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Divendres 2 de març de 2018

Cinema

"Demasiado cerca"

Any: 2017

Durada: 118 min

País: Rússia

Gènere: Thriller. Drama

Director: Kantemir Balagov

Intèrprets: Darya Zhovner, Olga Dragunova, Artem Tsypin, Nazir Zhukov,
Veniamin Kats

Premis: Premi FIPRESCI de la crítica internacional al Festival de Cine de Cannes
(Un Certain Regard)

VO subtitulada

Sinopsi: 1998, Nalchik, Caucas del Nord, Rússia. Ilana, de 24 anys, treballa al
garatge del seu pare per ajudar-lo a arribar a final de mes. Una nit els seus familiars
i amics es reuneixen per celebrar el compromís de boda del seu germà menor,
David. Després de la celebració, David i la seva futura esposa desapareixen i
l’endemà al matí la família rep una nota de segrest que demana un rescat.
Desesperats, Ilana i la seva família decideixen buscar ajuda al seu voltant. Però fins
on estan disposats a arribar per salvar la vida de David?

El director: Kantemir Balagov

Demasiado cerca és el primer llargmetratge de Kantemir Balagov (Nalchik, 1991).
Fins al moment, Balagov, apadrinat per Alexander Sokúrov, havia rodat Modoloy
eschyo el 2013, un migmetratge de 40 minuts, Andryoukha, un documental de 38
minuts sobre un jove afectat per un inici prematur d’esquizofrènia la família del
qual depèn del que guanya amb una parada al mercat. El 2015 va rodar el
curtmetratge de 15 minuts Pervyy ya, que es va mostrar al Short Film Corner de
Cannes.

Horari | 22:30

Preu | 5 € (gratuït amb abonament del BRAM!)
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Destinataris | Públic general

Organitza | Comissió BRAM!

Programa | BRAM! Mostra de Cinema. Edició 2018, entrades i abonaments i
secció oficial
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