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ие разгръщате каталога на
един малко по-необикновен
кинофестивал, посветен изцяло на екранизации по книги. В
кино-литературния фестивал
Cinelibri думите раждат образи,
а магията на словото се превръща в светлина, проектирана
през погледите на талантливи
киномагьосници. Светлината, наймогъщата сила във Вселената, прави възможно взаимодействието между двете
най-популярни и обичани изкуства - киното
и литературата. Киното е „Светлина, сянка,
движение“ според легендарния режисьор Фолкер Шльондорф, който ще ни гостува тази
година. Филмът е проекция на светлината,
казва неговият колега Вернер Херцог в книгата си от култовата поредица Амаркорд.
Музиката, най-великото изкуство според
Ницше, тази година е музика на буквите, а
фестивалното парче се казва „Светлата
страна“ и анонсира заглавие на книга, която
предстои. Фотоапаратът също ще пречупи
светлината, представяйки невероятна авторска кино-литературна фотоизложба,
вдъхновена от програмата на фестивала.

низирани книги с 30% отстъпка
от www.colibri.bg, 1 откриване, 1
церемония по награждаване, 1 опера,
1 фестивал, 1 любов. И още безброй
емоции, които карат любовта да
се чете, екранът да се превръща
в музика, където танцуват сенките на буквите, претворени в
един „свят измислен, пълен с чудеса“.

В

инелибри изказва благодарност на
екипа на ИК Колибри, на международното жури, на Кремена Димитрова,
Владимир Трифонов, Петър Тодоров, Рут
Колева, Стефан Касъров, Бойко Щонов, Слав
Ламбринов, Ивайло Петров, Юлия Петкова,
Александра Александрова, Полина Герасимова,
Найден Тодоров, Георги Кожухаров, Борис
Иванов, на ElFusion и The Smarts, на основните
спонсори на фестивала VIVACOM, Jameson и
УниКредит Булбанк, без които той не би
бил възможен, на Софийска община и Министерството на културата, на чуждите
културни институти и посолства, които
ни партнират (Италия, Германия, Франция,
Русия, Израел, Холандия, Япония, Бразилия),
на компаниите за филмово разпространение
за да не сме прекалено поетични, ето и киносалоните, на всички, които ще почерпят
и малко цифри: 12 дена кино, 155 про- (нито една почерпка не е случайна), на прежекции в София и 90 в 11 други града возвачите Bulgaria Air и Volkswagen, на мев България, 10 световни личности от света дийните партньори и на всички други приятели
на киното, 4-членно международно жури, 31 и съмишленици. Синелибри благодари найпълнометражни и 6 късометражни филма, вече на своята публика и вярва, че Ӝ предлага
20 специални събития със срещи, пърфор- най-доброто! Благодарим ви, че сте част
манси, почерпки и други изненади, 140 екра- от това изживяване!
Жаклин Вагенщайн,
Директор Синелибри
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Бруно Куле

Кийра Чаплин

е един от най-продуктивните и награждавани европейски филмови композитори. Творческата му биография включва близо 90 саундтрака, десетки номинации
и награди за престижни отличия, включително
номинация за „Оскар“ и 3 награди „Сезар“. Музикалните му проекти обхващат дългометражни,
късометражни, документални филми, сериали,
телевизионни участия и др. Изключителна популярност му носи работата по „Коралайн и
тайната на огледалото“ (2009), „Хористите“
(2004) и „Пурпурните реки“ (2000). Писал е опера
за деца, менажира редица международни музикални
проекти, автор е на музиката към филми, режисирани от Клод Бери, Ален Корно, Ан Фонтен,
Жан-Пол Саломе, Матю Касовиц, Жак Перен,
Кристоф Бартие, Жак Вебер и много други.

е внучка на гениалния Чаплин
и Уна О'Нийл, правнучка на
Нобеловия лауреат Юджийн
О'Нийл, тя става известна
още на 17, оттогава светлините на прожекторите я
следят непрестанно. Управлява филмовата компания Limelight, която подкрепя независимо кино,
възхищава се на Хелън Мирън и Жан-Пол Готие,
занимава се с музика и не крие, че писането я
вдъхновява. Сред най-известните филми с нейно
участие са: „Колко е важно да бъдеш сериозен“,
Malan Breton a Journey to Taiwan, Richard Rossi 5th
Anniversary of Sister Aimee, Chaurahen, Japan, Interno
Giorno. Занимава се с благотворителност, адресирана главно към децата. Като модел е работила
за Vogue и Elle, има издадена книга, предлагаща
различен поглед към модния свят.

12.10. Френски културен институт Зала "Славейков" Бруно Куле, композитор на филма и член на международното жури представя филма „Дневникът на
една камериерка“

Дориана
Леондеф
е изтъкнат италиански киносценарист. В творческата си биография има близо
30 филма, много от тях
увенчани с престижни отличия. Леондеф е продуцент и участник в редица
мултинационални проекти, но името Ӝ се
асоциира преди всичко с великолепните сценарии
на Pane e Tulipani, Giorni e nuvole, La Passione, La
giusta distanza, Brucio nel vento и др. Има 8
награди в актива си, в т.ч. „Давид ди Донатело“
за най-добър сценарий на Pane e Tulipani („Хляб и
лалета“). Един от последните Ӝ реализирани
проекти е филмът „Най-добри неприятелки“(2016)
с фантастичните актриси Маргерита Буй и
Клаудия Герини.
15.10. Дом на киното Дориана ще прeдстави филма си “Най-добри неприятелки”

Илиян
Джевелеков
е известен продуцент, режисьор и сценарист. Дебютира в пълнометражното
игрално кино като продуцент
на филма „Дзифт“ на режисьора Явор Гърдев. Екранизацията по романа на
Владислав Тодоров е отличена със „Сребърен Св.
Георги“ на Московския кинофестивал, получава и
наградата „Златна роза“ на фестивала на българското кино във Варна.През 2011 г. излезе хитовата драма „Love.net“, която се нареди в топ
10 на най-гледаните филми в България след 1989
г.. На фестивала „Златна роза“ филмът получи
награда за най-добра женска роля, най-добър сценарий и награда за дебют в лицето на режисьора
Илиян Джевелеков. Последният режисьорски проект
на Джевелеков носи заглавие „Вездесъщият“. Филмът тръгва по кината от 13 октомври.
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Фолкер
Шльондорф
Създал над 40 филма, донесли
му десетки награди и номинации, Фолкер Шльондорф
е жива легенда на немското
кино и един от най-изтъкнатите немски режисьори
от следвоенния период, заедно с Райнер Вернер
Фасбиндер, Вернер Херцог и Вим Вендерс. Роден
във Вайсбаден, Германия, през 1939 г., 40 години
по-късно той печели едновременно „Оскар“ за
най-добър филм и „Златна палма“ в Кан за филма
си „Тенекиеният барабан“ – екранизация по
Гюнтер Грас. Шльондорф е известен на няколко
поколения киномани по цял свят, включително в
България, и с творби като „Младият Тьорлес“
по романа на Робърт Музил, „Изгубената чест
на Катарина Блум“ по Хайнрих Бьол, „Горски цар“
по Мишел Турние, „Деветият ден“ и „Дипломация“
(награда „Сезар“ за най-добре адаптиран сценарий).
В рамките на Cinelibri 2017 Шльондорф ще бъде

Павел Лунгин
Роден през 1949 г. в Москва,
Павел Лунгин е сред най-почитаните и награждавани
съвременни руски режисьори,
лауреат на специалната награда на кинофестивала в
Кан от 1990 г. за филма
„Такси Блус“ и на специалната награда за кастинга
на „Сватба“ (2000). Три негови кинотворби,
„Такси Блус“, „Лунапарк“ и „Сватба“, имат номинации за „Златна палма“, а „Цар“ от 2009 г. е
номиниран за отличие в категория „Особен поглед“. Лунгин завършва Московския държавен
университет, след което работи предимно като
сценарист, докато не му се предоставя възможност да режисира „Такси Блус“. У нас е известен и с филми като „Островът“ и „Олигарх“.
Работил е над руската версия на американския
Институция в пресата

представен с автобиографичната книга „Светлина, сянка и движение“ и с най-новата си
творба – „Завръщане в Монтаук“, която е част
от конкурсната програма. Филмът беше номиниран за „Златна мечка“ 2017 в Берлин.
Кинопанорамата в чест на режисьора включва
три великолепни екранизации: „Историята на
прислужницата“ по дистопичното произведение
на Маргарет Атууд, „Хомо Фабер“ по емблематичния роман на Макс Фриш и „Една любов на
Суан“ по монументалната творба „По следите
на изгубеното време“ на Марсел Пруст.

17.10. Люмиер 20.30 ч.
Прожекция на филма от конкурсната програма “Завръщане в Монтаук” в присъствието
на Фолкер Шльондорф
18.10. Одеон 18.30 ч.
Прожекция на филма “Хомо Фабер” с гост самият създател на филма Фолкер Шльондорф
сериал „Вътрешна сигурност“ (Homeland).
В рамките на „Синелибри“ 2017 Павел Лунгин ще
бъде представен с филма „Дама Пика“ (2016) по
едноименната повест на А. С. Пушкин. Екранизацията е част от конкурсната програма на
фестивала и вече има няколко престижни отличия
от международни кинофоруми.

В петък 13 от 19 ч. ще отбележим 80-годишнината на зала „България” с оркестъра на Софийска филхармония и две арии от операта
„Дама Пика” на Чайковски. Ще последва новият филм на Павел Лунгин „Дама Пика”, създаден по А. С. Пушкин.

Давид Гросман
Роден в Йерусалим през 1954
г., Давид Гросман е сред колосите на израелската литература (редом с Амос Оз
и Меир Шалев), всепризнат
като едно от най-талантливите пера в света. Кавалер на Ордена на изкуствата и литературата
на Франция и носител на още много награди,
той е автор на 10 романа с международно признание, нехудожествена литература и книги за
деца, преведени на 36 езика. Учил е философия и
театър в Еврейския университет в Йерусалим,
дълги години от професионалния си живот посвещава на националното радио.
Българската публика ще има привилегията да
се срещне с писателя месеци след като му
беше връчена една от най-престижните награди
в литературния свят – „Ман Букър“, за романа
„Един кон влязъл в бар“ (A Horse Walks into a Bar).
Експлозивно, дръзко, спиращо дъха четиво за
драмата на един стендъп комедиант, който

Елица Георгиева
Родена в София през 1982 г.,
Елица Георгиева живее от
15 години в Париж, където
завършва магистратура по
кино и творческо писане и
реализира не един и два проекта в областта на документалното кино, литературното писане и
пърформънса. Освен като автор на три творчески документални филма: „Чужденка/-ки“, „В
очакване“ и „Всяка стена е врата“, напоследък
трупа активи с романа „Космонавтите само
минават“, издаден на български в превод на
Росица Ташева. Написан на френски, той получава
наградата „Рьоне Дюбрьой“ за първи роман и е
номиниран за наградите: „Флор“, „Рьоне Фале“
(за първи роман на млад автор, написан с хумор
и критично чувство), „111 страница“ и Литера-

рухва на сцената, „самоубива се“ пред очите на
своята публика. Едновременно привлекателен,
жалък и отблъскващ, Довалех Грийнщайн излага
на показ пареща рана, с която живее от години –
един съдбовен и страховит избор, който е бил
принуден да направи в миналото. Правата за
романа, чието въздействие го нарежда до найдоброто от Достоевски и Кафка, вече са продадени в над 25 страни.
В рамките на кино-литературния фестивал „Синелибри“ Давид Гросман ще бъде представен с
българското издание на „Един кон влязъл в бар“
и с екранизацията на романа му „Ще бягаш ли с
мен?“, която е част от паралелната програма.
16.10.
на киното
19.30 ч.с Събитие
Давид Дом
Гросман
ще се срещне
публикатасъс
и
съдействието
на посолство насиИзраел,
проще представи творчеството
на 18.10
жекция
навфилма
„Ще бягаш
ли “Перото"
с мен“ с гост
от 19.00
Литературен
Клуб
Давид Гросман
Давид
Гросман
ще се срещне
с публиката
и
Събитие
на посолство
на Израел,
прожекция
ще
представи
творчеството
си
на
18.10
на филма „Ще бягаш ли с мен“ с гост Давид
от
19.00 ч. в Литературен Клуб “Перото"
Гросман
турната награда на гимназистите от областите
Ил де Франс, Лоара и Централна Франция, резултатът от които ще стане ясен догодина.
В рамките на „Синелибри“ 2017 Елица Георгиева
ще бъде представена с документалния филм
„Всяка стена е врата“, спечелил две награди на
престижния парижки фестивал „Кино на реалното“:
специалната Награда на библиотеките и специалната награда на Френския институт.

19.10 Дом на киното 19.30 ч. Елица Георгиева
представя филма си „Всяка стеня е врата“.
Пърформанс

Българска национална телевизия
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Франческа
Романа Масаро
Италианска журналистка,
киносценаристка и писателка, нашумяла с филма „L'etа
d'oro“ („Златната възраст“)
от 2016 г. с режисьор Емануела Пиовано. Филмът е
адаптация на книгата „Златната възраст –
случаят с Вероника“ на Франческа Романа Масаро
и Силвана Силвестри. Премиерата му е през
2016 г. в рамките на Международния кинофестивал в Бари.
„Златната възраст“ не е поредният филм за
магията на киното, а своеобразна мистификация,
трибют към култовата режисьорка от 70-те
и 80-те – Анабела Мискулио. В нейния образ се
превъплъщава блестящо актрисата Лаура Моранте.
Сид израства под крилото на майка си Арабела
в приятна и донякъде наивна апулианска общност,
пристрастена към седмото изкуство. Среда, в
която преобладават чистият плам и ентусиазъм.
След години, когато се завръща в родния си
край, той установява, че майка му е създала
същинска киноарена, която ще го потопи в
спомените му и ще му помогне да преоткрие
семейството и живота си по неподозиран начин.
Масаро е сътрудничила по популяризирането на
документалния филм „Зад белите очила“ (2015),

Андреа Саймън
Американската режисьорка
Андреа Саймън е известна
със своите интелектуално
провокативни творби, чието въздействие се дължи и
на интересни визуални решения. В качеството си на продуцент на популярното предаване Muse на Bloomberg TV, Саймън
има в биографията си 100 късометражни филма
с изключително широк диапазон от теми и личности на фокус: от Гюнтер Грас до Филип Глас.
Новините без компромиси!

музикален портрет на Лина Вертмюлер, спечелил
няколко отличия.
В рамките на „Синелибри“ 2017 Франческа Масаро
ще бъде представена с филма „Златната възраст“. В главните роли ще видим Лаура Моранте,
Габриеле Дел’Айера, Елена Кота, Еугения Костантини и др.

16 октомври 16.00 ч.
Нова конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
Професия: сценарист
Как се пише сценарий за филм?
Кръгла маса с участието на Франческа Масаро и
Дориана Леондеф – две от най-успешните сценаристки
в Италия за последното десетилетие. Модератор:
Н.Пр. Стефано Балди – Посланик на Италия в България.
16 октомври 18.15 ч.
Седмица на италианския език по света, посветена
на киното с гост Франческа Романа Масоро и прожекция на филма Ӝ “Златната възраст”

Сред най-акламираните Ӝ документални филми
са Talk to Me, Destination Mozart: A Night at the
Opera with Peter Sellars, Vienna 1900 и проектите,
свързани с Музея на изкуството „Метрополитън“
в Ню Йорк. В рамките на „Синелибри“ 2017
Андреа Саймън ще бъде представена с найновия си документален портрет - „Изкуството
е оръжие“ (ART IS A WEAPON), посветен на забележителния български киносценарист, писател
и общественик Анжел Вагенщайн. Филмът ще
бъде излъчен по случай неговия 95-годишен
юбилей на 17 октомври Дом на киното от 18 ч.

