
Program
M

ie
rc

u
ri

11
 iu

n
ie

Jo
i

12
 iu

n
ie

V
in

er
i

13
 iu

n
ie

Sâ
M

b
ăt

ă
14

 iu
n

ie
d

u
M

in
ic

ă
15

 iu
n

ie

Piața Mică – 21:30 Sala Studio – 12:00 Sala Studio – 14:30 Sala Studio – 17:00 Sala Studio – 19:30

Jocuri stranii  / Funny Games 
(SUA, 2007) 107’
regia: Michael Haneke. cu: 
Naomi Watts, Tim Roth, Michael 
Pitt, Brady Corbet.
Michael Haneke reia, în 
distribuţie americană, thriller-
ul său omonim din 1997 (vorbit 
în germană), o deconstrucţie 
cinică și fără mănuși a 
modului în care violenţa este 
portretizată în media. Altă 
geografie, acelaşi şoc. 

I’m not there 
(SUA, 2007) 135’
regia: Todd Haynes. cu: Cate 
Blanchett, Christian Bale, Rich-
ard Gere, Heath Ledger.
Biografia total neconvenţională 
a legendarului Bob Dylan 
folosind actori diferiţi pentru a 
juca rolul artistului în diverse 
faze ale extraordinarei sale cari-
ere. „Filmul lui Todd Haynes este 
un cocktail Molotov aruncat în 
obrazul fabricii de biografii a 
Hollywoodului” 
(A. O. Scott – The New York)

Pădurea Katyn / Katyn 
(Polonia, 2007) 118’ 
regia: Andrzej Wajda. cu: Maja 
Ostaszewska, Artur Zmijewski, 
Andrzej Chyra, Danuta Stenka.
Nominalizat la un Oscar pentru 
film străin, cel mai nou film al 
lui Wajda descrie evenimentele 
îngrozitoare din jurul masacrului 
din 1940, asupra ofiţerilor 
polonezi ţinuţi prizonieri de 
sovietici, în pădurea de la 
Katýn. O combinaţie singulară 
de naraţiune clasică şi stil 
documentar. 

Control 
(Marea Britanie–SUA–
Australia–Japonia, 2007) 122’
regia: Anton Corbjin. 
cu: Samantha Morton, Sam 
Riley, Alexandra Maria Lara.
Răvăşitoare biografie în alb-
negru a lui Ian Curtis, enigmati-
cul solist al trupei Joy Division, 
care s-a sinucis la 23 de ani. Un 
torent de premii internaționale 
(dintre care 3 doar la Cannes, 
anul trecut), un stil vizual 
desăvîrșit și o interpretare (Sam 
Riley) care arde ecranul. 

21:45 Ashes of Time Redux 
(Hong Kong, 2008) 93’
proiecție exclusivă
regia: Wong Kar Wai. cu: Jacky 
Cheung, Leslie Cheung, Maggie 
Cheung, Carina Lau.
Filmul este inspirat de povestea 
lui Louis Cha The Eagle-Shooting 
Heroes și are în prim plan un 
personaj pe nume Ouyang Feng 
(Leslie Cheung). De cînd femeia 
pe care o iubea l-a respins, Ouy-
ang trăiește în deșertul vestic, 
angajînd luptători să execute 
contracte de ucidere. 

Luptătoarea 
Fighter 
(Danemarca, 2007) 100’
regia: Natasha Arthy. cu: Serma 
Turan, Nima Nabipour, Cyron 
Bjorn Melville, Molly Blixt Egelind.
Aicha, fiica unor emigranţi turci 
din Copenhaga, îşi doreşte cu 
pasiune să devină luptătoare 
kung-fu. Numai că regulile vieţii 
nu sînt atît de simple precum cele 
de kung-fu, iar Aicha e obligată 
să hotărască cine e şi ce vrea cu 
adevărat. 

Sîmbătă 
Sabado 
(Chile, 2003) 65’
regia: Matias Bize. cu: Blanca 
Lewin, Victor Montero, Antonia 
Zegers, Diego Muñoz, Sebastián 
Layseca.
Antonia e însărcinată, iar Victor, 
care s-a culcat cu ea, se însoară 
în cîteva ore cu Blanca. Înfuriată, 
ea îşi caută rivala, deja îmbrăcată 
în rochie de mireasă, pentru a o 
pune la curent cu situaţia. 

