
Lasa-ma, doma��ne, cu studentii. Muncitorii e forta si va fi intotdeauna! / Video
`Au venit aici dupa ce au mancat jamboane si vor sa ne conduca tara... Nu vrem alt partid decat FSN. Cat
ne apara interesele. Daca nu le mai apara, ne ridicam si impotriva lor... Facem democratie originala. Ce
ne trebuie noua Occident?... Iliescu te votam, te votam tot anul,/ Ca sa moara de necaz Ratiu si
Campeanu`.
  
  In caz ca ati uitat cum gandeati sau cum strigau pe strada romanii in imediata luna ce a urmat Revolutiei
din 1989, filmul lui Laurentiu Calciu, `Dupa Revolutie` este obligatoriu de vazut. Film a rulat pe marele
ecran al Astra Film Festival, in deschiderea editiei din acest an, si mai poate fi vizionat la `video-barul`
amenajat in cadrul Casei de cultura a sindicatelor, locul de desfasurare a celui mai important eveniment
dedicat filmului documentar din aceasta parte a Europei.
  
  Cei care au urmarit filmul in deschiderea Festivalului au avut sansa sa discute, apoi, si cu regizorul
Laurentiu Calciu, aflat la Sibiu alaturi de Rupert Wolfe Murray, producator al fimului si jurnalist
acreditat in Romania la inceputul lui 1990. `Chiar nu stiam, atunci, ca o sa fac un film documentar`, a
marturisit Laurentiu Calciu, profesor de matematica in acea vreme. Profesor care avea o dorinta: sa
produca filme de fictiune. Drept pentru care, cu cateva mii de marci adunate in zece ani a cerut unui
prieten din Germania, in vara lui 1989, sa ii cumpere si trimita prin posta o camera de filmat. Camera a
fost trimis chiar in timpul evenimentelor din Timisoara. Prin urmare, avand in vedere continutul, pachetul
a ramas pe rafturile postei pana pe 28 ianuarie 1990. `Si cum am primit camera, am inceput sa filmez`. In
special, oameni de pe strada, adunati in mari grupuri pentru a dezbate chestiunea politica a momentului:
FSN, cine e PNT, ce vor Ratiu si Coposu.
  `De ce am facut filmul abia dupa 20 de ani? Pentru ca nu am avut timp. Sau, poate, pentru ca a fost
vorba de o amanare inconstienta`, spune Laurentiu Calciu. Din discutiile pe care le-a purtat acesta cu
tinerii care au vizionat `Dupa Revolutie` a reiesit un lucru: tinerii au fost impresionati/socati de limbajul
si ideile enuntate de oamenii de pe strada in acele zile.
  
  Filmul trebuie vazut, asemeni celorlalte 99 de documentare care ruleaza in cadrul editiei din acest an a
AFF. `Editia din acest an pune accentul pe filmul observational, pe cel de televiziune, cel destinat
web-ului si, pentru prima data, am creat o sectiune «eco»`, spune Dumitru Budrala, fondatorul si
directorul Astra Film Festival. Editia din acest an va rula ultimele filme duminica, 30 octombrie. 
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