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Asta e Afect.
Dincolo de un festival imperfect.

Camelia Clem
Președinte AFECT

Niște oameni la o masă, târziu în
noapte, în iunie:
— Ar fi frumos să proiectăm la vară
și niște filme pe terasă — pentru
educație emoțională.
— Ce filme… Hai să facem un festival.
— La anul, poate, vara asta nu mai e
timp.
— O să vedeți că se poate și că-l
facem.
— Îl facem!
L-am făcut, nu din ambiție, nici
pentru recunoaștere sau validare, ci
pur și simplu din credința noastră că

putem să vorbim împreună despre
noi, dincolo de foile de ceapă care
ne învelesc. De ce să vorbim despre
asta? Pentru că în asta constă
umanitatea. Și asta ne diferențiază
mai mult decât ce scriem în CV.
Când am putea începe să vorbim
despre noi, dacă nu acum, sau de
acum, când pandemia a scos de
sub preș un iureș de emoții care
oricum existau dar pe care nu leam adresat, poate, niciodată. Nu
cred că există momentul perfect.
Perfect a fost, pentru mine, atunci
când în acel târziu din noapte,
patru oameni au spus ”DA!”. Pentru
că patru oameni, Florența, George,
Anca și cu mine, știm că putem să
schimbăm felul în care lumea se
raportează la viață.
Pentru că patru oameni, Florența,
George, Anca și cu mine ne-am zis
că merită tot efortul să ne adunăm
resursele pentru o idee. O revoluție
pentru
sănătate
mintală,
cu
epicentrul la Brașov.
Asta e AFECT. Dincolo de un festival
imperfect.
A fost greu? A fost plin de emoție. Am
apelat la toate resursele, am depășit
toate barierele, ne-am depășit toate
limitele și, cel mai important, am
găsit și alți oameni care să creadă
ca noi, care să ne susțină și care să
vorbească pe mai multe voci despre
educație emoțională.
E mare lucru!
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Mulțumim brașovenilor, care
au crezut în noi și au făcut posibil
AFECT.

la psiholog” sau ”Ești depresiv pentru
că n-ai altă treabă”. De aceea ne-am
gândit ca noi, psihologii, să facem un
pas în afara cabinetelor și să venim
mai mult, și într-un alt mod, spre
oameni.

Florența Dănilă
Manager AFECT

Este o mare bucurie pentru noi să
putem dărui Brașovului primul festival
dedicat educației emoționale și
sănătății mintale din România.
Psihologia este pentru oameni. Dar
cei mai mulți dintre noi încă o privesc
cu suspiciune, poate cu teamă,
poate printr-un filtru distorsionat de
convingeri precum ”Doar nebunii merg
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Ne dorim ca AFECT să aducă nu doar
înțelegerea, ci și un strop din experiența
a ceea ce se poate dobândi prin
psihoterapie: conectarea cu propriile
emoții, cu propriul corp, aducerea
compasiunii și a acceptării în relația
cu sine și cu ceilalți.
Am conceput programul festivalului
cu speranța că vom putea atinge
toate cele trei dimensiuni care
definesc ființa umană (corpul, mintea
și sufletul) prin dans, muzică, teatru,
film, dezbatere.
Mulțumim
companii,
au făcut
imperfect.

brașovenilor, oameni și
care au crezut în noi și
posibil AFECT, un festival
Ca fiecare dintre noi.
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CONCEPT
Este un eveniment cultural aflat la prima ediție, care se va
desfășura la AFI Brașov, în perioada 26-29 august 2021. Festivalul
este organizat de Fundația Hera.
AFECT își propune să promoveze filme, spectacole, conferințe
care să abordeze, să descrie, să reprezinte, să evidențieze,
să expună ori să exploreze amplul domeniu al psihologiei și
psihoterapiei.
Programul festivalului va include o selecție de scurt-metraje,
documentare, programe adresate publicului de toate vârstele,
filme de public sau de nișă, spectacole de teatru, concerte,
ateliere, conferințe, dezbateri, fără a se limita la acestea.
Temele sunt variate și multifațetate, nefiind limitate la subiecte
de sănătate mintală. Vor fi abordate subiecte din viața de zi
cu zi. Filmele vor spune povești de bucurie, dezamăgire, triumf,
pierdere, perseverență, greutăți și creștere, explorând în același
timp complexitatea relațiilor interumane.
Creșterea numărului de povești cu teme psihologice este
calea către reducerea stigmatizării din domeniile psihologiei
și psihoterapiei și către o înțelegere mai profundă de sine, cu
compasiune și onestitate.
Proiectul festivalului face parte dintr-o campanie recurentă
privind conștientizarea aspectelor ce vizează educația
emoțională și sănătatea mintală, scopul final fiind acela de
a contribui la politici publice în baza rezultatelor obținute ca
urmare a campaniilor pe care intenționăm să le desfășurăm în
următorii ani.

