Filmul Vara s-a sfârșit închide Este Film Festival 2017
Duminică, 7 mai, ora 20:00, la Teatrul Gong are loc proiecția specială a filmului Vara s-a sfârșit,
în închiderea celei de-a doua ediții a Este Film Festival. Publicul va avea ocazia să-i cunoască
și să dialogheze cu regizorul filmului, Radu Potcoavă,  cu Nicholas Bohor și Dan Hurduc, cei doi
copii din rolurile principale, dar și cu Ofelia Popii, care o interpretează pe mama lui Alex.
Acțiunea filmului se desfășoară pe fondul eclipsei totale de Soare ce a avut loc în anul 1999 și
surprinde începutul prieteniei dintre Mircea și Alex, doi puști ce-și petrec vacanța de vară la
Cernavodă, pe malul Dunării. Pe măsură ce legătura dintre cei doi devine din ce în ce mai
strânsă, Mircea (Nicholas Bohor) acceptă să-l ajute pe Alex (Dan Hurduc) să-și șantajeze tatăl
absent înscenându-și răpirea, fără să-și dea seama de consecințele pe care jocul lor le-ar putea
avea.
„Vara s-a sfârșit este un film despre copilărie. Despre cum era în anii ’90, când nu aveam nici
smartphone-uri, nici tablete și nici Facebook. Când să fii online însemna să ieși în curtea școlii,
maidanul din spatele blocului era cel mai tare afterschool, iar blugii largi și șapca cu Chicago
Bulls erau cel mai tare status (și un statement, în același timp)” spune Radu Potcoavă, regizorul
filmului, aflat la cel de-al treila lungmetraj (după Happy End în 2006 și Cuscrii în 2014) și
continuă: „Am făcut acest film cu gândul la prietenii mei din copilărie și la copilăria mea, implicit.
Sunt sigur că fiecare dintre noi am avut în preajmă câte un Alex pe care să îl admirăm sau o
Ioana de care să fim îndrăgostiți în secret și, mai ales, poate unii dintre noi am fost chiar Mircea,
copilul cuminte și tăcut. Îmi doresc ca Vara s-a sfârșit să ne aducă aminte de ei și de noi, fie
chiar și pentru un moment.”
Rolurile principale sunt interpretate de copii, Nicholas Bohor și Dan Hurduc. Din distribuție fac
parte actorii: Ofelia Popii, Șerban Pavlu, Valentin Popescu, Virginia Rogin, Dorian Boguță, Crina
Tofan, Mihai Albu și Cristina Mihăilescu. Scenariul este semnat de Cristina Bîlea, imaginea este
realizată de Oleg Mutu și montajul de Cătălin Cristuțiu, Mălina Ionescu este cea care semnează
scenografia, iar Svetlana Mihăilescu costumele. Muzica originală este compusă de Cristian
Călin, integrată în coloana sonoră realizată de Alex Dragomir.
Filmul a fost selecționat în competiția oficială a Festivalului Internațional de Film de la Montréal,
2016.
Această proiecție face parte din secțiunea Film Românesc a festivalului, alături de alte cinci
producții românești:
Dublu (România, 2016, 101', r. Catrinel Dănăiață)
Cu trei nominalizări la premiile Gopo 2017, inclusiv pentru cel mai bun lungmetraj de debut,
“Dublu” deschide în forță cea de-a doua ediție a Este Film Festival. Proiecția de la Sibiu va avea
loc în prezența echipei filmului.
Teatrul Gong - joi, 4 mai, ora 20:00
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Fixeur (România, 2016, 98', r. Adrian Sitaru)
În regia lui Adrian Sitaru, care anul trecut ne prezenta “Ilegitim”, “Fixeur” este un film cel puțin la
fel de incisiv.
Teatrul Gong - vineri, 5 mai, ora 18:00
Câini (România, 2016, 104', r. Bogdan Mirică)
Câștigător a șase premii Gopo, precum și al trofeului TIFF 2016, “Câini” este lungmetrajul de
debut al lui Bogdan Mirică.
Astra Film Cinema - vineri, 5 mai, ora 16:00 / duminică, 7 mai, ora 18:00
Discordia (România, 2016, 71', r. Ion Indolean)
Câștigător al premiului pentru cel mai bun debut românesc în cadrul TIFF 2016, experimentalul
“Discordia” se vede în premieră la Sibiu, la Este Film Festival.
Astra Film Cinema - sâmbătă, 6 mai, ora 16:00
Sieranevada
(România, 2016, 173', r. Cristi Puiu)
Cel mai premiat film românesc al anului trecut vine la Este Film Festival. Proiecția de la Sibiu va
avea loc în prezența echipei filmului.
Teatrul Gong - sâmbătă, 6 mai, ora 18:00
Programul complet este disponibil pe site-ul ESTEFILM.RO, dar și pe pagina
Facebook.com/EsteFilm.
Biletele sunt puse în vânzare la Librăria Habitus (Piața Mică, nr.4), precum și înainte de
proiecție. Prețul biletului este de 10 lei, iar al unui abonament zilnic, de 25 lei.
Este Film Festival este un eveniment organizat de Asociația Este Film.
Sponsori: Banca Transilvania, Marquardt, Herlan& Associates, Aqua Carpatica, Vila Fortuna,
Syndicat Gourmet, Cafeneaua din Librărie, Bătrânu’ Sas, Print Atu
Parteneri: Librăria Habitus, Centrul Ceh, Teatrul Gong, Astra Film, Studio 73
Parteneri media: Turnul Sfatului, Capital Cultural, Rock Fm, Zile și Nopți
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