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иното обича Книгата открай време. Има нещо неустоимо в
нейната дълбочина, в тайната ѝ мъдрост, очите ѝ крият загадки, а устните ѝ нашепват истории. Тя отговаря плахо на
напористата му любов, страхува се, че ще остане неразбрана. Привикнала е към своята удобна самота. Обича тишината. А Киното
е гръмко, зрелищно, обича тълпите, светлината на прожекторите
и големите купони. Та какво би станало, ако между тези два свята
пламне любов? Когато между тях се настани хармония? Когато започнат да се допълват, да се разбират, да гледат в една посока? Тогава от любовта им ще се родят
шедьоври. И един фестивал. Синелибри. Брак по любов между К&К. Място, където те вървят ръка за
ръка и притихват прегърнати между редовете. А когато любовта трае повече от три години, е
време да запознаем и семействата, зрителите да станат и читатели, а читателите – и зрители.
Жаклин Вагенщайн, Директор Синелибри
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ИЪН МАКЮЪН е най-бляскавата фигура сред

МАРТИЧКА БОЖИЛОВА

ДАВИД ФОЕНКИНОС е

ЖУРИ
писател, интелектуалец, телевизионен продуцент и актьор. Постига
международно признание
с излизането на романа „Вечерята“, от който
само в Европа светкавич14 октомври, 19:00ч.
но са продадени над 1 милитературен клуб
лион екземпляра. На бъл„Перото"
гарски са издадени още
„Уважаеми господин М.“ „Одеса Стар” и „Вила с басейн“ - поредно доказателство за майсторството
на Херман Кох да обрисува човешки същества, чиято жестокост е скрита зад тънък воал от благоприличие.

известнен френски писател и носител на десетки
престижни отличия, а книгите му са преведени на повече от 40 езика. През 2014
г. в България излиза еле15 октомври, 19:00ч. гантният бестселър „Делилитературен клуб катност”, един от най-награждаваните и обичани
„Перото"
романи на писателя, екранизиран с участието на Одри Тоту. Същата година Фоенкинос печели награди „Рьонодо” и „Гонкур
на гимназистите”. На български са преведени още
„Спомените” и „Нашите раздели“. У нас излезе и „Загадката Анри Пик“.

АНДИ ДЕЛИАНА е из-

МАЙКЪЛ МАККЕЛ е ро-

вестен продуцент, сценарист, режисьор и актьор. Името му се свързва с филмите „Извън досег” (2011), „Амок” и „Завръщане към Q82” (2017),
кувейтска версия на култовата научнофантастична комедия „Завръщане в бъдещето” на Робърт Земекис. Делиана е изпълнителен продуцент на канадския хорър филм „Covenant” („Завет”) с участието на
Ник Смит, Питър Валдрон, Дилън Лойд, Кели Макдауъл.
Проектът „Перфектният гангстер” (2016) го поставя под светлините на прожекторите. Става дума за
документална продукция, базирана на книгата „Правилата на Готи” от Джордж Анастасия.

Животът. Накуп.

ден в Лондон през 1959 г.
Прочува се през 80-те като
автор на песни и изпълнител. През 1991 г. преживява
тежка катастрофа, която
се оказва катализатор за
промяна в кариерата му. В продължение на три години учи актьорско майсторство в института за
филмово и театрално изкуство „Лий Страсбърг”
и започва да се изявява на сцената в класически
роли. Впечатляваща е телевизионната му кариера.

11 октомври, 19:00 ч.
литературен клуб „Перото"

19 октомври, 20:00ч., кино Люмиер
21 октомври, 17:00ч., Френски институт
Прожекция на „Вила Амалия" в присъствието
на Беноа Жако.

БЕНОА ЖАКО

е прочут кинорежисьор и сценарист, една от легендите във френското кино. Роден
през 1947 г. в Париж, Беноа Жако има над 40 филма
като режисьор и над 25 като сценарист. Сред тях се
открояват заглавия като „Дневникът на една камериерка”, „Вила Амалия”, „Три сърца”, „До скоро виждане”,
„Недосегаемият”, „Тоска”. През 2005 г. Жако е член на
журито на 58-ия международен филмов фестивал в
Кан. Жако е носител и на отличия, които го приобщават към блестяща компания от киномайстори
като Аньес Варда, Андре Тешине, Ален Корно, Клод
Шаброл, Роман Полански.

Man at his best!

британските белетристи от своето поколение.
Автор е на 15 романа, преведени на над 30 езика,
от които 10 са издадени в България. Сред безспорните му шедьоври се нареждат „Дете във
времето“, „Невинният“, „Изкупление“, „На плажа
Чезъл“, „Амстердам“. Още първият му сборник с
разкази е отличен с наградата „Съмърсет Моъм”.
Носител е на „Букър“, „Фемина”, „Уитбред“, „Джеймс
Тейт Блак Мемориал Прайз“, Йерусалимската награда за свободата на индивида в обществото…
(Общо 6 пъти е номиниран за наградата „Ман Букър“ и 2 пъти за Международната награда „Ман
Букър“). Повечето от книгите му имат успешни
филмови адаптации по негов сценарий. „Изкупление“ е номиниран за „Оскар“ в 7 категории, включително за най-добър филм. Печели още 50 награди,
в т.ч. 2 награди „Златен глобус“. В киното Макюън
е работил с Антъни Хопкинс, Изабела Роселини,
Ема Томпсън, Даниел Крейг, Хелън Мирън, Рупърт
Евърет и други бележити актьори.

18 октомври, 19:00 ч.
Дом на киното

ДРОР МИШАНИ е израелски писател, роден през

1975 година в Холон, предградие на Тел Авив, където се развива действието на поредицата романи с главен герой инспектор Авраам. Първият от
тях, „Липсващото досие”, е преведен на повече от
15 езика и печели наградата за най-добър чуждоезичен криминален роман в Швеция, а също наградата
на читателите на френското издателство „Поен”.
„Липсващото досие” по безспорен начин разчупва
клишетата на жанра.

СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ

е съосновател на
„Агитпроп”, една от най-успешните български
продуцентски компании. Завършва класическата гимназия в София през 1990 г., след което учи
едновременно право в СУ и богословие. Заедно
с Борис Мисирков, Георги Богданов и режисьора Андрей Паунов развива първия си проект –
документалния филм „Георги и пеперудите”. На
най-престижния фестивал за документално кино
в света – IDFA в Амстердам, филмът печели голямата награда „Сребърен вълк”.

ХЕРМАН КОХ е виден

5

13. 10., 20:30 ч., Сити Марк Арт Център

ХОЛАНДСКА ГАЛАВЕЧЕР И ПРОЖЕКЦИЯ НА
ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ ЗА ХЕРМАН КОХ

АРЖЕТИНСКА ГАЛАВЕЧЕР. ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ФИЛМА ‚‚ ИМА ЛИ ЛЮБОВ, ИМА И ОМРАЗА"

Историята на Антонио Скармета е „изключително
емоционално и забавно приключение със завладяващи
персонажи и сюжет”. И с Венсан Касел в главната
роля! С присъствието и съдействието на Посолството на Бразилия.

Вярно ли е, че злото дреме във всеки от нас и че
по-важното е да не го захранваме? Премиерата на
документалния филм „Истинският Херман Кох” с Херман Кох на живо.

Филма, създаден по Биой Касарес и Силвина Окампо,
е ексцентричен трилър с непредвидима развръзка, в
който пародия прелива в романтична сатира. Защото човек не избира в кого да се влюби. Със съдействието и присъствието на Посолството на Аржентина в България.

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА CINELIBRI
В ПРИСЪСТВИЕТО НА ИЪН МАКЮЪН
10. 10., 19:00 ч., зала 1 на НДК

ПРЕМИЕРА НА ‚‚РЕВНОСТ” В
ПРИСЪСТВИЕТО НА ДАВИД ФОЕНКИНОС

Един от най-значимите съвременни белетристи и 14. 10., 17:00 ч., Френски институт
киносценаристи ще бъде удостоен с награда „СинеЕдин от най-вълнуващите френски писатели залибри” за цялостен принос. Зрелищна хореография и
става зад камерата, за да ни разкаже историята
видеомапинг ще дадат старт на Cinelibri 2018, а непона Натали, която попада в капана на абсурдната си
средствено след това ще се озовем „На плажа Чезъл”!
ревност. Давид Фоенкинос, сценарист и режисьор на
филма, лично ще открие премиерната прожекция.

ЛИТЕРАТУРНА СРЕЩА С БРИТАНСКИЯ
ПИСАТЕЛ, СЦЕНАРИСТ И ОБЩЕСТВЕНИК
ИЪН МАКЮЪН
11. 10., 19.00 литературен клуб ,,Перото”

СРЕЩА С АВТОГРАФ: ХЕРМАН КОХ И
ДЕМОНИТЕ В ЧОВЕШКАТА ДУША

Събитието предвижда представяне на цялостното 14. 10., 19:00 ч., литературен клуб ,,Перото”
творчество на писателя, превърнал се в икона на Авторът на „Вечерята” и „Вила с басейн” се завръща в
постмодернизма и хуманизма. Вход свободен.
България като член на журито на Cinelibri! Но няма как
да ви лишим от среща с автограф.

‚‚ДА СЕ ИЗГУБИШ НАРОЧНО”
СЪС СЛАВНИЯ ЕКИП НА
ЕДНОИМЕННИЯ УЕБСЕРИАЛ

ПРОЖЕКЦИЯ НА ‚‚8 МИНУТИ И 19 СЕКУНДИ”
И СРЕЩА С ЕКИПА НА ФИЛМА

Крис, Ясен и Анастас ще ни изтръгнат от делничния
водовъртеж, като ни потопят в уникално приключение! Оказва се, че не можеш да се изгубиш нарочно,
така както не можеш да се намериш случайно.

Един филм омнибус, съставен от шест късометражни новели на Георги Господинов, одухотворени на екрана от шестима даровити режисьори! В кино Люмиер слънцето ще изгрее по лицата на виновниците за
този прекрасен експеримент.

ОФИЦИАЛНА ПРЕМИЕРА НА
‚‚БЕЗКРАЙНАТА ГРАДИНА” И
СРЕЩА С ЕКИПА НА ФИЛМА

СРЕЩА С АВТОГРАФ: ДАВИД ФОЕНКИНОС –
ЕДИН ПИСАТЕЛ ЗАД КАМЕРАТА

11. 10., 19:00 ч., Дом на киното

12. 10., 19:00 ч., кино Люмиер

15. 10., 19:00 ч., кино Люмиер

15. 10., 19:00 ч., литературен клуб ,,Перото”

Той знае, че и в най-безнадеждните мигове се съдър-

Казват, че „Безкрайната градина” е безкрайна поезия, жа обещание. Да четеш Давид Фоенкинос, е като да
най-нежният съвременен български филм. Има само един поливаш чувствата си с жива вода, за да не секва
начин да проверите дали обещанието за нежност не е желанието никога.
измислица. Елате на официалната премиера на филма!

БЕРГМАНИЯ: ГАЛАВЕЧЕР В ЧЕСТ
НА ЛЕГЕНДАРНИЯ РЕЖИСЬОР
13. 10., 19:00 ч., зала ,,България”

През 2018 г. светът отбелязва 100-годишнината от
рождението на Ингмар Бергман. Каним ви на изискана
галавечер с документалния филм на журналиста Георги Тошев с участието на звездата Лив Улман и музика от филмите на Бергман, изпълнена от оркестъра
на Софийска филхармония!

ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА
16. 10., 19:00 ч., зала 1 на НДК

Престижното международно жури ще излъчи най-добрата екранизация на годината измежду 9 филма в
конкурсната програма. Непосредствено след обявяването на победителите и връчването на наградите ще се състои премиерна прожекция на „Човекът,
който уби Дон Кихот” на Тери Гилиъм!

17. 10., 18:00 ч., Сити Марк Арт Център

ФИНЛАНДСКА ГАЛАВЕЧЕР

20. 10., 19:00ч. Дом на киното

17. 10., 19:30 ч., Сити Марк Арт Център
Един баща остава сам с новородено бебе и ще се опита да оцелее сам в „женския свят”, за да спаси живота на детето, пък и своя живот… Прожекцията ще
бъде съпроводена с фотографската изложба „Тайната памет на костюма“ (репрезентации на финландската идентичност в ранното финландско кино).

