
 

 

Noaptea albă a filmului românesc: regizorul Tudor Giurgiu 
Program, 25 iunie, de la ora 22.00 

 
 
Ora 22:00 
interviu Tudor Giurgiu 
 
22:30  - integrala Tudor Giurgiu 
SUPERMAN, SPIDERMAN SAU BATMAN (durata 11‘) 
cu: Bogdan Zsolt, Aaron Şerban, Ovidiu Crişan, Elena Ivanca, Cornel Răileanu, Adrian Băilescu, Maria Seleş. 
Aron, un băieţel de 5 ani, împreună cu tatăl său acoperit de griji, porneşte într-o dimineaţă pe un drum la 
capătul căruia doreşte, asemenea eroilor din benzile desenate, să-şi salveze mama bolnavă de inimă. 
 
PARKING (premieră; durata 113’) 
Cu: Mihai Smarandache, Belen Cuesta, Ariadna Gil, Luis Bermejo, Carmen Florescu, Eric Frances, Manuel 
Bandera 
Adrian e un emigrant român care lucrează ca paznic într-un parc auto din Cordoba. Întâlnirea cu Maria, în 
noaptea de Sânziene, pare predestinată. Pasiunea dintre ei nu ţine cont de nimeni, iar încercările prin care 
trec împreună nu fac decât să le testeze dragostea. 
 
DESPRE OAMENI ŞI MELCI (durata 100’) 
cu: Andi Vasluianu, Dorel Vişan, Monica Bîrlădeanu, Andreea Bibiri, Valeria Seciu, Ovidiu Crişan, Ion Grosu, 
Clara Vodă, Alina Berzunţeanu, Jean François Stevenin, Robinson Stevenin 
1992, Cîmpulung Muscel. Fabrica de maşini ARO a dat faliment şi urmează să fie privatizată într-o 
săptămână. Va fi cumpărată de o companie franceză care intenţionează să o transforme într-o crescătorie 
de melci. Dintre muncitorii pe care fabrica îi are în prezent, doar 300 îşi vor păstra locul de muncă. Totul se 
schimbă când unul dintre băieţi găseşte o soluţie inedită menită să-i salveze colegii de la şomaj şi să scoată 
uzina din faliment.  
 
POPCORN STORY (durata:14’) 
Cu: Dragoş Bucur, Lia Bugnar, Cerasela Iosifescu, Emil Hoştină, Cătălina Murgea, Mirela Nicolau, Adrian 
Ciobanu, Bogdan Uritescu 
O poveste despre magia cinematografului. Într-un cinematograf o pungă de popcorn ascunde „marfa” 
pierdută a unui traficant de droguri. Aceasta este găsită din întâmplare de un cinefil venit la o proiectie în 
sala cinematografului „Magic” şi care subit se îndrăgosteşte de Lili, fata care vinde Popcorn. Un alt tip 
ciudat apare şi le strică planurile. 
 
LEGĂTURI BOLNĂVICIOASE (durata: 86’) 
cu: Ioana Barbu, Maria Popistaşu, Tudor Chirilă, Tora Vasilescu, Mircea Diaconu, Cătălina Murgea, Mihaela 
Rădulescu, Carmen Tănase, Puya, Valentin Popescu, Virginia Mirea,Tora Vasilescu 
Te îndrăgosteşti. Nu există nicio regulă. Pentru restul lumii poate părea ceva bolnăvicios. E ceva care te 
poate răni, te poate durea… mai mult decât orice altceva. Alex şi Kiki par a fi două prietene foarte bune. De 
fapt, ele trăiesc o altfel de dragoste. Pentru familia lor, Kiki şi Sandu sunt doi fraţi care se ceartă din când în 
când. De fapt, sunt îndrăgostiţi… unul de altul. Legături bolnăvicioase spune povestea lor. 
 
DE CE EU? (durata: 125’) 
cu: Emilian Oprea, Mihai COnstantin, Andreea Vasile, Andi Vasluianu, Olga Delia Mateescu, Dan 
Condurache, Virgil Ogăşanu, George Remeş, Sore Mihalache 
Bazat pe fapte reale, „De ce eu?” e povestea lui Cristian (Emilian Oprea), un tânăr procuror idealist care 
încearcă să rezolve un complicat caz de corupţie în tumultuosul context social-politic din România anilor 
2000. Cristian investighează cazul unui coleg procuror suspectat de luare de mită, fals şi uz de fals, 
sustragere de documente. Ancheta are însă implicaţii la nivel extrem de înalt şi îi spulberă tânărului 
magistrat încrederea în justiţie. Încercând să descopere adevărul, Cristian intră într-o zonă periculoasă şi se 
expune unor revelaţii dureroase şi neaşteptate. 


