
Box-office in sute de spectatori
Cel mai premiat film romanesc al anului 2007 a fost si cel mai vizionat film la Cinematograful Arta,
singurul cinematograf din Sibiu. „4 luni, 3 saptamani si 2 zile ", regizat si produs de Cristian Mungiu a
starnit interesul a 1.278 de cinefili sibieni in anul 2007. Nu a starnit insa si interesul administratorului
cinematografului Arta, Solomon Samoila, despre care se poate spune ca este sibianul cu cele mai multe
filme vazute vreodata. Acestuia filmul i-a lasat un gust destul de amar pentru ca: „toate lucrurile acelea,
inclusiv avorturile, erau foarte cunoscute pe vremea comunismului, nu trebuie sa le mai revedem ". „4
luni, 3 saptamani si 2 zile " a mai atras peste 2.000 de sibieni si cu ocazia prezentarii lui in cadrul TIFF, in
Pavilionul 2007, cu cateva luni inainte de a ajunge in cinematografe.
  Cel de-al doilea film in topul celor mai vizionate de sibieni in 2007 este unul insa de o cu totul alta
factura decat primul. „Harry Potter and the Order of Phoenix / Harry Potter si Ordinul Phoenix " a atras
1115 sibieni. in fine, pe locul trei la box-office in Sibiu se situeaza o alta continuare: „Pirates of the
Caribbean: Dead Mans Chest / Piratii din Caraibe – Cufarul omului mort ". Personajul interpretat de
Johnny Depp, si care i-a adus acestuia un Oscar, a adus si in sala de cinema 902 sibieni.
  Alte filme care au starnit interesul in 2007 si care au fost vizionate la Cinematograful Arta sunt: „Mr.
Bean’s Holiday / Vacanta lui Mr. Bean " cu 838 spectatori, „The Heartbreak Kid / Cat dureaza o casnicie
", cu 704 spectatori, „Spiderman 3 / Omul Paianjen 3 ", cu 668 spectatori si „300 / Eroii de la Termopile "
cu 544 vizitatori.
  La polul opus se afla filme pe care numai registratura cinematografului sibian le mai tine minte si la care
numarul de spectatori este de ordinul zecilor intr-o saptamana. De luna trecuta, conducerea
cinematografului Arta a invitat, gratuit, la film profesorii si elevii, in ziua si la ora pe care o doresc ei,
filmul fiind unul special pentru copii. Pana acum, cinci scoli din Sibiu au mers sa vada „ Cars / Masini ".
Pentru luna acesta a fost deja programat „Shrek the 3-rd ", lista fiind deschisa pentru toate scolile, la
numarul de telefon 44.39.00.
  Top Sibiu
  I. 4 luni, 3 saptamani si 2 zile - 1.278 spectatori
  II. Harry Potter and the Order of Phoenix - 1.115 spectatori
  III. Pirates of the Caribbean: Dead Mans Chest - 902 spectatori
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