ПРОЖЕКЦИЯ НА ‚‚ВИЛА АМАЛИЯ”
В ПРИСЪСТВИЕТО НА БЕНОА ЖАКО

ПРЕМИЕРА НА ФИЛМА И КНИГАТА
21. 10., 17:00 ч., Френски институт
‚‚ЛИПСВАЩОТО ДОСИЕ”. СПЕЦИАЛЕН ГОСТ:
„Животът между жените и мъжете е непрекъсната
ДРОР МИШАНИ
буря. Понякога, твърде рядко, в красиви случаи мълни-

18. 10., 19:00 ч., Дом на киното
ята наистина пада, наистина убива. Това е любовта.”
Венсан Касел и Ромен Дюри са зашеметяващ тандем Когато автор като Паскал Киняр срещне режисьор
в екранизацията на романа на Дрор Мишани! Нашуме- като Беноа Жако, резултатът е „Вила Амалия”. А люлият израелски писател лично ще представи българ- бовта носи чертите на Изабел Юпер!
ското издание на психологическия си трилър и ще ни
разкаже как е посрещнал своя смайващ успех.
ПРОЖЕКЦИЯ НА ‚‚АДРИАНА”

ИРЛАНДСКА ГАЛАВЕЧЕР
18. 10., 19:00 ч., кино Люмиер

И СРЕЩА С ЕКИПА НА ФИЛМА
22. 10., 19:00ч., Дом на киното

Две разтърсващи в красотата и трагизма си изповеди, два лични дневника, белязани с много страсти, с
много любов, предателства и скръб. Те са в основата
на „Тайното писание” с Руни Мара и Ванеса Редгрейв.
Със съдействието и присъствието на Посолството
на Ирландия в България.

Незавършеният роман на Димитър Димов „Роман без
заглавие” и романът „Адриана” на дъщеря му Теодора
Димова са преплетени във филмовия разказ на Петър
Попзлатев. Актьори като Жанет Спасова, Ирмена
Чичикова, Деян Донков, Владимир Карамазов няма как
да ви оставят равнодушни.

ПРЕМИЕРА НА ‚‚ЕВА”. СПЕЦИАЛЕН ГОСТ:
БЕНОА ЖАКО

ЯПОНСКА ГАЛАВЕЧЕР,
ДНИ НА ЯПОНСКАТА КУЛТУРА

19. 10., 20:00 ч., кино Люмиер

Той е брилянтен кинорежисьор и сценарист, емблематична фигура във френското кино с 65 филма зад
гърба си. Беноа Жако пристига в София, за да открие
българската премиера на филма „Ева” – екранизация
по Джеймс Хадли Чейс!

23. 10., 19:00ч., Сити Марк Арт Център
Премиера на филма „Тони Такитани” – една поетична,
модерна рефлексия върху отчуждението, вдъхновена
от разказ на Харуки Мураками. Тони е японският „човек без качества”. А творчеството на Мураками е
калейдоскоп на „прекършените прегръдки“ на настоящето.

ПРОЖЕКЦИЯ НА ‚‚СБОГОМ, КРАЛИЦЕ МОЯ”
В ПРИСЪСТВИЕТО НА БЕНОА ЖАКО
ПРЕМИЕРА НА ‚‚УЕСТУД: ПЪНКАРКА,
20. 10., 19:00 ч., Френски институт
ИКОНА, АКТИВИСТКА”

Ако има филм, с който името на Беноа Жако се асоциира светкавично, без трепет и колебание, това е
„Сбогом, кралице моя”. Пищна, същевременно зряла и
деликатна творба с цял венец от отличия с Леа Сейду и Даян Крюгер в главните роли.
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24. 10., 19:00ч., Дом на киното

Вивиан, неуморната. Ококорено дете, пораснало, преди да подреди света. „Толкова дива, толкова непокорна. Но със златно сърце. Което, естествено, в крайна
сметка я спасява.” Такава вечер ви очаква. Вечер като
никоя друга.

СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ

СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ

БРАЗИЛСКА ГАЛАВЕЧЕР

Х

РЕКЛАМА

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.I 14 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината.

10-24 октомври 2018

ОТКРИВАНЕ

Англия, шейсетте години на XX век, малко преди
сексуалната революция. Едуард и Флорънс току-що са се оженили и отиват да прекарат първата си брачна нощ в хотел на брега на морето.
Двамата имат различен социален произход и различни интереси. Но са млади, влюбени един в друг
и... девствени. И точно тази девственост им
създава проблем. Едуард е обзет от нетърпение
и безпокойство, а Флорънс се пита ще преодолее
ли страха си и отвращението. Следват ретроспекции, проникновено изследване на миналото, на
семействата, детството, младежките години,
всичко това редувано с почти натуралистични
сцени от настоящето – в хотела на плажа Че-
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зъл, където двамата
неотклонно и неотменимо се приближават
към съдбата си. Има
ли нещо в детството на младата жена,
което да обяснява
състоянието й, има
ли нещо в характера
на Едуард, което да
оправдава нетърпението му? И как ще
завърши тази необичайна
брачна нощ?

На плажа Чезъл
Базиран на най-продавания роман на големия британски писател Иън Макюън, филмът ни връща в
Англия през 1962 година. Романтичната идилия на млада двойка се сблъсква с представите за сексуална свобода и натиска на обществените порядки, а това превръща първата им брачна нощ в
дискомфортно и почти съдбовно преживяване. Възможно ли е причината да е някакъв травматичен
опит? А може би различията в произхода на Флорънс и Едуард и вменените им социални предразсъдъци
рефлектират върху физическата интимност? Нищо в началото на тази история не подсказва как ще
завърши необикновената брачна нощ.

Да знаеш.
Да се забавляваш.

10 октомври, 19:00 ч. зала 1 на НДК
13 октомври, .......... ч., Парк
14 октомври, ……., Дом на киното
14 октомври, ........ ч., Арена
16 октомври, ........ ч., Евро Синема
17 октомври, .......... ч., Културен център G8
18 октомври, 18:30 ч., кино Одеон
20 октомври, …...... ч., РКИЦ
21 октомври, .......... ч., Ринг Мол

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

На плажа Чезъл (Великобритания 2017),
On Chesil Beach, 110 мин.
Жанр: драма, романс
Режисьор: Доминик Кук
Сценарист: Иън Макюън
По романа на Иън Макюън
В ролите: Сърша Ронан , Самюел Уест, Емили
Уотсън, Ан-Мари Дъф, Били Хоул и др.
Език: английски
Субтитри: български

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.I 14 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината.

10-24 октомври 2018

НАГРАЖДАВАНЕ

Провинциалният благородник Дон Кихот прекарва
цялото си време в четене на рицарски романи. Те
толкова завладяват съзнанието му, че накрая започва да се отъждествява с техните герои. Яхнал дръгливия си кон Росинант и съпроводен от
верния си оръженосец Санчо Панса, той тръгва да
се бори срещу несправедливостта... „Дон Кихот“ е
най-значимата творба на Мигел де Сервантес и
оказва огромно влияние върху развитието на фикцията. Романът е преведен на всички съвременни
езици, появява се в стотици издания, има множество интерпретации и в други области на изкуството. Името на Мигел де Сервантес Сааведра
е синоним на безсмъртието, а неговият герой
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Дон Кихот - на всепобеждаващия човешки
дух. Създавайки великия си роман, Сервантес прекрачва
във вечността, защото неговият рицар преминава през
столетията, озарен от божествената лудост на
своя хуманизъм надежда, с която дарява
поколенията.

Човекът, който уби Дон Кихот
Актьорите Джонатан Прайс и Адам Драйвър се превъплъщават в образите на Дон Кихот и Санчо Панса.
Циничен рекламист на име Тоби заминава за Испания. По време на снимки среща циганка, която му дава
копие на някакъв странен филм. Тоби се отправя на път, но един възрастен испански обущар, който си
въобразява, че е Дон Кихот, го обърква с оръженосеца Санчо Панса. За режисьора на реклами илюзията и
реалността стават неразличими. По пътя от днешен Лондон към Ла Манча от XVII век, в хода на едно
комично и все по-сюрреалистично приключение, Тоби е принуден да се изправи срещу трагичните последици от един филм, който е направил на младини.
Дали Тоби ще си възвърне човечността? Може ли Дон Кихот да се спаси в лудостта си, без да е обречен
на смърт? И дали любовта ще покори света?

25 години в ефира на България

Награди и номинации:
2018 Номинация от Филмовия фестивал в
Мюнхен за най-добър международен филм

11 октомври,........ ч., Kултурен център G8
13 октомври,..........ч., Евро Синема
14 октомври, 18:30 ч., кино Одеон
16 октомври, 19:00 ч., зала 1 на НДК
17 октомври, 18:30 ч., Френски институт
19 октомври, 21:00 ч., кино Одеон
19 октомври, ............. ч., Дом на киното
21 октомври, 18:30 ч., кино Люмиер

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

Човекът, който уби Дон Кихот (Испания, Великобритания, Франция, Португалия, 2018),
The Man Who Killed Don Quixote, 132 мин.
Жанр: приключенски, комедия, драма
Режисьор: Тери Гилиъм
Сценаристи: Тери Гилиъм, Тони Грисони
По мотиви от романа „Дон Кихот” на Мигел де
Сервантес
В ролите: Адам Драйвър, Джонатан Прайс,
Стелан Скарсгард, Олга Куриленко, Серхи Лопес,
Джорди Мола, Жоана Рибейро, Роси де Палма и др.
Език: английски, испански
Субтитри: български

БИОГРАФИЧНИ
СПЕЦИАЛНА ВЕЧЕР
ФИЛМИ

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.I 14 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината.

Лив Улман. Къщата на спомените
Този филм е плод на една специална среща - с иконата на норвежкото кино Лив Улман. Магнетична актриса, муза и спътница
в живота на Ингмар Бергман, тя става известна с блестящите
си превъплъщения в цяла поредица от филми на шведския гений –
„Персона“ (1966), „Часът на вълците“ (1968), „Срамът“ (1968), „Шепот
и викове“ (1972), „Сцени от един семеен живот“ (1973), „Есенна соната“ (1978). Играе и в театъра, а от началото на 90-те години
режисира няколко филма, сред които „Trolösa“ (2000) по сценарий на
Ингмар Бергман.

Лив Улман. Къщата на спомените
(България, 2018), Liv Ullmann. The House of
Memories, 50 мин.
Жанр: документален
Сценарист и режисьор: Георги Тошев
Оператор: Румен Василев
В ролите: Лив Улман
Език: български
14 октомври, ........... ч. , Културен център G 8
20 октомври, ........ ч., СУ / Галерия
Добрите в новините

10-24 октомври 2018
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Най-важното е, че
заедно отиваме на
фестивала.

УниКредит Булбанк - официална банка на фестивала

Банка за важните неща.

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.I 14 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината.

Ще се видим там горе
Ноември 1918 г. Няколко дни преди Примирието войникът Едуар Перикур, талантлив художник, обезобразен на бойното поле, спасява живота на Албер Маяр, бивш счетоводител. Двамата мъже нямат нищо
общо помежду си освен войната. След края на военната касапница двамата едва свързват двата края.
Лейтенант Прадел пък, за да забогатее и направи ремонт на наследственото си имение, се възползва
от държавните поръчки, за да пренася разпръснатите по полето мощи на войниците в държавни гробища, като при случай пълни ковчезите с пръст и дори с костите на германски войници.
Съдбите на тримата се преплитат, а покрай тях се появяват образите на сестрата и бащата на
Едуар, на чаровното момиченце Луиз, на любимата на Албер…

За да не изчезне добрият вкус

Награди и номинации:
2018 Пет награди „Сезар” за: най-добър
адаптиран сценарий (Албер Дюпонтел),
кинематография (Венсан Матиас), костюми
(Мими Лемпицка), дизайн на продукцията (Пиер
Кефелеан) и режисура (Албер Дюпонтел)
2018 Осем номинации за „Сезар” за: най-добър
филм, най-добър актьор (Албер Дюпонтел),
най-добра актриса в поддържаща роля
(Мелани Тиери), най-добър актьор в поддържаща роля (Нилс Арструп), най-добър актьор
в поддържаща роля (Лоран Латиф), най-добра
оригинална музика (Кристоф Жулиен), монтаж
(Кристоф Пинел) и най-добър звук.

Този роман не е криминале, не е хорър трилър,
този роман е истинско произведение на високата литература, което ви завладява с антивоенния си плам, със социалната си критика, но
и с оригиналния си език, със сдържания хумор – и
с уникалната способност на автора да ви държи в напрежение като в най-напрегнатите си
сюжети.

те организират гениална измама – продават
несъществуващи проекти за паметници на
всички, които искат да
почетат паметта на
загиналите във войната…

Пред вас са трима герои след края на Първата
световна война: Едуар Перикур, талантлив художник и син на богат баща, който го отхвърля
заради неговата хомосексуалност, Албер Маяр,
параноичен скромен счетоводител, способен на
голямо приятелство, и лейтенант Анри Прадел,
кариерист, способен на убийство, каквото и извършва, за да постигне целите си. След примирието едва оживелият Албер и тежко раненият
Едуар се препитават в Париж. За да оцелеят,

През 2013 г. романът „Ще се видим
там горе” получава
наградата „Гонкур”,
както и Наградата за предпочитания от книжарите роман, Наградата за
най-добрия френски роман за годината от сп.
„Лир”, Наградата на „Франс Телевизион”, италианската литературна награда „Рафаело Бриньети”,
плюс още няколко награди, общо девет.
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Това не е поредният роман за Голямата война, а текст за меркантилното следвоенно време,
в което се смесват една необикновена романтична история с далеч неблестящата реалност.”
„Разтърсващ, завладяващ роман за най-доброто и най-лошото в човешката природа.”
„Най-добрият роман на годината. Роман, който дълго ще помните.”