Accesul la festivalul AFECT se face pe baza certificatului de vaccinare COVID sau a
unui test PCR nu mai vechi de 72 de ore ori a unui test rapid cu rezultat negativ.
Intrarea este gratuită la toate evenimentele din cadrul festivalului, iar locurile se
ocupă fără rezervare, în limita disponibilității.
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ZIUA 1 – JOI, 26 AUGUST

Emoția
ORA 15:00, PIAȚA SFATULUI

Filarmonica Brașov
În prima zi prin Gaudeamus Quartet, care ne ajută să intrăm în contact
strâns cu emoțiile noastre. Cu Lucia Neagoe (vioara I), Raluca Irimia (vioara
II), Leona Varvarichi (violă) și Ștefan Neagoe (violoncel), imersiunea în sine
prin muzică asigură startul cu energia necesară pentru o primă seară de
redescoperire și reconectare.

ORA 18:00, AFI BRAȘOV

Inside Out
Viața lui Riley, o fetiță de 11 ani, veselă și lipsită de griji, este dată peste
cap când trebuie să-și ia rămas-bun de la prietenii din Minnesota pentru a
se muta la San Francisco. Este momentul când emoțiile ei preiau controlul,
spre nemulțumirea părinților complet depășiți de situație. Furia, Dezgustul,
Frica, Tristețea și Bucuria se ceartă, colaborează și se pierd în discuții în
încercarea de-a o face pe Riley să se adapteze la un mediu nou și să-și
găsească noi prieteni.

ORA 19:30, AFI BRAȘOV

Psihoterapeut Andreea Neagu
Pornind de la ideea filmului Întors pe dos, dezbaterea cu Andreea Neagu, psiholog
clinician și psihoterapeut integrativ specialist, atinge subiecte importante atât
pentru părinți, cât și copii.
Ce facem atunci când emoțiile preiau haotic controlul panoului de comandă din
creierul nostru? Ce se întâmplă atunci când tristețea ne copleșește și singurul
mecanism prin care am învățat să-i facem față este acela de a o ascunde sub
preș? Putem oare opri tristețea și să alegem să trăim doar emoțiile așa zis pozitive?
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ORA 20:30, AFI BRAȘOV

Muzică și dialog
Un punct muzical pus primei seri de festival, urmat de un moment de autodezvăluire și dialog
cu artiștii. Despre ce înseamnă pentru aceștia sănătatea emoțională sau absența ei, despre
cum recunoaștem semnalele de alarmă în noi sau în cei din jurul nostru și despre cât de
important este să cerem și să oferim sprijin.
Single-urile „Anima”, „Continuum” (feat. Lucia) și „Nouă” au prefațat noul album de studio
byron lansat în noiembrie 2019 – al șaptelea de până acum și primul compus în totalitate în
limba română. Piesele noi duc sound-ul trupei în zone incitante și neexplorate până acum,
păstrând însă elemente cheie precum clapele melodice, versurile cu substrat și vocea
inconfundabilă a lui Dan Byron. „Nouă” este un album despre noi, despre România, dedicat
nouă. Un carusel muzical cu 12 piese despre emigranți și despre cei rămași acasă. Un album
despre inconștientul colectiv, despre tăceri și mersul nostru zilnic pe ață.
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Gândim ca profesioniști, lucrăm ca o familie, sărbătorim ca prieteni.
Agile engineering solutions
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Agile engineering solutions
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ZIUA 2 – VINERI, 27 AUGUST

Depresia ca oportunitate
ORA 15:00, PIAȚA SFATULUI

Filarmonica Brașov
În cea de-a doua zi, un violoncel și un om prezintă proiectul vlogONcello,
prin care captează sentimentul și-l transmit sub formă de artă mai
departe, spectatorilor. Radu Croitoru își pune talentul la dispoziția
spectatorilor care au uitat, poate, că și muzica este un limbaj complex.