Soarele gutuii 
El Sol del Membrillo
(Spania, 1992) 133’
regia: Victor Erice. cu: Antonio 
López García, Marina Moreno, 
Enrique Gran, Maria Lopez, Car-
men Lopez.
Un film despre creaţia artistică 
în toate sensurile, care surprinde 
eforturile artistului Antonio Lopez 
de-a picta gutuiul din fundul curţii 
lui. Naraţiune încetinită, fantezie 
onirică asupra naturii şi meditaţie 
asupra artei şi morţii…

Spiritul stupului
El espiritu de la colmena
(Spania, 1973) 97’
regia: Victor Erice. cu: Fernando 
Fernán Gómez, Teresa Gimpera, 
Ana Torrent Isabel Tellería, Ketty 
de la Cámara.
Capodoperă a cinematografului 
spaniol, această alegorie este 
plasată într-un sat izolat din 
Spania anului 1940 și a obţinut 
numeroase premii ale criticii pen-
tru folosirea subtilă a limbajului 
cinematografic, precum şi pentru 
interpretarea intensă a tinerei Ana 
Torrent. 

Sudul 
EL Sur 
(Spania–Franţa, 1983) 95’
regia: Victor Erice. cu: Omero 
Antonutti, Sonsoles Araguren, 
Iciar Bollain, Aurore Clement.
Povestea Estrellei, o tînără din 
sudul Spaniei care află că iubitul 
ei tată a avut o relaţie amoroasă 
cu o femeie din Sud şi că flăcările 
pasiunii dintre ei încă mocnesc. 

Balul de toamnă 
Sugisball 
(Estonia, 2007) 123’
regia: Veiko Õunpuu. cu: Rain 
Tolk, Taavi Eelmaa, Juhan Ulfsak, 
Sulevi Petlova, Tiina Tauraite.
Un tînăr scriitor divorțat în pragul 
sinuciderii, o mamă singură care-și 
îneacă amarul în lichior, vizionînd 
Pasărea spin, și un garderobier 
care colecționează aventuri de-o 
noapte – sînt doar cîteva dintre 
personajele atinse de solitudine 
din acest film coral despre viața 
la bloc, undeva în împrejurimile 
Talinn-ului zilelor noastre. 

Seven days sunday 
În fiecare zi e duminică 
(Germania, 2007) 79’
regia: Niels Laupert. cu: Ludwig 
Trepte, Martin Kiefer, Jil Funke.
Adam şi Tommek locuiesc într-un 
complex de locuinţe dărăpănat 
din Leipzig. Adam e un inadaptat 
social, iar Tommek e un rebel cu 
înclinaţii spre vandalism. Plictisiţi, 
cei doi găsesc ceva ce le-ar colora 
cu adevărat vieţile – crima…

Bere cu ou 
Malta con huevo 
(Chile, 2007) 88’
regia: Cristobal Valderrama. 
cu: Paula Bravo, Mariana Derd-
erian, Javiera Diaz de Valdes, 
Patricio Diaz.
Vladimir, un tip foarte volubil și 
cam pierde-vară, este dat afară 
din fiecare apartament în care stă, 
pentru că nu-şi plăteşte chiria. 
Atunci cînd se mută împreună cu 
un prieten și iubita lui, dezvoltă o 
pasiune pentru un cocteil ciudat 
care îi joacă feste temporale.

Daisy Diamond 
(Danemarca, 2007) 94’
regia: Simon Staho. cu: Jens 
Albinus, Larke Winther Andersen, 
Lotte Andersen, Mimmi Benckert-
Claesson.
Tot ce şi-a dorit vreodată Anna 
a fost să devină actriţă şi acum a 
rămas însărcinată. Din nefericire, 
ambiţiei ei dusă la extrem va avea 
consecinţe tragice atît pentru 
mamă, cît şi pentru nou-născut.

În rolul victimei 
Playing the victim 
(Rusia, 2006) 95’
regia: Kirill Serebrennikov. 
cu: Yuri Chursin, Vitali Khayev, 
Aleksandr Ilyin, Marat Basharov.
În această comedie neagră care 
remixează Hamlet într-o manieră 
modernă, un student cîştigă 
bani interpretînd rolul victimei în 
reconstituirile crimelor anchetate 
de poliţie. Marele premiu la Festa 
di Roma, 2006. 

Heima 
(Islanda, 2007) 97’
regia: Dean DeBlois.
Acest film de montaj se constituie 
într-o privire singulară asupra 
uneia dintre cele mai rezervate şi 
mai puţin înţelese trupe din lume, 
Sigur Ros, surprinsă aici live, în 
spaţiul său natural, în cadrul unui 
turneu autohton, în 2006. 