Третото издание на „Синелибри“ отдава заслужено внимание на музиката като неразделна
част от алхимията на седмото изкуство.
Музиката на всеки филм влияе върху начина, по който публиката го възприема и се явява
важен залог за неговия успех. Как ли щеше да отеква днес „Закуска в Тифани“, ако не беше
музиката на Хенри Манчини? Представяте ли си „Кръстникът“ без музиката на Нино
Рота? А нима саундтракът на „Говори с нея“ не превръща филма на Алмодовар в
шедьовър? Затова и големият филмов композитор Бруно Куле е един от виновниците за
блясъка на нашето международно жури.
Затова сме щастливи, че „Синелибри“ 2017 си има музикален талисман – песента носи
заглавие „Светлата страна“, а в океан от ноти и цветосенки се потапя самата Рут
Колева. Това е първият музикален проект, продуциран от организаторите на фестивала.
Защото думите, които си таил, имат душа – и нейното име е Музика.
Музика: Рут Колева
Текст: Жаклин Вагенщайн и Мартин Ръждашки
Режисьор: Бойко Щонов
Изпълнителен продуцент – Слав Ламбринов
Визуална концепция: Полина Герасимова (Поли носи неограничена отговорност и за специалното музикалносветлинно шоу, което ще даде старт на фестивала!)
Creative Direction: The Smarts
Оператор: Росен Савков
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rooxnedk2SI

Съвсем не случайно в петък, 13 октомври, ще
отбележим 80-годишнината на зала „България“
с оркестъра на Софийска филхармония. Ще
пеят Мария Цветкова- Маджарова - сопран и
Росица Павлова-Инджева - мецосопран. Те ще
изпеят 2 арии от Дама Пика.
Открита през 1937 г., зала „България“ е същински
храм на музиката и на българската музикална
общественост. Директор на Софийска филхармония: Найден Тодоров
Непосредствено след музикалния реверанс зрителите ще се насладят на новия филм на
режисьора Павел Лунгин „Дама Пика“, вдъхновен от ексцентричната повест на А. С.
Пушкин и „осветен“ от музиката на Чайковски. Прожекцията ще се състои в присъствието
на режисьора, който лично ще представи филма и екипа, осъществил този грандиозен
проект. „Дама Пика“ е част от конкурсната програма на фестивала.
Истории, разказани със стил

МУЗИКАТА НА ФЕСТИВАЛА
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СПЕЦИАЛНИТЕ СЪБИТИЯ

СРЯДА
11
ЧЕТВЪРТЪК
12
ПЕТЪК
13

ЗАЛА 1 19.00 ч.
Церемония по откриване, светлинно и музикално
шоу, прожекция на новия филм на Роман Полански
“По действителен случай”
ФРЕНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ 19.00 ч.
Бруно Куле, композитор на филма и член
на международното жури представя „Дневникът на една камериерка“
ДОМ НА КИНОТО 18.30 ч.
Холандска Гала. Прожекция
на филма „Тонио“

ЛЮМИЕР LIDL 18.00 ч.
Холандска Гала.
Разговор за творчеството на Херман
Кох. Прожекция на филма „Вечерята“

ЗАЛА БЪЛГАРИЯ 19.00 ч.
Ще отбележим 80-годишнината на зала „България” с оркестъра на Софийска
филхармония и две арии от операта „Дама Пика” на Чайковски. Ще последва
новият филм на Павел Лунгин „Дама Пика”, създаден по А. С. Пушкин

СЪБОТА
14

ЗАЛА 1 19.00 ч.
Церемония по награждаване за най-добра адаптация по книга.
Водещ на церемонията Драгомир Симеонов. Прожекция на
филма “Ана Каренина. Съдбата на Вронски”

НЕДЕЛЯ
15

ДОМ НА КИНОТО 19.00 ч.
Седмица на италианския език по света, посветена на киното.
Гост Дориана Леондеф, член на международното жури.
Дориана ще прeдстави филма си “Най-добри неприятелки”
ОДЕОН 18.15 ч.
Седмица на италианския език по света, посветена
на киното. Гост Франческа Романа Масаро и
прожекция на филма Ӝ “Златната възраст”

ДОМ НА КИНОТО 19.30 ч.
Прожекция на филма „Ще бягаш ли с мен“ с
гост Давид Гросман, събитие на посолство на
Израел

ДОМ НА КИНОТО 18.00 ч.
95 годишен юбилей на Анжел Вагенщайн,
прожекция на филма “Изкуството е оръжие”
и среща с режисьорката Андреа Саймън

ЛЮМИЕР 20.30 ч.
Прожекция „“Завръщане в Монтаук” с гост самият
създател на филма Фолкер Шльондорф

ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ "ПЕРОТО", 19.00 ч.
Литературна среща и представяне на книгите
на Давид Гросман в присъствие на писателя

ОДЕОН 18.30 ч.
Прожекция на филма “Хомо Фабер”
с гост самият създател на филма
Фолкер Шльондорф

ЧЕТВЪРТЪК
19

СИТИ МАРК АРТ ЦЕНТЪР 19.30 ч.
Специална вечер на списание DIVA! И прожекция
на филма “Ана Каренина. Съдбата на Вронски.“

ДОМ НА КИНОТО 19.30 ч.
Елица Георгиева представя филма
си “Всяка стена е врата”.
Пърформанс.

ПЕТЪК
20

ДОМ НА КИНОТО 18.30 ч.
Прожекция на “Любимата формула на професора”.
Събитие в рамките на дните на японската
култура

СЪБОТА
21

ЛЮМИЕР LIDL 18.00 ч.
Седмица на италианския език по света. Негово
Превъзходителство Посланикът на Италия в
България представя филма „Фортуната“.

НЕДЕЛЯ
22

Фестивалът свършва, но приятните емоции продължават, каним всички заедно да отпразнуваме преживяното през последните 12 дена на голям купон в Sofia Live Club след 21.30 ч. Очакват ви още
приятни изненади! Вход свободен.

ПОНЕДЕЛНИК
16
ВТОРНИК
17
СРЯДА
18
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По действителен случай
Писателка изживява труден период, след като излиза последната й книга. Причината?
Една маниакална нейна почитателка… Двете се сприятеляват все повече, докато
постепенно, от приятелка и утешителка, Л. се преобразява в демонична фигура и
обсебва живота и душата на писателката, започва да прилича на нея. Мистерия, съспенс,
манипулации, мистификация, препратки към Стивън Кинг – всичко това е нямало как да
не привлече вниманието на Роман Полански, който, заедно със сценариста Оливие Асайас,
създава зашеметяващ психологически трилър.

По действителен случай (Франция, Белгия,
Полша, 2017 ),
Based on a True Story, 110 мин.
Жанр: психологически трилър, драма, комедия
Режисьор: Роман Полански
Сценарист: Оливие Асайас, Роман Полански
По книгата „По действителен случай” на
Делфин дьо Виган
В ролите: Ева Грийн, Еманюел Сене, Венсан
Перес, Дамиен Бонар, Ноеми Лвовски и др.
Език: френски
Субтитри: български

Вашият гид в света на изкуството!

Цялата история е основана на
международния бестселър „Силна
е нощта”, роман за чаровната и
нестабилна психически майка на
писателката, завършила живота
си със самоубийство. След поредното представяне на новата си
книга притеснената от големия й
успех авторка се запознава с красивата и елегантна Л. Двете се
сприятеляват все повече, докато
постепенно, от приятелка и
утешителка, Л. се преобразява
в демонична фигура и обсебва
живота и душата на писателката, започва да прилича на нея,
да работи вместо нея, да се облича като нея, да си служи с лявата ръка като нея… изяжда я,
поглъща я. Напрежението малко
по малко нараства, в доверието
на героинята се промъква съм-

нение, подозрение, на пръв поглед
невинни думи, жестове и случки
сякаш предвещават драма. Л.,
която упражнява професията на
писател в сянка (немаловажен
детайл: тя завършва всяка чужда
автобиография, написана от нея,
с думата „Край” и *, която не
препраща към нищо), не спира
да подтиква героинята, междувременно изпаднала в тежка
творческа криза, да напише нов роман, в който всичко да е истина и
само истина. След малък нелеп инцидент двете се оказват затворени
в провинциална къща, където истинската природа на Л. се разкрива
в цялата си чудовищност. Или
може би не? Или може би не е
точно така? А как е всъщност?
Кое е истина и кое фикция – и в
живота, и в литературата?

11 октомври, сряда, зала 1 на НДК, 19:00 ч.
13 октомври, петък, културен център G8, 20:00 ч.
14 октомври, събота, кино „Люмиер Lidl”, 20:30 ч.
14 октомври, събота, зала „Cine Grand Park Center”, 19:30 ч.
15 октомври, неделя, РКИЦ, 18:00 ч.
15 октомври, неделя, Cinema City, Paradise Center, 19:30 ч.
16 октомври, понеделник, CinemaCity, Mall of Sofia, 21.00 ч.
17 октомври, вторник, културен център G8, 20:15 ч.
18 октомври, сряда, Френски културен инст. Зала "Славейков", 19:00 ч.
18 октомври, сряда, културен център G8, 20:30 ч.
19 октомври, четвъртък, Cinema City, Paradise Center, 19:30 ч.
20 октомври, петък, кино „Люмиер Lidl”, 18:30 ч.
20 октомври, петък, кино „Одеон”, 20:15 ч.
20 октомври, петък, „Cine Grand Park Center”, 19:30 ч.
21 октомври, събота, Дом на киното, 21:00 ч.
21 октомври, събота, Евро Синема, 20:30 ч.
22 октомври, неделя, кино „Одеон”, 20:15 ч.
22 октомври, неделя, Cinema City, Mall of Sofia, 21:00 ч.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

ОТКРИВАНЕ НЕ ФЕСТИВАЛА

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината
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Вечерята
„Вечерята“ е стряскащ, психологически нюансиран разказ с дъх на криминале, считан за
световен феномен и връх в творчеството на Херман Кох. Режисьорът Орен Муверман
пресъздава брилянтно романа на големия екран, а пред зрителя увисва въпросът за отговорността, която родителите носят за деянията на своите деца. Филмът ще
достави наслада на всеки, който се вълнува от истории за разпада на сигурността и
комфорта в семействата от средната класа, по навик маскиращи проблемите си с
маниери на благоприличието.

Вечерята (САЩ, 2017)
The Dinner, 120 мин.
Жанр: драма, трилър, съспенс
Режисьор: Орен Муверман
Сценарист: Орен Муверман
По романа на Херман Кох
В ролите: Ричард Гиър, Лора Лини, Ребека Хол,
Стив Куган, Клое Севини
Език: английски
Субтитри: български

Истории от женското сърце

Награди и номинации:
2017 Номинация за „Златна мечка“ за най-добър
филм от Международния кинофестивал в Берлин

Колко далеч можеш да стигнеш в желанието да защитиш
детето си? Две семейни двойки се срещат на вечеря в изискан ресторант. Разговарят
за всекидневни неща: работата, най-новия филм по кината,
войната в Ирак, лятната ваканция. Междувременно и четиримата старателно отбягват темата, която ги е събрала: техните деца.
Мишел и Рик, петнайсетгодишните синове
на двете двойки, са извършили нещо, което
може да преобърне бъдещето им. До този
момент по телевизията са излъчени единствено неясни кадри от охранителни камери,
а непълнолетните извършители продължават
да се издирват. Колко ли ще продължи това?
Двама мъже, две жени, двама синове – кой
от тях ще се осмели да вземе съдбоносното

решение? Положението е усложнено
допълнително от факта, че бащата
на едно от момчетата е очакваният следващ министър-председател на страната.
„Вечерята“ е великолепен, неподражаем роман. Централно място
в него заема въпросът до каква
степен родителят е отговорен
за постъпките на детето си.
Гъвкавата проза на Кох въвлича
читателя в спираща дъха история, която се разиграва в рамките на еднаединствена вечер.
„Брилянтна трагикомедия!“ –
Frankfurter Allgemeine Zeitung
„Нито едно посещение на ресторант няма
да е същото след прочитането на „Вечерята“. – De Volkskrant

12 октомври, четвъртък, кино „Люмиер Lidl”, 18:00 ч.
13 октомври, петък, РКИЦ, 19:00 ч.
14 октомври, събота, Евро Синема, 20:30 ч.
20 октомври, петък, кино „Одеон”, 18:00 ч.
21 октомври, събота, галерия „Сан Стефано”, 20:00 ч.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината
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Измамените
„Измамените“ пресъздава готическата атмосфера на едноименния роман и е дело на
София Копола, чиито произведения се радват на възторг от страна на критиката и
публиката. За киноадаптацията по романа на Томас Кълинан тази година тя спечели
наградата за най-добър режисьор от Международния кинофестивал в Кан.
Действието се развива по време на Гражданската война в девически пансион в Луизиана.
Младите жени в пансиона приютяват ранен вражески войник. Докато му осигуряват
убежище и полагат грижи за раните му, пансионът се изпълва със сексуално напрежение
и опасни съперничества, а рухването на табутата предизвиква неочаквана поредица от
събития.
Измамените (САЩ, 2017)
The Beguiled, 93 мин.
Жанр: съспенс, трилър
Режисьор: София Копола
Сценарист: София Копола
По романа на Томас Кълинан
В ролите: Никол Кидман, Колин Фарел, Ел Фанинг, Кирстен Дънст и др.
Език: английски
Субтитри: български

Награди и номинации:
• 2017 Награда за най-добър режисьор от кинофестивала в Кан (София Копола)
• 2017 Номинация за „Златна палма“ от кинофестивала в Кан
• 2017 Номинации за INOCA (Международна онлайн кинонаграда) за най-добра актриса (Никол
Кидман), най-добър режисьор (София Копола),
най-добър адаптиран сценарий (София Копола),
операторско майсторство (Филип льо Сурд),
костюми (Стейси Батат), най-добър саундтрак (Лора Карпман), най-добър дизайн на продукция (Ан Рос) и най-добър кастинг
• 2017 Номинация за най-добър филм от кинофестивала в Йерусалим
2017 Номинация за най-добър филм от кинофестивала в Мюнхен
• 2017 Номинация за най-добър филм от кинофестивала в Сидни
• 2017 Номинация за награда ICP за най-очакван
филм на годината

Изкуството между бита и битието

Готическият роман на Томас
Кълинан „Измамените“ разказва за американеца Джон
Макбарни, ранен по време на
Гражданската война в САЩ.
Той намира убежище в девически пансион в Луизиана. Докато войникът се възстановява, женският персонал е очарован от него и атмосферата
в дома постепенно се насища
със сексуална енергия, ревност
и лъжи.

Едноименният филм е римейк на
трилъра „Измамените“ от 1971
година с Клинт Истууд в ролята
на Джон. Носителката на „Оскар“
София Копола, спечелила известност с филмите „Изгубени в превода“ и „Някъде“, е събрала впечатляващ актьорски състав, за
да разкаже една мрачна история
за прелъстяване и предателство.

12 октомври, четвъртък, кино „Люмиер Lidl”, 20:45 ч.
13 октомври, петък, кино „Одеон”, 18:30 ч.
17 октомври, вторник, кино „Люмиер Lidl”, 18:30 ч.
18 октомври, сряда, кино „Одеон” , 21:15 ч.
20 октомври, петък, РКИЦ, 19:00 ч.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината
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Завръщане в Монтаук
Филмът ни пренася в зимен Монтаук, на южния бряг на Лонг Айланд. На ветровития плаж
има два шезлонга. Два шезлонга в очакване на двама души, които дълго време са били
изгубени един за друг. Той е писател и е дошъл от Берлин. Тя работи като юрист в Ню
Йорк. Преди много години са имали краткотрайна афера, но са били твърде млади, за да
осъзнаят, че са срещнали любовта на живота си. Сега двамата са отново в Монтаук,
обзети от съжаление и надежда. (Телата обаче помнят... Телата имат усещането, че се
срещат само ден след последната им среща.) Но дали е възможно да наваксат
пропуснатото време?

