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SâmbÄƒtÄƒ, 5 octombrie 2019, de la ora 18.00, la Cinematograful de artÄƒ ?BucureÈ™ti? va fi difuzat celebrul film Americ
?Splendoare în iarbÄƒ? (titlul original: ?Splendor in the Grass?). Regia îi aparÈ›ine lui Elia Kazan, în rolurile principale fiind
Natalie Wood È™i Warren Beatty.

Filmul, realizat în 1961, spune povestea lui Deanie Loomis, o adolescentÄƒ frumoasÄƒ È™i sensibilÄƒ, adoratÄƒ de familie
comunitate, îndrÄƒgostitÄƒ de Bud Stamper a cÄƒrui familie bogatÄƒ È™i influentÄƒ nu acceptÄƒ relaÈ›ia dintre cei doi. L
teamÄƒ de tatÄƒl sÄƒu care are alte planuri pentru el È™i care îl sfÄƒtuieÈ™te sÄƒ caute alte fete. Nici pÄƒrinÈ›ii lui Dean
pasiunea fetei pentru Bud, iar aceasta, simÈ›indu-se respinsÄƒ È™i controlatÄƒ, are o cÄƒdere nervoasÄƒ È™i ajunge sÄƒ f
un sanatoriu. În acest timp, Bud merge la universitate, dar fÄƒrÄƒ sÄƒ aibÄƒ rezultatele aÈ™teptate de tatÄƒl sau care, în urm
cÄƒderi a Bursei, se sinucide. Liber de constrângeri, Bud îÈ™i urmeazÄƒ visul propriu È™i devine fermier, cÄƒsÄƒtorinducunoscutÄƒ în timpul scurtei studenÈ›ii. DupÄƒ doi ani de instituÈ›ionalizare, Deanie revine în familia sa È™i merge sÄƒ îl r
Bud, însÄƒ aici îÈ™i dÄƒ seama cÄƒ timpul a È™ters pasiunea È™i a lasat doar melancolia unei tinereÈ›i furtunoase.
PreÈ›ul unui bilet este de 8 lei, cu reduceri de 50% pentru studenÈ›i È™i pensionari È™i de 75% pentru elevi.

DuminicÄƒ, 6 octombrie 2019, ora 18.00, la Cinematograful ?BucureÈ™ti? difuzÄƒm filmul românesc ?Între chin È™i amin
un film produs È™i regizat de Toma Enache, în rolurile principale fiind Kira Hagi, Constantin Cotimanis, Vali Popescu, Ana
Pârvu È™i Ciprian Nicula. Este primul film artistic care apare pe marile ecrane, fiind inspirat din atrocitÄƒÈ›ile ?Experimentu
PiteÈ™ti?.
Filmul spune povestea unui tânÄƒr compozitor, Tase Caraman, proaspÄƒt logodit, care ajunge în iadul reeducÄƒrii de la
închisoarea PiteÅŸti. Teribilul experiment este condus de temutul comandant CiumÄƒu. Prin credinÅ£Äƒ, supravieÅ£uieste
torturilor ÅŸi dupÄƒ eliberare compune o OdÄƒ lui Dumnezeu. Muzica o va salva pe logodnica lui, Lia.
DupÄƒ proiecÈ›ie, vom organiza o sesiune Q&A susÈ›inutÄƒ de regizorul Toma Enache È™i actorii Kira Hagi, Constantin
Cotimanis, Vali Popescu, Ana Pârvu È™i Ciprian Nicula.
PreÈ›ul unui bilet este de 6 lei, cu reduceri de 50% pentru studenÈ›i È™i pensionari È™i de 75% pentru elevi. Biletele pot fi
achiziÈ›ionate È™i on-line, de pe platforma www.bilete.ro.

