
"Alexandru" a cucerit Sibiul - Bilet la cinema
<i>Mai sunt sau nu sibienii, iubitori de cinematograf? Varianta vizionarii unui film pe computer sau cu
ajutorul DVD-urilor a devenit comuna si la indemana oricui. In plus, comoditatea probabil ii determina pe
multi sa nu se mai deplaseze pana la o sala de cinematograf. Ce le lipseste insa, este atmosfera pe care o
creeaza marele ecran si publicul. Cu toate ca numarul clientilor scade pe zi ce trece, Cinematograful
“Arta" , dealtfel singurul din municipiu, a vandut aproape 35.000 de bilete in primele 11 luni ale anului,
iar filmele cele mai vizionate au fost “Alexandru" , cu 1837 de spectatori si “Razboiul Stelelor" , ultima
parte, cu 1814 bilete vandute. </i><br />  <br />  35.000 de sibieni au tinut cu tot dinadinsul sa vada un
film, ca la carte, in 2005 si au ales cinematograful “Arta" . Conform statisticilor conducerii, tot atatea
bilete a vandut singurul cinematograf din oras, iar incasarile au fost pe masura. In tot acest timp,
veniturile cinematografului sibian s-au rotunjit cu aproape 190.000 de lei noi. <br />  <br />  <b>Filme de
top</b><br />  <br />  Asa cum arata statisticile, batalia pentru cele mai vizionate filme, la Sibiu, s-a dat
intre filmul lui Oliver Stone, Alexander, care a adus in cinematograf 1837 de spectatori si Razboiul
Stelelor, care s-a bucurat de o “audienta"  ceva mai mica. Creatia lui George Lucas a adunat la
cinematograful “Arta" , in timpul in care a rulat, nici mai mult, nici mai putin de 1814 spectatori. Totusi,
cu Angelina Jolie, Colin Farrell si Anthony Hopkins, in rolurile principale, povestea lui Alexandru cel
Mare a adus cinematografului, incasari de aproape 8.400 de lei noi. Filmul se concentreaza asupra celor
opt ani de batalii, in aceeasi masura in care reproduce relatiile lui Alexandru cel Mare cu barbatii, precum
si cu colegii de lupta. <br />  <br />  <b>Razboiul lumilor si Constantin</b><br />  <br />  Tot pe locurile
fruntase din topul celor mai vizionate filme la Sibiu se afla si productia lui Steven Soderbergh, Ocean’s
12, cu 1588 de bilete vandute. Ceva mai putin succes a avut filmul Mr. and mrs. Smith, care a fost
vizionat de 1.281 de sibieni, urmat de Razboiul Lumilor, cu 1246 de bilete vandute. Nu la mare departare
s-au clasat Regatul Cerului si Constantin, care l-a avut in rolul pricipal pe Keanu Rives.<br />  <br /> 
<b>Mai putini spectatori</b><br />  <br />  Comparativ cu anul trecut, numarul spectatorilor este ceva
mai mic. Aceasta in conditiile in care in 2004, aproape 50.000 de sibieni veneau la film si aduceau
cinematografului venituri de aproape doua miliarde si jumatate. “Anul trecut, filmul �Patimile lui
Hristos� ne-a ridicat foarte mult. Doar la acest film, am vandut peste 4.200 de bilete, adica aproape noua
la suta din numarul de bilete vandute pe parcursul intregului an. Cu toate acestea, cinematograful nostru
este singurul din tara care se apropie, ca numar de spectatori, de parametrii de anul trecut" , precizeaza
Solomon Samoila, administratorul cinematografului “Arta" . <br />  <br />  <b>Clienti fideli</b><br /> 
<br />  Asa cum au observat reprezentantii cinematografului, aproximtiv 95 la suta din numarul total de
bilete sunt achizitionate de tineri. In plus, zilele de sambata si duminica aduc cele mai mari profituri, ora
19 fiind “ora de varf" . “Avem si clienti fideli. Sunt persoane care isi repartizeaza lunar, o anumita suma
de bani, special pentru a veni la cinematograf. Cel mai mare succes il au, evident, filmele straine, care
reprezinta de altfel, 98-99 la suta din filmele rulate la noi. La maximum sase luni dupa ce ruleaza in New
York, filmele ajung si la noi" , explica Solomon Samoila. Daca vor sa vizioneze un film la
cinematograful “Arta" , sibienii vor scoate din buzunare 4,5 sau 5,5 lei noi, in functie de ora la care
prefera sa-l urmareasca.  <br />  <br />  <b>Romania - tara cu cele mai ieftine bilete din Europa</b><br
/>  <br />  Cinefilii au cheltuit anul trecut 20,4 miliarde de dolari la box-office-urile din intrega lume,
informeaza pagina electronica a BBC. Cinematografele din Marea Britanie se pot lauda ca au avut in
2004 cel mai bun an din 1971, cu aproape 176 de milioane de spectatori, ceea ce reprezinta o medie de
aproape trei filme de persoana. Americanii au vizionat mai mult de sase filme de persoana, potrivit unor