Завръщане в Монтаук (Германия, Ирландия,
Франция, 2017)
Return to Montauk, 106 мин.
Жанр: драма, романс
Режисьор: Фолкер Шльондорф
Сценаристи: Колм Тойбин, Фолкер Шльондорф
По повестта „Монтаук“ на Макс Фриш
В ролите: Стелан Скарсгард, Нина Хос, Нийл
Арструп, Бронах Галахър и др.
Език: английски
Субтитри: български

Доза вдъхновение всеки ден!

Награди и номинации:
• 2017 Номинация за „Златна мечка“ за найдобър филм от Международния кинофестивал в
Берлин

При появата си в книжарниците повестта „Монтаук“ разединява критиците и почитателите на Макс Фриш. Едни
смятат, че тази интимна изповед, примесена с проникновени разсъждения за писателския труд и същината на творчеството, представлява ново
завоевание на Фриш в стремежа
му към максимално вдълбочаване в духовната проблематика
на съвременния живот. Други

„

бързат да видят в неголямата по
обем книга отстъпление от високите художествени задачи в
станалите вече класически романи
„Хомо Фабер“ и „Ще се нарека Гантенбайн“. Сам Макс Фриш не е
имал за цел да удовлетвори подобни максималистични изисквания.
Той не скрива, че „Монтаук“ е автобиографична творба, в която
нито персонажите, нито събитията са измислени.

Да те има на света: да стоиш на светло. Да караш магарето нанякъде (като онзи
старец в Коринт), в това се състои нашата професия!... Но преди всичко да
устояваш на светлината, на радостта, когато знаеш, че гаснеш в светлината,
струяща на цветята, асфалта и морето. Да устояваш на времето и по-точно на
вечността, скрита в мига. Да си вечен: да те е имало...

13 октомври, петък, кино „Одеон”, 20:30 ч.
14 октомври, събота, Дом на киното, 19:00 ч.
17 октомври, вторник, кино „Люмиер Lidl”, 20:30 ч.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината
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Изгубеният град Z
Филмът разказва историята за британския изследовател Пърси Фосет (Чарли Хънам),
който пътува в Амазония в зората на XX век и открива доказателства за непозната до
момента, напреднала цивилизация, която вероятно някога е обитавала района.
Пренебрегвайки присмеха на научните организации, считащи местното население за
„диваци“, твърдо решеният Фосет, подкрепян от съпругата си, сина си и своя помощник,
се завръща отново и отново в джунглата в опит да докаже теорията си, докато не
изчезва мистериозно.
Една истинска история за смелостта и страстта, разказана в класическия стил на
Джеймс Грей. Разтърсваща почит към изследователския дух и борбения до маниакалност
приключенец. Снимките са осъществени през август - октомври 2015 г. в Северна
Ирландия и Колумбия.
Изгубеният град Z (САЩ, 2016)
The Lost City of Z, 141 мин.
Жанр: приключенски, биографична драма
Режисьор: Джеймс Грей
Сценарист: Джеймс Грей
По книгата на Дейвид Гран
В ролите: Чарли Хънам, Робърт Патисън,
Сиена Милър, Том Холанд, Ангъс Макфейдън,
Даниел Хотълстоун, Александър Йованович,
Боби Смолдричи др.
Език: английски, испански
Субтитри: български

Винаги най-добрата музика

Награди и номинации:
• 2017 Награда ICS за най-добър филм
• 2017 Номинация за най-добър независим игрален филм от Международния кинофестивал в
Кливланд
• 2017 Номинация за награда ICP за най-очакван
филм на годината
• 2017 Номинации за INOCA (Международна онлайн кинонаграда) за най-добър актьор (Чарли
Хънам), най-добър актьор в поддържаща роля
(Робърт Патисън), най-добър актьор в поддържаща роля (Ангъс Макфейдън), най-добра актриса в поддържаща роля (Сиена Милър),
най-добър адаптиран сценарий (Джеймс Грей),
операторско майсторство (Дариус Хонджи),
най-добър монтаж (Джон Акселрад, Лий Хоген),
най-добър саундтрак (Кристофър Спелман),
най-добър дизайн на продукция (Жан-Винсент
Пузос)

„Изгубеният град Z“ на американския писател Дейвид Гран е
посветена на британския пътешественик, изследовател и
археолог Пърси Фосет. През
1925 г. той предприема пътешествие със сина си в Южна
Америка в търсене на легендарен древен град, който Фосет
кръщава „Изгубеният град Z“.
Едва 57-годишен, полковник Фосет изчезва безследно, а десе-

тилетия по-късно над 100 изследователи загиват или изчезват в търсенето му.
Самият Гран предприема
собствено пътуване до Амазония, търсейки и намирайки
нови доказателства за съществуването на „Изгубеният град Z“, както и за смъртта на Фосет.

13 октомври, петък, Cinema City, Mall of Sofia, 21.00 ч.
14 октомври, събота, кино „Одеон”, 20:15 ч.
14 октомври, събота, Cinema City, Paradise Center, 19:30 ч.
14 октомври, неделя, кино „Люмиер Lidl”, 17:45 ч.
15 октомври, неделя, галерия „Сан Стефано”, 17.00 ч.
15 октомври, неделя, „Cine Grand Park Center”, 19:30 ч.
17 октомври, вторник, кино „Одеон”, 18:00 ч.
18 октомври, сряда, Дом на киното, 20:00 ч.
18 октомври, сряда, РКИЦ, 19:30 ч.
19 октомври, четвъртък, „Cine Grand Park Center”, 19:30 ч.
20 октомври, петък, Евро Синема, 19:00 ч.
20 октомври, петък, Cinema City, Paradise Center, 19:30 ч.
21 октомври, събота, културен център G8, 18:00 ч.
21 октомври, събота, Cinema City, Mall of Sofia, 21.00 ч.
22 октомври, неделя, кино „Люмиер Lidl”, 20:30 ч.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината
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Истанбул червен
Една вечер турски режисьор, живеещ в Рим, решава да хване самолета за Истанбул,
където е роден и израснал. Внезапното завръщане у дома запалва един по един спомените
му: за майката, красива и меланхолична жена; за бащата, мистериозно изчезнал и също
толкова мистериозно появил се след 10 години; за бабата, изтънчената „османска
принцеса“; за „лелите“, приятелките на майката, жизнени и жадни за страсти; за вярната
прислужница Диаманте. За първото хвърчило, първия филм, първите откраднати целувки.
За аромата на липите и гаснещите лета на Мар ди Мармара, които не свършват никога.
И, разбира се, за първата любов - забранена и изгубена.
Но Истанбул знае как да приюти героя отново. Защото ако миналото понякога се връща,
настоящето има дарбата да ни сграбчва: достатъчна е една среща, едно телефонно
обаждане, графит върху стената. Стъпките на режисьора се пресичат с тези на една
жена. Тръгнали са заедно от Рим, с един и същ самолет, седнали близо един до друг. Не се
познават. Не още. Тя пътува по работа и за удоволствие, в компанията на съпруга си и
на една млада двойка колеги. Но в Истанбул ще се случи нещо, което ще промени живота
Ӝ завинаги.
Истанбул червен (Италия, Турция, 2017)
Istanbul Rosso, 109 мин.
Жанр: драма
Режисьор: Ферзан Йозпетек
Сценарист: Ферзан Йозпетек
По романа на Ферзан Йозпетек
В ролите: Халит Ергенч, Туба Бюйюкюстюн,
Мехмет Гюнсюр, Халюк Билгинер, Серра Йълмаз
Език: турски
Субтитри: български

Награди и номинации:
• 2017 Номинация за Golden Ciak за най-добър
саундтрак (Джулиано Тавиани, Кармело Травиа)

25 години в ефира на България

Режисьорът Ферзан Йозпетек
от 1976 година живее в Италия.
Първият му роман, „Истанбул
червен“, със своя увлекателен
език и сюжет, който повлича
след себе си читателя, вдъхновява едноименен филм с интригуваща развръзка. Книгата разказва история с два основни
персонажа – Мъжът и Жената.
Мъжът е писател, който вярва,
че е открил себе си. А Жената е
Анна, която е застанала лице в лице със
своите истини, научила се е да живее с
тях и сега се опитва да начертае нов път
в живота си. В самолета пътищата на
мъжа и жената се пресичат за миг и така
започва тяхната споделена история. Любов,
тъга, обида, равносметки, връзки - стари,

„

нови, изживени или неизживени,
вълнуващи чувства… Всички тези
неща разпръскват цветни багри,
които се смесват във времето
и пространството и накрая пред
вас изниква една невероятна картина. И вие точно като в сънищата тръгвате след този сън
и в същото време намирате в
себе си смелост да тръгнете
на пътешествие в дълбините
на вътрешното си „аз“.
„Истанбул червен“ е роман за съпротивата
и противопоставянето. За това, че всеки
има право на втори шанс в живота, стига
да има смелост да го поиска и последва...
Освен всички друго, тази книга е обяснение
в любов към един забележителен град - Истанбул.

Майка е била права по този въпрос. Било е напълно възможно едновременно да
обичаш двама души. Това научих... И дори от време на време да се съпротивляваш
на това, да се самообвиняваш, няма да има полза.

12 октомври, четвъртък, Дом на киното, 19:00 ч.
18 октомври, сряда, кино „Люмиер Lidl”, 18:30 ч.
19 октомври, четвъртък, кино „Одеон”, 20:30 ч.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината
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Дама пика
След дълги години в изгнание оперната дива Софя Майер се завръща в Русия. Певицата
възнамерява да постави „Дама пика“ от Чайковски на сцената, на която е дебютирала.
Пиесата без съмнение ще е събитието на сезона, а за всички участници в представлението
това ще е възможност да станат известни. За слава и пари мечтае младият певец от
оперната трупа Андрей и „Дама пика“ е неговият шанс за постигане на желаното. Той е
готов да направи всичко, за да получи ролята на Херман...

Дама пика (Русия, 2016)
The Queen of Spades, 120 мин.
Жанр: трилър
Режисьор: Павел Лунгин
Сценаристи: Александър Лунгин, Павел Лунгин, Валери Печейкин, Стивън Уолш
По повестта на А. С. Пушкин
В ролите: Ксения Рапопорт, Иван Янковски,
Игор Миркурбанов, Евгений Зеленски, Мария
Курденевич и др.
Език: руски
Субтитри: български

Българският сайт за кино

Награди и номинации:
• 2017 Награди „Златен орел“ за най-добър актьор (Иван Янковски) и за най-добър грим
• 2017 Номинации за наградата „Златен орел“
за най-добра актриса (Ксения Рапопорт) и за
най-добър монтаж (Каролина Мачиевска)
• 2017 Награда на публиката за режисьора
(Павел Лунгин) от кинофестивала в Талин
• 2017 Номинации за наградата „Ника“ за найдобра актриса (Ксения Рапопорт), най-добър
филм и най-добър дизайн на продукцията (Павел
Паркоменко)
• 2016 Награда „Капри“ за най-добра актриса
(Ксения Рапопорт)

В началото на XIX век Пушкин добавя поредния
си „трофей“ в списъка с литературни произведения – повестта „Дама Пика“. Творбата
е вдъхновена от легендата за страховитата
Дама Пика, която сеела страх,
ужас и дори смърт. В повестта
Пушкин разказва за измеренията
на човешката алчност. Херман
(главният герой) обичал да наблюдава как хората играят на карти
и залагат, но никога не смеел да
се включи и да заложи нещо. Докато
една възрастна графиня със завиден
късмет не му намекнала, че всеки
успех крие своята тайна.
Херман бил обсебен от мисълта за
лесна печалба, затова една вечер
отишъл при графинята и я принудил да му
сподели тайната на играта. Колкото и графинята да го убеждавала, че всичко е било

„

просто шега, мъжът не вярвал и опрял
пистолет в главата й. Тогава от ужас графинята починала. След погребението призракът на възрастната жена посетил
Херман и разкрил тайната –
той трябвало да играе всяка
вечер по веднъж, като първата
вечер да залага на 3, втората
на 7, а третата на Асо.
Мъжът изтеглил всичките си
спестявания и направил каквото му било заръчано, но на
третата вечер, когато заложил всичко на Асо, вместо
печелившата карта се паднала
Дама Пика и той изгубил
всичките си пари. Когато Дама Пика се появила, тя му намигнала и той полудял от
ужас.

„Страстта към играта е най-силната страст“ –
А. С. Пушкин

13 октомври, петък, Зала България, 19:00 ч.
14 октомври, петък, РКИЦ, 19:00 ч.
15 октомври, събота, кино „Люмиер Lidl”, 18:00 ч.
18 октомври, сряда, културен център G8, 18:15 ч.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

КОНКУРСНА ПРОГРАМА
ПРОГРАМА
КОНКУРСНА

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината
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История на любовта

Хипнотичната сила на тази мистична книга, в която има и вяра
в думите, и безусловно приемане
на силата на любовта, до голяма
степен се крие в познатото „Ръкописите не горят“. Пребродили
няколко континента, закрепените
на белия лист слова за любовта
отказват да изчезнат безследно
във времето и пространството
и попаднат ли във верните ръце,
раждат смях, сълзи, ласки и тъги.
В началото на своя „истински“ живот, петнайсетгодишната Алма размишлява за изчезващите видове и се подготвя за оцеляване
в пустошта. Лео Гурски, авторът на книгата

Един филм на режисьора Раду Михайлеану („Концертът“, „Изворът на жените“), в който
се разказва история за отдавна изгубена книга, която внезапно се появява и свързва историите на старец, издирващ сина си, и момиче, издирващо лекарство за болната си
майка. Сценарият е адаптация по едноименния роман на Никол Краус – класическа
любовна история от 70-те години на ХХ век. Това е една от най-високобюджетните
продукции, заснети в Румъния.
История на любовта (Франция, Канада, Румъния, САЩ, 2016)
The History of Love, 134 мин.
Жанр: драма, романс, военен
Режисьор: Раду Михайлеану
Сценаристи: Раду Михайлеану, Марсия Романо
По романа на Никол Краус
В ролите: Джема Артертън, Дерек Джейкъби,
Елиът Гулд, Софи Нелисе, Тори Хигинсън, Марк
Рендал и др.
Език: английски
Субтитри: български

Сайтът за твоята книга

„История на любовта“, от която родителите на Алма навремето са избрали името Ӝ,
очаква смъртта с тревога:
дали изобщо някой ще забележи,
че си е отишъл от този свят?
Самотата сред другите,
страхът, че човекът все пак
е смъртен и любимите хора
не могат да бъдат заместени
и забравени, болката от невъзможността да приемеш
своята и чуждата ранимост... С тези ноти
Краус композира своя химн на любовта във
всепоглъщащия роман, който се чете на
един дъх.

„

Наистина, няма много за разказване.
Той беше велик писател.
Влюби се.
Любовта беше неговият живот.