11 октомври, 19:00 ч., кино Люмиер
13 октомври,......... ч. кино Влайкова
14 октомври, ........ ч., РКИЦ
14 октомври, ........ ч., Ринг Мол
16 октомври, .......... ч., Дом на киното
17 октомври, 20:30 ч., кино Одеон
19 октомври, .......... ч. , Парк
19 октомври, …...... ч., Културен център G 8
20 октомври, …...... ч., Арена
21 октомври, ........ ч., Евро Синема

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

Ще се видим там горе (Франция, Канада, 2017),
See You Up There (оригинално заглавие:
Au revoir là-haut), 117 мин.
Жанр: криминална драма
Режисьор: Албер Дюпонтел
Сценаристи: Албер Дюпонтел, Пиер Льометр
По романа на Пиер Льометр
В ролите: Албер Дюпонтел, Нахуел Перес
Бискаяр, Лоран Лафит, Нилс Арструп, Мелани
Тиери и др.
Език: френски
Субтитри: български

10-24 октомври 2018

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.I 14 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината.

8 минути и 19 секунди
„Ако още си тук, значи слънцето не е спряло. Или поне не за теб, не сега”, казва ни трейлърът на филма
с черно-белите кадри на Цочо Бояджиев и музиката на Георги Дончев от Nasekomix.
В „Обащиняване“ Петър Вълчанов разказва за сирак, който е припознал баща си в едно дърво, докато
в „Дъщеря на Кристина Грозева“ героят пътува във влака с парцалена кукла, която представя за свое
дете. „Старецът и морето“ на Надежда Косева наблюдава възрастен човек, който се разделя с живота,
за да запази дома си, а „Закъснелият дар“ на Владимир Люцканов показва как един Дядо Коледа, пристигнал твърде късно, може да те отдалечи от теб самия. В „Лицата от последните дни“ на Любомир Младенов пред камера за пръв път застава фотографът Симон Варсано, който обикаля улиците с обектив
в минутите преди нощта да настъпи завинаги. И Теодор Ушев е тук с Кристин, която маха от влака –
филм, който пита имаме ли право да се месим в нечий живот, макар и само с едно помахване…
8 минути и 19 секунди (България 2018),
8 minutes and 19 seconds, 90 мин.
Жанр: късометражни новели
Режисьори: Кристина Грозева, Петър Вълчанов,
Любомир Младенов, Надежда Косева, Теодор
Ушев, Владимир Люцканов
Сценарист: Георги Господинов
По разкази на Георги Господинов от сборника
„И всичко стана луна”
В ролите: Ирмена Чичикова, Симон Варсано,
Цветан Алексиев, Христо Димитров-Хиндо,
Светлана Янчева, Иван Бърнев, Таня Шахова,
Китодар Тодоров, Иван Савов и др.
Език: български
Доза вдъхновение всеки ден!

12 октомври, …...... ч., Културен център G 8
14 октомври, .......... ч., Евро Синема
15 октомври, 19:00 ч., кино Люмиер
21 октомври, ........ ч., СУ / Галерия
24 октомври, ..........ч., кино Влайкова

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.I 14 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината.

Корнелиус, виещият мелничар

10-24 октомври 2018
Един ден Гунар Хутунен се появява изневиделица
в едно финландско село, където купува местната
мелница. Човекът мели зърното на съселяните
си, отваря и дъскорезница, влюбва се в Санелма, младата съветничка към местния кръжок по
зеленчукопроизводство… Човек като човек. Но с
една странност – когато е обзет от много силни
чувства, когато е ядосан или радостен, бесен или
щастлив, Хутунен вие срещу Луната. Това си му е
начинът да даде израз на душевното си състояние. И понеже една странност влече втора, и понеже повечето хора не понасят чуждото различие,
не след дълго мелничарят е обявен за луд и става
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обект на (почти) всеобща
ненавист. Така започват
неприятностите му. Но
те няма да ви разплачат.
„Мелничарят, който виеше
срещу Луната” е роман с
нетипичен главен герой,
написан с типичната
жизнерадостна усмивка
на един изключителен
творец, спечелила му
милиони почитатели
по цял свят.

Когато мелничарят Корнелиус решава да построи вятърна мелница на едно планинско възвишение в
района на малко селце, дори не допуска, че неговото честно и неподправено присъствие ще наруши
обществения ред. Но Корнелиус демонстрира такава мощна енергия, че скоро поражда безпокойство
у своите съселяни. Единствено красивата Кармен изглежда способна да го възприеме такъв, какъвто
е, дори когато вие през нощта, обзет от сила, която не е в състояние да контролира… Режисьорът
Ян Льо Кьолек успява да внуши амбивалентността на човешката природа и на света изобщо, в който
страданието съжителства с необятна красота. (Лоранс Реймонд)

Награди и номинации:
Награда на публиката от фестивала в
Белфорт

ДЕЛ

Когато всяко добро дело има значение!

13 октомври 19:00 ч., Френски институт
15 октомври, ......... ч., Дом на киното
21 октомври, 20:45 ч., кино Одеон

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

Корнелиус, виещият мелничар (Франция,
Белгия 2017),
Cornelius, the Howling Miller, 107 мин.
Жанр: драма, комедия
Режисьор: Ян Льо Кьолек
Сценаристи: Жан-Люк Гадет, Дейвид Елкаим,
Гладис Марсиано, Ян Льо Кьолек
По романа „Мелничарят, който виеше срещу
луната” на Арто Паасилина
В ролите: Бонавантюр Гакон, Анаис Демустие,
Гюстав Керверн, Дени Лаван, Кристоф Пау
Език: френски
Субтитри: български

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.I 14 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината.

10-24 октомври 2018

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Впуснете се в един уникален роман, който пренася читателя в извънградско имение, но около него
има мистерия, която Чарлз Хауърд ще се опита
да разплете.
Три поколения от фамилия Леонидис живеят заедно в голямо извънградско имение. Когато Аристи
Леонидис, главата на семейството, е отровен,
подозренията падат върху много по-младата му
вдовица. Второто убийство обаче озадачава всички. Дали наистина убиецът е член на
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семейството? Или заплахата идва отвън?
Чарлз Хауърд се съмнява във всички членове
на семейство Леонидис. Той ги познава
добре и е убеден, че
сред тях няма невинни.

Чудноватият дом
В края на Втората световна война Чарлз се среща в Египет със София Леонидис, която е от богато
семейство. Тя се връща в Англия, но между двамата започва усилена кореспонденция. След две години
Чарлз се прибира, решен да се ожени за момичето. Докато е в Англия, той разбира за смъртта на дядото на София, който е бил крупен бизнесмен, противен човек и патриарх на семейството. Лекарят
потвърждава, че смъртта е дело на убийство. Подозренията падат върху младата жена на 87-годишния богаташ. Съпругата е заподозряна в твърде близки отношения с внука на мъртвеца. С делото
се ангажира бащата, който заема пост в Скотланд Ярд, а неговият син трябва да остане в къщата,
където всеки може да е убиецът.

Усещане за Жена

13 октомври, 17:00 ч., кино Люмиер
13 октомври, ....... ч., кино Арена
14 октомври, ........ ч., Парк
20 октомври, .......... ч. , Ринг Мол

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

Чудноватият дом (САЩ, 2017),
The Crooked House, 115 мин.
Жанр: мистерия, криминална драма
Режисьор: Жил Паке-Брене
Сценаристи: Джулиан Фелоус, Тим Роуз Прайс,
Жил Паке-Брене
По романа на Агата Кристи
В ролите: Макс Айрънс, Стефани Мартини,
Глен Клоуз, Кристина Хендрикс, Терънс Стамп,
Джулиан Сандс, Джилиан Андерсън, Кристиан
Маккей, Аманда Абингтън
Език: английски
Субтитри: български

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.I 14 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината.

10-24 октомври 2018

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

За инспектор Авраам, полицейски служител в
едно телавивско предградие, работата изпълва целия му живот. Той си остава полицай дори
когато не е на служба и има тайно хоби: да
разкрива грешните ходове, които предлагат
авторите на криминални романи. И ето че един
на пръв поглед банален случай, изчезването на
шестнайсетгодишен младеж, поставя на изпитание способностите му. В семейството и в
обкръжението на момчето сякаш всички са се
наговорили да премълчават или да крият истината, принуждавайки го стъпка по стъпка, от
заблуда към заблуда, да се домогва до нея и в
края на краищата да я приеме, колкото и болезнена да е тя.
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Липсващото досие на израелския писател Дрор
Мишани по безспорен начин разчупва клишетата
на жанра. Интригата се
разгръща постепенно,
следвайки не ритъма
на литературата, а на
живия живот, и изправя читателя пред вечния въпрос за невинността и вината, за
признанието и разкаянието.
До неочакваната развръзка, която идва като
гръм от ясно небе.

Липсващото досие
Шестнайсетгодишният Офер напуска дома си една сутрин, за да отиде на училище, но изчезва безследно. Полицейският инспектор Авраам решава да го открие, още повече че момчето е на възрастта
на собствения му син, с когото е в доста проблематични отношения. Но се оказва, че колкото повече
научава за Офер и неговия живот, толкова повече се отдалечава от истината. Има само един мъж,
съседът на момчето, който е силно мотивиран да съдейства. Но дали странната история на съседа
ще помогне на разследването?

Ние познаваме града и споделяме историите му с теб.

13 октомври, ........ ч., Ринг Мол
15 октомври, 18:30 ч., кино Одеон
16 октомври, 18:30 ч., Френски институт
18 октомври, ......... ч., Дом на киното
20 октомври, …...... ч., Арена
21 октомври, .......... ч., Парк

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

Липсващото досие (Франция, Белгия 2018),
Black Tide (оригинално заглавие: Fleuve Noir),
113 мин.
Жанр: трилър
Режисьор: Ерик Зонка
Сценаристи: Ерик Зонка, Лу Синьоле
По романа на Дрор Мишани
В ролите: Венсан Касел, Ромен Дюри, Сандрин
Киберлен, Чарлс Бърлинг и др.
Език: френски
Субтитри: български

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.I 14 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината.

10-24 октомври 2018
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СЪВРЕМЕННИ
КОНКУРСНА ПРОДУКЦИИ
ПРОГРАМА

Ани е вложила петнайсет години от живота си в предпазливия
и леко завеян Дънкан, но ето че съдбата ѝ поднася неочаквано
предизвикателство. Време е за промяна. Ще последва ли сърцето си и Тъкър - саможивият американски рокгерой, превърнал се в легенда за своите почитатели по целия свят? Или ще
остане да чака истинската, дълбока, възпламеняваща любов
във ветровитото крайбрежно градче Гулнес, където живее и
където никога нищо не се случва?
Остроумна и нежна, „Джулиет гола” ще ви трогне по един дълбок и неочакван начин. Това е Ник Хорнби в най-бляскавата си
форма.

Джулиет гола

Джулиет гола (САЩ, 2018),
Juliet, Naked, 105 мин.
Жанр: комедия, музикална драма
Режисьор: Джеси Перец
Сценаристи: Тамара Дженкинс, Евгения Перец,
Фил Алден Робинсън, Джим Тейлър
По романа на Ник Хорнби
В ролите: Роуз Бърн, Итън Хоук, Крис О‘Доуд,
Джими О. Янг, Лили Нюмарк, Джиана Теа и др.
Език: английски
Субтитри: български
Новините без компромиси!

12 октомври, 18:00 ч., кино Люмиер
13 октомври, 21:30 ч., кино Люмиер
14 октомври, 17:00 ч., кино Люмиер

18 октомври, 20:45 ч., кино Одеон
22 октомври, 18:30 ч., Френски културен
институт

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

„Джулиет гола” разказва историята на Ани, търпеливата приятелка на Дънкан, и нейния невероятен
трансатлантически романс с Тъкър Кроу – някога известен и уважаван, сега позабравен композитор.
Оказва се обаче, че Дънкан също е обсебен от музиката... и от таланта на Кроу.

БИОГРАФИЧНИ
КОНКУРСНА ПРОГРАМА
ФИЛМИ

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.I 14 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината.