ORA 17:00, PIAȚA SFATULUI

Csongor Kicsi & Milonga Guerrilla
Plutim spre weekend în pași de dans vineri, 27 august, de la ora 17:00. În
Piața Sfatului ne dăm întâlnire cu Csongor Kicsi la Milonga Guerrilla. Pentru
că orice formă de artă este totodată o formă de conectare cu sinele.
Dansul poate fi un instrument foarte puternic de redescoperire, de
exprimare, de reconectare cu emoția și corpul, dar și cu ceilalți. Este folosit
și în unele forme de psihoterapie, dar poate fi practicat oricând pentru
efectele benefice care vin odată cu abandonul controlului și al inhibițiilor.

ORA 18:00, AFI BRAȘOV

Anomalisa
Oamenii de la care te-ai aștepta să fie fericiți sunt uneori teribil de
deprimați. Anomalisa spune povestea lui Michael Stone, autor de cărți
motivaționale despre eficiența în domeniul corporate. Deși este expert
în a-i ajuta pe cei din jur să trăiască mai bine și mai fericiți, Stone este
clinic deprimat. Se detestă și se simte alienat de lume. Filmul demonstrează
dureros de bine dificultățile existențiale ale celui care trăiește zi de zi cu
această teribilă boală mentală.

ORA 19:30, AFI BRAȘOV

Psihoterapeut Yolanda Crețescu, DepreHUB
Aducem aproape de noi organizațiile și oamenii care ne seamănă și cu care
avem un scop comun.
Yolanda Crețescu, psihoterapeut și fondator depreHUB va fi alături de noi pentru
a discuta despre un subiect extrem de important și totodată un fenomen în
creștere, în special în contextul pandemiei prin care trecem: depresia. Cum o
recunoaștem, cum o înțelegem, cum o abordăm, cum cerem și oferim ajutor? Și,
mai ales, cum putem vedea depresia ca pe o oportunitate?
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ORA 20:30, AFI BRAȘOV

Muzică și dialog
The Mono Jacks sunt o poveste despre perseverență, dăruire și urmărirea
până în pânzele albe a visurilor care te definesc. Trupa fondată de Doru Trăscău
(ex-ab4) în 2008, care a lansat un album de debut bine primit – Now In Stereo – în
2010, a depășit numeroase schimbări de componență și un hiatus de doi ani până
s-a regrupat, în 2017, în formula actuală. Cu o energie regăsită, The Mono Jacks
au lansat la finalul aceluiași an mult-așteptatul disc secund, Ușor distorsionat, un
succes răsunător și eminamente neașteptat care a încununat 9 ani de eforturi,
căutări și muncă făcută din pasiune.
Momentul muzical este urmat de un dialog între public și formație, astfel încât
succesul să fie pus în contextul relevanței pe termen lung a regăsirii drumului și-a
echilibrului, iar eforturile pentru aflarea unei căi proprii să nu mai fie trecute cu
vederea, astfel demitizând imaginea artei obținute fără încercări.
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Fundația
pentru
sănătate
emoțională

fundatiahera.ro
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ZIUA 3 – SÂMBĂTĂ, 28 AUGUST

Traumă

ORA 15:00, PIAȚA SFATULUI

Filarmonica Brașov
Sâmbătă, a treia zi, ansamblul de suflători de alamă Fanfara „Țara Bârsei”
vine să dea forță notelor și un alt sens descătușării și eliberării printr-un
manifest artistic ce presupune conlucrarea pentru a prezenta un produs
unitar, în care se sesizează totuși nuanțele individuale.

ORA 18:00, TEATRUL DRAMATIC

Dialog cu Marcel Iureș
OMUL Marcel Iureș ne-a captivat. Am fi continuat să-l ascultăm ceasuri
întregi. Însă ne-am dorit să vă avem și pe voi în dialog. De aceea vă invităm
sâmbătă, 28 august, la ora 18.00, la Teatrul Dramatic Sică Alexandrescu. Să
ne cunoaștem, să îl cunoașteți, să îl ascultați și să îl întrebați.