„Тази книга ще разбие сърцето ви и веднага след това ще го слепи, за да затупти отново със силата на любовта.“
(Кен Калфус)
„Цял живот може напразно да търсим
книга, в която тъй нежно се спояват
тайнство, поезия и медитация; която да
ни заплени, да ни разтърси и в крайна
сметка да ни донесе утеха.“
(Елизабет Бърг)

15 октомври, неделя, Евро Синема, 20:30 ч.
19 октомври, четвъртък, РКИЦ, 19:00 ч.
21 октомври, събота, кино „Люмиер Lidl”, 15:30 ч.
22 октомври, неделя, галерия „Сан Стефано”, 17:30 ч.
22 октомври, неделя, кино „Одеон”, 17:30 ч.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината
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Ана Каренина.
Съдбата на
Вронски
Голямата любов
е неподвластна на времето.
Доказва го и фактът, че филмовите и театрални адаптации на великия роман на Лев
Толстой непрестанно растат. Този прочит показва историята на Ана и Алексей от
неговата гледна точка. Защото в любовта няма само една истина и всеки си има
собствен път. Кое е по-важно – страстта или дългът? За кое ще се престрашиш? И кой
има правото да те съди? Вечните въпроси, които безмилостно ни поставя животът...
Ана Каренина е направила своя избор. Сергей, нейният син, вече е пораснал и трябва да
разбере защо майка му е избрала трагична съдба. Граф Вронски е преследван от спомена
за жената, за чиято смърт все още се самообвинява. През 1904 г., по време на рускояпонската война, Сергей Каренин и Алексей Вронски се срещат в отдалечено село в
Манджурия. Съдбата им дава шанс да се върнат към някогашните събития и да
потърсят отговорите на въпросите, които отдавна ги измъчват.
Ана Каренина. Съдбата на Вронски
(Русия, 2017)
Anna Karenina, The Story of Vronsky, 138 мин.
Жанр: драма
Режисьор: Карен Шахназаров
Сценаристи: Алексей Бузин, Карен Шахназаров
По мотиви от романа на Лев Толстой
В ролите: Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Кирил Гребеншчиков, Виталий Кишченко
и др.
Език: руски
Субтитри: български

Всичко за киното

„Всички щастливи семейства си
приличат, всяко нещастно семейство е нещастно посвоему“ така започва класическият роман
на Л.Н. Толстой „Ана Каренина“
Произведението на Толстой е част
от златния фонд на световната
литература. От създаването на
романа до днес е изминал повече
от век, през който е претърпял
стотици преиздания и е бил превеждан на множество езици. Образите и
проблемите в него са вечно актуални и

продължават да вълнуват читателите от различни възрасти и общества. „Ана Каренина“ е задължителна част
от личните библиотеки на
всички истински ценители на
художественото слово.
В престижната класация на
„Обзървър“ – „Стоте най-велики романа на всички времена“, „Ана Каренина“ се нарежда на 27-о място пред
заглавия като „Одисей“, „Портретът на
Дориан Грей“, „Великият Гетсби“.

„Ана Каренина“ е най-великият социален роман в цялата световна литература.“
Томас Ман
„Ана Каренина“ е съвършенство като художествено произведение... и то такова, с което нищо подобно от европейските литератури понастоящем не може да се сравнява.“
Достоевски
13 октомври, петък, зала „Cine Grand Park Center”, 19:30 ч.
14 октомври, събота, зала 1 на НДК, 19:00 ч.,
след Церемония по връчване на наградата
14 октомври, събота, културен център G8, 17:15 ч.
15 октомври, неделя, кино „Одеон”, 17:45 ч.
15 октомври, неделя, Cinema City, Mall of Sofia, 21.00ч.
16 октомври, понеделник, Евро Синема, 19:00 ч.
18 октомври, сряда, Cinema City, Paradise Center, 19:30 ч.
19 октомври, четвъртък, Cinema City, Mall of Sofia, 21.00 ч.
19 октомври, четвъртък, Сити Марк Арт Център, 19:30 ч.
21 октомври, събота, РКИЦ, 18.00 ч.
21 октомври, събота, „Cine Grand Park Center”, 19:30 ч.
22 октомври, неделя, кино „Люмиер Lidl”, 17:45 ч.
22 октомври, неделя, Cinema City, Paradise Center, 19:30 ч.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.
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Бунтовник в ръжта
Идеята на екранизацията е да ни отведе в света на легендарния и известен с
потайността си писател, както и да разкаже за създаването на емблематичното му
произведение „Спасителят в ръжта“.
Зрителят ще научи повече за неспокойната му младост, за участието му на фронта по
време на Втората световна война, за любовта му с Уна О’Нийл, която по-късно се
омъжва за Чарли Чаплин. А също за приемането на загубата, за отхвърлянето му от авторитетното издание „Ню Йоркър“, за писателския му блокаж, причинен от посттравматично
разстройство, довело до духовно пробуждане.
Джеръм Селинджър си отива от този свят през януари 2010 г. в своя дом в щата Ню
Хемпшир, на 92-годишна възраст. В последните десетилетия писателят живее уединено,
категорично отказва да дава интервюта и да общува с многобройните си почитатели.
Стронг е известен като създател и сценарист на популярния сериал „Империя“, както и
на филми като „Иконом на седем президенти“, двете части на „Игрите на глада“ и др.
Бунтовник в ръжта (САЩ, 2017)
Rebel in the Rye, 106 мин.
Жанр: биографичен, драма
Режисьор: Дани Стронг
Сценаристи: Дани Стронг, Кенет Славенски
По книгата „Дж. Д. Селинджър: Един живот“
на Кенет Славенски
В ролите: Зоуи Дойч, Кевин Спейси, Никълъс
Холт, Сара Полсън, Луси Бойнтън, Виктор Гарбър, Хоуп Дейвис и др.
Език: английски
Субтитри: български

Добрите в новините

Главният герой на книгата, Холдън
Въпреки че е отпечатана като
Колфийлд, се превръща в икона на
книга за възрастни читатели, в
тийнейджърското бунтарство. Наднешно време „Спасителят в ръжписан в първо лице, романът описва
та“ е част от задължителната
няколко дни от живота на героя,
учебна литература във всички анпрекарани в Ню Йорк, след напускаглоезични страни. Преведена е на
нето на училище малко преди Копочти всички основни езици. Всяка
леда. Веднага след излизането
година в света биват продадени
си книгата била забранена заоколо 250 000 копия, което прави
ради „вулгарната си лексика,
близо 65 милиона общ тираж. Романът
богохулство, сексуални сцени
попада в списъка на 100-те най-добри
и потъпкване на моралните
книги, публикувани в периода 1923-2005,
ценности, както и заради описъставен от списание „Тайм“. Заема 64санието на действия, неподто място в анкетата за стоте найходящи за подрастващите“.
добри англоезични романа на ХХ век, проведена от издателство „Модърн Лайбръри“.
Аз си представям малки дечица да си играят в една голяма ръжена нива. Хиляди
деца, а наоколо няма никой голям човек, искам да кажа - освен мен. И аз стоя на
ръба на някаква шеметна пропаст. И каква ми е работата? Да спасявам всяко
дете, което тръгне към пропастта - искам да кажа, ако то се е затичало и не
вижда къде отива, аз да изляза отнякъде и да го спася. Просто ми се иска да бъда
спасителят в ръжта. Зная, че е лудост, но ей на,
` това е единственото нещо,
което наистина ми се иска да бъда.

„

13 октомври, петък, кино „Люмиер Lidl”, 18:30 ч.
15 октомври, неделя, кино „Одеон”, 20:30 ч.
18 октомври, сряда, Cinema City, Mall of Sofia, 21.00 ч.
19 октомври, четвъртък, кино „Люмиер Lidl”, 20:45 ч.
21 октомври, събота, Cinema City, Paradise Center, 19:30 ч.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

СЪВРЕМЕННИ ПРОДУКЦИИ
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Светлина между два океана
След четири години на Западния фронт Том Шербърн се завръща в Австралия и е назначен
за пазач на фара на Янус Рок. Той е единственият обитател на този отдалечен от брега
остров и се надява, че усамотението ще го откъсне от кошмарите на войната.
Смелата и решителна Изабел, която сама пожелава да сподели с Том суровото ежедневие
насред океана, е на гроба на мъртвородения им син, когато чува бебешки плач. След три
безуспешни опита да се сдобие с дете, тя решава, че е полудяла. Но вълните наистина са
изхвърлили на брега лодка, в която има труп на млад мъж и живо бебе на няколко месеца.
Том настоява веднага да докладва за инцидента, но Изабел го моли да изчака един ден.
Светлина между два океана (Великобритания,
САЩ, Нова Зеландия, 2016)
The Light Between Oceans, 133 мин.
Жанр: драма, романс
Режисьор: Дерек Сианфранс
Сценарист: Дерек Сианфранс
По романа на М. Л. Стедман
В ролите: Майкъл Фасбендер, Алисия Викандер,
Рейчъл Уайз, Джак Томпсън и др.
Език: английски
Субтитри: български

Животът. Накуп.

Награди и номинации:
• 2017 Награда Голдън Трейлър за най-добър романс
• 2017 Номинация CinEuphoria за най-добра актриса в главна роля (Алисия Викандер)
• 2017 Номинация за най-добра поддържаща
роля (Рейчъл Уайз) от Асоциацията на филмовите критици в Охайо
• 2016 Номинация „Златен лъв“ за най-добър
филм от кинофестивала във Венеция
• 2016 Номинация за филмова и литературна
награда (Дерек Сианфранс) от кинофестивала
„Филм край морето“
• 2016 Номинация IFMCA за най-добър саундтрак в драматичен филм

След четири години на Западния фронт Том
Шербърн се е завърнал в Австралия и е назначен за пазач на фара на Янус Рок. Той е
единственият обитател на този отдалечен
от брега остров и се надява, че усамотението ще го откъсне от кошмарите на
войната. Смелата и решителна Изабел, която сама е
пожелала да сподели с Том
суровото ежедневие насред
океана, е на гроба на мъртвородения им син, когато
чува бебешки плач. След три
безуспешни опита да се сдобие
с дете, тя решава, че е полудяла. Но вълните наистина са
изхвърлили на брега лодка, в
която има труп на млад мъж
и живо няколкомесечно бебе… Един драматичен роман за почтени хора, взели трагично
решение. Незабравима история, в която
доброто и злото имат едно и също лице.

СВЕТОВЕН БЕСТСЕЛЪР, ИЗДАДЕН
В 32 СТРАНИ
РОМАН НА ГОДИНАТА
(Награда на Американската
асоциация на независимите
книжарници)
НАЙ-ДОБЪР ИСТОРИЧЕСКИ РОМАН
(Читателска класация
на „Гудрийдс“)

14 октомври, събота, кино „Одеон”, 17:30 ч.
15 октомври, неделя, галерия „Сан Стефано”, 19:30 ч.
21 октомври, събота, кино „Люмиер Lidl”, 20:30 ч.
22 октомври, неделя, Евро Синема, 20:30 ч.
22 октомври, неделя, РКИЦ, 19:00 ч.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

СЪВРЕМЕННИ ПРОДУКЦИИ

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината
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СЪВРЕМЕННИ ПРОДУКЦИИ

Тони Уебстър и Ейдриан Фин
стават неразделни приятели в
училище. Зажаднели за секс и
книги, те си споделят шеги,
емоции, слухове и остроумия.
Ейдриан е малко по-сериозен и
по-интелигентен от съучениците си, но никой от тях не
подозира, че скоро ще сложи край
на живота си. Както и че самите
те ще се постараят да го забравят. Сега Тони е пенсионер с
прилична кариера зад гърба си, с един брак
и един кротък развод. Никога не е наранявал

никого. Но паметта не е безпогрешна. Тя винаги може да поднесе
изненади, както ще докаже едно
писмо за наследство. Неочакваното завещание подтиква Тони
да се разрови в спомените за
младостта си и да осъзнае колко
ненадеждни
са
те.
„Предчувствие за край“ е историята на един човек, който иска
да се помири с миналото си.
Изящен и мъдър роман за времето, паметта и приятелството.

Предчувствие за край

Предчувствие за край
(Великобритания, 2017)
The Sense of An Ending, 108 мин.
Жанр: драма
Режисьор: Ритеш Батра
Сценарист: Ник Пейн
По романа на Джулиан Барнс, носител
на „Ман Букър“
В ролите: Джим Броудбент, Шарлот Рамплинг, Хариет Уолтър, Мишел Докери, Емили
Мортимър, Матю Гууд, Джеймс Уилби и др.
Език: английски
Субтитри: български

Тук се раждат новините

Награди и номинации:
• 2017 Награда от Международния кинофестивал в Палм Спрингс (Ритеш Батра)

13 октомври, петък, Cinema City, Paradise Center, 19:30 ч.
16 октомври, понеделник, кино „Люмиер Lidl”, 20:45 ч.
16 октомври, понеделник, РКИЦ, 19:00 ч.
17 октомври, вторник, Cinema City, Mall of Sofia, 21.00 ч.
19 октомври, четвъртък, кино „Одеон”, 18:15 ч.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

Изтъкан от препратки към миналото и късчета настояще, филмът разказва история за
любов и приятелство и за своеволията на паметта, която коригира и дори изличава
някои спомени… Един мъж, преследван от призраците на миналото, внезапно се сдобива
с мистериозно наследство, което го принуждава да преосмисли ситуацията в живота
си.
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Фортуната
Филмът разказва драматичната история на млада жена с един провален брак зад гърба
си, която се бори с живота всеки ден, за да постигне мечтата си. А мечтата на
Фортуната е простичка: да отвори фризьорски салон. Тя ще посвети всичките си усилия
на опита да превъзмогне трудната си съдба и да защити правото си на независимост и
щастие.

Фортуната (Италия, 2017)
Fortunata, 103 мин.
Жанр: драма
Режисьор: Серджо Кастелито
Сценарист: Маргарет Мацантини
В ролите: Жасмин Тринка, Стефано Акорси,
Алесандро Борги, Хана Шигула
Език: италиански
Субтитри: български

Защото обичаме кино

Награди и номинации:
• 2017 Награда за най-добра актриса от кинофестивала в Кан, категория „Особен поглед“,
(Жасмин Тринка)
• 2017 Номинация за режисура от кинофестивала в Кан, категория „Особен поглед“ (Серджо
Кастелито)
• 2017 Номинация за „Сребърна панделка“ за
най-добър филм (Серджо Кастелито) от Националния синдикат на италианските журналисти

През 2011 г. Маргарет Мацантини
поднася поредното доказателство
за таланта си да създава бестселъри. Романът „Никой не се спасява
сам“ се продава в огромни тиражи,
получава авторитетното отличие
„Флаяно“ и е преведен на десетки
езици. Серджо Кастелито го претворява на големия екран с участието на Рикардо Скамарчо и Жасмин
Тринка.

Изкусна в обрисуването на човешки съдби, които смайват и
разтърсват, в най-новия си роман, озаглавен „Прелест“, Маргарет Мацантини обръща взор
към различните. Две момчета,
двама юноши, двама зрели мъже,
всеки с неизличими белези от
детството, две тела и две
души търсят своята идентичност. Защото истинската красота е
в осъзнатата, дълбоко изстрадана различност, в силата и
мъжеството да бъдеш себе си
и да не се срамуваш от битките
на ръба на бездната. „Прелест“
е разголващ, самоироничен, лиричен и суров разказ от първо
лице за една мъжка любов, невъзможна, забранена, възторжена и ликуваща, но и пронизана
от гняв и жажда за мъст.