Обещанието на зората
„Обещанието на зората“ е базиран на едноименната автобиографична книга на Ромен Гари, писана,
когато вече е на 45 години. В нея той разкрива изключителната роля на майка му в неговия живот, от
целия текст струи много любов и неподражаемо чувство за хумор.
От детството му в Полша към юношеството в Ница, студентските години в Париж и тежкото
обучение като пилот по време на Втората световна война този трагикомичен филм разказва
историята на Ромен Гари, един от най-големите френски писатели.
Никога повече в този живот жена няма да ви обича като нея... С майчината обич животът още на
зазоряване ви дава обещание, което така и никога не спазва. Подир нея сте принудени до края на
живота си да дъвчете сухоежбина. След това всеки път, когато жена ви вземе в прегръдка и ви
притисне до сърцето си, това са просто съболезнования. И човек все се връща да скимти на гроба на майка си като изоставено псе. Никога повече, никога повече, никога повече... Още с първия
светлик на зората сте получили много ярък урок по обич и си носите учебника.“

Награди и номинации
2018 Номинации за „Сезар“ за най-добра актриса (Шарлот Генсбург), най-добър адаптиран сценарий
(Ерик Барбие, Мари Ейнар), костюми (Катрин
Бушард), дизайн на продукцията (Пиер Ренсон)
2018 Номинация за награда „Люмиер“ за най-добра актриса (Шарлот Генсбург)

Сайт за кино ентусиасти от кино ентусиасти

Първата подробна биография на Ромен Гари,
дело на Доминик Бона, представя всички перипетии, белязали бурния живот на автора на една
от най-забележителните литературни мистификации, наречена Емил Ажар. Роден в Москва
през 1914 г. в бедно еврейско семейство, прекарал детството си във Вилно и Варшава, а юношеството в Ница, младият и амбициозен Роман
Кацев прави своите първи стъпки на литературното поприще в навечерието и по време на
Втората световна война, когато по призива на
генерал Дьо Гол се сражава като боен пилот в
Африка и Европа. След войната изпълнява дипломатически мисии в редица страни, включително
в България, където изживява едни от най-вълнуващите моменти на своята дипломатическа
кариера. Гари е единственият френски писател,
получил два пъти наградата „Гонкур“ под различни псевдоними. Необикновена личност и изключително даровит творец, със своите романи
той оставя ярка следа във френската и светов-
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ната литература и до днес е
един от най-превежданите
в чужбина френски автори.
Животът на Ромен Гари от
първия до последния ден
е едно неспирно приключение, което авторката
на биографията Доминик
Бона успява да превърне в
история, не по-малко интересна от който и да
било роман на писателя.
Първият роман на Ромен Гари, излязъл на
български език, е „Европейско възпитание“ (1946).
По това време писателят е съветник в посолството на Франция в София. Става известен
на широката читателска публика у нас с „Животът пред теб“ и „Голям гальовник“, но редом
с тях на български език са преведени повечето
негови творби: „Обещанието на зората“, „Сияние на жена“, „Големият дрешник“, „Хвърчилата“,
„Европа“, „Корените на небето“, „Терзанията на
цар Соломон“ и др.

13 октомври, ......... ч., РКИЦ
15 октомври, 18:30 ч., Френски институт
22 октомври,........ ч., Евро Синема

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

Обещанието на зората (Франция 2017 ),
Promise at Dawn (оригинално заглавие: La
promesse de l‘aube), 131 мин.
Жанр: биографичен, драма, романс
Режисьор: Ерик Барбие
Сценаристи: Ерик Барбие, Мари Ейнар
По романа на Ромен Гари
В ролите: Пиер Нине, Шарлот Генсбург, Дидие
Бурдон, Жан-Пиер Дарусен, Катрин Маккормак
Език: френски
Субтитри: български

10-24 октомври 2018

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.I 14 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината.

10-24 октомври 2018

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Чайка” е била за мен винаги най-притегателната от Чеховите пиеси. Въобще Чехов (колкото
и нескромно да звучи) е авторът, който ми е
най-близък. Предполагам, че не се лъжа, като си
мисля, че начинът, по който Чехов вижда хората, света, нещата от живота, съвпада с моето виждане. А по-конкретно, Чехов ми е близък
с полифоничния си поглед. Камерата му не следи
събитието, както е примерно при Шекспир, а е
с няколко гледни точки и до високото слага ниското. Винаги има някаква паралелност и тази
паралелност ми е особено близка. Тези контрасти: високо – ниско, силно – слабо, голямо - малко,
правят внушенията много по-значими, отколкото значението на произнесените думи.
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И това е театърът!
А защо точно „Чайка”? Това е една фундаментална пиеса с
комплекс от вечни
теми. Това е пиеса за любовта, за
смъртта, за творчеството. И още конфликтът между поколенията,
родители-деца.
Всичко най-съществено
е тук, за най-глобалните неща е тази пиеса и
те са вплетени в тяхната органична връзка...
Крикор Азарян

Чайка

Чайка (САЩ, 2018),
The Seagull, 98 мин.
Режисьор: Майкъл Мейър
Сценарист: Стивън Керъм
По пиесата на Антон Павлович Чехов
В ролите: Сърша Ронан, Елизабет Мос, Анет
Бенинг, Брайън Денехи
Език: английски
Субтитри: български

Всичко за киното

12 октомври, 19:00 ч., кино Одеон
13 октомври,.........ч., Евро Синема
14 октомври, 19:00 ч. кино Люмиер
17 октомври, 18:30 ч., кино Одеон

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

Актрисата Ирина Аркадина, синът ѝ Константин и значително по-младият ѝ приятел, писателят Борис Тригорин, гостуват през лятото на брат ѝ Пьотр в уединено имение в провинцията. Страстите
постепенно се нажежават, разговорите не стихват. Свободолюбивата Нина Заречная, чувствителна
девойка от съседно имение, се запознава с Тригорин и се влюбва. Но и синът на Ирина изпитва чувства
към нея…

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.I 14 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината.

10-24 октомври 2018
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СЪПРУГА
ТА
как да се грижат
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„Съпругата” е може би най-амбициозната и значима книга на Мег Уолицър до момента. Мъдра,
проницателна и увличаща история за една жена,
принудена да се изправи срещу всичко пожертвано в миналото, за да постигне живота, който
иска. Или който си е мислела, че иска… Съпругът
ѝ е един от бележитите романисти в Америка
и е напът да получи най-високото литературно
отличие. Той е от мъжете, които владеят света,

КОНКУРСНА ПРОГРАМА
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Съпругата
Двама съпрузи пътуват към Стокхолм, където се очаква мъжът да бъде удостоен с Нобелова награда
за литература. Зад всеки велик мъж стои някоя още по-велика жена и вие сте напът да се запознаете
с нея. Тя е Джоан Касълман – високоинтелигентна и все още поразително привлекателна жена,
съвършената предана съпруга. В продължение на четиресет години е жертвала собствения си талант,
мечти и амбиции, за да бъде полезна на съпруга си Джо и невероятната му литературна кариера.
Пренебрегвала е изневерите и извиненията му – елегантно, с чувство за хумор. В навечерието на
връчването на Нобеловата награда - перла в короната на една грандиозна кариера, Джоан ще се
изправи срещу най-голямата жертва в живота си. И срещу най-голямата тайна на своя съпруг.
„Съпругата” е проникновено, емоционално и забавно пътешествие – същински празник на
женствеността, саморефлексията и вътрешното освобождение.

Защото обичаме кино

11 октомври, 18:30 ч., Френски институт
12 октомври, 17:00 ч., кино Одеон
13 октомври, 19:00 ч., кино Одеон
14 октомври, 21:00 ч., кино Люмиер
19 октомври, 18:00 ч., кино Люмиер

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

Съпругата (Швеция, САЩ, Великобритания 2017),
The Wife, 100 мин.
Жанр: драма
Режисьор: Бьорн Рунге
Сценаристи: Джейн Андерсън
По романа на Мег Уолицър
В ролите: Глен Клоуз, Хари Лойд, Кристиан
Слейтър, Франсис Макдорманд, Джонатан
Прайс, Макс Айрънс и др.
Език: английски
Субтитри: български

СЪВРЕМЕННИ ПРОДУКЦИИ

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.I 14 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината.

10-24 октомври 2018
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Пенелъпи Фицджералд разказва историята на една жена, която се изправя срещу привидно любезната, а всъщност безмилостна власт, за
да постигне целта си. Действието се развива в Англия през 1959 година.
Главната героиня е Флорънс Грийн, вдовица със свободен дух. Оставила
мъката зад гърба си, тя поема огромен риск, за да отвори книжарница
в задрямалото крайморско градче Хардборо. Все пак успява да разбуди
своите съграждани, не без помощта на „Лолита” на Набоков и „451 градуса
по Фаренхайт” на Бредбъри. Решението за книжарницата обаче се превръща в политическо минно поле. И въпреки че намира съюзник в лицето
на г-н Бръндиш, сам страдащ от задушливата атмосфера в селището,
Флорънс си спечелва и немалко врагове.

Книжарницата
В малък измислен град в Англия през 1959 година една жена решава да отвори книжарница въпреки
съпротивата на местната власт. Флорънс Грийн (Емили Мортимър) е вдовица с напредничаво мислене,
която дави скръбта си в работа. Борейки се с апатията в крайморския град Хардборо, тя разработва
книжарничка, в която предлага най-добрата литература на деня, включително скандалния роман на
Набоков „Лолита” и „451 градуса по Фаренхайт” на Рей Бредбъри. Това предизвиква културен шок в селището, в което нищо не е мръднало от векове. Неин съюзник става мистър Бръндиш (Бил Наи), също
потиснат от застоялата атмосфера. Но ето че се появяват яростни врагове в лицето на други
собственици на магазинчета, както и властната мисис Гамарт (Патриша Кларксън).

Награди и номинации

Общо 12 награди и 31 номинации, включително:

2018 Три награди „Гоя” за: най-добър филм,
най-добър режисьор (Изабел Койшет) и
най-добър адаптиран сценарий (Изабел
Койшет)
2018 Пет CEC награди за: най-добър филм,
най-добър режисьор, най-добър адаптиран

Винаги най-добрата музика

сценарий, най-добра кинематография (ЖанКлод Ларийо), най-добра поддържаща мъжка
роля (Бил Наи)
2018 Награда „Роза на Сант Жорди” за
най-добър испански филм
2018 Награда „Хосе Мария Форке” за най-добър филм
2018 Три CEC номинации за: най-добра актриса (Емили Мортимър), монтаж (Бернат
Арагонес), музика (Алфонсо де Вилалонга)
2018 Девет номинации „Гоя” за: най-добра
актриса в главна роля (Емили Мортимър),
най-добър актьор в поддържаща роля (Бил
Наи), най-добър саундтрак (Алфонсо де
Вилалонга), най-добра оригинална песен,
най-добра кинематография, най-добър монтаж, костюми, директор на продукцията,
артистичен директор.
2018 Две награди „Гауди” и десет номинации

11 октомври, 18:15 ч., кино Одеон
12 октомври, …….., Културен център G 8
14 октомври, ........ ч., Ринг Мол
20 октомври, 18:45 ч., кино Люмиер
20 октомври, .......... ч. , Парк
21 октомври, .......... ч., Арена
24 октомври, 18:30 ч., Френски културен
институт

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

Книжарницата (Испания, Великобритания,
Германия 2017), The Bookshop, 113 мин.
Жанр: драма
Режисьор: Изабел Койшет
Сценаристи: Изабел Койшет
По романа на Пенелопе Фитцджералд
В ролите: Емили Мортимър, Бил Най, Патриша
Кларксън, Хънтър Тримейн, Джеймс Ланс и др.
Език: английски
Субтитри: български

Катастрофалният артист
„Катастрофалният артист” е заснет в чест на радостта и лудостта от създаването на филми и проследява шантавите приключения на ексцентричния кинаджия Томи Уизо и неговия най-добър приятел, актьора Грег Сестеро. Двамата
неподлежащи на описание аутсайдери се местят в Лос Анджелис и се опитват да
реализират холивудската мечта, като решават да направят техен си, собствен
пълнометражен филм. За съжаление, начинанието им се превръща в гротескна
продукция. А крайният резултат е един „култово лош” филм със заглавие The Room
(Стаята). Най-големият филмов провал на всички времена.
Катастрофалният артист (САЩ 2017),
The Disaster Artist, 104 мин.
Жанр: биографична драма, комедия
Режисьор: Джеймс Франко
Сценарий и адаптация: Скот Нюстадер,
Майкъл Х. Уебър, Грег Сестеро, Том Бисел
По книгата „Катастрофалният артист:
Моят живот в стаята. Най-великият лош
филм, правен някога”
В ролите: Джеймс Франко, Дейв Франко, Сет
Роугън, Алисън Бри, Ари Грейнър, Джош Хъчърсън, Джаки Уийвър
Език: английски
Субтитри: български
Награди и номинации
Общо 23 награди и 63 номинации, включително

2018 Номинация за „Оскар” за най-добър адаптиран сценарий
2018 Награда „Златен глобус” за най-добра мъжка роля в мюзикъл или комедия (Джеймс Франко)

2018 Номинация „Златен глобус” за най-добър
филм в категория „Мюзикъл или комедия”
2017 Две награди „Капри” – за актьорско
майсторство (Джеймс Франко) и най-добър
адаптиран сценарий
2017 Награда на Обществото на филмовите
критици в Детройт за най-добър актьор
2017 Награда на Асоциацията на филмовите
критици в Джорджия за най-добър адаптиран
сценарий
2017 Награда на Асоциацията на филмовите
критици в Сан Диего за най-добър адаптиран
сценарий
2017 Холивудска филмова награда за сценарий
на годината
2017 Две награди от Международния кинофестивал в Сан Себастиан – за най-добър филм и
най-добър актьор
13 октомври, 21:00 ч., Дом на киното
19 октомври, 19:00 ч., кино Одеон
21 октомври, ........ ч., Културен център G8

Сайт за необикновени пътешественици

10-24 октомври 2018

Неподчинение
Любовта е акт на неподчинение. "
Една жена се връща обратно в общността, която я е отхвърлила десетилетие по-рано заради „греховно” влечение. Но страстта се завихря
отново, а зрителят става свидетел на блестящо кинематографично
изследване на границите на вярата и сексуалността.
След смъртта на отчуждения си баща равин Ронит (Рейчъл Уайз) се
завръща от Ню Йорк в ортодоксалното еврейско общество в Северен
Лондон. Това е мястото, където е отраснала. Още с пристигането си
тя предизвиква полемики заради интереса си към Ести (Рейчъл Макадамс), нейна приятелка от детинство.