statistici intocmite de Screen Digest. In ceea ce priveste costul mediu al unui bilet de cinema, islandezii
sunt nevoiti sa scoata din buzunare 7,62 de dolari, clasandu-se pe locul al treilea in lume in topul celor
mai scumpe bilete la film, dupa Japonia (9,78 dolari) si Elvetia (8,95 dolari). Costul mediu pentru un
bilet in Marea Britanie este de 6,45 dolari (4,29 lire), iar in Statele Unite, 5,81 dolari. La polul opus, tarile
cu cele mai ieftine bilete de cinema sunt Romania, cu 1,19 de dolari, si India, unde pretul unui bilet este
de 1,21 dolari.<br />  <br />  <b>Cele mai vizionate filme romanesti din toate timpurile</b><br />  <br />
 Zece filme romanesti de dinainte de ’89 au adus la cinema un numar record de spectatori. Lipsa altor
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surse de divertisment si circuitul lor cinematografic lung au facut ca aceste productii sa ramana, peste
ani, bine pironite in varf. Conform datelor furnizate de Centrul National al Cinematografiei, Topul
filmelor romanesti care au inregistrat cel mai mare numar de spectatori din toate timpurile, include
superproductii istorice, comedii sau filme de aventuri din perioada 1963-1979, care au atras la
cinematograf milioane de romani. Sergiu Nicolaescu figureaza cu nu mai putin de trei pelicule: “Nea
Marin miliardar“, “Mihai Viteazu“ si “Dacii“, fiind secondat de Mircea Dragan, cu trei filme istorice:
“Neamul Soimarestilor“, “Columna“ si “Stefan cel Mare“.<br />  <br />  “Nea Marin miliardar“, pe locul
intai in top<br />  <br />  1. “Nea Marin miliardar“, regia Sergiu Nicolaescu, 1979, 14.650.000 de
spectatori;<br />  2. “Pacala“, Geo Saizescu, 1974, 14.640.000;<br />  3. “Mihai Viteazu“, Sergiu
Nicolaescu, 1971, 13.330.000;<br />  4. “Dacii“, Sergiu Nicolaescu, 1967, 13.112.000;<br />  5.
“Neamul Soimarestilor“, Mircea Dragan, 1965, 13.050.000;<br />  6. “Tudor“, Lucian Bratu, 1963,
11.450.000;<br />  7. “Columna“, Mircea Dragan, 1968, 10.510.000;<br />  8. “Haiducii“, Dinu Cocea,
1966, 8.086.000;<br />  9. “Sapte baieti si o strengarita“, coproductie, Bertrand Borderie, 1967,
7.550.000;<br />  10. “Stefan cel Mare“, Mircea Dragan, 1975, 7.380.000.<br />  <br />  <b>Istoric de
cinema sibian</b><br />  Ultimele decenii ale secolului XX au insemnat "perioada de glorie" a
cinematografelor romanesti. In judetul Sibiu functionau aproape 20 de cinematografe, dintre care cinci
erau in municipiu - Pacea, Arta, Tineretului, 7 Noiembrie si Independenta - si patru in Medias. Acum,
singurul din tot judetul este cinematograful Arta. De asemenea, el este singurul din toata tara construit
dupa 1989, dupa cum precizeaza Solomon Samuila, responsabilul de unitate.<br />  Prima proiectie din
Sibiu se intampla la trei ani de la premiera mondiala, in 1898. In 1917 este deschis publicului primul
cinematograf din Sibiu, undeva pe Corso. <br />  Cinematograful Arta, deschis in iunie 2003, a primit o
investitie din partea Radef RomaniaFilm in valoare de patru miliarde si 177 de milioane. Banii au fost
obtinuti inca din '93, cand sediul vechiului cinematograf Arta de pe Tribunei a fost vandut
Bancorexului.<br />  Dupa inceperea constructiei, in timpul unei perioade mai dificile, o parte din bani au
ajuns sa acopere alte gauri ale regiei. Desi proiectat initial ca un cinematograf cu doua sali, Arta a fost
nevoita sa renunte la unul din spatii in favoarea facultatii Roger care a suportat restul de cheltuieli.<br /> 
Cinematograful Pacea a fost ultimul peste care a trecut tavalugul timpurilor si anul trecut a fost inchis.
Pana in 2001, filiala din Sibiu a RomaniaFilm a fost de sine statatoare, ba chiar era interjudeteana, cu
Alba Iulia in subordine. Dupa o noua reorganizare, Cinematograful Pacea tinea de filiala Brasov a
societatii RomaniaFilm. In iunie se ia hotararea ca tara sa fie impartita in patru mari zone, Sibiul revenind
filialei din Ardeal cu sediul la Cluj. Cu o zi inainte ca toate filialele sa se topeasca in aceasta noua
formula, filiala Brasov decide sa atarne lacatul pe sala de la Pacea. Pierderile mari precum si revendicarea
imobilului sunt unele dintre motive. O zi ar mai fi putut schimba destinul salii de pe Balcescu. Oricum,
Clujul promite redeschiderea lui, in cel mai scurt timp posibil. <br />  <br />  Adina ALEONTE<br /> 
Marian CRACIUN
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