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FILM

Gala Oscar-urilor româneºti
L a c e a d e -aa º a s e a e d i þ i e a G a l e i
Premiilor Gopo, unul dintre cei mai
apreciaþi actori, Iurie Darie, va fi recom pensat cu “Premiul pentru întreaga cari erã”.Darie a debutat în 1953, în
“Nepoþii gornistului”, alãturi de Marga
Barbu ºi de Liviu Ciulei. A jucat apoi în
peste 40 de producþii cinematografice,
dintre care amintim: “Bãieþii noºtri”, “Sa furat o bombã” , “Vacanþã la mare”,
“Dragoste la zero grade”, “Atunci i-aam
condamnat pe toþi la moarte” , “Fraþii
Jderi”, “O zi la Bucureºti”, “În fiecare zi
mi-ee dor de tine”, “Oglinda” “Punctul
zero”, “Triunghiul morþii”.
La ediþia de anul acesta a Oscar-uurilor
româneºti, cele mai multe nominalizãri
le-aa primit ”Periferic”- 12, ”Aurora”- 10,
”Loverboy”- 9 nominalizãri ºi ”Din
dragoste, cu cele mai bune intenþii”- 8.
Dintre cele 21 de filme prezente în com petiþie, au primit nominalizãri cinci pro -

ducþii la categoria “Cel mai Bun Film”:
”Aurora”, regie Cristi Puiu, ”Crulic –
Drumul spre Dincolo”, regie Anca
Damian, ”Din dragoste cu cele mai
bune intenþii”, regie Adrian Sitaru,
”Loverboy”, regie Cãtãlin Mitulescu,
”Periferic”, regie Bogdan George Apetri.
Cristi Puiu, Adrian Sitaru, Bogdan
George Apetri ºi Cãtãlin Mitulescu sunt
în competiþie pentru premiul “Cel mai
bun regizor”. Trei actori au fost nomi nalizaþi la premiul Gopo pentru “Cel
mai bun actor într-uun rol principal”, tro feu câºtigat în 2011 de Victor Rebengiuc
pentru rolul din ”Medalia de Onoare”.
Nominalizaþii sunt protagoniºtii filmelor
”Din dragoste cu cele mai bune intenþii”
– Bogdan Dumitrache; ”Aurora” – Cristi
Puiu ºi ”Principii de Viaþã” – Vlad Ivanov.
La categoria “Cea mai bunã actriþã”
într-uun rol principal sunt în competiþie
Ada Condeescu, pentru rolul Veli din

”Loverboy”, Ana Ularu, pentru rolul
Matildei din ”Periferic” ºi Nataºa Raab,
pentru rolul Mamei din ”Din dragoste
cu cele mai bune intenþii”.
Comedia ”Bunã! Ce faci?”, regizatã de
Alexandru Maftei ºi drama ”Dacã bobul
nu moare”, regia Siniºa Dragin, au
fiecare câte cinci nominalizãri.
”Dacã bobul nu moare” a avut anul tre cut numai 206 spectatori în sãlile de cin ematograf; ”Ceva bun de la viaþã” a
reuºit, în prima saptãmânã în care a
rulat, sã vândã nici mai mult nici mai
puºin de 46 de bilete! O performanþã,
nu-ii aºa?
Peste 400 de profesioniºti din toate
domeniile industriei de film îºi vor expri ma voturile pentru desemnarea câºtigã torilor statuetelor create de sculptorul
Adi Ilfoveanu. Gala Premiilor Gopo va
avea loc luni, 26 martie.
Lucia Ivãnescu
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