Неподчинение
(Ирландия, Великобритания, САЩ, 2017),
Disobedience, 114 мин.
Жанр: драма, романс
Режисьор: Себастиан Лейло
Сценарий и адаптация: Себастиан Лейло, Ребека Ленкиевиц
По романа на Наоми Алдърман
В ролите: Рейчъл Макадамс, Рейчъл Уайз, Алесандро Нивола, Антон Лесер, София Браун, Бернандо Сантос, Кара Хорган и др.
Език: английски
Субтитри: български

Музиката е всичко.
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СЪВРЕМЕННИ ПРОДУКЦИИ

СЪВРЕМЕННИ ПРОДУКЦИИ

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.I 14 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината.

Награди и номинации:
2018 Номинация за „Dragon” приз в международния конкурс на филмовия фестивал в Гьотеборг
11 октомври, 20:30 ч., кино Одеон
13 октомври, …….... ч., Културен център G8
19 октомври, 22:00 ч., кино Люмиер
20 октомври, 21:00 ч., кино Одеон
21 октомври, 16:15 ч., кино Люмиер

10-20 октомври 2018
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СЪВРЕМЕННИ ПРОДУКЦИИ

СЪВРЕМЕННИ ПРОДУКЦИИ

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.I 14 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината.

Ревност
„Ревност“ е елегантна френска романтична комедия, която ни вкарва
в объркания свят на Натали. Наскоро развелата се преподавателка
внезапно започва да изпитва гняв към всекидневните си проблеми
и накрая пропада в капана на собствената си ревност. Френският
режисьор, сценарист и писател Давид Фоенкинос за пореден път изгражда многопластов персонаж, който се бори с демоните си. Разводът провокира у Натали озлобление към бившия ѝ съпруг, остри
търкания с най-добрата ѝ приятелка и непоносима ревност към
собствената ѝ дъщеря – изящна красавица, която едва на 18 години
се превръща в професионална балерина. Филмът поставя въпросите
дали ревността не е отчаяние, прикрит гняв, несигурност или просто жажда за внимание.

Ревност (Франция, 2017),
Jealous (оригинално заглавие: Jalouse), 102 мин.
Жанр: комедия, драма
Режисьори: Давид Фоенкинос,
Стефан Фоенкинос
Сценаристи: Давид Фоенкинос,
Стефан Фоенкинос
В ролите: Карин Виар, Дара Томбфор, Ан Дорвал,
Бруно Тодескини и др.
Език: френски
Субтитри: български

Сайтът за твоята книга

Награди и номинации:
2018 Номинация за награда „Сезар” за най-добра актриса (Карин Виар)
2018 Номинация за „Кристален глобус” за
най-добра актриса (Карин Виар)
2018 Номинация за награда „Люмиер” за най-добра актриса (Карин Виар)
14 октомври, 17:00 ч., Френски институт
18 октомври, 18:30 ч., Френски институт
23 октомври, ......... ч., Дом на киното

Вечерята
Филмът разказва реалистичната, спираща дъха история на двама
братя, техните семейства и отношенията помежду им. Когато синът на единия брат и дъщерята на другия се оказват замесени в
смъртта на бездомна жена, напрежението между двете семейства
започва да расте. Изниква въпросът ще защитят ли родителите
своите деца, или ще ги принудят да се изправят лице в лице с последствията. Колко далеч можеш да стигнеш в желанието да защитиш
детето си?
Вечерята (Италия 2014),
The Dinner (оригинално заглавие: I Nostri
Ragazzi), 92 мин.
Жанр: драма
Режисьор: Ивано де Матео
Сценаристи: Валентина Ферлан, Ивано де
Матео
По романа „Вечерята” на Херман Кох
В ролите: Алесандро Гасман, Джована Мезоджорно, Джакопо Олмо Антинори, Лидиа Витале, Барбора Бобулова, Луиджи Ло Кашио и др.
Език: италиански
Субтитри: български

Награди и номинации:
2015 Номинация „Давид ди Донатело” (Давид на
младежта) за режисьора Ивано де Матео
2014 Четири награди от кинофестивала във
Венеция, в т.ч. за режисьора Ивано де Матео и
за най-добър актьор (Джакопо Олмо Антинори)
2014 Награда „Сребърна лента” на италианските филмови журналисти за най-добър актьор
(Алесандро Гасман)
2014 Награда FICE за най-добра актриса (Барбора Бобулова)
16 октомври, ........ ч., Културен център G8
18 октомври, …...... ч., Евро Синема
20 октомври, …...... ч., кино Влайкова

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.I 14 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината.

10-24 октомври 2018

СЪВРЕМЕННИ ПРОДУКЦИИ

Първият игрален филм на Виктор
Божинов е екранизация по едноименния роман на Милен Русков, оценен с
Европейска награда за литература.

11 октомври, …….... ч.,
Евро Синема
20 октомври, .......... ч.,
Дом на киното
22 октомври,........ ч.,
Културен център G 8

Безкрайната градина
Съвременна градска драма, под чиято повърхност се крият невидими светове и се раждат неочаквани чувства."
Животът на Филип е разпределен между приятелката му Соня, брат му Виктор и работата му
като пиар специалист. Но всичко това се променя в деня, в който среща Ема – странно момиче,
затворено в свой собствен свят. В този свят най-важното нещо е една тайнствена градина...
На пръв поглед Филип има всичко – успешна кариера, луксозен дом и красива приятелка. Той продължава
да се грижи за брат си Виктор години след смъртта на родителите им. Виктор е чувствителен и
уязвим и прекарва времето си, помагайки на Ема в нейния цветарски магазин.

Безкрайната градина (България, 2017),
The Infinite Garden, 90 мин.
Жанр: драма, романтичен
Режисьор: Галин Стоев
Сценаристи: Галин Стоев, Яна Борисова
По мотиви от пиесата „Приятнострашно” на
Яна Борисова
В ролите: Мартин Димитров, Глория
Петкова, Димитър Николов, Елица Матева,
Никола Анастасов
Език: български
Награди и номинации:
2018 Наградата на Съюза на българските филмови дейци от фестивала „Любовта е лудост"

Истории от женското сърце

12 октомври, 20:15 ч., кино Люмиер
13 октомври, ........ ч., Ринг Мол
13 октомври, ........ ч., СУ / Галерия
14 октомври, ........ ч., кино Влайкова
16 октомври, 21:00 ч., кино Одеон
17 октомври, .......... ч., Дом на киното
18 октомври, …...... ч., Културен център G 8
19 октомври, .......... ч. , Арена
19 октомври, .......... ч. , Евро Синема
21 октомври, .......... ч., Парк

Преплитайки исторически факти
и художествена измислица, „Възвишение” ни връща в 1872 г., когато
Димитър Общи осъществява Арабаконашкия обир, а сред сподвижниците му са Гичо и Асенчо – полуреволюционери, полуразбойници, които
получават задача лично да предадат писмо на Левски.
Издирването на Апостола се превръща в трагикомично
приключение с нюанси на „револуция“, което събира букет от
цветисти възрожденски образи под лозунга „наша свобода
от нас зависва“.

Извън пътя

14 октомври, ......... ч.,
СУ / Галерия
21 октомври, .......... ч.,
кино Влайкова

Успешен в миналото драматург, изгубил творческото си вдъхновение и
тръпката от брака, броди с джипа
си сред красотата на българските
планини. По време на един от преходите застаряващият творец
среща прелестна муза на прага на
женствеността. Близостта между
55-годишния Стефан и 19-годишната Салия, която търси душата
си без посока, прераства в силна
привързаност. Платоничната им
връзка се движи по ръба на бръснача
и причинява дълбоко страдание на
дългогодишната предана съпруга на
драматурга, актрисата Лидия.

СЪВРЕМЕННИ ПРОДУКЦИИ
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Аз съм ти, Адриана
Неапол във воали
В Неапол, един град, разкъсван от магия и суеверия, лудост и рационалност, мистерия обгръща
съществуването на Адриана - жена, връхлетяна от внезапна любов и станала жертва на сурово
престъпление. Ферзан Йозпетек рисува поетичен портрет на Неапол, гарниран с щрихи от Фелини.
И все пак любовта е центърът на тази покоряваща и честна история за куража, емоционалните
лабиринти и културните различия.
Неапол във воали (Италия 2017),
Naples in Veils (оригинално заглавие: Napoli
Velata), 113 мин.
Жанр: трилър
Режисьор: Ферзан Йозпетек
Сценаристи: Ферзан Йозпетек, Джиани Ромоли, Валя Сантела
В ролите: Алесандро Борхи, Джована Мезоджорно, Пепе Бара, Ана Бонато, Изабела Ферари, Луиза Раниери, Лоредана Каната, Мариа
Пиа Калцоне и др.
Език: италиански
Субтитри: български
Награди и номинации:
2018 Две награди „Давид ди Донатело” за
най-добра кинематография и за дизайн на
продукцията
2018 Девет номинации „Давид ди Донатело” за
най-добър режисьор (Ферзан Йозпетек), дизайн
Life is Beautiful

на костюми (Алесандро Лаи), най-добра актриса
(Джована Мезоджорно), най-добър актьор (Алесандро Борхи), най-добър актьор в поддържаща
роля (Пепе Бара), най-добра актриса в поддържаща роля (Ана Бонато), музика, звук и грим
2018 Награда „Сребърен Св. Георги” от Московския международен кинофестивал за най-добра
актриса (Джована Мезоджорно)
2018 Номинация „Сребърен Св. Георги” от
Московския международен кинофестивал за
най-добър режисьор
2018 Две награди „Golden Ciak” за дизайн на
продукцията и костюми
2018 Награда „Сребърна лента” на италианските филмови журналисти за най-добра кинематография (Джан Филипо Кортичели)

17 октомври, 19:00 ч., кино Люмиер
20 октомври, …...... ч., Евро Синема
21 октомври, ........ ч., Културен център G8

Една обява за работа среща 24-годишната студентка Юра с възрастната Адриана, наследила състоянието на своя богат баща. Срещата
променя съдбите на двете жени. Младата Юра постепенно се привързва към Адриана, която търси не просто сродна душа и спасение от
самотата, а и изкупление за тежката вина, която я преследва през
целия ѝ живот. Докато Юра е сирак от дете, през 30-те години на ХХ
век Адриана е била светска жена и е вкусила от всички удоволствия в
опита си да избяга в илюзиите. Срещата на двете жени не е случайна: минало и настояще се свързват в един живот. Посредством два
необикновени женски образа филмът внушава метафизичната идея
за повторяемостта във времето, тъй като изкушенията, на които е
изложена човешката душа, винаги са едни и същи.
Аз съм ти, Адриана (България, 2012),
I am You, Adriana, 119 мин.
Жанр: драма, романтичен
Режисьор: Петър Попзлатев
Сценаристи: Владимир Ганев, Стефан Коспартов, Мирела Иванова
По „Роман без заглавие” на Димитър Димов и
„Адриана“ на Теодора Димова
В ролите: Жанет Спасова, Ирмена Чичикова,
Миляна Ленак, Деян Донков, Захари Бахаров,
Владимир Карамазов, Михаил Билалов, Ованес
Торосян, Владимир Пенев и др.
Език: български

на журито и Награда на критиката
2013 Три награди на Българската филмова
академия: за режисура (Петър Попзлатев),
най-добра актриса (Жанет Спасова) и за
музика (Калин Николов)
2013 Осем номинации от Фестивал на
любовните филми (Монс) – конкурсна
програма: за най-добър филм, актриса в
главна роля (Ирмена Чичикова), актьор в
главна роля (Деян Донков), актриса в поддържаща роля (Жана Стоянович), сценарий,
операторско майсторство, сценография и
костюми

Награди и номинации:
2013 Пет награди от Фестивала на българския
филм „Златна роза“ във Варна: за режисура
(Петър Попзлатев), за най-добра женска роля
(Жанет Спасова и Ирмена Чичикова), за костюми (Боряна Семерджиева), Специалната награда

12 октомври, ……...... ч., Евро Синема
13 октомври,........ ч., Културен център G 8
19 октомври, .......... ч., Ринг Мол
20 октомври, .......... ч., Парк
21 октомври, .......... ч., Арена
22 октомври, ...........ч., Дом на киното
23 октомври,............ч., кино Влайкова
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Вила Амалия

(Франция, Швейцария, Италия 2009),
Villa Amalia, 94 мин.

