
 

 

Cinema diferent 

 

 

 

Not_cies relacionades 
 [11-10-2002] 

Rotllo asi_tic a BCN  

 [25-04-2003] 

El Festival de Cinema 
Asi_tic ja _s aqu_  

 
 

Not_cies 
_Cinema asi_tic pel morro!! 
Est_s cansat dels films de Hollywood de tota la vida? 
Explosions, cotxes volant pels aires...? Prova el cinema 
asi_tic!!  

 
 

[27-06-2003] Nom_s heu de mirar la cartellera per veure 
que la gran majoria de produccions que arriben a les sales de 
cinema del nostre pa_s s_n americanes, i ara, amb la calor de 
l'estiu, ens envaeixen tot un seguit de films que sembla que 
nom_s serveixen perqu_ les nostres castigades neurones no 
pateixin per la calor.  
 
Per_ no tot _s aix_, si busqueu b_ sempre podeu trobar 
petites joies amagades a les sales de cinema catalanes, i fins i 
tot gr_cies a iniciatives personals. Com la del CEO (el Centre 
d'Estudis Orientals) que gr_cies a la col_laboraci_ amb 
l'Ajuntament de Barcelona volen difondre films asi_tics, i 
quina millor manera de fer-ho que fent passis gratu_ts?  
 
Dissabte, 28 de juny, comencen aquest cicle de cinema asi_tic 
amb Fallen Angels, a l'auditori de Les Corts, al Casal 
Masferrer (carrer Masferrer, 33, al costat de la parada de 
metro de Les Corts, l_nia 3 del metro) Si us interessa no 
nom_s la cultura asi_tica sin_ tamb_ els c_mics orientals, no 
us podeu perdre aquesta pel_l_cula, una curiosa expressi_ de 
l'obsessi_ del director, Wong Kar-Wai, pel temps. Si voleu 
m_s dades sobre aquest o altres films del cicle, podeu posar-
vos en contacte amb l'organitzaci_ a l'adre_a de correu-e 
ceo@casal.upc.es  

 
M_s Not_cies 

 [21-10-2005] 

Uwe Boll fa pel_lis de videojocs  

 [20-10-2005] 

L'ull del terror de Zellweger  
 [19-10-2005] 

Ciment fet amb caques de gos  

 

 

 

  

 
 

Enlla_os patrocinats 
 Superoferta Pantalla TV LCD 

nom_s a Dell.es  
Compra ara la teva pantalla TV 
LCD Dell amb un important 
descompte. Consulta els nostres 
productes nom_s a Dell.es. 
Garantia de 3 anys, no ho deixis 
escapar.  

 


