Nu rata! Filmele acestui weekend la Cinematograful
â€žBucureÈ™tiâ€•
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SâmbÄƒtÄƒ, de la ora 18.00, la Cinematograful de artÄƒ ?BucureÈ™ti? va fi proiectat filmul ?La GraniÈ›Äƒ?. Regia îi aparÈ
Abbasi, în rolurile principale jucând Eva Melander, Eero Milonoff, Viktor Åkerblom È™i Rakel Wärmländer. Filmul reprezin
thriller romantic.

Tina, un ofiÈ›er de vamÄƒ de o eficacitate incredibilÄƒ, este recunoscutÄƒ pentru simÈ›ul ei infailibil. Practic, e ca È™i cum
vina ori intenÈ›iile ascunse. ÎnsÄƒ când Vore, un tip suspect, trece prin faÈ›a ei, capacitÄƒÈ›ile sale sunt puse la încercare pen
prima datÄƒ. Tina È™tie cÄƒ Vore ascunde ceva, dar nu poate identifica ce anume. Mai rÄƒu, simte È™i o atracÈ›ie bizarÄƒ
timp ce dezvoltÄƒ o relaÈ›ie specialÄƒ cu el, Tina îÈ™i descoperÄƒ, în sfârÈ™it, adevÄƒrata identitate. La fel ca Vore, nu a
lumi. Întreaga sa existenÈ›Äƒ s-a bazat pe o minciunÄƒ, iar ea este nevoitÄƒ sÄƒ aleagÄƒ acum: sÄƒ continue sÄƒ trÄƒiascÄ
sÄƒ îmbrÄƒÈ›iÈ™eze revelaÈ›iile terifiante ale lui Vore.

PreÈ›ul unui bilet la filmul denumit ?La GraniÈ›Äƒ? este de 8 lei, cu reduceri de 50% pentru studenÈ›i È™i pensionari È™i d
pentru elevi.

DuminicÄƒ, 1 martie 2020, de la ora 18.00, la Cinematograful ?BucureÈ™ti? va fi difuzat mult aÈ™teptatul film ?Joker?. Re
aparÈ›ine lui Todd Phillips, în rolurile principale jucând celebrii Robert De Niro, Joaquin Phoenix, Marc Maron È™i Zazie B

Filmul îÈ™i concentreazÄƒ acÈ›iunea originalÄƒ È™i nemaivÄƒzutÄƒ pânÄƒ acum pe marile ecrane în jurul unuia dintre ce
controversate personaje negative din universul DC. Cu o viziune amplÄƒ È™i complexÄƒ, Phillips exploreazÄƒ traiectoria lu
Arthur Fleck (Phoenix), un individ ignorat de societate, cu o personalitate imprevizibilÄƒ È™i fascinantÄƒ, care nu poate fi in
în niciun stereotip. Ce se obÈ›ine este un studiu de personaj dispreÈ›uit de societate care devine nu doar un sumbru caz social;
ci È™i o poveste moralizatoare.

Robert de Niro apare în rolul unei gazde de talk-show care îl face pe Joker sÄƒ îÈ™i piardÄƒ minÈ›ile. În ?King of Comedy?
personajul lui De Niro, comediant ratat, rÄƒpea pe un moderator de succes, dar de data aceasta rolurile se vor inversa: De
Niro va fi moderatorul plin de el.

ApÄƒrut recent, în 2019, ?Joker?este un film extrem de premiat pânÄƒ la acest moment: în 2019 la VeneÈ›ia ? douÄƒ premii
de aur -Todd Phillips, respectiv cea mai bunÄƒ coloanÄƒ sonorÄƒ - Hildur Guðnadóttir), în 2020 la Globul de Aur ? douÄƒ p
(cel mai bun actor dramÄƒ - Joaquin Phoenix, respectiv cea mai bunÄƒ coloanÄƒ sonorÄƒ ? Hildur Guðnadóttir), iar în 2020
Premiile Oscar ? 17 nominalizÄƒri È™i douÄƒ premii (cel mai bun actor în rol principal - Joaquin Phoenix, respectiv cea mai
coloanÄƒ sonorÄƒ - Hildur Guðnadóttir).
PreÈ›ul unui bilet la ?Joker? este de 10 lei, cu reduceri de 50% pentru studenÈ›i È™i pensionari È™i de 75% pentru elevi.