Кой не е мислил да зареже всичко: връзка, общество, професия.
Това избира една жена след изневяра. Пренебрегвайки различията и причините, тя не ревнува и не лекува, а бяга, за да търси
друга връзка - със самата себе си.

Ева
Отчаянието, лъжата и двойният стандарт в отношенията са на фокус в този филм, чиято загадъчна
атмосфера ще ви опияни. Неспособен да намери вдъхновение, младият жиголо Бертран открадва ръкопис от умиращ клиент. Година по-късно се събужда като драматург и се нанася в луксозен парижки
апартамент. Единственият проблем е, че всички са в очакване на следващата му творба. Появявайки
се на репетиция на „своята” първа, хитова пиеса, която сега обикаля провинцията, измамникът среща
Ева, елитно момиче на повикване, което ще обсеби и съсипе живота му.

Ева (Франция, Белгия 2018),
Eva, 100 мин.
Жанр: драма, романс
Режисьор: Беноа Жако
Сценаристи: Беноа Жако, Жил Торан
По романа на Джеймс Хадли Чейс
В ролите: Изабел Юпер, Гаспар Юлиел,
Джулия Рой, Марк Барбе, Ришар Бери и др.
Език: френски
Субтитри: български
Институция в пресата

Награди и номинации:
2018 Номинация за „Златна мечка” за найдобър филм от Международния кинофестивал
в Берлин
13 октомври, 21:00 ч., кино Одеон
19 октомври, 20:00 ч., кино Люмиер
23 октомври, 18:30 ч., Френски институт
24 октомври, ..........ч., Евро Синема

Режисьорът Беноа Жако разказва без обяснения, далече от позата на разпитващия, който отговаря на въпросите на зрителя.
Оставя неизвестното на наблюдението, понякога в детайли,
които косвено намекват за ситуацията - хладен дом, механични
жестове, избледнели чувства, пасивност… Но не и чувство на
обреченост.

21 октомври, 17:00 ч.,
Френски институт

Сбогом, кралице моя

(Франция, Испания 2012 ), Farewell My Queen
(оригинално заглавие: Les adieux à la reine), 100 мин.

Действието се развива между позлатените покои на благородниците и крайните квартали на онези, които ги обслужват, а
филмът много точно отразява духа на времето. Беноа Жако
брилянтно улавя страсти, поквара, случайни погледи на благородство и в крайна сметка, целия хаос в двора на Мария-Антоанета през първите дни на Великата френска революция. Една от
придворните дами на Мария с привидно невинен маниер умело си
проправя път към благоволението на господарката си, докато
съдбата не я подхвърля в съвсем различна посока.

Вече знаеш

47

СЪВРЕМЕННИ ПРОДУКЦИИ

СЪВРЕМЕННИ
КОНКУРСНА ПРОДУКЦИИ
ПРОГРАМА

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.I 14 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината.

20 октомври, 19:00 ч.,
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Да се изгубиш нарочно: Филмът

Червено, твърде червено

Едно пътешествие без GPS-и, карти и хотели. Може би не можеш да се изгубиш нарочно, така
както не можеш да се намериш случайно. А ние се намерихме. Намерихме дом… "
На границата между безгрижието и отговорния живот трима приятели решават да прекарат последното си лято като тийнейджъри, пътувайки без план сред най-затънтените кътчета на България. Купуват стара „жигула”, стягат раниците и се впускат в сурово приключение, в което всичко,
което може да се обърка, се обърква. Къпане в реки, спане при непознати баби и закусване сред чифтокопитни животни. Приключение, в което, губейки себе си по пътя, пак се намираш у дома. По филма
се пише книга и ще излезе на пазара през пролетта на 2019.

След 25 години във Франция, се връщам в България с камера в ръката и едно главозамайващо съмнение: ами ако семейството ми е сътрудничило на Държавна сигурност? Ако родителите ми са част
от тези „червени боклуци”, срещу които народът протестира? Започвам да разследвам, готова на
всичко. Приключението ми се превръща в трагикомична одисея, която смесва шпионски екшън със
семеен филм. По филма се пише книга и ще излезе на пазара през пролетта на 2019.

Да се изгубиш нарочно (България, 2018),
To be lost on purpose, 113 мин.
Жанр: документален уебсериал
Режисьор: Крис Захариев
В ролите: Крис Захариев, Ясен Атанасов и
Анастас Шипков
Език: български
11 октомври, ………. Дом на киното
13 октомври, ........ ч., СУ / Галерия
17 октомври, .......... ч., Културен център G8
23 октомври, .........ч., Евро Синема
24 октомври, ..........ч. , Сити Марк Арт Център

Българският сайт за кино

Исках да снимам приключението си докато го изживявам, и да използвам всички снимачни уреди,
които можех да намеря: мобилни телефони, скайп, сплитскрийн, камери за наблюдение… Исках да
наблюдавам не само реакциите на близките си, но и моите собствени като дъщеря и режисьор:
докъде можеш да стигнеш в името на истината и на киното? Отвъд политическите въпроси
исках да уловя невероятната борба между две поколения, които се опитват да се разберат.”
Божина Панайотова

Червено, твърде червено
(Франция, България, 2018),
I see red people (оригинално заглавие: Je Vois
Rouge) 83 мин.
Жанр: документален
Режисьор: Божина Панайотова
Сценарист: Божина Панайотова
Език: български

Награди и номинации:
2018 Филмът е селектиран в панорамата на
Берлинале
15 октомври, ...........ч., Културен център G8
22 октомври, ........... ч., кино Влайкова

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.I 14 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината.
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Треската Феранте

Колет
Колет показва на какво е способна една жена, за да избегне контрола на своя
съпруг и да заяви себе си като творец. Действието се развива в зората на
модерната епоха. Сидони Габриел Колет е млада жена със селски произход,
която се омъжва за харизматичен парижанин с доминантен характер.
Четиринайсет години по-голям от нея, той е назован единствено с малкото име Уили. Благодарение на своя кръг от покровители, тя е въведена
в бохемските среди, а това изостря творческия ѝ апетит. Нетърпелив да
осребри таланта ѝ, Уили я убеждава да започне да пише романи, които ще
бъдат издадени от негово име. Феноменалният успех на поредицата „Клодин”
превръща Уили в знаменитост, а Колет и Уили в първата модерна двойка
знаменитости.

Колет (Великобритания, САЩ, Унгария 2018),
Colette, 111 мин.
Жанр: биографична драма
Режисьор: Уош Уестморлънд
Сценаристи: Ричард Глатцър, Ребека Ленкиевиц, Уош Уестморлънд
По действителната история на френската
писателка Колет
В ролите: Кийра Найтли, Доминик Уест, Елинор Томлинсън, Фиона Шоу, Рей Пантаки и др.
Език: английски
Субтитри: български

12 октомври, ........., Дом на киното
13 октомври, .........., Парк
14 октомври, ........ ч., Арена
16 октомври, 19:00 ч., кино Люмиер
21 октомври, 18:30 ч., кино Одеон
21 октомври, .......... ч., Ринг Мол

Избягай в света на киното и книгите

Филмът проследява историята на един изключителен успех –
пътешествието започва от уличките на Неапол и стига до
Америка. Ще надникнем в творчеството на Елена Феранте, ще
почувстваме местата и хората, героите на нейните романи
през погледа на едни от най-ярките личности на нашето съвремие. Ще вървим по стъпките на Елена и Лила, за да разбулим
мистерията на тяхното бурно приятелство… Впрочем неаполитанската тетралогия директно препраща към Шарлот
Бронте: огромен bildungsroman на женската психика в автобиографичен режим. Както казва един рецензент: „Кой друг освен
жена би се осмелил с незначителен изглед за успех да изпълни
цели три тома с историята на едно женско сърце?“. Ето защо
никой никога не се е съмнявал, че зад името Елена Феранте се
крие жена.
Треската Феранте (Италия, 2017),
Ferrante Fever, 74 мин.
Жанр: документален филм
Режисьор: Джакомо Дурси, Бепе Гало
В ролите: Роберто Савиано, Джонатан Фразен,
Елизабет Страут, Лиза Лукас и други
Език: италиански
Субтитри: български

16 октомври, 19:30 ч., кино Одеон
20 октомври, ........... ч., Дом на киното
23 октомври, .........ч., Kултурен център G8

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.I 14 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината.
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Мери Шели
Покоряваща готическа приказка за любовната авантюра между
поета Пърси Биш Шели и 18-годишната Мери Уолстънкрафт Годуин. Двойката отива на гости при лорд Байрон, който по това
време живее недалеч от Женевското езеро. Лятото се случва
дъждовно и младежката компания е принудена да прекарва повече от времето на закрито в разговори и четене. Именно тук
писателката, известна като Мери Шели, започва да пише своя
страховит роман за Франкенщайн, тласната от бурния романс
с харизматичния поет и философ.

Мери Шели (САЩ, Великобритания, Люксембург
2017 ), Mary Shelley, 120 мин.
Жанр: биографичен, драма, романс
Режисьор: Хайфа ал-Мансур
Сценаристи: Хайфа ал-Мансур, Ема Йенсен
В ролите: Ел Фанинг, Мейзи Уилямс, Стивън Дилейн, Дъглас Бут, Том Стъридж, Бел Поули, Бен
Харди и др.
Език: английски
Субтитри: български

Филми. Събития. Личности.

12 октомври, 21:00 ч., кино Одеон
13 октомври, ........ ч., кино Арена
14 октомври, ........ ч., Парк
20 октомври, .......... ч. , Ринг Мол
21 октомври, ...........ч., Дом на киното

Истинският Херман Кох
Херман Кох е един от най-продаваните и най-превеждани холандски писатели в света. Самият той
е известен като любезен и благ човек, но неговите
също толкова очарователни герои често се оказват
неморални същества. Какво говори това за техния
„баща”? Приятели и роднини на писателя разговарят
с режисьора Питер Верхоф, опитвайки се да обяснят
„енигмата” Херман Кох. Кое е истинското лице на
този толкова успешен творец?

Истинският Херман Кох (Холандия, 2017),
Truly Herman Koch, 55 мин.
Жанр: документален филм
Режисьор: Питер Верхоф
В ролите: Херман Кох
Език: холандски
Субтитри: български

15 октомври, ...........ч. Евро Синема
17 октомври, ............ч. , Сити Марк Арт Център
24 октомври, .........ч., Kултурен център G

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.I 14 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината.
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Уестуд: пънкарка, икона, активистка
Грандама на британската мода, една от най-влиятелните фигури в световните модни среди, кралица на пънк модата, жива легенда, икона на нашето време… В продължение на десетилетия медии и коментатори увенчават името на неподражаемата дизайнерка с хвалебствени определения.
Ала може би онова, което толкова дълго я държи на върха, е нейната нестандартна, екстравагантна природа на вечна бунтарка, непобираща се в
норми и рамки. С изкусните си умения и с неукротима фантазия тя показва
как изкуството на обличането може да променя облика и мисленето на
човека и на света. Чувствителна към пулса на обществото, със същото
усърдие и страст Уестуд се изявява и като политическа активистка, ангажирана със социални и благотворителни каузи.
Уестуд: пънкарка, икона, активистка
(Великобритания, 2018), Westood:
Punk, Icon, Activist, 83 мин.
Жанр: документален филм
Режисьор: Лорна Тъкър
В ролите: Вивиан Уестуд
Език: английски
Субтитри: български
Награди и номинации:
2018 Номинация за Голямата награда на
журито от филмовия фестивал в Сънданс
Българска национална телевизия

14 октомври, 21:00 ч., кино Одеон
20 октомври, 21:00 ч., кино Люмиер
24 октомври, .........ч., Дом на киното

Щастливият принц
„Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно за него”, казва един от най-бележитите драматурзи на
късновикторианската епоха. През 1895 г. Оскар Уайлд е осъден на две години каторжен труд за непристойно
поведение и хомосексуализъм. След излизането си от затвора се установява в Париж, където се препитава
с оскъдна помощ от семейството си. Рупърт Евърет разказва неразказаната история за последните, трагични дни от живота на Уайлд – човек, който наблюдава собственото си поражение от иронична дистанция
и се отнася към трудностите, застрашаващи живота му, с хумор и безпристрастие.

