
\&quot;Undeva la Palilula\&quot;, filmul cu 1.000 de actori si 50 de broaste vii
Program de cinematograf ne fac regizorul Silviu Purcarete si actori ai Teatrului National "Radu Stanca"
timp de o saptamana: filmul "Undeva la Palilula" va fi prezentat, la Sibiu, in perioada 27 aprilie - 3 mai,
ora 21, la Hala Balanta.
  
  Proiectie de gala
  
  "Undeva la Palilula" este primul lungmetraj al lui Silviu Purcarete, regizor cunoscut sibienilor pentru
spectacole precum "Faust" sau "Lulu", montate pe scena TNRS. De data aceasta, Purcarete ne provoaca la
film cu "Undeva la Palilula". Lansarea filmului se face cu fast, la fel ca o premiera teatrala. Astfel, joi, 26
aprilie, ora 20.30, la Hala Balanta are loc proiectia de gala "Undeva la Palilula ", iar la finalul proiectiei
publicul are prilejul sa ii intalneasca si sa le puna intrebari regizorului Silviu Purcarete, producatorului
Tudor Giurgiu si actorilor sibieni implicati in proiect: Constantin Chiriac, Diana Fufezan, Adrian Matioc,
Ofelia Popii, Cristi an Stanca, Pali Vecsei si Ema Vetean.
  
  Accesul publicului la proiectia de gala se face pe baza biletelor puse in vanzare la Agentia Teatrala din
Sibiu, str. Nicolae Balcescu nr. 17, si online pe www.eventim.ro. Pretul unui bilet este de 20 lei, tarif
unic. 
  
  Filmul de opt ani
  
  Desi vede luminile marelui ecran abia in aceasta primavara, "Undeva la Palilula " este un proiect vechi
de opt ani, prima versiune de scenariu datand din 2004. Filmarile pentru acest lungmetraj au durat 58 de
zile, au inceput in toamna lui 2009, iar ultimul cadru a fost luat spre finalul primaverii din 2010, se arata
intr-un comunicat de presa al TNRS.
  
  De ce ar trebui sa mergeti la film? Din cel putin trei motive. in primul rand pentru ca in distributie veti
regasi nume grele ale scenei Romane sti precum George Mihaita, Horatiu Malaele, Ilie Gheorghe, Ioana
Craciunescu, Marius Manole, Dimeny Aron, Razvan Vasilescu. De asemenea, decorurile sunt semnate de
Helmut Sturmer si Dragos Buhagiar, costumele de Lia Mantoc, iar muzica de Vasile Şirli. Directorul de
imagine al filmului este Adrian Silisteanu, colaborator constant al regizorului Adrian Sitaru. 
  
  Apoi, veti patrunde in Palilula, un orasel pierdut undeva pe H arta tarii. Aici ajunge Serafim, un tanar
medic care se adapteaza incet-incet vietii din oras, desi acolo nu se stie prea bine daca oamenii mint,
viseaza sau traiesc cu adevarat.
  
  Şi un al treilea motiv tine de curiozitatea de a vedea cum arata filmul in a carui "distributie" au fost
folosite 100 de broaste vii, alaturi de 50 de actori si 900 de figuranti, printre care si un nou-nascut. Echipa
de filmare a fost formata din peste 150 de persoane, iar muzica a fost inregistrata la Budapesta cu o
orchestra formata din 50 de instrumentisti. Pentru decor s-au utilizat 50 de saci de zapada artificiala. 
  
  Pentru mai multe informatii despre personajele din film puteti vizita siteul www.undevalapalilula .ro.
"Undeva la Palilula" este o productie Libra Film realizata cu sprijinul Centrului National al
Cinematografiei si al Programului MEDIA al Uniunii Europene.
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