ORA 19:00, TEATRUL DRAMATIC

Iluzii (Ada Galeș, Marius Cordoș, Bogdan Nechifor și Ioana Anastasia Anton)
Omul, ființă relațională, se rănește și se vindecă în relație, iar cel mai mare
impact îl are iubirea romantică prin potențialul de a răni și a vindeca. O
ocazie de a ne pune întrebări despre ce este și ce nu este iubirea, cum o
recunoaștem? Cum știm că este reală și nu e doar iluzie? Cum o mărturisim?
Alegem să o trăim sau să rămână un vis frânt? Cum o primim și cum o
oferim?
ORA 17:30, AFI BRAȘOV

Wild
Atunci când mama îți moare, căsnicia se destramă și fratele se
îndepărtează, oare ce mai poți face? Încotro s-o apuci? Timp de 3 luni
în sălbăticie, Cheryl (interpretată atât de frumos de Reese Witherspoon,
nominalizată la Oscar pentru acest rol) emană inspirație și motivație cu
fiecare pas pe care îl face.

ORA 19:30, AFI BRAȘOV

Psihoterapeut Dr. Coralina Chiriac
După film, dezbaterea acestuia se va face sub îndrumarea dr. Coralina Chiriac,
psihoterapeut integrativ specialist, formator, supervizor și cofondator al Asociației
Române de Psihoterapie Integrativă, cu multiple specializări în terapia traumei
(TRE, EMDR, Somatic Experiencing), terapia relațională și lucrul cu corpul.
Munca sa este centrată pe a ajuta oamenii să-și găsească sinele autentic,
să formeze relații bune cu ei înșiși, dar și cu alții.
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ORA 20:30, AFI BRAȘOV

Muzică și dialog
Au adunat în rucsac 8 albume de studio, peste 38 de
videoclipuri și sute de concerte. Cu oameni și cu șobolani.
Lucruri pe care le știm pentru că am făcut parte din
povestea OCS, ca nație, încă de la începuturile lor din 1997.
Una dintre cele mai longevive trupe de rock alternativ —
pregătită și pentru discuții cu publicul
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ZIUA 4 – DUMINICĂ, 26 AUGUST

Pântecul mamei, punctul zero al
sănătății mintale
ORA 15:00, PIAȚA SFATULUI

Filarmonica Brașov
În ultima zi, recitalul de pian la patru mâini Le Jardin Féerique (Andrej
Vesel și Ioan-Dragoș Dimitriu, cu piese de Claude Debussy, Maurice Ravel,
Johannes Brahms și Antonin Dvorak) ne poartă lin spre un început nou, mai
conștient.

ORA 18:00, AFI BRAȘOV

IN UTERO
Documentar despre viața în pântec și impactul ei de durată asupra
dezvoltării umane, a comportamentului și cu efecte asupra dezvoltării
societății, nu doar a individului. In utero reunește date care explică faptul
că nu suntem doar genele noastre, ci și un produs al mediului încă din
prima clipă.

ORA 19:30, AFI BRAȘOV

Adrian Beu, Psihoterapeut
Într-o dezbatere cu dr. Costin Vlad Anastasiu, invitatul nostru va analiza
fațetele problematicii copilului interior rănit. Adrian Beu este speaker,
formator și psihoterapeut, interesat de tot ceea ce înseamnă dezvoltare
umană de la corp până la suflet. Are o experiență de peste 10 ani în
consiliere psihologică, psihoterapie individuală, de cuplu și de grup, a
inițiat numeroase proiecte de dezvoltare pentru copii și de well-being
pentru adulți.

ORA 19:30, AFI BRAȘOV

Dr. Costin Vlad Anastasiu
Într-o dezbatere cu Adrian Beu, dr. Anastasiu va detalia perspectiva
medicală asupra traumei create încă din pântecul mamei și efectele acestui
tip de traumă intrauterină asupra vieții individului (de durată și cu efecte la
orice vârstă). Cei doi vorbesc despre felul în care suntem traumatizați încă
din pântec și vor sublinia importanța sănătății emoționale a mamei.
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