Щастливият принц (Германия, Белгия,
Великобритания, Италия 2018),
The Happy Prince, 105 мин.
Жанр: биографичен, историческа драма
Режисьор: Рупърт Евърет
Сценарист: Рупърт Евърет
По действителната история на ирландския
писател, поет и драматург Оскар Уайлд
В ролите: Рупърт Евърет, Колин Фърт, Емили
Уотсън, Том Уилкинсън, Беатрис Дал, Колин
Морган и др.
Език: английски, италиански, френски
Субтитри: български

Награди и номинации:
2018 Награда за най-добра продукция (Йорг
Шулце, Филип Крьозер), Баварски филмови
награди
2018 Номинация за награда „Теди” за найдобър филм от Международния кинофестивал в Берлин
2018 Номинация за награда в злато за костюми (Маурицио Миленоти, Джовани Казалнуово), Германски филмови награди
12 октомври, 22:00 ч., кино Люмиер
13 октомври, 17:00 ч., кино Одеон
14 октомври, .......... ч., Евро Синема
20 октомври, 19:00 ч., кино Одеон
21 октомври, 21:00 ч., кино Люмиер
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20 октомври, ........ ч.,
СУ / Галерия

Най-мълчаливият български дисидент проговаря. Той е медицински фотограф, състезател по водна топка, романтик, любимец на жените.
За една нощ се превръща в арестант с простреляни крака, враг на
тоталитарния режим. Казва се Симон и е жертва на политическата
полиция. Берлинската стена пада, но Симон Варсано отказва да стане
герой. Чак три десетилетия по-късно историята се завръща с един
секретен филм на комунистическата Държавна сигурност. Предстои
среща с младостта, среща с надеждите и илюзиите. И отново среща:
Симон срещу страха.

Всички четат Валери Петров

Да се превърнеш в Астрид
Филмът осветлява малко познатата история около появата на най-непокорното и луничаво момиче в литературата - Пипи Дългото чорапче. Като
тийнейджърка в консервативна Швеция (20-те години на миналия век)
Астрид Линдгрен, тогава все още Астрид Ериксън, се впуска в любовна афера с шефа си – главен редактор на местен вестник. Впоследствие забременява от него, а той е женен… Астрид е принудена да направи тежък избор,
от който извлича не един житейски урок. Това е първата кинобиография на
световноизвестната писателка, чиито герои са любими на малки и големи
в почти 100 страни по света.

Да се превърнеш в Астрид (Швеция, Дания
2018), Becoming Astrid (оригинално заглавие:
Unga Astrid), 123 мин.
Жанр: биографична драма
Режисьор: Перниле Фишер Кристенсен
Сценаристи: Ким Фупс Окесон, Перниле Фишер
Кристенсен
По действителната история на шведската
писателка Астрид Линдгрен
В ролите: Алба Аугуст, Бьорн Густафсон, Трине
Дирхолм, Магнус Крепер и др.
Език: шведски
Субтитри: български

Журналистика с позиция.

14 октомври, ........ ч.,
СУ / Галерия

Филмът за Валери Петров е създаден през 2010 г. по повод 90-годишния юбилей на гениалния български творец. Той е роден през
1920 г. в София, където завършва медицина. Бил е военен кореспондент, журналист и редактор в радиото и в популярния сатиричен
вестник „Стършел”, както и дипломат в Италия. Поет, киносценарист, драматург и преводач, Валери Петров е човек, чийто авторитет далеч надхвърля „рамките” на културния живот. Автор е
на прекрасни филмови сценарии, любовна лирика, незабравими книги
за деца, елегантни сатирични поеми със силен граждански заряд.
Той е и преводач на английска, руска и италианска литература. На
Валери Петров България дължи такова капитално дело като пълния
превод на Шекспировите драми.

Собствена стая… с изглед към XX век

11 октомври, ........ ч., Културен център G8
13 октомври, 19:15 ч., кино Люмиер
14 октомври, 16:00 ч., кино Одеон
21 октомври, .......... ч., РКИЦ

21 октомври, ........ ч.,
СУ / Галерия

Филмът е посветен на Иглика Василева - един от блестящите
съвременни преводачи от английски език. Родена е на 21 август
1947 г. в София. Завършва английска филология в СУ „Св. Климент
Охридски“. Работи в БТА, в сп. „Панорама” към СПБ, изд. „Народна
култура”, изд. „Златорог”, като преподавател в магистърската
програма „Преводач-редактор” на СУ „Св. Климент Охридски”. На нея
дължим великолепни преводи на творби от Е. Л. Доктороу, Владимир
Набоков, Джон Банвил, Пол Остър, Иън Макюън, Айрис Мърдок, Майкъл
Кънингам и много други. Носителка е на множество национални и
международни отличия за превод.

ЛИЧНОСТИ

ЛИЧНОСТИ

Симон срещу страха (Случаят Варсано)

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.I 14 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината.

ПАНОРАМА БЕРГМАН

Седмият печат

(Швеция 1957), The Seventh Seal
(оригинално заглавие: Det sjunde inseglet) 96 мин.
Този филм е за страха от смъртта. Той ме освободи от собствения ми страх."

Един рицар се завръща у дома след участие в кръстоносен поход.
Той е дълбоко покрусен от видяното - страната му е напълно разорена от смъртоносна епидемия, косяща всичко наред. В душата му
се загнездва съмнение в съществуването на Бога, но въпреки това
намира сили да призове Смъртта на решителен шахматен двубой, в
който залогът е собственият му живот.

17 октомври, ........ ч.,
Евро Синема
18 октомври, …...... ч.,
Културен център G 8
19 октомври, 17:00 ч.,
кино Одеон

Персона

(Швеция, 1966), Persona, 85 мин.

„Персона” е трудно да се характеризира с прости думи, но може би
е полезно да се опише този сложен филм като изследване на идентичността, която съчетава елементи на драма, визуална поезия
и съвременна психология. На фокус са млада медицинска сестра на
име Алма (Биби Андершон) и нейната пациентка, известна актриса
на име Елизабет Воглер (Лив Улман). Елизабет престава да говори и
психиатър я изпраща в изолирана къща под грижите на Алма. Там медицинската сестра, която трябва да направи всичко, остава малко
омагьосана от актрисата. Една вечер Алма разказва на Елизабет за
някои вълнуващи сексуални преживявания, които някога е имала, и за
техните неприятни последици.

14 октомври, ........... ч.,
Културен център G 8
18 октомври, …...... ч.,
Евро Синема
19 октомври, …...... ч.,
Културен център G 8
20 октомври, 17:15 ч.,
кино Одеон

Есенна соната

(Франция, Западна Германия, Швеция, Великобритания 1978), Autumn
Sonata (оригинално заглавие: Höstsonaten), 99 мин.

Филм за сложните отношения майка-дъщеря. Майката, известна
пианистка, винаги е била много заета с работата си и вечно на
път. Не е виждала дъщеря си от 7 години…

„Есенна соната” е разказ за дългото пътуване на деня към нощта,
в което веселите трели на утрото отстъпват пред все по-дълбоки страхове и вини, обвинения и себеотрицание, викове и шепот.
Заставайки встрани от тази материя и наблюдавайки я с бистър
и страничен поглeд, Бергман не сочи изход, какъвто едва ли е възможен.

Ново поколение медия

19 октомври, .......... ч.,
Евро Синема
20 октомври, …...... ч.,
Културен център G 8
21 октомври, 16:30 ч.,
кино Одеон

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.I 14 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината.
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Има ли любов, има и омраза

Мъжът и бебето

Тази причудлива новела, публикувана за пръв път през 1946 г., е единственото
произведение, което Адолфо Биой Касарес създава заедно със съпругата си
Силвина Окампо. Жанрът е смесен – ироничен трилър, който се колебае на границата между детективската пародия и романтичната сатира.

Един баща остава сам с новородено бебе, след като майката решава, че майчинството не е за нея. Таткото ще се опита да оцелее сам в „женския свят“,
за да спаси живота на детето, пък и своя живот.

В морския курорт Боске дел Мар, Аржентина, двойно нещастие връхлита гостите на хотел „Централ” - мистериозната смърт на преводачката Мери и
разследването, оглавено от педантичния лекар и писател, вечно забързания
д-р Хуберман. Той ще разпредели вината за случилото се между всички гости,
а кулминацията на разузнавателната мисия ще се окаже свързана с едно корабокрушение…
Има ли любов, има и омраза (Аржентина, 2017),
Where There’s Love, There’s Hate, 101 мин.
Жанр: криминална драма, трилър
Режисьор: Алехандро Мачи
Сценаристи: Алехандро Мачи, Естер Фелдман
По мотиви от произведенията на Адолфо
Биой Касарес и Силвина Окампо
В ролите: Гийермо Франчела, Луизана Лупилато, Юстина Бустос, Марилу Марини, Карлос
Порталупи и др.
Език: испански
Субтитри: български

Анти Пасанен работи като журналист. Води нормален живот, жена му Пиа е
напът да роди първото им дете. Но ето че пред вратите на болницата внезапно всичко се променя. Пиа му поверява бебето, после се качва в таксито и
изчезва. Анти е изправен пред най-голямото предизвикателство в живота си,
а няма никаква представа какво го чака.

Мъжът и бебето (Финландия 2017),
Man and a Baby (оригинално заглавие: Yösyöttö),
86 мин.
Жанр: комедия
Режисьор: Мария Пико
Сценаристи: Марко Леино, Еве Хиетамиес,
Мария Пико
По романа на Еве Хиетамиес
В ролите: Петери Суманен, Маря Сало, Риа
Катайя, Нико Саарела и др.
Език: фински
Субтитри: български

Награди и номинации:
2017 Седем номинации от Академията за
филмови изкуства и науки в Аржентина: за
най-добра поддържаща роля (Юстина Бустос
и Марилу Марини), най-добър адаптиран сценарий, дизайн, костюми, грим, музика
15 октомври, ...........ч., Културен център G8
17 октомври, ........ ч., Евро Синема
19 октомври, .......... ч., кино Влайкова
20 октомври, ........ ч., Сити Марк Арт Център

Всичко, което си заслужава да бъде видяно

Да си дойдем на думата
ATRAKCIA.BG

Награди и номинации:
2017 Фестивална награда за най-добър
филм от Скандинавския международен филмов
фестивал
2018 Номинация за награда Jussi за най-добър
актьор (Петери Суманен)
2018 Номинация за награда Jussi за режисьора
и продуцентската компания (Polar Films)
15 октомври, ...........ч. Евро Синема
16 октомври, ........ ч., Културен център G8
17 октомври, ............ч. , Сити Марк Арт Център
18 октомври, .......... ч., Френски институт

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.I 14 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината.

10-24 октомври 2018
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Тони Такитани
Тони е имал самотно детство, тъй като съучениците му са го отбягвали заради западното му име. Притежава талант на художник, но работи
като технически илюстратор, защото картините му са лишени от
душа… Вече в средата на житейския си път той среща младата и привлекателна Ейко Конума и се влюбва. Благодарение на нея Тони за пръв път
се чувства истински свързан с външния свят. Ала Ейко има една нездрава
страст – магазините за дрехи…
Разказът, вдъхновил филма „Тони Такитани”, е модерна рефлексия върху отчуждението. Тони Такитани е японският „човек без качества”, аутсайдер,
който е длъжен да оцелее в един свят, управляван от парите. А както
почитателите на Харуки Мураками знаят, неговото творчество е калейдоскоп на гангрените на
съвременното общество, вселена, отразяваща ярко отблясъците от счупеното минало и „прекършените прегръдки“ на настоящето. Разказите и романите на големия японски писател рециклират
отговорността на XX век за случващото се днес. Защото нищо не може да спре шеметната инерция
на това хилядолетие, което позна удоволствието, но загуби задоволеността.
ТОНИ ТАКИТАНИ (Япония 2004),
Tony Takitani, 105 мин.
Жанр: драма
Режисьор: Джън Ичикауа
Сценарист: Джън Ичикауа
По разказ на Харуки Мураками
В ролите: Исеи Огата, Рие Миазава,
Шинохара Такахуми и др.

Език: японски
Субтитри: български
17 октомври, .......... ч., кино Влайкова
20 октомври, …...... ч., Културен център G 8
21 октомври, ........ ч., Евро Синема
23 октомври,. ........ч., Сити Марк Арт Център

Вдъхнови се с Impressio.bg - новият сайт за култура!