14 октомври, събота, Евро Синема, 18:30 ч.
17 октомври, вторник, РКИЦ, 18.30 ч.
17 октомври, вторник, кино „Одеон”, 20:45 ч.
18 октомври, сряда, кино „Люмиер Lidl”, 21:00 ч.
21 октомври, събота, кино „Люмиер Lidl”, 18:00 ч.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

СЪВРЕМЕННИ ПРОДУКЦИИ

През 2008 г. излиза световният
бестселър „Да дойдеш на света“,
удостоен с „Кампиело“, една покъртителна история за живота и
любовта в най-непосилните мигове.
„Чуй ме“ и „Да дойдеш на света“ са
блестящо екранизирани от съпруга
на писателката, големия италиански
режисьор Серджо Кастелито. И в
двата филма главната женска роля
се изпълнява от неотразимата Пенелопе Крус.
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Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината

СЪВРЕМЕННИ ПРОДУКЦИИ

Шейсет и четири годишен блестящ математик, претърпял
тежка автомобилна катастрофа, в резултат на която паметта му трае само… 80 минути, наближаваща трийсетте
домашна помощница, търпелива,
грижовна и почтителна, и десетгодишният Ӝ син, запален по
бейзбола. Трима герои и една по
японски изящна до най-дребния
детайл и затрогваща история
за съпричастие, искрена привързаност и
човешка топлота. Числата са убежището

на Професора, чрез тях той общува и дири устои в изплъзващото му се ежедневие. И ето че
математиката може да не е
суха и скучна наука, населена с
непонятни знаци и символи, а
сияйна вселена от магически
цифри и формули, наподобяващи
строфи на поема, които сближават, сприятеляват, сплотяват, разбулват неподозирани
тайни, изплитат здравата нишка на духовна връзка между три поколения.

Любимата формула на Професора

Любимата формула на Професора
(Япония, 2006)
The Professor and his Beloved Equation, 117 мин.
Жанр: драма, семеен, романс
Режисьор: Такаши Коидзуми
Сценарист: Такаши Коидзуми
По романа на Йоко Огава
В ролите: Акира Терао, Ери Фукатсу, Таканари
Саито, Рурико Асаока, Хисаши Игава и др.
Език: японски
Субтитри: български

Вече знаеш

Награди и номинации:
• 2008 Награда Crystal Simorgh за най-добър режисьор (Такаши Коидзуми)
• 2007 Награда Mainichi Film Concours за найдобър саундтрак (Такаши Како)
• 2007 Номинация от Японската филмова академия за най-добър актьор (Акира Терао)

12 октомври, четвъртък, Евро Синема, 19:30 ч.
19 октомври, четвъртък, културен център G8, 19:15 ч.
20 октомври, петък, Дом на киното, 18:30 ч.

Прожекцията е част от 28-те Дни на японската култура в България през 2017 г.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

„Любимата формула на Професора“ е образец за изящна екранизация на един съвременен
шедьовър. Това е омагьосваща история за умението да живееш в настоящето, както и
за всички онези загадъчни „формули“, които могат да построят семейство. Съдбата на
млада самотна майка се преплита с живота на 64-годишен професор по математика,
който има необикновено мозъчно увреждане. Тя става негова домашна помощница, но в
„уравнението“ влиза и десетгодишният Ӝ син, пристрастен към бейзбола.
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Ще бягаш ли с мен?
Двама тийнейджъри ще изживеят лятното приключение на своя живот по улиците на
Йерусалим. Тамар е невероятно талантлива, но много неуверена и тиха. Тя напуска дома
си, като променя външността си до неузнаваемост и започва да се държи по съвсем
различен начин. Целта на коренната промяна в нея е да помогне на човек, когото силно
обича. Но това е опасно начинание.
Асаф е непохватен, наивен и изключително стеснителен младеж, който се е захванал със
скучна сезонна работа в кметството. И той си е поставил задача – да озапти буйно
безстопанствено куче, да му сложи каишка и да го върне на собствениците му. А те да
бъдат глобени за нехайното им отношение към животното. Асаф следва кучето Динка
из града с надежда, че то ще го отведе до дома си. Само че стопанката на Динка
всъщност е Тамар и никой не знае нищо за внезапното Ӝ изчезване.
Колкото повече истории чува Асаф, толкова по-силно се привързва към представата си
за девойката. И колкото повече научава, толкова по-ясно осъзнава, че сериозна опасност
грози Тамар. Асаф решава да я намери на всяка цена.
Ще бягаш ли с мен? (Израел, 2006)
Someone to Run with, 118 мин.
Жанр: приключенски, драма
Режисьор: Одед Давидоф
Сценарист: Ноа Щолман
По романа на Давид Гросман, носител на „Ман
Букър“ за „Един кон влязъл в бар“
В ролите: Бар Белфер, Йонатан Бар-Ор, Ювал
Менделсон, Ринат Мататов, Цахи Град
Език: иврит
Субтитри: български

Награди и номинации:
• 2007 Голямата награда на журито (Бар Белфер) и Специалната награда на журито (Бар Белфер) от кинофестивала в Маями
• 2006 Награда за най-добра поддържаща роля
(Цахи Град) от Израелската филмова академия
• 2006 Единайсет номинации от Израелската
филмова академия, включително за най-добър
филм, най-добра актриса, най-добра актриса в
поддържаща роля, най-добър режисьор, найдобър сценарий, операторско майсторство,
най-добър монтаж, музика и костюми

Роден през 1954 г.
в Йерусалим, Давид
Гросман е сред водещите писатели в
родината си и едно
от най-талантливите пера в световната литература.
Кавалер на Ордена на
изкуствата и литературата на Франция
и носител на още
много награди, той е автор на романи,
нехудожествена литература и книги за
деца, преведени на 36 езика. Гросман е
авторът, заслужил мястото си сред
„Най-великите 200 на Израел за всички
времена“. На български са преведени романите му „Ще бягаш ли с мен?“, „Червената
нишка“ и „Един кон влязъл в бар“, за който писателят се сдоби с една от най-авторитетните награди в литературния свят –
„Ман Букър“ 2017.

Сюжетът на „Един кон влязъл в бар“ проследява
необикновената съдба на един стендъп комедиант, който живее в малък израелски
град. Всяко изречение има тежест, всяка
дума има значение в този
върхов пример за писателско майсторство. В
рецензия за „Гардиан“ писателят Ян Сансом подчертава: „Това не е просто една книга за Израел.
Това е книга за неправилно функциониращите
хора и общества. Има
истини, които можем
да възприемем единствено под формата
на разказ, а Гросман, също като героя си
Довалех Грийнщайн, владее отлично умението
да разказва истината.“
Българското издание на „Един кон влязъл в
бар“ е в превод на Емилия Юлзари.

16 октомври, понеделник, Дом на киното, 19:30 ч.
17 октомври, вторник, културен център G8, 18:00 ч.
Embassy of Israel
SOFIA

Идеи и решения за всяка съвременна жена

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

СЪВРЕМЕННИ ПРОДУКЦИИ

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината
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Моят живот като Тиквичка
Главният герой е безстрашно малко момче с прякор „Тиквичка“, което след смъртта на
алкохолизираната си майка е изпратено да живее в дом за сираци. Филмът разказва за
преживяванията му в новата среда, заобиколено от деца, които подобно на него са
белязани от живота. Чаровен, топъл, забавен, честен, „Животът ми като Тиквичка“ е
едно от европейските открития на 2016 година и поради факта, че предизвиква фурор на
„Петнайсетдневката на режисьорите“ в Кан, и заради темите, които представя с грижа
и съпричастност към онеправданите деца. Интересна подробност е начинът, по който
авторите са подходили към реализацията на идеята – децата, които озвучават ролите,
импровизират заедно въз основа на текста.
Моят живот като Тиквичка (Швейцария,
Франция, 2016)
My Life as a Zucchini, 70 мин.
Жанр: анимационен, комедия, драма
Режисьор: Клод Барас
Сценаристи: Селин Шама, Германо Зуло, Клод
Барас, Морган Наваро
По романа на Жил Парис
В ролите: Гаспар Шлатер, Сикстин Мурат,
Полин Жакод, Раул Рибера и др.
Език: френски
Субтитри: български
Награди и номинации:
19 награди и 14 номинации! Ето някои от тях:
2017 Номинация за „Оскар“ за най-добър игрален
анимационен филм
2017 Номинация за „Златен глобус“ за най-добър
игрален анимационен филм
2017 Награди „Сезар“ за най-добър адаптиран
сценарий и за най-добър анимационен филм

• 2017 Номинация за „Сезар“ за най-добър
саундтрак
• 2017 Награди „Люмиер“ за най-добър сценарий
и най-добър анимационен филм
• 2016 Номинация за награда „Лукс“ за найдобър филм
• 2016 Номинация за „Златна камера“ (Клод
Барас) от кинофестивала в Кан
• 2016 Награда „Кристал“ за най-добър филм и
награда на публиката от Международния фестивал за анимационни филми в Анеси
• 2016 Награда на публиката за най-добър филм
от МФФ Варшава и МФФ Цюрих
• 2016 Награда на публиката за най-добър филм
от МФФ Мелбърн
• 2016 Награда FIPRESCI (Клод Барас) от Международния кинофестивал в Братислава
• 2016 Награда на публиката за европейски
филм от международния кинофестивал в Сан
Себастиан
• 2016 Европейска филмова награда за найдобър пълнометражен анимационен филм

Сайт за необикновени пътешественици

„Животът ми като Тиквичка“ е
създаден по романа на Жил Парис
„Автобиография на една тиквичка“,
издаден през 2002 г. и претърпял
няколко преиздания. Действието
се развива в нашата съвременност, главният герой е момче с

прякор Тиквичка, което остава
сирак и е настанено в дом за
сираци във Франция. Филмът
разказва за преживяванията на
Тиквичка в новата среда, където открива приятели, щастие и любов.

14 октомври, събота, Сити Марк Арт Център, 17:00 ч.
15 октомври, неделя, Френски културен институт
Зала "Славейков", 16:00 ч.
15 октомври, неделя, културен център G8, 18:30 ч.
21 октомври, събота, Евро Синема, 19:00 ч.
22 октомври, неделя, културен център G8, 18:00 ч.
Филмът не се препоръчва за лица под 10 години

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

СЪВРЕМЕННИ ПРОДУКЦИИ

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината
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Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината

СЪВРЕМЕННИ ПРОДУКЦИИ

Това не е роман, нито мемоар,
това е реквием за една преждевременна смърт. А. Ф. Т. ван дер
Хейден изследва злополучните обстоятелства около инцидента със
сина му с хладна дистанция, която
изопва сетивата на читателя. Да,
разказвачът дълбае безмилостно
в душата на четящия, но не спестява нищо и на себе си. Думите
неизбежно преплитат настояще и
минало, а финалът на тази сурова
композиция, в която мисълта извършва
кръгови движения, ще ви остави без дъх.

Отчасти заради разкритията
около връзката на Тонио със
загадъчната Джени. Но найвече заради въображаемия начин, по който думите на бащата съпровождат сина в
онази съдбовна нощ.
„Тонио“ е книга поклонение,
своеобразен реверанс към деликатната природа на родителството. Неимоверно красив и завладяващ текст за една съкрушителна лична загуба.

Тонио

Тонио (Нидерландия, 2016)
Tonio, 100 мин.
Жанр: драма
Режисьор: Паула ван дер Оест
Сценарист: Хюго Хеинен
По романа на А. Ф. Т. ван дер Хейден
В ролите: Пиер Бокма, Крис Петерс, Рифка Лодеизен, Стефани ван Леерсум и др.
Език: холандски
Субтитри: български

Промяната идва

Награди и номинации:
• 2017 Номинация за „Златен трейлър“ за найдобър трейлър на чуждестранна драма
• 2017 Номинация за наградата на публиката
от международния кинофестивал в Палм
Спрингс
• 2016 Награда De Zilveren Krulstaart за найдобър филм (Хюго Хеинен)
• 2016 Награда „Златен филм“ (Паула ван дер
Оест и продуцентски екип)
• 2017 Холандски кандидат за „Оскар“

12 октомври, четвъртък, културен център G8, 19:15 ч.
13 октомври, петък, Дом на киното, 18:30 ч.
16 октомври, понеделник, Сити Марк Арт Център, 19:30 ч.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

Сутринта на 23 май 2010 г. Тонио, единственият син на писателя А. Ф. Т. ван дер Хейден
(автор на книгата, вдъхновила филма) и неговата съпруга Мириам, е убит в пътен
инцидент. Нелеп инцидент, в който виновни няма. Тонио е едва 21-годишен. Само за един
миг съчетанието на обстоятелства превръща живота на родителите му в ад. Веднага
след като ги информират за трагедията, бащата на Тонио започва мислено да реконструира
събитията – първо несъзнателно, а после умишлено, в съвършен порядък, който реже
като нож.

Какво става, когато двама заклети врагове, две жени с противоположен темперамент и
начин на живот узнаят, че трябва да споделят най-невъзможното наследство – детето
на бившия им съпруг?
Паоло умира внезапно и оставя съпруга (Герини), бивша съпруга (Буй) и една изненада –
деветгодишен син. Предсмъртната му молба към двете жени е да заровят томахавките
и да отгледат заедно момчето, чиято майка също е починала. Само че Фабиола е точно
толкова егоистична и противна, колкото ексцентрична и саможива е Лучия. Паоло младши
може и да умилостиви сърцата им, но едва ли ще ги направи най-добри приятелки.

Музиката е всичко.

СЪВРЕМЕННИ ПРОДУКЦИИ

(Канада, 2016 ),
Blind Vaysha, 8 мин.

(България, 2014 ), The Day of the Bleeding
Gums, 4,59 мин.
Филм на Димитър Димитров по сценарий
на Дилян Еленков. Гласът зад кадър е на
Леонид Йовчев. Филмът е продуциран от
Нели Гашарова и продуцентска компания
„Метаморфоза-н“. Самата анимация е рисувана на смартфон.

Сляпата Вайша ще се излъчва на 3D в кино
Одеон на 12, 16,19.10, 18:00 ч. и на 22.10 от
17:00 ч., вход свободен

Снежният
човек

13 октомври, петък, Евро Синема, 19:00 ч.
15 октомври, неделя, Дом на киното, 19:00 ч.
16 октомври, понеделник, културен център G8, 19:30 ч.
20 октомври, вторник, Сити Марк Арт Център, 19:30 ч.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

Награди и номинации:
• 2016 Номинация за Golden Ciak за най-добър
актьор в поддържаща роля (Паоло Калабреси)

Денят на
кървавите венци

Филм на аниматора
Теодор Ушев по едноименния разказ на Георги
Господинов. Историята разказва за едно
момиче, което с лявото си око вижда миналото, а с дясното – бъдещето, и така се
оказва неспособно да живее в настоящето.
Филмът е продуциран от Марк Бертран за
Националния филмов борд на Канада с участието на ARTE France. Българската версия
е озвучена от Теодора Духовникова. Музиката
към филма е на Никола Груев-Котарашки.
Награди и номинации:
Canadian Screen Award for Best Animated Short
Номинация за „Оскар“ за най-добър късометражен анимационен филм

Най-добри
неприятелки

Nemiche per la pelle (Италия, 2016)
Best Enemies Forever, 92 мин.
Жанр: комедия
Режисьор: Лука Лучини
Сценаристи: Дориана Леондеф, Франческа Маниери
В ролите: Маргерита Буй, Клаудия Герини,
Джампаоло Морели, Андреа Боска, Жаспер
Кабал, Паоло Калабреси, Стефано Сантоспаго
и др.
Език: италиански
Субтитри: български

Сляпата
Вайша

(България, 1960),
The Snowman,
10 мин.
Филм на режисьорката Радка Бъчварова по
сценарий на Анжел Вагенщайн. Художници
са Петер Шауер и Глория Христова, а музиката към филма е на Симеон Пиронков.
Това е една нежна и поетична история за
голямата искрена любов на срамежлив
снежен човек към малко момиченце.
17.10 от 18:00 ч. в Дома на киното,
вход свободен

Легенда за първия кукер
(България, 2014 ), A Legend for the First
Mummer, 4,33 мин.
Филм от серията „Златната ябълка“ на режисьора и сценарист Димитър Петров. С
гласовете на Момчил Степанов, Живко Джуранов и Атанас Сребрев. Филмът е продуциран от Елена Рапонджиева и продуцентска
компания Studio Zmei.