Jamil, mergi in pace 
Go with peace jamil 
(Danemarca, 2008) 87’
regia: Omar Shargawi. cu: Elias 
Samir Al-Sobehi, Khalid Alssub-
eihi, Salah El Koussa.
Filmul debutantului Omar 
Shargawi explorează experienţele 
arabilor care trăiesc în ţările 
occidentale, concentrîndu-se pe 
obiceiurile culturale şi credinţa 
religioasă pe care aceştia le duc cu 
ei cînd se mută în societăţi care nu 
le împărtăşesc neapărat sistemul 
de valori.

Aventurierii 
The adventurers 
(Ungaria, 2008) 100’
regia: Bela Paczolay. 
cu: Péter Haumann, Péter Rudolf, 
Milán Schruff.
Trei bărbați din trei generații 
diferite ale uneia și aceleiași familii 
străbat Ardealul, înghesuiți într-o 
mașină hodorogită: un trompetist 
de vîrstă mijlocie aflat la al patru-
lea divorţ, fiul lui dependent de 
jocuri de noroc și tatăl lui, sătul de 
traiul alături de o nevastă senilă și 
arțăgoasă. 

Viva 
(SUA, 2007) 120’
regia: Anna Biller. cu: Anna Biller, 
Jared Sanford, Bridget Brno, Chad 
England.
Los Angeles, 1972. O nevastă 
din suburbii neglijată de soţ se 
cufundă în tumultul revoluţiei 
sexuale dezlănţuite în epocă. 
Aflată în căutarea dragostei şi a 
aventurii, ea explorează totul, 
de la coloniile de nudişti la orgii, 
prostituţie, bisexualitate şi viaţă 
boemă.

Karoy 
(Kazahstan, 2007) 95’
regia: Zhanna Issabayeva. 
cu: Yerzhan Tusupov, Aiman Aim-
aga Betova, Kadirbek Demezin.
Din țara lui Borat vine această 
comedie neagră despre un 
tîrîie-brîu fără creier şi fără pic de 
voinţă care fură de la săraci, îşi 
escrochează rudele îndepărtate 
și nenoroceşte oamenii din 
neglijenţă… pînă cînd, într-un 
final devastator, ceva cumplit îi 
aduce izbăvirea. 

Leo 
(Suedia, 2007) 78’
regia: Josef Fares. cu: Sara Ed-
berg, Jan Fares, Josef Fares.
Leo şi iubita lui se întorc acasă de 
la petrecerea lui de treizeci de ani. 
Pe drum, sînt atacaţi violent de doi 
străini. El reuşeşte să scape, dar ea 
e împuşcată şi moare la spital. Leo 
n-are cum să se împotrivească fu-
riei crescînde care pune stăpînire 
pe el, împingîndu-l la răzbunare. 

Shakespeare colţ cu Victor Hugo 
Intimidades de Shakespeare y 
Victor Hugo 
(Mexic, 2008) 80’
regia: Yulene Olaizola.
Bunica regizoarei își deapănă 
amintirile în fața camerei de 
filmat, povestind cum, în anii ’80, 
a închiriat o cameră din casa ei 
unui june atrăgător, excentric 
și misterios, aparent inofensiv. 
Documentar.

PVC1 
(Columbia, 2007) 85’
regia: Spiros Stathoulopoulos. 
cu: Daniel Páez, Hugo Pereira, 
Alberto Sornoza, Merida Urquia.
Inspirat dintr-un fapt real şi 
filmat într-o singură secvenţă 
neîntreruptă, debutul acestui re-
gizor columbian de origine greacă 
urmăreşte povestea încordată a 
unei fermiere din Columbia, soţie 
şi mamă, care cade victimă unui 
neobişnuit act de terorism. 

Problema cu țînțarii și alte 
povești
The mosquito problem 
(Bulgaria, 2007) 100’
regia: Andrey Paounov.
Un orăşel bulgăresc şi cetăţenii 
săi plini de speranţă sînt gata 
pentru vremuri mai bune şi mai 
luminoase.  Numai că, în miezul 
aparentei prosperităţi zace un 
trecut pe care nimeni nu vrea să 
şi-l amintească. 

Cargo 200
Kruz 200
(Rusia, 2007) 89’
regia: Aleksei Balabanov. 
cu: Agniya Kuznetsova, Aleksei 
Poluyan, Leonid Gromov, Aleksei 
Serebryakov.
Thriller-ul extrem de întunecat al 
lui Balabanov, plasat în Uniunea 
Sovietică a anului 1984 (înainte 
de Perestroika), produce un şoc 
garantat. Povestea capătă rapid o 
tentă întunecată, scoţînd la iveală 
crime, violuri, tortură şi o cameră 
plină de cadavre în putrefacţie…

INTRAREA LIBERă
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