Филмът на моя живот
Младият Тони решава да се прибере в родния си град. Там установява, че баща
му, който е парижанин, се е върнал във Франция… Тони се посвещава на учителската професия, но бързо се озовава в епицентъра на конфликти, породени от липсата на опит. По думите на режисьора и изпълнител на една от
главните роли Селтън Мело историята на Антонио Скармета е „изключително
емоционално и забавно приключение със завладяващи персонажи и вълнуващ
сюжет". Това е не просто история за страданието, което могат да ни причинят най-близките ни хора. А разказ за прошката и втория шанс.
Филмът на моя живот (Бразилия 2017),
The Movie of My Life (оригинално заглавие:
O Filme da Mihna Vida), 113 мин.
Жанр: драма
Режисьор: Селтън Мело
Сценаристи: Селтън Мело, Марсело Виндикато
По романа на Антонио Скармета „A Distant
Father" („Баща на разстояние")
В ролите: Венсан Касел, Селтън Мело, Бруна
Линзмейер, Биа Арантес, Роландо Болдрин и др.
Език: португалски
Субтитри: български
Награди и номинации:
2018 Специално отличие от Фестивала на
латиноамериканските филми в Лейда
Прогнози, които се сбъдват

2018 Номинации
ABC Cinematography за
кинематография, артистичен директор,
звук и монтаж
2018 Осем номинации Cinema Brazil Grand Prize:
за кинематография, най-добра поддържаща
роля, адаптиран сценарий, костюми, грим,
артистичен директор, звук, саундтрак
2018 Номинация Premio Contigo (Бразилия) за
най-добър филм
13 октомври, 20:30 ч., Сити Марк Арт Център
14 октомври, …….. Културен център G8
16 октомври, ........ ч., кино Влайкова
20 октомври, …...... ч., Евро Синема

Цена на билетите: 8 лв. I 10 лв. I 12 лв.I 14 лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и нa касите на кината.

10-24 октомври 2018
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13 октомври, петък,
Зала България, 19 ч.
14 октомври, петък,
РКИЦ, 19 ч.

Жесток романс

Тайното писание
Роузан Макнълти (Ванеса Редгрейв) трябва да напусне психиатричната болница в Роскомън, Ирландия, където живее повече от 50 години. Но преди това
психиатърът д-р Уилям Грийн (Ерик Бана) следва да прецени какво е душевното
й състояние. Той започва да се рови в миналото й и постепенно узнава трагичната история на нейната младост. История, която ще промени и самия него…
В съответствие с книгата филмът пресъздава един свят с много лица, където красотата е двуостър нож, а религията и политиката служат за параван.
В образа на младата Роузан се превъплъщава умело Руни Мара. Партнират й
Джак Рейнър и Тео Джеймс.

Тайното писание (Ирландия 2016),
The Secret Scripture, 108 мин.
Жанр: драма, романс
Режисьор: Джим Шеридан
Сценаристи: Джим Шеридан, Джони Фърюсан
По романа на Себастиан Бари
В ролите: Тео Джеймс, Руни Мара, Ванеса
Редгрейв, Джак Рейнър, Ерик Бана и др.
Език: английски
Субтитри: български

13 октомври, петък,
Зала България, 19 ч.
14 октомври, петък,
РКИЦ, 19 ч.

Таборът отива към небето

Награди и номинации:
2017 Две награди IFTA (Ирландски филмови и
телевизионни награди) за дизайн на продукцията и най-добър саундтрак
17 октомври, .......... ч., кино Влайкова
20 октомври, …...... ч., Културен център G 8
21 октомври, ........ ч., Евро Синема
23 октомври,. ........ч., Сити Марк Арт Център

Вашата сила е да продължавате напред.
Нашата сила е да се променяме заедно с вас.

Лариса Огудалова, дъщеря на обедняла
дворянка вдовица, е влюбена в красавеца Сергей Паратов. Пресметлив и
практичен, той отвръща на момичето
с взаимност, но само до известно време. В решаващия момент, когато тя
очаква предложение, Паратов изчезва
от живота й. Оскърбената Лариса изпада в отчаяние и приема предложение
за женитба от Карандашев, когото
всъщност презира...

13 октомври, петък,
Зала България, 19 ч.
14 октомври, петък,
РКИЦ, 19 ч.

Дивна картина на живота на един цигански табор с целия му колорит на фона на
Бесарабия от втората половина на XIX век,
когато тя е провинциална покрайнина на
Австро-Унгарската империя. В сюжета се
преплитат няколко любовни истории: гордата циганка Рада и конекрадецът Лойко
Забара се обичат, но златокосата Юлишка е влюбена в Лойко, а дворянинът Силади
страстно желае Рада… Филмът съдържа
автентични песни и танци, изпълнени от
съвременни (за 70-те години) цигански музиканти.

Сайтът за истинската жена

БЕЗПЛАТНО РУСКО КИНО

Дворянско гнездо
След 11 години, прекарани в Париж, Фьодор Иванович Лаврецки се връща в имението си, излъган от жена си, която му
е изневерила, и разочарован от живота.
Не след дълго той се влюбва в младата
и очарователна със своята невинност
Лиза, а когато научава от вестниците
за смъртта на съпругата си, ѝ се обяснява в любов. Но неочаквано в имението
пристига „възкръсналата” му жена Варвара Павловна и съдбата безжалостно
отнема надеждите за щастие.
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Люмиер

Дом на
киното

Одеон

11.
10.

19:00
Ще се видим там горе

20:00
Колет

18:15
Книжарницата
20:30
Неподчинение

12.
10.

19:00
Безкрайната градина
21:30
Щастливият принц

19:00
Да се изгубиш нарочно

17:00 Съпругата
19:00 Чайка
21:00 Мери Шели

13.
10.

17:15 Чудноватият дом
19:30 Колет
21:30 Джулиет гола

18:30
Катастрофалният
артист
18:30
На плажа Чезъл

Нед

17:15 Джулиет гола
19:30 Чайка
21:30 Съпругата

15.
10.

19:00
8 минути и 9 секунди

20:00
Корнелиус, виещият
мелничар

19:15
Да се превърнеш
в Астрид

20:30
Ще се видим
там горе

19:00
Неапол във воали

18:30
Безкрайната градина

Зала 1

10.
10.

Сряда

Петък

Съб

14.
10.

Пон

Вто

17.
10.

Френски
институт

18:15 Човекът, който
уби Дон Кихот
20:45 Да се превърнеш
в Астрид

20:30
Възвишение

18:30
Обещанието
на зората

18:15
Книжарницата
21:00 8 минути и 9
секунди

20:00
Аз съм ти,
Адриана

Влайкова

Руски

Арена

Парк

СУ/
Галерия

19:00
Книжарницата

19:00
Аз съм ти,
Адриана

19:00
Чудноватият
дом

19:00
Човекът, който
уби Дон Кихот

17:00 Щастливият принц 17:00 Тайното писание
19:00 Аз съм ти,
19:00 Съпругата
Адриана
21:00 Eва
21:15 Неподчинение
16:15 Лив Улман и
16:00 Да се превърнеш в
Астрид 18:30 Човекът, къщата на спомените
17:30 Персона
който уби Дон Кихот
21:00 Уестуд: пънкарка,
18:00 Филмът на
икона, активистка
моя живот
18:15 Червено,
18:30 Липсващото досие
твърде червено
20:45 Тайното писание
20:00 Има ли любов, има
и омраза
19:30 Треската Феранте
21:00 Безкрайната
градина
18:30 Чайка
20:30 Ще се видим
там горе

Сряда

18:15
Мъжът и бебето
20:00
Вечерята
18:30 На плажа Чезъл
20:45 Да се изгубиш
нарочно

16:00 Човекът, който уби Дон Кихот
18:30 Чайка

19:00
Корнелиус,
виещият
мелничар

18:00
Ще се видим
там горе

19:00
Обещанието
на зората

19:00 Мери
14:00 Книжарни- 17:00 Всички
Шели
цата
четат Валери
21:15 Липсващо19:00 Мери
Петров
то Досие
Шели

16:00 8 минути
и 9 секунди
17:45 Щастливият принц

17:00
Ревност

18:00
Безкрайната
градина

19:00
Ще се видим
там горе

19:00 На плажа
Чезъл
21:15 Колет

14:00 На плажа
Чезъл
19:00 Колет

18:00 Ще се
видим там
горе

19:00
Ще се видим
там горе

19:00
Аз съм ти,
Адриана

19:00
Липсващото
досие

19:00
Безкрайната
градина

19:30 Симон
срещу страха
(Случаят
Версано)
19:00 Собствена стая… с
изглед към ХХ
век (Иглика
Василева)

19:00
Аз съм ти,
Адриана

19:00
Ще се видим
там горе

19:00
Безкрайната
градина

19:00
Човекът, който
уби Дон Кихот

19:30 Аз съм
ти, Адриана

19:30
8 минути и
9 секунди

19:30
Извън пътя

19:00 Истинският
18:30
Херман Кох
Ще се видим
там горе
20:15 Мъжът и
бебето
18:30 Лив Улман
18:30 И. Тур20:00
18:30
и къщата на
Липсващото Филмът на моя генев - Дворянспомените
ское
гнездо, с
живот
19:45 На плажа
досие
превод
Чезъл
18:00 Има ли любов,
18:30 Остров20:00
18:30
има и омраза Човекът, който Тони Такитани ски -Жестокий
романс, без
20:00 Седмият уби Дон Кихот
превод
печат

18:30
На плажа Чезъл
20:45
Джулиет гола

18:00 Седмият печат
20:00 Безкрайната
градина

18:30
Персона
20:15
Вечерята

20:30
Книжарницата

17:00 Седмият печат
19:00 Катастрофалният артист
21:00 Човекът, който
уби Дон Кихот

19:00 Персона
20:45 Ще се видим
там горе

18:30
Есенна соната
20:30 Безкрайната градина

18.
10.

19:00
Тайното писание

19.
10.

18:30 Съпругата
20:00 Ева

20.
10.

17:30 Джулиет гола
19:30 Щастливият принц
21:30 Неподчинение

19:00
Има ли любов,
има и омраза

17:15 Персона
19:00 Корнелиус, виещият мелничар
21:00 Неподчинение

17:45
Есенна соната
19:45
Тони Такитани

18:00 Филмът
на моя живот
20:00 Неапол
във воали

19:00
Сбогом,
кралице моя

18:00
Вечерята

19:00
На плажа Чезъл

21.
10.

17:15 Уестуд: пънкарка,
икона, активистка
19:00 Човекът, който уби
Дон Кихот
21:30 Неподчинение

18:00
Треската Феранте
19:30
Мери Шели

16:30 Есенна соната
18:30 Колет
20:45 Щастливият
принц

17:30 Неапол във воали
19:30 Катастрофалният артист

16:00 Тони
Такитани
18:00 Ще се
видим там горе

17:00
Вила Амалия

18:00
Извън пътя

19:00
Да се превърнеш в Астрид

18:30
На плажа Чезъл
20:15
Възвишение

18:15 Истинският
Херман Кох
19:30 Обещанието
на зората

18:30
Джулиет
гола

20:00
Червено, твърде червено

19:00
Книжарницата

Чет

Петък

Съб

Нед

19:00
Липсващото досие

18:30
Ревност

20:00
Мъжът и
бебето
20:00
Има ли любов,
има и омраза

18:30 М. Горкий
Табор уходих в
небо, с превод
19:00 Чудноватият дом

14:00 Мери
Шели
19:00 Липсващото досие

19:00
Аз съм ти, Адриана

23.
10.

18:00
Възвишение
20:45
Ревност

18:30 Лив Улмън и
къщата на спомените
20:15 Треската
Феранте

18:15 Безкрайната
градина
20:00 Да се изгубиш
нарочно

18:30
Ева

18:00
Аз съм ти,
Адриана

19:00
Безкрайната
градина

24.
10.

19:00
Уестуд: пънкарка, икона,
активистка (честване)

18:00 Истинският
Херман Кох
19:15 Треската
Феранте

18:15
На плажа Чезъл
20:15
Ева

18:30
Книжарницата

20:00
8 минути и 9
секунди

19:00
На плажа Чезъл

Пон

Сряда

20:30
Филмът
на моя
живот

18:00

19:30 Лив Улман. Истинският
Къщата на
Херман Кох
спомените 19:30 Мъжът
и бебето

19:00
18:00
Човекът, който Да се изгубиш
уби Дон Кихот
нарочно

22.
10.

Вто

Сити
Марк

19:00
На плажа Чезъл

Четв

16.
10.

Euro Cinema

G8

18:00
Безкрайната
градина

19:00
Тони
Такитани

Любимата ми
опашка е тази
пред киното.

ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА

ПАРТНЬОРИ

ПАРТНЬОРСКИ ИНСТИТУЦИИ

ОСНОВЕН ПРЕВОЗВАЧ

В ПАРТНЬОРСТВО С

Bulbank Mobile
Банкирай удобно от своя телефон навсякъде
и по всяко време, без да чакаш на опашки.
Научи повече на fastbank.bg
Банка за важните неща.

ОФИЦИАЛНА БАНКА

