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“ din 24.05.2006 (prima editie) si pana astazi,
      ne-am implicat in cultura cinematografica
   si promovarea filmului romanesc
      am prezentat peste 300 de filme,
   cele mai frumoase, pentru voi,
   noua generatie de spectatori ”
   

- asociatia culturala group seven -

sambata 20 septembrie 20:00 | premiera nationala
I  n  c  h  i  d  e  r  e  a    o  f  i  c  i  a  l  a

.

.
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miercuri 10 septembrie | 20:00 

deschidere oficiala 
 mu:vi editia a 9a

          UNSER TAGLICH BROT
..

    (Pâinea noastrã cea de toate zilele)

documentar  germania-austria | 92min | fãrã subtitrare

regia: Nikolaus Geyrhalter

fãrã cuvinte, un documentar despre “adevãrata” agriculturã,
industria alimentarã, oameni si animale

13

miss violence
                       98min|grecia 2O13 | subtitrat in lb. românã

regia:Alexandros Avranas
dramã 

Regizorul grec spune că povestea este "un simbol al acelor copii 
care trebuie să se supună regulilor unei societăţi dure
şi lipsite de speranţă

ora:20:00

a teacher
                       75min|românia 2O13 | subtitrat in lb. românã

regia: Hannah Fidell
dramã 

ora:20:00

jurnalul erotic al unei femei, Joe (interpretată la maturitate de Charlotte 
Gainsbourg), din perioada adolescenţei până la vârsta de 50 de ani,
momentul la care se confesează.

18

under the skin
                       108min|anglia 2O14 | subtitrat in lb. românã

regia:  Jonathan Glazer
sf - thriller 

La baza scenariului lui Under the Skin stă romanul cu acelaşi nume 
al lui Michel Faber. O fiinţă extraterestră de pe o planetă unde carnea 
de om este un binevenit fel în meniu, vine pe Pământ şi se deghizează 
în Laura, o femeie seducătoare.Ea stă la pândă pe marginea unor 
şosele nu foarte circulate sau prin pustietăţi unde vin doar alpiniştii 
şi atacă  folosind arma cea mai puternică pentru prada umană: 
sexualitatea ei vorace.

ora:21:55

19



11

this ain`t california
                       100min|germania 2O12 | subtitrat in lb. englezã

regia: Martin Persiel
documentar 

o  calatorie  in  lumea  necunoscuta  a  "ROLLBRETTFAHRER" 
(  n u m e l e      p e n t r u      SKATEBOARDER      in     R D G )
 povestea   a   trei   adolescenti   si   dragostea   lor   pentru 
SKATEBOARDING care se reintalnesc in 2011 si isi reamintesc 
inceputurile  lor  ca  skateboarderi   in   Germania  comunistã 
a anilor ‘80

ora:20:00

12

k a p r i n g e n
                       103min| danemarca 2O13 | subtitrare lb. românã

regia: Tobias Lindholm
dramã 

negocieri    tensionate   intre   piratii    somalezi 
si autoritatile daneze, dupa ce un cargo este capturat 
in Oceanul Indian, miza fiind recompensa pentru tot echipajul
11  premii  si  12  nominalizari ,   printre   care 
“C E L       M A I        B U N       F I L M        E U R O P E A N” 
la premiile GOPO - Romania 2O14

ora:20:00

the selfish giant
                       91min| anglia 2O13 | subtitrare lb. românã

regia: Clio Barnard
dramã 

Arbor si cel mai bun prieten Swifty..intr-o fabulã contemporanã 
Dati    afarã    de    la    scoalã,    anonimi   in   propriul   cartier, 
cei   doi  il   intâlnesc   pe  Kitten,  un  afacerist  de  fier  vechi. 
Fãrã a ne tine moralã, fãrã trucuri sentimentale
si fara a pretinde ca totul se termina bine, Clio Barnard
ne “inchide” intr-o lume care tine mai mult decât 91 minute.

ora:22:00

13

anul dragonului
                       78min|românia 2O13 | subtitrat in lb. românã

regia:  Adina Popescu
Iulian Manuel Ghervas

documentar 

Anul Dragonului prezintă poveştile unor imigranţi chinezi din Bucureşti, 
rătăciţi în peisajul social şi economic din România actuală.
 Indiferent de statutul lor social, primele etape ale adaptării sunt dificile
 şi ascund adevăruri incomode
*debutul in lungmetraj al bistriteanului Alex Brendea (imagine)

ora:20:00

nymphomaniac vol. 1+2
                       240min|românia 2O13 | subtitrat in lb. românã

regia: Lars von Trier
dramã 

ora:22:00

jurnalul erotic al unei femei, Joe (interpretată la maturitate de Charlotte 
Gainsbourg), din perioada adolescenţei până la vârsta de 50 de ani,
momentul la care se confesează.

filmul este interzis minorilor sub 18 ani

13

141
closer to the moon

                       117min|românia 2O14 | subtitrat in lb. românã

regia:  Nae Caranfil
comedie 

Bucureştiul anilor ‘60,  un jaf spectaculos asupra unei furgonete a 
BănciiNaţionale pune întreaga ţară pe jar.Autorii loviturii: patru bărbaţi
şi o femeie, toţi comunişti situaţi la vârful ierarhiei de Partid. O lună mai 
târziu sunt arestaţi, judecaţi şi condamnaţi la moarte.Nae Caranfil 
propune propria sa dezlegare a misterului ce planează şi azi asupra 
acestei poveşti adevărate, într-un film comic şi tragic deopotrivă, 
realizat în limba engleză, cu o distribuţie internaţională de prestigiu

ora:21:15



15

la grande bellezza
                       142min|italia 2O13 | subtitrat in lb. românã

regia: Paolo Sorrentino
dramã

"la cateva zile dupa ce am implinit 65 de ani, am descoperit
că nu mai pot risipi nicio clipă făcând lucruri pe care nu vreau 
să le fac.Când am sosit la Roma, la vârsta de 26 de ani, 
eram grăbit să ajung imediat, aproape fără să-mi dau seama, 
în ceea ce se poate defini ca vârtejul vieţii societăţii mondene. 
Însă nu doream doar să trăiesc viaţa societăţii mondene. 
Voiam să fiu regele societăţii mondene. Şi am reuşit. 
Nu voiam doar să particip la petreceri. Voiam să am puterea de a le face nereuşite”

ora:20:00

16

jeune & jolie
                       95min| franta 2O13 | subtitrare lb. românã

regia: François Ozon
dramã 

J e u n e   &   J  o  l i e    s p u n e     povestea    lui     Isabelle, 
o adolescentă pariziană în vârstă de 17 ani, de familie bună, 
care  se  prostituează  din  pură  plăcere.  Filmul reprezintă 
portretul lui Isabelle în  patru  anotimpuri  şi  patru  melodii. 
De    la    trezirea    sexualității,    la   prima    ei    experienţă. 
De la explorarea  dragostei,  până  la  căutarea  identității

ora:20:00

gloria
                       110min| chile 2O13 | subtitrare lb. românã

regia: Sebastián Lelio
dramã 

Gloria are 58 de ani şi este divorţată. Copiii au plecat de acasă,
dar asta nu o s-o facă pe Gloria să-şi petreacă zilele şi nopţile
de una singură. Hotărâtă să înfrunte bătrâneţea şi singurătatea, 
se aruncă într-un iureş de petreceri, dar se simte goală şi 
dezamăgită. Îl întâlneşte pe Rodolfo, un fost ofiţer în marină 
cu şapte ani mai în vârstă. Îi place atât de mult de el, încât 
se gândeşte la o relaţie stabilă

ora:20:00
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