Del 17 de març al 26 de maig, el Centre Cultural “Mario
Silvestre” acull el cicle Cinema en Valencià 2010, que
recorre les ciutats universitàries valencianes i ací està
promogut per la Universitat Politècnica de ValènciaCampus d'Alcoi, amb el suport de les regidories de
Política Lingüística i de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi
Totes les projeccions són a les 20 hores i amb entrada
lliure, limitada a la capacitat de la sala (196 espectadors),
en format 35 mm o DVD d'alta qualitat, pantalla gran i so
Estéreo / Dolby

cicle

cinema en valencià
2010

dimecres 17 març, 20 h

PROJECCIÓ

DVD

entrada
lliure

Fitxa tècnica
Títol original: Män som hatar kvinnor.
Direcció: Daniel Alfredson.
Guió: Basada en la novel·la d'Stieg Larsson.
Intèrprets: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, ...
Durada: 150 min.
Projecció DVD pantalla gran
Public recomanat: Adults.
Sinopsi
Mikael Blomkvist, un periodista condemnat per negar-se a revelar les seves fonts
sobre un polèmic reportatge, rep l’encàrrec d’investigar la desaparició de Harriet
Vanger, ocorreguda 25 anys enrere. La investigació es complica però Blomkvist
aconsegueix dur a terme l’encàrrec gràcies a la col·laboració de la jove i estranya
Lisbeth Salander.

cicle

cinema en valencià
2010

dijous 25 març, 20 h

PROJECCIÓ

DVD

entrada
lliure

Mapa
dels
sons
de
Toquio

Fitxa tècnica
Títol original: Map of the Sounds of Tokyo.
Direcció i guió: Isabel Coixet.
Intèrprets: Sergi López, Rinko Kikuchi...
Durada: 109 min.
Premis: Premis Goya 2010: Nominada Millor Muntatge de So. Seleccionada
al Festival de Cannes (Premi Vulcain 2009), Pre-nominada Oscar 2010.
Projecció DVD gran format.
Public recomanat: Adults.
Sinopsi
La Ryu és una noia solitària que porta una doble vida: de nit treballa a la llotja
de peix a Tòquio i, de tant en tant, rep l’encàrrec d’assassinar algú.

cicle

cinema en valencià
2010

dijous 15 abril, 20 h

PROJECCIÓ

35 mm

entrada
lliure

Fitxa tècnica
Títol original: Tres dies amb la família..
Direcció: Mar Coll.
Guió: Mar Coll i Valentina Viso.
Intèrprets: Nausicaa Bonnín, Eduard Fernández, Phillippine Leroy-Beaulieu...
Premis Gaudí 2010: Premis Gaudí 2010: Premi Millor Direcció, Premi Millor Intèrpret
Femenina, Premi Millor Pel·lícula en Llengua Catalana) Nominacions:Millor Intèrpret Masculí
Premis Goya 2010: Premi Millor Direcció Novell. Nominació: Millor Actriu Revelació. Millor
direcció, actriu i actor al Festival de Málaga 2010.
Projecció DVD pantalla gran.
Durada: 85 min. Projecció: 35 mm, Dolby.
Públic recomanat: Adults.
Sinopsi:
Léa ha hagut de fer un viatge a corre cuita a Girona on el seu avi patern acaba de morir. Allà
l’espera tota la família a la qual gairebé no ha vist des que, anys enrere, se’n va anar a viure a
l’estranger. La mort del patriarca dels Vich i Carbó és l’excusa perfecta per forçar la convivència
entre els seus descendents. Els tres dies que dura el velatori, la missa i l’enterrament són un
bon moment per observar aquest joc d’aparences d’una burgesia conservadora en què tots els
problemes són evidents però mai explícits. Léa rebutja aquest món hipòcrita, que se li adhereix,
però, a la pell com un vestit fet a mida.

cicle

cinema en valencià
2010

dijous 29 abril, 20 h

PROJECCIÓ

DVD

entrada
lliure

Fitxa tècnica
Títol original: V.O.S.
Direcció i guió: Cesc Gay.
Intèrprets: Àgata Roca, Vicenta Ndongo, Paul Berrondo, Andrés Herrera.
Premis: Premis Gaudí 2010: Nominada Millor Pel·lícula en Llengua Catalana.
Seleccionada al Festival de Toronto.
Durada: 86 min.
Projecció DVD gran format.
Públic recomanat: Adults.
Sinopsi
Un joc entre quatre personatges. Una comèdia sobre l'amor i l'amistat. Una pel·lícula
sobre la gran mentida que significa explicar històries que es mouen entre la realitat i la
ficció.
“La parella és qüestió de sort. Està totalment fora del nostre control. Només un accident
feliç pot fer que dues persones que s'estimen puguin encaixar perfectament les peces per
així poder gaudir de tota una vida”. Woody Allen

cicle

cinema en valencià
2010

dijous 13 maig, 20 h

PROJECCIÓ

DVD

entrada
lliure

Fitxa tècnica
Direcció: Pete Docter /Bob Peterson.
Premis: Òscar 2010: Millor Pel·lícula d'Animació, Millor Música Original.
Nominada a Millor Pel·lícula, Millors Efectes de So, Millor Guió Original.
Projecció DVD pantalla gran.
Durada: 139 min.
Public recomanat: tots els públics.
Sinopsi
De Disney i Pixar ens arriba "Up", una comèdia sobre un venedor de globus de 78
anys, Carl Fredricksen, qui finalment aconsegueix portar a terme el somni de la
seva vida a l'enganxar milers de globus a la seva casa i sortir volant rumb a
Amèrica del Sud. Però descobreix massa tard que el major dels seus malsons
s'ha embarcat també en el viatge: un explorador que es diu Russell, que té 8 anys
i un optimisme a prova de bomba. .

cicle

cinema en valencià
2010

dijous 20 maig, 20 h

PROJECCIÓ

DVD

entrada
lliure

Fitxa tècnica
Títol original: Flickan som lekte med elden.
Direcció: Daniel Alfredson.
Guió: Basat en la novela de Stieg Larsson.
Intèrprets: Michael Nyqvist, Noomi Rapace...
Durada: 129 min.
Projecció DVD pantalla gran.
Public recomanat: Adults.
Sinopsi
Lisbeth Salander i Mikael Blomqvist es distancien. Mikael és a punt de publicar
un número especial de la revista Millennium sobre una xarxa de tràfic de
prostitutes provinents de països de l’Est d’Europa, però el periodista que ha fet la
investigació apareix mort, juntament amb la seva dona.

cicle

cinema en valencià
2010

dimecres 26 maig, 20 h

PROJECCIÓ

35 mm

entrada
lliure

Fitxa tècnica
Títol original: Luftslottet som sprängdes.
Direcció: Daniel Alfredson.
Guió: Basada en la novel·la d'Stieg Larsson...
Intèrprets: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Michalis Koutsogiannakis i altres.
Durada: 148 min.
Projecció 35 mm Dolby.
Public recomanat: Adults.
Sinopsi
Lisbeth Salander, malferida, es troba confinada en un centre on un pacient molt
perillós l’assetja. Contra ella pesen acusacions molt greus i Mikael Blomkvist
comença a investigar per ajudar-la.

