre mine… prinde 
procesele identitare profunde determinate de 
migrația internă a ultimelor decenii. Odată 
cu ruperea de spațiul de origine, tinerii își 
pierd reperele, devenind frecvent violenți 
sau dependenți de alcool. Pentru a-i ajuta, 
sau pentru a-i menține într-o zonă ușor de 
controlat, cei care administrează căminul 
organizează o horă săptămânală care va oferi 
material pentru câteva dintre secvențele cele 
mai memorabile ale filmului. Vorbim aici nu 
numai despre energia senzuală a dansului, 
remarcabil filmat de directorul de imagine 
Mircea Bunescu, dar și despre textura realității 
umane prinse în imagine: „fetele” și „băieții” 
care trăiesc în cămine de nefamiliști segregate 
pentru a evita tentațiile sexului premarital, se 
întâlnesc – corpuri fizic dezlănțuite dar politic 
docile –  în hora menită să-i reconecteze la 
spațiul de origine și să-i ajute să-și găsească 
parteneri alături de care să pășească pe calea 
acceptabilă a familiei socialiste.
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ORICE PERETE
POATE DEVENI UN FILM



AD HOC KINEDOK - Cum poți deveni și tu gazdă KineDok?

Noi venim cu filmele, voi veniți cu terasa, casa, grădina, balconul, cafeneaua sau orice alt spațiu alternativ 
care ar putea găzdui proiecții de film. E nevoie doar de un perete, un proiector și ceva dragoste pentru 
filmul documentar. Dacă aveți așa ceva, vă invităm să ne scrieți pe adresa  kinedok@oneworld.ro, iar noi 
vă vom ajuta să organizați și să promovați primele voastre proiecții cu orice film din catalogul KineDok 
2020 (www.kinedok.net/ro.) Nu subestimați nici un perete, pentru că oricare poate prinde viață prin film.  

ADHOC
KINEDOK

ORICE PERETE
POATE DEVENI UN FILM



LOCAȚII PARTENERE 

GRĂDINESCU 
Caponiera din Spatele Palatului Apor, Cetatea Bastionară Alba
https://www.facebook.com/GradinescuAlbaIulia/

FRAMM’S
str Păcii, nr. 13, București
https://www.facebook.com/framms-649574205081939

HANGAR F 
str. Atelierului, nr. 12, Alba Iulia
https://www.facebook.com/hangaru

ASOCIAȚIA CITIZENIT
str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Arad
www.citizenit.ro

MUZEUL VASILE PÂRVAN
str. Vasile Pârvan, nr. 1, Bârlad
www.muzeuparvan.ro 

ASOCIAȚIA ARTBURG  
https://www.facebook.com/artburg.ro/

CENTRUL MULTICULTURAL 
AL UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
bd. Eroilor nr. 29, parter, Brașov
https://cultural.unitbv.ro/

CINEFEEL 
Centrul de Creație Brăila
Piața Traian, nr. 2, etaj 1, Brăila
https://www.facebook.com/CinefeelBraila/

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ”OCTAVIAN GOGA”
Calea Dorobanților, nr. 104, Cluj
www.bjc.ro 

CENTRUL CULTURAL VRANCEA 
str. Mitropolit Varlaam, nr. 48 bis, Focșani
https://www.centrulculturalvrancea.ro/

MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ GALAȚI
str. Tecuci, nr. 7, bl. V3, Galați
www.mavgl.ro 

ASOCIAȚIA “PRAHOVA ÎN ACȚIUNE” 
str. Democrației nr.56, Bl.H5, parter, Ploiești
https://www.facebook.com/prahova.in.actiune/

UNIVERSITATEA “EFTIMIE MURGU” 
MUZEUL CINEASTULUI AMATOR
Piața Traian Vuia, nr. 1-4, Reșița
http://www.uem.ro/index.php?id=229

AETHERNATIV
str. Mărășești, nr. 14, Timișoara
https://www.facebook.com/Aethernativ/
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