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Fotograma de "Una joven prometedora"

Divendres 22 de juliol de 2022

Cinema

"Una joven prometedora"

Cinema a la fresca

Thriller

Versió en castellà

Qualificació: no recomanada per a menors de 16 anys

Any: 2020

Durada: 113 min

País: Regne Unit

Direcció: Emerald Fennell

Repartiment: Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie, Connie Britton, Jennifer
Coolidge, Adam Brody, Laverne Cox, Clancy Brown, Angela Zhou, Christopher
Mintz-Plasse, Alfred Molina, Molly Shannon, Sam Richardson, Steve Monroe,
Casey Adams

Premis (2018):

Premis Oscar: Millor guió original. 5 nominacions

Globus d'Or: 4 nominacions, incloent millor pel·lícula drama i director

Premis BAFTA: Millor film britànic i guió original. 6 nominacions
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Sinopsi:

Tot semblava indicar que a la Cassie li esperava un futur brillant fins que un
incident desagradable va truncar la seva carrera. Ara res en la seva vida és el que
sembla: és intel·ligent, audaç i viu una doble vida de nit. La Cassie té l’oportunitat
d’arreglar tot el que no va sortir bé en el seu passat... Venjant-se dels culpables.

CRÍTIQUES

“Aclaparador debut de Fennell, un al·legat retorçat, estimulant i feminista (...) Una
pel·lícula de violació i venjança atípica, visceral i provocativa, híbrid entre el thriller
i la comèdia negra, que resulta tan real que aterreix”.

Janire Zurbano: Cinemanía

“Si només fos una pel·lícula de venjança, un ull per ull dedicat a les manades que es
diverteixen violant una dona, no arribaria a ser la pel·lícula admirable que és. (...) és
una mica més que tot el que anuncia ser”.

Elsa Fernández-Santos: Diari El País

Horari | 22:00

Preu | Gratuït

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Lloc | Plaça d'El Mirador

Programa | Cinema a la fresca i nits d'Estiu 2022
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