Un an de la Ã®nfiinÈ›area Cinematografului BucureÈ™ti
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La 20 mai 2018, se inaugura noul Cinematograf ?BucureÈ™ti?, ca un compartiment distinct în cadrul Filarmonicii PiteÈ™ti È
subordinea PrimÄƒriei È™i a Consiliului Local al Municipiului PiteÈ™ti. De atunci È™i pânÄƒ în prezent, în weekend-uri, a
prezentate un numÄƒr de 108 filme È™i au fost organizate 10 sesiuni Q&A cu actori, regizori, producÄƒtori È™i scenariÈ™

Deoarece sâmbÄƒtÄƒ È™i duminicÄƒ se va organiza un festival coral internaÈ›ional È™i un concert extraordinar în aer liber
primului an de existenÈ›Äƒ a cinemtaografului de artÄƒ va avea loc chiar luni, 20 mai.

De la ora 12.00, se va proiecta filmul ?Mircea?, dedicat domnitorului Mircea cel BÄƒtrân, cel care a semnat ?certificatul de
naÈ™tere? al PiteÈ™tiului, la 20 mai 1388. Regia îi aparÈ›ine lui Sergiu Nicolaescu, în rolurile principale fiind: Sergiu Nicol
È˜erban Ionescu, Adrian Pintea, Vlad NemeÈ™, Silviu StÄƒnculescu, Ion Besoiu, George Alexandru, Ioana Pavelescu, Manu
HÄƒrÄƒbor È™i Colea RÄƒutu.

AcÈ›iunea filmului se petrece în 1393. Imperiul Otoman încearcÄƒ sÄƒ cucereascÄƒ toatÄƒ lumea cunoscutÄƒ acelor timpur
drumul lor nu a mai rÄƒmas decât micul principat al Valahiei, condus de marele domnitor Mircea cel BÄƒtrân. Ani de zile ace
a luptat atât împotriva turcilor, cât È™i a altor nÄƒvÄƒlitori, menÈ›inând independenÈ›a È›Äƒrii sale. Ajuns în amurgul vieÈ
de lÄƒsat urmaÈ™ilor decât o singurÄƒ moÈ™tenire : Libertatea! È˜i pentru asigurarea acesteia, el trebuie sÄƒ treacÄƒ de în
cu turcii.
PreÈ›ul unui bilet este de 6 lei, cu reduceri de 75% pentru elevi È™i de 50% pentru student È™i pensionari.

De la ora 18.00, va fi proiectat filmul ?S-a nÄƒscut o stea? (?A Star is Born?), în regia lui Bradley Cooper. ?S-a nÄƒscut o ste
aduce împreunÄƒ pe marile ecrane doi dintre cei mai apreciaÅ£i artiÅŸti ai momentului: pe actorul Bradley Cooper, nominal
la Oscar, ÅŸi superstarul Lady Gaga, aflatÄƒ la primul ei rol principal major. TotodatÄƒ, producÅ£ia reprezintÄƒ debutul lui
Cooper în postura de regizor.

Tragica poveste de dragoste este centratÄƒ în jurul muzicianului Jackson Maine (Bradley) care o întâlneÅŸte pe tânÄƒra aspi
Ally (Lady Gaga) ÅŸi se îndrÄƒgosteÅŸte pe loc de ea. DeÅŸi nu mai spera sÄƒ devinÄƒ cântÄƒreaÅ£Äƒ vreodatÄƒ, Ally
imediat, dupÄƒ ce Jack o convinge sÄƒ urce pe scenÄƒ, la unul dintre concertele lui. Pe mÄƒsurÄƒ ce cariera lui Ally ia amp
povestea lor de dragoste se deterioreazÄƒ, iar Jack se simte tot mai singur în interminabila lui luptÄƒ cu demonii interiori.
PreÈ›ul unui bilet este de 8 lei, cu reduceri de 75% pentru elevi È™i de 50% pentru student È™i pensionari.