Иглата
(България, 2015 ), The Needle, 4 мин.
Филм на Дико Бучуков – режисьор и сценарист,
с участието на Теодор Божилов, Теди Русева
и Венци Захариев. Продуцент е Росен Зашев.

Наберете 9
(България, 2010 ), Dial 9, 5 мин.
Игрален филм на Мария Стоянова – режисьор
и сценарист, с участието на Шазлин Бабикян
и Стойко Ангелов. Гласът зад кадър е на
Милица Гладнишка. Филмът е продуциран
от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.
13 октомври, петък, кино „Одеон”, 18:15 ч.
18 октомври, сряда, кино „Одеон”, 18:15 ч.
20 октомври, петък, кино „Одеон”, 17:45 ч.
вход свободен

NO BLINK - мястото с най-добрите български къси филми! noblink.media - филми и подробна информация, напълно
безплатно. Благодарение на програмата „VIVACOM регионален грант“ нови български късометражни филми от платформата NO BLINK (http://noblink.media/site) през тази година достигнаха до хиляди зрители в страната. VIVACOM регионален грант дава скорост на вашите идеи. Вижте как на vivacomfund.bg

КЪСОМЕТРАЖНИ ФИЛМИ
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Скъпи гости,
Горд съм от възможността да допринеса
към тазгодишното издание на
Международния кино-литературенфестивал
Синелибри. Този фестивал ни предоставя
уникалната възможност да насладим на
световната литература и кино в една
вдъхновяваща атмосфера.
Особена радост за мен е, че тази година
фестивалът включва две от най-известните
екранизации на холандски романи: „Вечерята“ от
Херман Кох, и „Тонио“ от А. Ф. Т. Ван Дер
Хайден. Филмите ще бъдат прожектирани в
София, Пловдив и Варна.
С нетърпение очаквам разговорите на живо с
публиката относно холандските екранизации.
Надявам се, че това събитие ще обогати
културните връзки между България и
Нидерландия и ще допринесе за още по-голям
културен обмен в бъдеще.
А сега – да се насладим на фестивала!

Питър ван Флийт
Заместник-посланик на
Кралство Нидерландия в България
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Слугинята
Сук Хи е тийнейджърка, препитаваща се като крадла - сръчна, ловка и дръзка. Живее в
нещо като престъпна комуна, управлявана с желязна ръка от Мадам, безскрупулна и изобретателна жена, която продава бебета на бездетни японци. Един самоуверен
фалшификатор и картоиграч на име Фудживара, съратник на Мадам в престъпните
деяния, „ангажира временно“ Сук Хи да работи като прислужница при лукавия Кузуки наследил от жена си огромно имение, той възнамерява да се ожени за храненицата си
Хидеко. Фудживара, нает от чичото парвеню да фалшифицира древни книги, иска да
отмъкне богатата девойка, да вземе парите и да я вкара в лудница. За целта му е необходим доверен човек, който да манипулира неопитната, саможива и лековерна Хидеко.
Нищо не е такова, каквото изглежда първоначално, действителността прелива от
изненади, всеки крие тайни и самоличности, сексът е ексцесия, а насилието е ежедневие.
Слугинята (Южна Корея, 2016)
The Handmaiden, 144 мин.
Жанр: еротичен трилър, драма, романс
Режисьор: Парк Чан Уук
Сценаристи: Чунг Сео Кюнг, Парк Чан Уук
По романа на Сара Уотърс „Крадлата“
В ролите: Ха Джунг Ву, Ким Мин Хи, Ким Тае
Ри, Чо Джин Уонг, Мон Со Ри, Ким Хае Сок и
др.
Език: корейски, японски
Субтитри: български
Награди и номинации:
• 59 филмови награди и 85 номинации! Ето
някои от тях:
• 2017 Награда „Сатурн“ за най-добър филм на
американската академия за научнофантастични, фентъзи и хорър филми
• 2017 Азиатски филмови награди за най-добра
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поддържаща актриса, дебют, костюми и дизайн на продукцията
• 2017 Награда EDA за най-добър неанглоезичен
филм от Алианса на филмовите журналистки
• 2017 Номинация за „Златна палма“ от кинофестивала в Кан (Парк Чан Уук)
• 2016 Награди на Бостънското общество на
филмовите критици за най-добър чуждоезичен
филм и за операторско майсторство
• 2016 Награда за най-добър чуждоезичен филм
от Асоциацията на филмовите критици в
Остин
• 2016 Три номинации и три награди на Чикагската асоциация на филмовите критици: найдобър адаптиран сценарий, най-добър
чуждоезичен филм, дизайн на продукцията, найдобър режисьор, операторско майсторство и
др.
• 2016 Три награди и пет номинации Buil

За да не изчезне добрият вкус

За разлика от филма, който ни
пренася в окупирана Корея от
миналия век, романът „Крадлата”
на Сара Уотърс ни връща още
по-назад, във викторианска Англия.
В един от най-бедните квартали
на Лондон в бордей на злодеи
расте Сюзан Триндър. С отглеждането ѝ са се заели мисис Съксби,
която се грижи за изоставени
деца и търгува с тях, и мистър
Ибс, който изкупува крадени вещи.
Но един ден на прага на дома им

пристъпва неотразимият Ричард Ривърс и в живота на девойката настъпва рязък обрат.
Сюжетът е наситен с женственост и еротика, с коварство и насилие.
По книгата е създаден един
от най-интригуващите и екстравагантни филми на 2016а, дело на обещаващия корейски
режисьор Парк Чан Уук, носител
на над 120 награди и номинации.

14 октомври, събота, Cinema City, Mall of Sofia, 21.00ч.
15 октомври, неделя, кино „Люмиер Lidl”, 20:30 ч.
16 октомври, понеделник, Cinema City, Paradise Center, 19:30 ч.
21 октомври, събота, кино „Одеон”, 20:15 ч.
22 октомври, неделя, Дом на киното, 18:00 ч.
Филмът не се препоръчва за лица под 16 години

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

СЪВРЕМЕНЕН ПРОЧИТ НА КЛАСИКАТА

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината
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Дневникът на една камериерка
Действието пренася зрителя във Франция през XX век. Селестин е камериерка, чиято
нова работа я отвежда в богато провинциално имение. Там тя става част от живота
на странно семейство: г-н Робур, неговата дъщеря и съпруга г-н Монтей. Селестин
бързо научава, че г-н Робур е безобиден фетишист, а дъщеря му - фригидна жена, обсебена от семейното обзавеждане. Пренебрегнатият съпруг, г-н Монтей, не може да
държи ръцете си далеч от прислужниците. Жозеф, който се грижи за фермата, проявява
интерес към Селестин, а също и към фашистката идеология... Селестин решава да
напусне работа, но близо до имението е извършено убийство. От наблюдателния поглед
на младата жена не убягва особеното поведение на Жозеф.
Дневникът на една камериерка
(Франция, Белгия 2015)
Diary of a Chambermaid, 95 мин.
Жанр: сатира, комедия на нравите
Режисьор: Беноа Жако
Сценарист: Елен Зимър
По романа на Октав Мирбо
В ролите: Леа Сейду, Венсан Лендон, Клотилд
Моле, Доминик Реймон, Венсан Лакост, Адриана Асти и др.
Език: френски
Субтитри: български

Не четете дребни текстове

Награди и номинации:
• 2015 Номинация за „Златна мечка“ от Международния кинофестивал в Берлин (Беноа Жако)
• 2016 Три номинации за „Сезар“ – за костюми,
за дизайн на продукцията, за най-добър адаптиран сценарий
• 2016 Награда „Люмиер“ за най-добър актьор
(Венсан Лендон)
• 2016 Номинация за награда „Люмиер“ за музика (Бруно Куле)
• 2015 Номинация за филмов композитор на годината (Бруно Куле) от Световни награди за
саундтрак

„Дневникът на една камериерка“, най-забележителната
творба на Октав Мирбо, вижда
бял свят през 1900 година.
Чрез дръзкия и саморазголващ
разказ на съблазнителната Селестин, камериерка в семейство
земевладелци в Нормандия, писателят сваля маската на буржоазната благопристойност в
безжалостна сатира на провинциалните и парижките нрави, с
надигащия се след аферата "Драйфус" антисемитизъм и национализъм. Обявен за

„скандално четиво“, вадещо наяве
мръсното бельо в семейните отношения, романът и до днес се
радва на неотслабващ читателски интерес и е обект на множество екранни и театрални
адаптации – от първата екранизация на Жан Реноар (1946),
през великолепния едноименен
филм на Луис Бунюел (1964), с
Жана Моро и Мишел Пиколи, до
най-новата екранна версия на
Беноа Жако (2015), с Леа Сейду и Венсан
Лендон в главните роли.
„Октав Мирбо е най-великият съвременен френски писател и този,
който най-добре въплъщава вековния гений на Франция“.
(Лев Толстой)

12 октомври, четвъртък, Френски културен институт
Зала "Славейков", 19:00 ч.
15 октомври, неделя, Сити Марк Арт Център, 19:30 ч.
18 октомври, сряда, Евро Синема, 18:30 ч.
21 октомври, събота, културен център G8, 20:45 ч.
21 октомври, събота, галерия „Сан Стефано”, 18:00 ч.
22 октомври, неделя, кино „Влайкова, 20:00 ч.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

СЪВРЕМЕНЕН ПРОЧИТ НА КЛАСИКАТА

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината
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СЪВРЕМЕНЕН ПРОЧИТ НА КЛАСИКАТА

И в този роман на Дафни дю
Морие, ненадмината майсторка
на психотрилъра, вдъхновила
Алфред Хичкок да заснеме три
от най-великите си филми, ще
откриете всички съставки на
добрата готическа проза:
тайнственост, увлекателна криминална фабула, отлично пре-

създадена атмосфера в духа на
английската литература, непредсказуем финал. Сюжетът с неговите неочаквани обрати наподобява шлифован диамант достатъчно е да го погледнеш
под различен ъгъл, за да откриеш
нови и нови пластове.

Братовчедката Рейчъл

Братовчедката Рейчъл
(Великобритания, САЩ 2017)
My Cousin Rachel, 106 мин.
Жанр: драма, мистерия, романс
Режисьор: Роджър Мичъл
Сценарист: Роджър Мичъл
По романа на Дафни дю Морие
В ролите: Рейчъл Уайз, Сам Клафлин, Иън Глен,
Холидей Грейнджър и др.
Език: английски, италиански
Субтитри: български

ДЕЛ

Награди и номинации:
• 2017 Награда Голдън Трейлър за най-добър
трейлър на чуждоезичен романс

Когато всяко добро дело има значение!

12 октомври, четвъртък, кино „Одеон”, 20:30 ч.
13 октомври, петък, кино „Люмиер Lidl”, 20:45 ч.
17 октомври, вторник, Cinema City, Paradise Center, 19:30 ч.
19 октомври, четвъртък, кино „Люмиер Lidl”, 18:30 ч.
20 октомври, петък, Cinema City, Mall of Sofia, 21:00 ч.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

Мрачният романс „Братовчедката Рейчъл“ разказва историята на млад англичанин,
който иска да отмъсти на красивата си и загадъчна братовчедка, която може би е убила
настойника му. Но животът и чувствата му стават много по-сложни, когато неочаквано
започва да се влюбва в нея.
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Треска за лалета
Ситуиран в ХVII век в Амстердам, „Треска за лалета“ проследява историята на омъжена
жена (Алисия Викандер), която започва страстна афера с художник, нает да нарисува
неин портрет.
Богатият търговец Корнелиус Сандвоорт (Кристоф Валц) е обзет от смущение, защото
младата му жена София отчаяно копнее за наследник. За съжаление двамата не успяват
да се сдобият с дете. Един ден Сандвоорт поръчва на талантливия млад художник Ян ван
Лоос да им нарисува портрет. Между съпругата и Ван Лоос пламва романс с неочаквани
последствия. Любовниците залагат на разрастващия се пазар за луковици на лалета, за
да спечелят пари и да избягат заедно.
Треска за лалета
(Великобритания, САЩ, 2017)
Tulip Fever, 105 мин.
Жанр: драма, романс
Режисьор: Джъстин Чадуик
Сценарист: Том Стопард
По романа на Дебора Могач
В ролите: Алисия Викандер, Кара Делевин,
Джуди Денч, Том Холандер, Кристоф Уолц,
Джак О’Конъл и др.
Език: английски
Субтитри: български

Усещане за жена

„Треска за лалета“ е любовна история, развиваща се в Амстердам
през 1630 г. в разгара на треската
за лалета. Богатият търговец
Корнелиус Сандвоорт се жени за
далеч по-младата София, която
отчаяно копнее за наследник. За
съжаление двамата не успяват да
се сдобият с дете. Един ден Сандвоорт поръчва на талантливия
млад художник Ян ван Лоос да им
нарисува портрет. Между съпругата
и Ван Лоос пламва романс. Двамата започват
страстна връзка. Любовниците решават
да избягат заедно, но им трябват пари и
се налага да заложат на разрастващия се
пазар за луковици на лалета.

Филмът е по романа на Дебора
Могач, но сценарият е на легендарния драматург Том Стопард, създал „Влюбеният Шекспир“ („Оскар“, 1999), „Ултиматумът на Борн“, „Били Батгейт“, „Империята на слънцето“. Негови са и пиесите
„Розенкранц и Гилденстерн са
мъртви“, „Истинското нещо“,
„Аркадия“, „Брегът на Утопията“, „Рокендрол“, „Всеки
порядъчен момък се нуждае от подкрепа“ и
други.

16 октомври, понеделник, кино „Люмиер Lidl”, 18:30 ч.
20 октомври, петък, кино „Люмиер Lidl”, 21:00 ч.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

СЪВРЕМЕНЕН ПРОЧИТ НА КЛАСИКАТА

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината
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Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината

Когато Дона Флор среща Вадиньо, типичния бохемски комарджия и мошеник, тя се
влюбва до полуда в него. Страстта завладява и двамата. Въпреки неодобрението на
майка Ӝ – строгата доня Росилда, те се оженват, но не успяват да намерят щастието.
Скоро Вадиньо разкрива истинската си самоличност, оставяйки Флор сама вкъщи,
докато той прекарва нощите си в бордеи или на рулетката в казино „Ново Табарис“. Но в
един прекрасен ден, по време на ежегодния карнавал, той получава сърдечен удар насред
парада и умира. Флор остава вдовица.
Години след трагичната смърт на съпруга си тя отговаря на романтичните намеци на
Теодоро Мадурейра – почтен човек и уважаван фармацевт, който свири на фагот в
местния оркестър. Той е изключително подреден, методичен и последователен във
всичко и скоро след като Флор става негова съпруга, започва да слага етикети на
кутиите с подправките, маркира четките за зъби и непрекъснато дезинфекцира ръцете
си със спирт. На стената на аптеката му е поставена табела със следния надпис:
„Място за всяко нещо и всяко нещо на мястото си“.
Този ексцентричен ред е в повече за огнената Флор. Призракът на Вадиньо започва да я
тормози, като Ӝ се появява гол и готов да я прелъсти. Борейки се със страстта си към
него и с моралните си принципи на честна и омъжена жена, Флор ще преживее вътрешен
конфликт, който ще доведе до изненадваща развръзка за тримата. Тя ще заживее и с
двамата си съпрузи, заформяйки трио, което ще попадне в много забавни ситуации, тъй
като само Флор може да вижда призрака на Вадиньо. Така и тримата ще заживеят щастливо.
Дона Флор и нейните двама съпрузи
(Бразилия, 1976)
Dona Flor and Her Two Husbands, 110 мин.
Жанр: комедия
Режисьор: Бруно Барето
Сценаристи: Бруно Барето, Леополдо Серан,
Едуардо Коутиньо
По романа на Жоржи Амаду
В ролите: Соня Брага, Хосе Вилкер, Мауро
Мендонса, Осмар Прадо и др.
Език: португалски
Субтитри: български

Награди и номинации:
• 1981 Номинация за награда BAFTA за най-добър
дебютант във водеща роля (Соня Брага)
• 1979 Номинация за „Златен глобус“ за найдобър чуждоезичен филм
• 1977 Специална награда на журито от кинофестивала в Грамадо за дизайнер на продукцията (Анисио Медейрос)
• 1977 Награди Golden Kikito от кинофестивала
в Грамадо за най-добър режисьор и най-добра музика (Франсис Име)
• 1977 Номинация за Golden Kikito от кинофестивала в Грамадо за най-добър филм
• 1977 Номинация от кинофестивала в Таормина
за режисьора Бруно Барето

Ние познаваме града и споделяме историите му с теб.

