SON OF SAUL, laureat OSCAR, la ESTE FILM Festival

Sâmbătă, 26 martie 2016, sibienii au ocazia să urmărească drama maghiară Son of
Saul, regizată de László Nemes, în cadrul ESTE FILM Festival. Filmul a fost premiat
anul acesta cu un OSCAR pentru “Cel mai bun film străin”.
Proiecția va avea loc în sala Aula Magna a Bibliotecii Universității Lucian Blaga, pe str.
Lucian Blaga 2A, Sibiu, începând cu orele 20:00. Evenimentul face parte din secțiunea
IN FRAME a festivalului, care, anul acesta, se concentrează pe filmul maghiar.
În lagărul de exterminare de la Auschwitz-Birkenau, Saul Auslander este un evreu
maghiar, membru al Sonderkommando- un grup de prizonieri care, în schimbul unor
creșteri minore în rația alimentară, cară cadavrele din camerele de gazare spre locul în
care sunt incinerate.
Saul descoperă în camera de gazare un băiat care încă mai respiră. Copilul moare, în
cele din urmă și dorind să îl îngroape așa cum se cuvine, Saul spune că băiatul este fiul
său și pornește o căutare obsesivă, în rândul prizonierilor, a unui rabin care să oficieze
slujba de înmormântare.
Filmul regizat de Laszlo Nemes urmărește o zi și jumătate din viața unui om aflat întrunul dintre cele mai cutremurătoare locuri din istoria omenirii.
“Fiul lui Saul” este inspirat din mărturiile unor membri ai grupului Sonderkommando,
mărturii descoperite de Laszlo Nemes în 2005, în timp ce lucra ca asistent al regizorului
Bela Tarr.
Tot din secțiunea IN FRAME fac parte filmele Calul din Torino (regia Bela Tarr),
documentarul Doi secui, dar și o serie de scurtmetraje maghiare.
Programul complet al festivalului este disponibil pe site-ul ESTEFILM.RO, dar și pe
pagina Facebook.com/EsteFilm.
Biletele sunt puse în vânzare la Librăria Habitus din Sibiu, în intervalul orar 10.00 –
20.00 (luni – sâmbătă). Biletele se vor putea procura şi în spaţiile de proiecţie, înainte
de fiecare proiecţie în parte, în limita locurilor disponibile. Prețul unui bilet este 10 lei
(excepție face evenimentul special- maraton de filme, pentru care prețul unui bilet a fost
stabilit la 20 lei).
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