Comunicat de presă
Festivalul CINECULTURA
22‐26 martie 2010
Sub semnul diversității și al dialogului cultural, festivalul de film CINECULTURA propune în
perioada 22‐26 martie întâlniri inedite între regizori europeni și cinefilii timișoreni.
În perioada 22‐26 martie 2010 va avea loc la Timișoara festivalul de film CINECULTURA,
organizat de lectorii străini din Universitatea de Vest și Universitatea Politehnica. În cadrul
acestui festival, timp de cinci seri, vor fi proiectate în Aula Magna a Universității de Vest
filme din România, Germania, Portugalia, Spania, Serbia și Italia, unele dintre ele în premieră
în România. De la comedie la dramă, filmele propun o tematică diversă centrată pe viața de
zi cu zi din diferite regiuni ale Europei, concentrându‐se în special asupra oamenilor și
relațiilor dintre aceștia, precum și asupra raporturilor acestora cu comunitatea din care fac
parte.
Deschiderea festivalului va avea loc luni, 22 martie la ora 18:00 cu filmul românesc Ryna
(2005), debutul în lungmetraj al tinerei regizoare Ruxandra Zenide, urmat la 20:00 de filmul
Die Scheinheiligen / Sfinți de ocazie (2001), creație cinematografică de sfârşit de promoție a
regizorului bavarez Thomas Kronthaler, subtitrat în limba română de studente ale
Universității Politehnica, Departamentul de Comunicare și Limbi Străine, în cadrul unui
atelier de subtitrare.
Marți, ora 19:30, va fi prezentat filmul portughez Dot.com (2007), o comedie a regizorului
Luís Galvão Teles. Proiecția filmului spaniol distins cu cinci premii Goya în regia lui Fernando
León de Aranoa Los lunes al sol / Lunea la soare (2002) va avea loc, de asemenea în cadrul
festivalului, miercuri la orele 19:30.
Joi, ora 19:30 va putea fi vizionat filmul sârbesc Zona Zamfirova (2002), al regizorului
Zdravko Šotra, ecranizare a romanului omonim al lui Stevan Sremac.
Festivalul se va încheia vineri, 26 martie la ora 19:30, cu proiecția filmului renumitului
regizor italian Giuseppe Tornatore Nuovo Cinema Paradiso (1988).
Filmele sunt difuzate în original cu subtitrare în limba română sau engleză, iar intrarea la
toate proiecțiile este liberă.
Programul detaliat al festivalului este disponibil pe website‐ul oficial www.cinecultura.eu

