Best of Europe la Este Film Festival 2017, 4-7 mai
Best of Europe este, credem noi, secțiunea care a dat naștere acestui festival. A venit din
dorința noastră de a prezenta cele mai bune producții europene într-un oraș în care astfel de
filme se văd mai rar. Am ales, și în acest an, unele dintre titlurile importante lansate în ultima
vreme, iar cele mai multe se vor vedea în premieră la Sibiu.
Selecția Este Film 2017 include câștigătorul Palme D’Or de anul trecut, “Eu, Daniel Blake” (r.
Ken Loach, Marea Britanie, 100’) “Julieta” (Spania, 2016, 99’) cel mai recent film al lui Pedro
Almodovar, controversatul “(M)ucenic” ( r. Kirill Serebrennikov, Rusia, 2016, 118’),
emoționantul “Doar sfârșitul lumii” (r. Xavier Dolan, Franța, 2016, 97’), precum și
avanpremierele “Agnus Dei” (r. Anne Fontaine, Franța/Polonia, 2016, 115’) și “Ultimul nostru
tango” (r. German Kral, Germania, 2015, 85’).
“Eu, Daniel Blake” este povestea unui om cu probleme grave de sănătate care, pentru a primi
ajutor social, încearcă să învingă un sistem birocratic absurd, în “Julieta” prind viață 3 povestiri
ale lauretei premiului Nobel pentru Literatură, Alice Munro, “(M)ucenicul” aduce în discuție
teme precum fundamentalismul religios, identitatea sexuală, educația și felul în care societatea
poate gestiona astfel de cazuri.
De asemenea, Xavier Dolan, în “Juste la fin du monde” aduce în scenă un tânăr scriitor care
se întoarce acasă după 12 ani pentru a-și anunța apropiații că nu mai are mult de trăit, drama,
uneori greu de privit, din “Agnus Dei” se petrece între zidurile unei mânăstiri, iar “Ultimul
nostru tango” îi are în prim-plan pe Maria Nieves Rego și Juan Carlos Copes, doi celebri
dansatori de tango, care s-au cunoscut în adolescență, ei dansând împreună aproape 50 de
ani. Este un film despre dragoste și ură, despre despărțiri dureroase și împăcări.
Prețul unui bilet este de 10 lei, al unui abonament de o zi este de 25 lei, iar al proiecției din
cadrul CineBrunch este 25 lei,
Biletele sunt puse în vânzare din 24 aprilie 2017, de luni până sâmbătă, între orele 10.00 și
20.00, la Librăria Habitus (Piața Mică, nr.4), precum și înainte de fiecare proiecție.
Programul este fi publicat pe site-ul festivalului h
 ttp://estefilm.ro, pe pagina
Facebook.com/EsteFilm, precum și în format fizic, disponibil în Librăria Habitus, cu o săptămână
înaintea începerii festivalului.
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