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JOI
25 AUGUST

SÂMBĂTĂ
27 AUGUST

DUMINICĂ
28 AUGUST

VINERI
26 AUGUST

12:00

PROIECŢIE
FILM

CÂȘTIGĂTOR

18:00

LUDO
India 2015, 90 min

r. Qaushiq Mukherjee, Nikon
Patru adolescenţi rămân blocaţi într-un mall 
și se văd nevoiţi să joace un joc blestemat în 
care zarurile vor face sângele să curgă și tot 
felul de creaturi drăcești să-și facă apariţia. 
Maţele, sângele și teroarea sunt garantate.

18:00

VIZITATORUL
România 2016, 119 min

r. Jamil Hendi
Luca și Otilia caută să se așeze la oraș pentru a se putea 

întreţine și pentru a-și putea croi un drum prin viaţă. Cei doi 
se mută într-un apartament care nu e chiar cel mai propice 
loc pentru a crește un copil. Paranoia, teroarea și psihozele 

se insinuează în vieţile lor, iar Luca descoperă niște adevăruri 
despre sine, despre apartament și despre lumea de dincolo.

16:00

VIZITATORUL
România 2016, 119 min

r. Jamil Hendi
Luca și Otilia caută să se așeze la oraș pentru a se putea 

întreţine și pentru a-și putea croi un drum prin viaţă. Cei doi 
se mută într-un apartament care nu e chiar cel mai propice 
loc pentru a crește un copil. Paranoia, teroarea și psihozele 

se insinuează în vieţile lor, iar Luca descoperă niște adevăruri 
despre sine, despre apartament și despre lumea de dincolo.

16:00

PRESAGIO
Argentina 2015, 86 min

r. Matias Salinas
Premoniţia morţii soţiei și a copilului îl năruie atât 
fizic cât și psihic pe tânărul scriitor Camilo Rensi. 

În momentul în care acesta cere ajutorul unui 
psihiatru, tânărul este catapultat într-un univers 

halucinant la graniţa dintre real și fantastic.

14:15

SENSORIA
Suedia 2015, 81 min
r. Christian Hallman

Caroline, de bună seamă oropsită, nu a avut o viaţă 
deloc ușoară. Astfel, își dorește un nou început. 

Se decide să se mute într-un apartament nou, dar 
vechi, moment în care realizează că nu e atât de 

singură pe cât ar crede și pe cât și-ar dori.

14:15
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r. Qaushiq Mukherjee, Nikon
Patru adolescenţi rămân blocaţi într-un mall 
și se văd nevoiţi să joace un joc blestemat în 
care zarurile vor face sângele să curgă și tot 
felul de creaturi drăcești să-și facă apariţia. 
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SENSORIA
Suedia 2015, 81 min
r. Christian Hallman

Caroline, de bună seamă oropsită, nu a avut o viaţă 
deloc ușoară. Astfel, își dorește un nou început. 

Se decide să se mute într-un apartament nou, dar 
vechi, moment în care realizează că nu e atât de 

singură pe cât ar crede și pe cât și-ar dori.

23:00

ROCKY HORROR 
PICTURE SHOW

Marea Britanie 1975, 100 min
r. Jim Sharman

Midnight madness! Camp asumat!
Coloană sonoră adictivă! 
Film-cult prin excelenţă.

23:00

LABYRINTH
Marea Britanie, SUA 1986, 101 min

r. Jim Henson
La 30 de ani de la lansarea capodoperei fantastice a lui Jim 

Henson, spectatorii însetaţi de fantezie și aventură au ocazia 
de a se (re)întâlni pe marele ecran cu șarmantul Jareth 

(interpretat de marele David Bowie), cu Sarah (o tânără și 
inocentă Jennifer Connelly) și cu creaturile fabuloase

născocite de geniul din spatele The Muppets.

21:00
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COMPETIŢIE SCURTMETRAJE 
LUNA PLINĂ

120 min
Eremida, Mayday, La Voce, 

Death Sentence, The Procedure,
Leshy, Richi’s Sleep.

GRĂDINA
MELIES

21:00

MI GRAN NOCHE
Spania 2015, 100 min
r. Álex de la Iglesia

Revelionul - prilej de transmisiuni televizate 
în direct, prilej de excese bahice (șampanie și 

nu numai, desigur) și, mai ales, prilej de satiră 
infuzată de spirit latin și explozii histrionice 
tipice pentru o producţie Álex de la Iglesia.

21:00

SHELLEY
Danemarca, Suedia 2016, 92 min

r. Ali Abbasi
Cosmina Stratan se mută de după dealuri fix în mijlocul 
pădurii în această poveste terifiantă unui cuplu danez. 

Louise și Kasper doresc arzător un copil, dar sunt nevoiţi 
să recurgă la o mamă surogat. În vintrele acesteia, însă, o 

formă ciudată de viaţă începe să crească...

21:00

GENUINE, POVESTEA UNUI VAMPIR

Expresionismul lui Robert Wiene din Genuine e 
potenţat de coloana sonoră cu ritmuri insolite, 

sonorităţi contemporane, sintetizatoare
(și multe experimente sonore) a celor de la Foley’Ala.

Germania, 1920, 90 min
r. Robert Wiene

cu acompaniament live FOLEY’ALA (România)
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