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Diumenge 15 de gener

Cinema

Marató de cinema: "Avatar" i "Avatar. El sentido del agua"

Clica aquí per comprar entrades.

16 h: Avatar

Ciència-ficció. Aventures

Versió doblada (castellà)

Qualificació: no recomanada per a menors de 7 anys

Any: 2009

Durada: 161 min

País: Estats Units

Direcció: James Cameron

Repartiment: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang,
Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Wes Studi, CCH Pounder,
Laz Alonso

Premis (2009):

Premis Oscars: millor fotografia, millor direcció artística i millor efectes visuals. 9
nominacions

Globus d'Or: Millor pel·lícula i  millor director. 4 nominacions

Premis BAFTA: millor disseny de producció, millors efectes especials. 8
nominacions

Sinopsi: Any 2154. A en Jake Sully, un exmilitar de la marina que va en cadira de
rodes, se’l designa per a anar a Pandora. Allà, algunes empreses estan extraient un
mineral estrany que podria resoldre la crisi energètica de la Terra. Per a contrarestar
la toxicitat de l'atmosfera de Pandora, s'ha creat el programa Avatar, gràcies al qual
els éssers humans mantenen les seves consciències unides a un avatar: un cos
biològic controlat de manera remota que pot sobreviure en l'aire letal i que s’ha
creat a partir de l’ADN dels Na'vi, els natius de Pandora.

Crítiques:

file:///
https://auditoricastellar.cat/bravo/marato-avatar/


"El perfeccionisme de Cameron (...) converteix la gènesi d'aquest planeta imaginari
en el més rotund actiu d'Avatar. (...) una experiència d'immersió hiperrealista en la
esquiva matèria dels somnis."

Jordi Costa: Fotogrames

"Un tour de force amb defectes però fantàstic (...) Això sí, si aconsegueixes unes
ulleres 3D, [la pel·lícula] es converteix en una experiència transcendent de cinc
estrelles, el més pròxim que estarem mai de trepitjar un estrany nou món."

Chris Hewitt: Empire

19.15 h: Avatar. El sentido del agua

Ciència-ficció. Aventures

Versió doblada (castellà)

Qualificació: no recomanada per a menors de 12 anys

Any: 2022

Durada: 192 min

País: Estats Units

Direcció: James Cameron

Repartiment: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet,
Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, Giovanni Ribisi, Edie Falco, CCH
Pounder

Premis (2022):

Globus d'Or: Nominada a millor pel·lícula dramàtica i millor direcció.

Sinopsi: Més d'una dècada després dels esdeveniments de Avatar, els Na'vi Jake
Sully, Neytiri i els seus fills viuen en pau en els boscos de Pandora fins que tornen
els homes del cel. Llavors comencen els problemes que persegueixen sense descans
a la família Sully, que decideix fer un gran sacrifici per a mantenir al seu poble fora
de perill i continuar vius.

CRÍTIQUES

"L'eufòria de la sorpresa i la desmesura. (...) Si acceptem que el cinema juga tant a
reconstruir certeses com inventar deliris, potser somnis, pocs assoliments estan tan a
prop de la més gojosa i eufòrica de les al·lucinacions."

Luis Martínez: Diari El Mundo

"Un miraculós espectacle visual (...) Busca el màxim entreteniment, i commoció, i
riure, tensió i llàgrimes. (...) no hi ha manera de sortir d'ella ni un sol instant"

Oti Rodríguez Marchante: Diari ABC



Horari | 16 h, "Avatar"; 19.15 h, "Avatar. El sentido del agua"

Preu | Entrada general, 5 €; Compra anticipada, 4 €; Família nombrosa i
monoparental amb acreditació, 3 €; Persones amb discapacitat amb acreditació, 3 €

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Programa | Cinema a Castellar i diumenge d'estrena
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