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Diumenge 4 de març de 2018

Cinema

"En la Vía Láctea"

Any: 2016

Durada: 120 min

País: Sèrbia

Gènere: Comèdia dramàtica

Director: Emir Kusturica

Intèrprets: Monica Bellucci, Emir Kusturica, Predrag Manojlovic, Sergej
Trifunovic, Miki Manojlovic, Bajram Severdzan, Maria Darkina, Sloboda
Micalovic, Zoran Cvijanovic, Davor Janjic, Novak Bilbija

VO subtitulada

Sinopsi: Primavera en temps de guerra. Cada dia, un lleter travessa el front en
burro, esquivant les bales per portar la seva preuada mercaderia als soldats. Beneït
per la sort en la seva missió, estimat per una bella vilatjana, sembla que l’espera un
futur plàcid... fins que l’arribada d’una misteriosa dona italiana fa un gir a la seva
vida. Així comença una història d’amor prohibit i apassionat que els submergirà en
diverses aventures fantàstiques i perilloses. El destí els ha unit, i sembla que res ni
ningú els podrà aturar. Un emocionant conte de fades modern protagonitzat per una
radiant Monica Bellucci.

El director: Emir Kusturica

Nascut el 1954 a Sarajevo, va finalitzar els estudis de direcció cinematogràfica a
l’Acadèmia d’Arts Escèniques de Praga el 1978. Durant els estudis va obtenir
diversos guardons pels seus curmetratges, com ara Guernica. Després va dirigir
pel·lícules per a la televisió a la seva ciutat natal, i el 1981 va fer la seva reeixida
òpera prima, ¿Te acuerdas de Dolly Bell?, que va rebre el Premi FIPRESCI al
Festival de Venècia. El seu segon llargmetratge, Papá está de viaje de negocios
(1985) va rebre la Palma d’Or al festival de cine de Cannes i el premi FIPRESCI, i
va ser nominat a l’Oscar a millor pel·lícula de parla no anglesa. Des de llavors, la
seva carrera ha estat plena d’èxits, com El tiempo de los gitanos (1989), Arizona
Dream (1993), Underground (1995), Gato negro, gato blanco (1998) La vida es un
milagro (2004), Prométeme (2007) o Maradona por Kusturica (2008).
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Horari | 18:00

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

Destinataris | Públic general

Organitza | Comissió BRAM!

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