Годината е 1943. Светът се
гърчи в изпепеляващата агония
на войната, но в Баиа е тъкмо
време за карнавал. Но карнавалът не е само веселие, той неизменно дава и жертви, като
например Вадиньо, съпруг на
хубавата Дона Флор, известна
учителка по готварство. Вадиньо пада мъртъв от изтощение, танцувайки до смърт из
спечените от жега улици, маскиран като баиянка. След погребението напатилата се от Вадиньо вдовица още не
може да забрави как през сватбената им
нощ той е предпочел рулетката и компанията на безпътните си приятели пред
брачното ложе, как не се е вясвал с дни, за
да се отдава без мярка на плътски удоволствия и срамотни похождения. Но тя е

принудена да признае също така,
че по своему е бил чудесен и е
обичал дълбоко съпругата си, дарявайки я с незабравими любовни
нощи. Животът обаче трябва
да продължи и Дона Флор се
омъжва повторно – този път
за известен аптекар, любител
на класическата музика, на реда,
методичен и последователен
във всичко, дори в секса, който
практикува единствено в сряда
и събота. Приятелките завиждат на Дона
Флор, задето си е намерила такъв другар
в живота. Всичко върви по реда си, докато
Дона Флор не открива в леглото си призрака
на Вадиньо, гол и готов да я прелъсти. От
този ден нататък тя ще трябва да живее
с двамата си съпрузи.

15 октомври, неделя, Евро Синема, 18:15 ч.
17 октомври, вторник, кино „Влайкова”, 20:00 ч.
20 октомври, петък, културен център G8, 19:30 ч.
21 октомври, събота, кино „Одеон”, 15:45

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

КЛАСИКА

Дона Флор и
нейните двама съпрузи
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Дневна красавица
Северин е красива и елегантна млада жена, омъжена за лекар. Тя води двойствен живот –
на благоприлична буржоазна съпруга и на проститутка от елитен парижки публичен дом.
Обича съпруга си, но по определени причини избягва физическа близост с него. Привидно
стеснителна и излъчваща неподправен аристократизъм, Северин е била малтретирана
като дете от баща си, което донякъде обяснява желанието Ӝ да бъде доминирана.
Сънища, фантазии и реалност се преплитат и създават загадъчно приключение с
елементи на еротика. Перверзни бизнесмени, професори мазохисти, аристократи
некрофили, бандити и сладострастници – такива герои населяват ексцентричните
представи на Северин.
Дневна красавица (Франция, Италия, 1967)
Belle de Jour, 100 мин.
Жанр: драма
Режисьор: Луис Бунюел
Сценарист: Жан-Клод Кариер
По романа на Жозеф Кесел
В ролите: Катрин Деньов, Жан Сорел, Мишел
Пиколи, Жьоневиев Паж и др.
Език: френски
Субтитри: български

Награди и номинации:
• 1969 Номинация за наградата BAFTA за найдобра актриса (Катрин Деньов)
• 1969 Второ място в категория „Най-добра
поддържаща актриса“ според Националното общество на филмовите критици в САЩ
• 1968 Награда BODIL за Луис Бунюел за найдобър европейски филм
• 1968 Награда на френските филмови критици
за най-добър филм
• 1968 Трето място в категория „Най-добър
чуждестранен филм“ според Нюйоркската общност на филмовите критици
• 1967 Награда „Златен лъв“ от кинофестивала
във Венеция (Луис Бунюел)

Луис Бунюел (1900–1983), една
от най-ярките и интригуващи
фигури на световната култура,
единственият голям режисьор
сюрреалист, разказва в „Последен дъх“ за своя живот и
творчество, за своите съмнения и търсения, за любимите
си места и питиета, за страстите и фобиите си, за приятелите си, сред които са Лорка,
Елюар, Арагон...
За мнозина сюрреализмът е артистична
прищявка на чудати творци, които искат

да бъдат различни от масовата
буржоазна култура. Но в своята
книга Бунюел обяснява, че „истинската цел на сюрреализма
обаче бе не да създаде ново литературно, художествено или
дори философско движение, а да
взриви обществото, да промени
живота.
В тази изключителна книга-изповед фактите са любопитни
не само сами по себе си, но и с оригиналността на Бунюеловите тълкувания – непривични, изненадващи, завладяващи.

16 октомври, понеделник, Френски културен институт
Зала "Славейков", 19:00 ч.
19 октомври, четвъртък, Френски културен институт
Зала "Славейков", 19:00 ч.
21 октомври, събота, кино „Одеон”, 18:00 ч.
Филмът се излъчва в подобрено и обновено DCP копие

Жажда за култура

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

КЛАСИКА

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината
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„Дюн“ на Ходоровски
Документален филм за култовия кинорежисьор и визионер Алехандро Ходоровски и неговия
амбициозен, но обречен проект за екранизация на „Дюн“, монументалната научнофантастична
творба на Франк Хърбърт.
Ако не знаете защо историята около един неосъществен филм може да бъде толкова интересна, че да правят филм по нея, значи не знаете кой всъщност е Ходоровски, колко
точно е луд и какви са били идеите му за „Дюн“.

„
„
„

„Къде е смисълът на живота? Смисълът е в това, да си създадеш душа.“
„Амбициите ми за „Дюн“ бяха огромни. Исках да създам филм пророк, да променя
мисленето на младите. „Дюн“ трябваше да бъде своеобразно пришествие - един
артистичен, кинематографичен бог. За мен това не беше просто филм, а
дълбоко, сакрално, освобождаващо преживяване. Разкрепостяване на егото и интелекта.“
„Исках този филм да предизвика ефекта на халюцинацията. Исках да накарам
младите да разширят възприятията си - все едно халюцинират, без да вземат
наркотици.“

„Дюн“ на Ходоровски (САЩ, Франция, 2013)
Jodorowsky’s Dune, 90 мин.
Жанр: документален филм
Режисьор: Франк Павич
С участието на: Алехандро Ходоровски,
Мишел Сейду, Аманда Лиър, Х. Р. Гигер и др.
Език: английски, френски, немски, испански
Субтитри: български
Награди и номинации:
12 награди и 27 номинации! Ето някои от тях:
• 2015 Награда за най-добър документален филм

от Австралийската асоциация на филмовите
критици
• 2014 Награда „Silver Scream“ от фестивала на
фантастичния филм в Амстердам (Франк
Павич)
• 2014 Награда на журито за най-добър документален филм от фестивала в Калгари
• 2013 Номинация за „Златна камера“ от кинофестивала в Кан (Франк Павич)
• 2013 Награда за най-добър документален филм
и награда на публиката от фестивала на фантастичното кино в Остин

Сайт за кино ентусиасти от кино ентусиасти

„Дюн“ е научнофантастичен роман от Франк
Хърбърт, издаден през 1965 г. Той става
първият носител на наградата „Небюла“
през 1965 г. и споделя наградата
„Хюго“ за 1966 г. Счита се за един от найдобрите научнофантастични романи на
всички времена.
Кой всъщност е Алехандро
Ходоровски Прулански? Роден
през 1929 г. в Чили, потомък
на украински евреи, креативен,
ексцентричен артист с множество превъплъщения – поет,
писател, философ, драматург,
комик, танцьор, кукловод, режисьор на култовите филми
„Къртицата“, „Свещената планина“ и „Света кръв“, автор на
пантомими и на комикси, основател на „паническия театър“… Ала преди всичко харизматичен маг, създател на психомагията и
психогенеалогията, един от най-енигматичните визионери на нашето време.
Автобиографията му не е традиционно животоописание, а метафора и символ на приключението живот, изпълнено с вечно дирене
и стремеж да бъдат преодолени границите
на разума и тялото със силата на духа и на
едно неистово въображение. За да добием
сетива за онзи магически „танц на реалността“, който разкрива фантастични възможности и отваря неочаквани пътища, и
да се слеем с неговия ритъм.

Сюрреалистичната коронна
творба на митичния Ходоровски
представлява терапевтичен акт,
извисяващ, просветляващ и целебен. Екранната Ӝ версия, режисирана от него и представена
за първи път на Международния
филмов фестивал в Кан през
2013 г., в. „Гардиън“ определя
като „спиращ дъха спектакъл“,
съизмерим с творчеството
на Фелини и Кустурица.

14 октомври, събота, Френски културен
институт Зала "Славейков", 19:00 ч.
15 октомври, неделя, културен център G8, 20:00 ч.
16 октомври, понеделник, кино „Одеон”, 20:30 ч.
17 октомври, вторник, Евро Синема, 18:30 ч.
18 октомври, сряда, кино „Влайкова”, 20:00 ч.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината
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Анжел Вагенщайн
на 95:
Изкуството е оръжие
„Изкуството е оръжие“ успява в наглед невъзможното. Да нарисува за час и половина
портрет на една сложна личност, чиято биография е простряна в три преломни
исторически епохи. Животът на Анжел Вагенщайн се нарежда сред най-значимите
неразказани истории на световното кино: един турбулентен, наситен със събития
отрязък от време, побрал 52 филма, 4 романа, 1000 страници „драскулки“. Именит
филмов сценарист, режисьор, писател, народен представител и бунтар през целия си
съзнателен живот, и на 94-годишна възраст Анжел Вагенщайн респектира с остър ум и
критична мисъл, а харизмата и сочното му чувство за хумор си остават непокътнати.
Дело на Андреа Саймън от нюйоркската филмова студия „Аркадия“, филмът представлява
искрен, вълнуващ и провокативен портрет, който умело съчетава лични разговори с
фрагменти от емблематичните филми на Джеки и редки архивни кадри от публичните
му изяви. „Изкуството е оръжие“ е великолепна импресия - разказва емоционално и въздействащо за най-непосилните епизоди от личната съдба на Анжел Вагенщайн, за
заснемането на важни филми като „Борис I“, „Езоп“ и българско-германската продукция
„Звезди“ от 1959 г., чийто сценарий е написан за една седмица. Това е филмът, който
печели Специалната награда на журито на международния кинофестивал в Кан и пълна
колекция най-високи отличия от други световни фестивали.
Изкуството е оръжие (САЩ, 2017)
Art Is a Weapon, 85 мин.
Жанр: документален филм, посветен на големия български писател и киносценарист Анжел
Вагенщайн
Режисьор: Андреа Саймън
С участието на: Анжел Вагенщайн, Рана Дасгупта, Антония Ковачева, Максим Бенвенисти, Стефан Данаилов, Елизабет Франк и
др.
Език: английски, български, руски, немски, ладино
Субтитри: български, английски

Награди и номинации:
• 2017 Награда на публиката от Фестивала на
югоизточноевропейския филм в Лос Анджелис
за режисьорката Андреа Саймън

Избягай в света на киното и книгите

Анжел Вагенщайн е творец, чиито произведения и филмови сценарии, парадоксално и
симптоматично, са по-известни по света,
отколкото в родината му. Нека споменем
само брилянтния триптих „Петокнижие
Исааково“, „Далеч от Толедо“ и „Сбогом,
Шанхай“, посветен на съдбата на европейските евреи през Втората световна война.
Освен в България тези романи са издадени
в Германия, Франция, Русия, САЩ, Израел,

Испания, Полша, Италия, Чехия, Китай и
Македония. Книгите му са получили множество международни награди - Европейска
награда за литература „Жан Моне“, Годишна
награда на Сорбоната, на Съюза на френските
книжари, италианската „Adеi-Wizo“. Джеки
е носител и на Германска Национална награда
със златен орден „Гьоте“, Офицер на френския
орден на изкуствата и литературата, руски
Медал „Пушкин“, Българска държавна награда
„Паисий Хилендарски“,
орден „Стара планина“- първа степен и
пр. И чрез киносценариите си, и чрез
самостойните си
литературни произведения Вагенщайн не просто
разказва истории той заявява позиции.

95 годишен юбилей на Анжел Вагенщайн,
прожекция на филма “Изкуството е оръжие”
и среща с режисьорката Андреа Саймън
17 октомври, вторник,
Дом на киното, 18:00 ч.
(+ късометражен „Снежният човек”)

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината
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Всяка стена е врата
„Всяка стена е врата“ се уповава на политически архиви и лични текстове. В телевизионно
студио в България журналистка задава философски въпроси като: Кои мечти са по-важни
– осъществените или неосъществените?
Годината е 1989-а. Берлинската стена е паднала, а младата журналистка е майка ми.
Когато бях на 7 години, тя сякаш беше вездесъща. Гласът Ӝ е запечатан в предаването
„Вариант-М“ на Българската телевизия. Тази странна емисия е размисъл по темата за
неуспешните революции и техния отпечатък върху живота ни. Авторката документира
по един закачлив и вълнуващ начин „демократичния преход“ в България между 1989 и 1991
година.
Всяка стена е врата (Франция, 2017)
Every Wall Is a Door, 59 мин.
Жанр: документален филм
Режисьор: Елица Георгиева
С участието на: студенти, поети, мислители, хипита, които коментират (или възпяват) политическите промени
Език: български

Филми. Събития. Личности.

Романът „Космонавтите само преминават“,
написан на френски, получава наградата
„Рьоне Дюбрьой“ за първи роман и е номиниран за наградите: „Флор“ (с
основател небезизвестния в
България Фредерик Бегбеде),
„Рьоне Фале“ (за първи роман
на млад автор по възможност
написан с хумор и критично
чувство), „111 страница“ (състезание между текстовете
от тази страница на номинираните автори) и Литературната награда на гимназистите
и стипендиантите от областта
на Лоара.
На 7 години тя иска да стане космонавт и
идолът Ӝ е Юрий Гагарин – какво по-естествено. На 14 я влече кариерата на
гръндж певица и идолът Ӝ е Кърт Кобейн –
какво по-нормално. А докато мечтае за

слава и си сменя идолите, които само преминават през детските Ӝ блянове, преди
да загинат при неизяснени обстоятелства,
докато трупа опит и разочарования, личната Ӝ история неусетно
и неразривно се свързва с Историята на страната Ӝ малко преди
големия демократичен взрив – с
чавдарчетата, Родината-майка,
Големия съветски брат, генералния
секретар на Централния комитет
на Българс… и т.н., и малко след
него – с боядисаните паметници
и пребоядисалите се политици, с
преквалифициралите се спортисти и презастраховалите се застрахователи,
със семействата, в които съжителстват
дядо комунист и майка дисидентка, с фалшивото и истинското, което никога не е
наистина истинско.

