Film BELLA v slovenských kinách

Je pre nás potešením informovať Vás o dobrej správe: V slovenských kinách sa bude premietať americký
film BELLA. Je to krásny a dojemný príbeh o jednoduchej ale hlbokej láske k životu, rodine a o radosti,
ktorú prinášajú.
Tento film, inšpirovaný skutočným príbehom, sa dotkne diváka hlboko v srdci. Aj keď ochrana
nenarodeného života nie je ústrednou témou príbehu, po zhliadnutí filmu mnoho žien zmenilo svoje
rozhodnutie ísť na potrat. A BELLA hovorí aj k tým, ktorí sa okolo týchto žien pohybujú.
Navzdory tomu, že vo filme je málo priamych poukázaní na Boha, je Ho silno cítiť v celom filme. Hlavný
predstaviteľ, Eduardo Verástegui, držiteľ ceny „Najlepší herec" na Medzinárodnom filme katolíckych
filmov v Ríme 2010, sám prešiel premenou od populárneho herca telenoviel s bezstarostným životom ku
oddanému katolíkovi, ktorý si ctí kresťanské a rodinné hodnoty. Tieto teraz šíri prostredníctvom svojich
filmov.
BELLA získala cenu People's Choice Award na filmovom festivale v Toronte a mnoho ďalších ocenení.
Len pred pár týždňami sa skončilo jej premietanie v Poľsku, a predtým, na jeseň 2010 v Anglicku.
BELLA sa začne premietať 25. marca, na Deň počatého dieťaťa a postupne sa dostane do kín po celom
Slovensku.
O filme
Niekedy musíme stratiť všetko, aby sme si vážili veci, na ktorých skutočne záleží...
Bella je príbehom lásky, ktorá siaha ďaleko hlbšie ako krátky románik. Zobrazuje príbeh muža, ktorý sa
vzdal svojho života aby zachránil malé dievčatko. Film je hrejivou drámou oslavujúcou život, lásku,
rodinu a priateľstvo. Hlavné postavy stvárnili Eduardo Verastegui (Chasing Papi), prezývaný tiež „Brad
Pitt Latinskej Ameriky" a laureátka Emmy Awards Tammy Blanchard (The Good Shepherd). Film Bella,
inšpirovaný skutočným príbehom, zobrazuje ako jeden deň v New Yorku navždy zmenil životy troch
ľudí.
Medzinárodná futbalová hviezda José (Eduardo Verástegui) sa chystá podpísať multimiliónovú zmluvu,
keď sa zrazu stane niečo, čo neočakávane ukončí jeho kariéru. Krásna čašníčka Nina (Tammy
Blanchard), ktorá sa snaží prežiť v New Yorku, zistí o sebe niečo, na čo nie je pripravená. V jednej
nezameniteľnej chvíli sú ich životy obrátené naruby... až kým ich nezblíži jeden priateľský čin a zmení
tak obyčajný deň v nezabudnuteľnú skúsenosť.
BELLA (USA, 2006) Slovenská premiéra: 25. marec 2011 Dĺžka: 91 min.
Réžia: Alejandro Gomez Monteverde
Scenár: Alejandro Gomez Monteverde, Patrick Million, Leo Severino
Hrajú: Eduardo Verástegui, Tammy Blanchard, Manny Perez
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