Comunicat de presă
Festivalul de film CINECULTURA
21‐25 martie 2011
La cea de‐a doua sa ediție, festivalul de film CINECULTURA dă întâlnire publicului cinefil
timişorean cu actori și regizori europeni apreciați şi premiați la competițiile de specialitate.
În perioada 21‐25 martie, în sala Aula Magna “Ioan Curea” din Universitatea de Vest,
Timişoara, vor rula în intervalul orar 18:00 ‐ 22:00 filme europene din următoarele țări: România,
Italia, Austria, Franța, Polonia, Serbia, Spania, Portugalia şi Germania, unele dintre ele în premieră în
România. Acestea abordează cu precădere teme sociale ‐ relațiile interumane: conflicte între
generații, între partenerii dintr‐un cuplu, relații amoroase incerte, prietenii, despărțiri, răzbunare şi
iertare, totul sub semnul celei de a şaptea arte, care‐şi ghidează personajele spre împlinirea unor
destine irevocabile/fatale.
Peliculele sunt propuse de lectorii străini de la Universitatea de Vest şi Univesitatea
Politehnica, Timişoara, cu susținerea institutelor culturale pe care aceştia le reprezintă, a sponsorilor
şi a partenerilor.
Luni (21 martie), ora 19:00 – după festivitatea de deschidere a festivalului, spectatorii vor
putea viziona filmul românesc Morgen (2010), debutul în lungmetraj al lui Marian Crişan, regizor
premiat în 2008 cu Palme d‘Or pentru scurtmetraj la Festivalul de la Cannes.
Marți (22 martie), ora 18:00 – va fi difuzat filmul italian La prima cosa bella (2010) în regia lui
Paolo Virzì, urmat la ora 20:00 de filmul austriac Revanche (2008), ambele nominalizate la ediții
anterioare ale premiilor Oscar.
Miercuri (23 martie), ora 18:00 – Franța debutează cu un film al regizorului Claude Miller, La
petite Lili (2003), după care, la ora 20:00, spectatorii se vor putea delecta cu o comedie poloneză:
Prosta historia o miłości / O simplă poveste despre iubire (2010).
Joi (24 martie), ora 18:00 – este rândul Serbiei să ne prezinte o poveste: Mi nismo anđeli /
Noi nu suntem îngeri (1992), iar seara continuă, la ora 20:00, cu filmul spaniol Celda 211 / Celula 211
(2009), distins cu 8 premii Goya în 2010.
Vineri (25 martie), ora 18:00 – Portugalia se recomandă publicului printr‐o dramă
psihologică, Alice (2005), urmată la ora 20:00 de filmul german Gegen die Wand / Cu capul înainte
(2004), câştigător al premiului Ursul de aur la Berlinale în 2004. Festivalul se va încheia cu o scurtă
sesiune de comentarii şi concluzii din partea organizatorilor.
Filmele sunt difuzate în original cu subtitrare în limba engleză; intrarea este liberă la toate
proiecțiile anunțate mai sus.
Detalii despre eveniment veți găsi pe website‐ul oficial http://www.cinecultura.ro/

Organizatori:
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD); Instituto Camões Portugal; Ambasada Portugaliei
în România; Lettorato italiano UVT; Consolato Generale d’Italia a Timişoara; Österreichischer
Austauschdienst (OeAD); Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; Instituto
Cervantes de Bucarest; Lectorat Français UVT; Ambassade de France en Roumanie; Lectoratul de
limbă sârbă UVT; Consulatul General al Republicii Serbia la Timișoara.

Parteneri:
Universitatea de Vest din Timişoara (UVT); Deutsches Kulturzentrum Temeswar; Goethe Institut;
Institutul Polonez din Bucureşti; Tramway Studio Filmowe; Mandragora; Librăria Cărtureşti Timişoara;
Liceul Teoretic J.L. Calderon; Hexagone Timişoara.

Sponsori:
Linde Gaz Romania; Der Konsul der Bundesrepublik Deutschland in Temeswar; Euro Sign Production;
Continental Automotive Romania; Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD); Profi Rom Food.

Parteneri media:
Radio Timişoara; TVR Timişoara; Radio Campus Timișoara; Zile şi Nopți; Marele Ecran; Evive;
Timişoara.ro; FunkForum; MAXIVISION.