Награди и
номинации:
• Cinéma du réel 2017
• Doc Cévennes
• Lussas 2017
• Gindou, 2017

16 октомври, понеделник, кино „Влайкова”, 20:00 ч.
19 октомври, четвъртък, Дом на киното, 19:30 ч.
22 октомври, неделя, галерия „Сан Стефано”, 20:00 ч.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината

ПАНОРАМА НА ФОЛКЕР ШЛЬОНДОФ

„Хомо Фабер“
по романа на Макс Фриш
Инженер Валтер Фабер оцелява след катастрофа със самолет и
продължава пътуването си с кораб. На борда среща младата
Сабет. Двамата изпитват странно привличане един към друг и се
впускат в страстно приключение. Фабер бавно и мъчително започва
своето „пътуване към себе си“, „завръщане“ към загубения рай на
човешката общност, на благодатната спойка с природата и себеподобните. Но съдба та му е
приготвила сурова изненада.
Макс Фриш е един от най-ценените швейцарски писатели. Има необикновена и богата творческа
биография - архитект, журналист, автор на книги, пиеси, сценарии за филми, литературнокритически
студии. Главните роли в екранизацията на „Хомо 18 октомври, сряда, кино „Одеон”, 18:30 ч.
Фабер“ от 1991 г. са поверени на Джули Делпи, 19 октомври, четвъртък, Евро Синема, 19:30 ч.
Барбара Сукова и Сам Шепард, който, за съжаление, 21 октомври, събота, кино „Влайкова”, 20:00 ч.
22 октомври, неделя, културен център G8, 19:30 ч.
скоро напусна този свят.

„Една любов на Суан“
Фолкер Шльондорф

е знаменит европейски режисьор, известен с творбите си
на няколко поколения киномани по цял свят. Роден във Висбаден, Германия, през 1939 г., 40
години по-късно той печели едновременно „Оскар“ за най-добър филм и „Златна палма“ в
Кан за филма си „Тенекиеният барабан“ – екранизация по Гюнтер Грас. Той се превръща в
един от най-важните немски режисьори от следвоенния период, заедно с Райнер Вернер
Фасбиндер, Вернер Херцог и Вим Вендерс. Някои от най-известните му филми са
адаптации на романи: „Пощадата“ по Маргьорит Юрсенар, „Хомо Фабер“ по Макс Фриш,
„Загубената чест на Катарина Блум“ по Хайнрих Бьол. Сред най-обсъжданите му
кинотворби е и филмът „Една любов на Суан“ по монументалния роман „По следите на изгубеното време“ на Марсел Пруст. „Завръщане в Монтаук“,
отново по Макс Фриш, е почти автобиографичен за режисьора
и разказва драматичната история на една любов, която не е получила своя шанс навреме.
В автобиографичната книга „Светлина, сянка и движение“
Шльондорф разказва с нежност за другите и безмилостно за
себе си. Първата му любов са книгите. Втората – филмите.
Колкото до жените, те са повод за полети във висините и за
дълбоки житейски кризи. Как се работи с Бриджит Бардо и Жана
Моро, с Дъстин Хофман и Ален Делон, как се екранизират текстове
на Артър Милър, Гюнтер Грас, Макс Фриш и Марсел Пруст.

Журналистика в текст, снимки и видео. Гледайте "С две думи" и "Наясно".

ПАНОРАМА НА ФОЛКЕР ШЛЬОНДОФ
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по романа на Марсел Пруст
През 1890 г. елегантният и образован Шарл Суан попада в найвисшите кръгове на френското общество в Париж. Влюбва се в
красива куртизанка и, въпреки предупрежденията на приятелите си,
Ӝ се посвещава изцяло. Всички наоколо са безкрайно любезни, но Суан
никога повече няма да бъде един от тях. Сценарият е 12 октомври, четвъртък, кино „Одеон”, 18:15 ч.
дело на Питър Брук и Жан-Клод Кариер. Във филма 14 октомври, събота, културен център G8, 20:00 ч.
„Една любов на Суан“ по монументалния роман „По 17 октомври, вторник, Френски културен институт
Зала "Славейков", 19:00 ч.
следите на изгубеното време“ на Марсел Пруст участва
цяло съзвездие от актьори – Джеръми Айрънс, Ален 19 октомври, четвъртък, кино „Влайкова”, 20:00 ч.
Делон, Фани Ардан, Орнела Мути, Мари-Кристин Баро. 22 октомври, неделя, Евро Синема, 18:15 ч.

„Историята на прислужницата“
по романа на Маргарет Атууд
Филмът е дистопия – действието се развива в близкото бъдеще
в измислената република Гилеад, където религиозното мракобесие
е взело връх. Млада жена на име Офред (Кейт) е наказана заради опита си за бягство и е
принудена да стане прислужница в домакинството на Командира - мъжа, който са Ӝ отредили.
Работата Ӝ се изразява в това да обслужва сексуалните му интереси и да му ражда деца. Междувременно Кейт е привлечена от Ник, неговия шофьор. Потапянето в света на Гилеад е
потресаващо: показан е разпадът на свободното общество на фона на масово насилие и
безплодие, завладяло като чума планетата. Сценарият
на филма от 1990 г. е дело на именития Харолд 13 октомври, петък, културен център G8, 18:00 ч.
Пинтър, а в главните роли блестят Наташа Ричардсън, 15 октомври, неделя, кино „Одеон”, 15:30 ч.
20 октомври, петък, кино „Влайкова”, 20:00 ч.
Робърт Дювал и Фей Дънауей.
Прогнози, които се сбъдват.

ПАНОРАМА НА АНТОН П. ЧЕХОВ

Антон П. Чехов е един от
най-знаменитите писатели и драматурзи на всички времена! За 26
години творческа дейност създава
около 900 произведения, най-вече хумористични разкази, пиеси и повести,
които се превръщат в класически
произведения на световната литература. Много специалисти го считат
за един от най-добрите автори на
къси разкази в света.

Сборникът съдържа както някои от
белетристичните шедьоври на Чехов
като „Човекът в калъф“, „Дамата с
кученцето“, „Лекокрилата“, така и помалко известни негови разкази като
„Верочка“, „Княгинята“, „Агафия“, „Съпругата“, „Студент“. Особено място
е отредено на поетичната повест
„Степ“ и на повестта за еволюцията
на човешките чувства „Три години“.

„Палата номер 6“
Едновременно нихилистична и сърдечна, историята зад „Палата
номер 6“ почива върху едноименното произведение на Чехов, в
което психиатричният лекар става пациент в собственото си
лечебно заведение. Филмът перфектно илюстрира колко е лесно
да се превърнем в това, от което се боим най-много. Филмът е режисиран от тандема
Александър Горновский и Карен Шахназаров. Участват Владимир Илин, Алексей Вертков,
Александър Панкратов – Черний.
Гледайте на 17.10.2017 г. от 18:30 ч. в РКИЦ, ул. „Шипка“ 34 малка зала, вход свободен
Прожекцията ще бъде с български субтитри.

„Вуйчо Ваньо“
Гениалната творба на Чехов „Вуйчо Ваньо“ е мъдра история за
живота, любовта и отмъщението. Филмът на знаменития Андрей
Кончаловски е силно въздействащ и „защото най-силното у Чехов
не е битоописанието, а изразяването на универсални човешки
вътрешни пориви и подтици, старателно прикривани или неочаквано изразявани пред външния
свят”. Екранизацията е отличена с Jussi, NBR Award и Silver Seashell.
Гледайте на 18.10.2017 г. от 18:30 ч. в РКИЦ, ул. „Шипка“ 34 малка зала, вход свободен
Прожекцията ще бъде с български субтитри.

„Незавършена пиеса
за механично пиано“
Историята ни отвежда в началото на ХХ век и превръща
имението на вдовицата Анна Петровна в любовно гнездо, в
което двама души възобновяват отдавна изгубената си любов.
Екранизацията е отличена със Special David и Golden Seashell. Режисьор на филма е великият
Никита Михалков, главните роли са поверени на Александър Калягин, Елена Салавей.
Гледайте на 19.10.2017 г. от 18:30 ч. в РКИЦ, ул. „Шипка“ 34 малка зала, вход свободен
Прожекцията ще бъде с български субтитри.
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„Вечерята“
12 октомври, четвъртък, кино „Люмиер Lidl”, 18:00 ч.

„Дама пика“
13 октомври, петък, Зала България, 19:00 ч.

„Дюн на Ходоровски“
16 октомври, понеделник, кино „Одеон”, 20:30 ч.

„Изкуството е оръжие“
17 октомври, вторник, Дом на Киното, 18:00 ч.

„Изгубеният град Z“
18 октомври, сряда, Дом на киното, 20:00 ч.

„Бунтовник в ръжта“
19 октомври, четвъртък, кино „Люмиер Lidl”, 20:45 ч.

„Любимата формула на Професора“
20 октомври, петък, Дом на киното, 18:30 ч.

„Фортуната“
21 октомври, събота, кино „Люмиер Lidl”, 18:00 ч.

„По действителен случай“
22 октомври, неделя, кино „Одеон”, 20:15 ч.
От Jameson напомнят на феновете на култовото кино:
Първо правило на Jameson Cult FilmClub –
за Jameson Cult Film Club не се говори!
Второ правило на Jameson Cult FilmClub –
за Jameson Cult Film Club не се говори!
Следва продължение...

Неуморим визионер, пристрастен към концептуалното портретиране, Ивайло Петров ще
представи фотографска изложба със сюжети, вдъхновени от знакови сцени и филми от програмата
на кинолитературния фестивал „Синелибри” 2017. Изложбата се осъществява с любезното
съдействие на VIVACOM, спонсор на фестивала, и ще бъде подредена в съответните кинозали и
артпространства, както и на паната на Столична община в градинката на „Кристал”.

Люмиер Lidl

Одеон

Дом на киното

G8

Euro Cinema

вторник

сряда
19.30
Най-добри неприятелки

17.
10.

18.30
Измамените
20.30
Завръщане в Монтаук

18.00
Изгубеният град Z
20.45
Фортуната

18.00
Изкуството е оръжие

18.
10.

18.30
Истанбул Червен
21.00
Фортуната

18.30
Хомо Фабер
21.15
Измамените

19.
10.

18.30
Братовчедката Рейчъл
20.45
Бунтовник в ръжта

20.
10.

петък

събота
петък

събота

четвъртък

понеделник

19.30
Ще бягаш ли с мен

19.00
Вечерята

19.30
19.30
21.00
Ана Каренина.
Изгубеният град Z Предчувствие
за край
Съдбата на Вронски

18.30
Фортуната
20.30
Вечерята

19.00
“Дюн” на Ходоровски

19.00
Дама Пика

17,00
Моят живот
като тиквичка

18.15
Доня Флор и нейните
два масъпрузи
20.30
История на любовта
19.00
Ана Каренина.
Съдбата на Вронски

16.00
Моят живот като
тиквичка

18.00
По действителен
случай

19,30
Дневникът на
една камериерка

19.00
Дневна красавица

19.00
Предчувствие
за край

19.30
Тонио

18.00
Ще бягаш ли с мен
20.15
По действителен случай

18.30
“Дюн” наХодоровски

19.00
Една любов на Суан

18.30
Фортуната

20.00
Изгубеният град Z

18.15
Дама Пика
20,30
По действителен случай

18.30
Дневникът на една
камериерка

19.30
19.00
По действителен случай Изгубеният град Z

18.15
Предчувствие за край
20.30
Истанбул Червен

19.30
Всяка стена е врата

19.15
Любимата формула на
професора

19.30
Хомо Фабер

19.00
Дневна красавица

18.30
По действителен случай
21.00
Треска за лалета

18.00
Вечерята
20.15
По действителен случай

18.30
Любимата формула на
професора

19.30
Доня Флор и нейните
двама съпрузи

15.30
История на любовта
18.00 Фортуната
20.30 Светлина между
два океана
17.45
Ана Каренина.
Съдбата на Вронски
20.30
Изгубеният град Z

15.45 Доня Флор и нейните двама съпрузи
18.00
Дневна красавица
20.15 Слугинята
17.30
История на любовта
20.15
По действителен случай

18.00
21.00
По действителен случай Изгубеният град Z
20.45
Дневникът на една камериерка
18.00
18.00
Слугинята
Моят живот като тиквичка
19.30
Хомо Фабер

17.15
Ана Каренина. Съдбата на
Вронски
20.00
Една любов на Суан
18.30
Моят живот като тиквичка
20.00
“Дюн” на Ходоровски

19.30
По действителен
случай

21.00
Слугинята

19.30
Изгубеният
град Z

19.30
Изгубеният
град Z

21.00
Ана Каренина.
Историята на
Вронски

19.30
По действителен
случай

20.00 ч.
Всяка стена
е врата

21.00
По действителен
случай

19.30
Слугинята

20.00 ч.
Доня Флор и
нейните двама
съпрузи

21.00
Предчувствие
за край

19.30
Братовчедката
Рейчъл

20.00 ч.
“Дюн”
на Ходоровски

21.00
Бунтовник в
ръжта

19.30
Ана Каренина.
Съдбата на
Вронски

17,00
Изгубеният град Z
19,30
Светлина между
два океана

19.00
История на
любовта

19.30
АнаКаренина.
Историята на
Вронски

20.00 ч.
Еднал юбов
на Суан

19.30
Изгубеният
град Z

21.00
Ана Каренина.
Историята на
Вронски

19.30
По действителен
случай

19.00
Изгубеният град Z

19.00
Измамените

19.30
Най-добри
неприятелки

20.00 ч.
Историята на
прислужницата

19.30
По действителен
случай

21.00
Братовчедката
Рейчъл

19.30
Изгубеният
град Z

19.00
Моят живот като
тиквичка
20.30
По действителен случай
18.15
Една любов на Суан
20.30
Светлина между
два океана

18.00
Ана Каренина.
Историята на
Вронски

20.00 ч.
Хомо Фабер

19.30
Ана Каренина.
Историята на
Вронски

19.30
21.00
Изгубеният град Z Бунтовник
в ръжта

19.00
Светлина между
два океана

20.00 ч.
Дневникът на
една камериерка

18,00
Дневникът на една
камериерка
20.00
Вечерята
17,30
История на любовта
20,00
Всяка стена е врата

21.00
По действителен
случай

19.30
Ана Каренина.
Съдбата
на Вронски

13.
10.

петък

19.00
Най-добри неприятелки

18.30
Треска за лалета
20.45
Предчувствие за край

15.30
Историята на прислужницата
17.45 Ана Каренина.
Съдбата на Вронски
20.30 Бунтовник в ръжта
18.15
Златна възраст
20.30
“Дюн” на Ходоровски

12.
10.

14.
10.

събота

неделя

18.00
Дама Пика
20.30
Слугинята

19.00
Ана Каренина.
Съдбата на Вронски

19.00
Дневникът на една
камериерка

15.
10.

неделя

19.00
17.30
Светлина между два океана Завръщане в Монтаук
20.15
Изгубеният град Z

19.00
Дама Пика

19.30
Любимата формула на
професора

понеделник

17.45
Изгубеният град Z
20.30
По действителен случай

неделя

Cinema City Cinema City
Mall of Sofia Paradise Center

16.
10.

вторник

18.00
19.00
Историята на прислужницата Най-добри неприятелки
20.00
По действителен случай

22.
10.

Cine Grand
Park center

17.
10.
18.
10.

сряда

18.30
Тонио

21.
10.

Галерия
Сан Стефано

четвъртък

18.30
Измамените
20.30
Завръщане в Монтаук

16.
10.

Влайкова

19.
10.
20.
10.

петък

18.30
Бунтовник в ръжта
20.45
Братовчедката Рейчъл

15.
10.

СитиМарк

21.
10.

събота

19.15
Тонио

сряда

сряда

19.00
Истанбул Червен

четвъртък

18.15
Една любов на Суан
20.30
Братовчедката Рейчъл

14.
10.

РКИЦ

ул. „Шипка“34 Арт Център

11.
10

18.00
Вечерята
20.45
Измамените

12.
10.
13.
10.

Френски
институт

19.00
По действителен
случай

четвъртък

11.
10

Зала 1
НДК

22.
10.

неделя

Зала
България

ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ

ОФИЦИАЛНА БАНКА

ПАРТНЬОРИ

ОФИЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ

Embassy of Israel
SOFIA

SOFIA

