фаша

Пето измерение нарекохме измерението на духовността.
Във физиката то се изразява с шестоъгълник. Според Хорхе
Луис Борхес вавилонската библиотека е шестоъгълна. И безкрайна. Така започна одисеята в космоса, която бележи това
пето, юбилейно издание на Синелибри, 20 години след смъртта на Кубрик и 50 след кацането на луната. И 250 години
след рождението на Александър фон Хумболт ние все още използваме думата космос „за универсалността на създадените неща, които съставят видимия свят.“ Желаем ви приятен
полет!
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КРИСТОФ ЛАМБЕР – ПРЕЗИДЕНТ

ЖУРИ

„„Шотландският боец” Кристоф Ламбер е роден в Ню Йорк, но напуска САЩ
едва на две години. След няколко участия във френски филми му отреждат
главната роля във филма „„Тарзан от рода Грейстоук” (номиниран за „„Оскар”).
Малко по-късно Ламбер се превъплъщава в образа на легендарния Конър
Маклауд, безсмъртния „„шотландски боец”. За изпълнението си в „„Метро” на
Люк Бесон, където си партнира с Изабел Аджани, Ламбер печели „„Сезар”. През
последните години Ламбер се изявява предимно като продуцент, паралелно
продължава да играе в приключенски и екшън продукции.

ИРИНИ ЖАМБОНАС е

сред най-ярките дарования
на българската театрална
сцена, има роли и в киното. Първият филм, в който
участва, е предизвикателното заглавие на режисьора
Николай Волев „„Маргарит и Маргарита“. През
2017 г. изпълни една от водещите роли във
филма на Стефан Командарев „„Посоки”, номинирана в категория „„Особен поглед” на Международния кинофестивал в Кан. Преди броени дни
Ирини беше удостоена с награда „„Сърцето на
Сараево” за ролята си в новия филм на Командарев – „„В кръг”. В мотивите си журито отбелязва
нейното „„дълбоко и многопластово изпълнение,
детайлност и прецизност”.

РАДУ МИХАЙЛЯНУ е многократно награждаван европейски кинорежисьор, сценарист, писател и продуцент,
роден в Букурещ. През 1980 г.
емигрира във Франция заради
комунистическата диктатура на Чаушеску. Филми като „„Влакът на живота“,
„„След живота“, „„Концертът“ и „„Изворът на жените”
носят на Михайлеану световна слава, сред тях е и
„„История на любовта“ - екранизация на едноименния
бестселър на Никол Краус. Михайляну е носител на
Златна мечка, „„Давид ди Донатело”, награда на публиката от „„Сънданс”, FIPRESCI, номинации за „„Златна
палма” и за „„Сезар”. Обявен е за Рицар на почетния
легион и Офицер на ордена за изкуство и литература, две от най-високите отличия във Франция.

ДАВИД ЛАГЕРКРАНС е
шведски журналист, писател, автор на трилъри и
биографични романи. През
2015 г. издателство „„Норстед” публикува романа му
„„Онова, което не ме убива“, първо продължение на култовата трилогия „„Милениум“ от Стиг Ларшон. Резултатът
е световен триумф - книгата е издадена в над
40 страни по света, включително в България,
вече има и киноверсия. Не закъснява и продължението на продължението „„Мъжът, който
търсеше сянката си” (2017), чиито продажби
още в първия месец надхвърлят 1 милион екземпляра. Българското заглавие на „„Милениум”
6, третата и последна книга от поредицата,
е „„Тя, която трябваше да умре”.
ЛОРЕДАНА КАНАТА

Родена през 1975 г. в Сицилия, Лоредана Каната е
актриса и режисьор, известна най-вече с участията си във филмите
„„Кървава сянка” на Давид
Джованони, „„Не е истина, но аз вярвам” на
Стефано Анселми, „„Неапол във воали” на Ферзан Йозпетек и „„Младост” на Паоло Сорентино. Изпълнява главната роля във филма „„Беше
удоволствие”, режисиран от самата нея. Има
участия в много телевизионни проекти, в т.ч.
в популярния италиански сериал „„Сицилиански
роман”.

5-20 октомври 2019
А.Б. ЙЕХОШУА
Роден в Йерусалим през 1936 г., А. Б. Йехошуа е автор на 11
романа и 3 сборника с разкази, виден есеист и драматург.
Той е сред най-изтъкнатите белетристи на Израел, има
международни награди за всичките си романи, а през 2005
г. влиза в краткия списък за първата международна награда „„Ман Букър”. „„Ню Йорк Таймс” неслучайно го увенчава
със сравнението ,„израелския Фокнър“. Сред най-ярките
произведения на Йехошуа е романът „„Жената от Йерусалим” - компактен шедьовър, който се отличава с чеховска елегантност и атмосфера. Проникнат от ирония,
скръб, духовитост и състрадание разказ, чиято филмова
адаптация също е удостоена с редица награди.
ЛОРЕНЦО СИЛВА е високо ценен испански писател, роден
през 1966 г. в Мадрид. Силва е автор на разкази, статии
и литературни есета, но е признат преди всичко като
изкусен романист. „„Нетърпеливият алхимик” печели наградата „„Надал” през 2000 г. и е филмиран под режисурата на Патрисия Ферера. „„Последствията на гнева ” е
номиниран за същата награда и е адаптиран за големия
екран от режисьора Мануел Мартин Куенка. През 2012 г.
Лоренцо Силва печели награда „„Планета”. През 2013 г. „„Последствията на гнева ” е преведен на английски език.
ГАРАРД КОНЛИ е роден през 1984 г., има магистърска степен
по творческо писане от Университета на Оубърн. През 2016 г.
преподава литература в Американския колеж в София и е
активен участник в ЛГБТ инициативи. Като младеж Гарард,
чийто баща e баптистки пастор, бил записан от родителите
си в програма за „„лечение” на хомосексуалност. Това
травматично преживяване е описано в мемоарната книга
„„Заличено момче” (2016), посрещната с възторг от критиката
и адаптирана за големия екран с Никол Кидман и Ръсел
Кроу в главните роли. Филмът е носител на многобройни
международни отличия.
Защото обичаме киното.
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ЗВЕЗДНИ ГОСТИ

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

ДАНИЕЛ АЛФРЕДСОН е шведски продуцент и режисьор, роден
през 1959 г. в Стокхолм. Известен е най-вече с филма „,Вълк“,
както и с екранизациите по романите на Стиг Ларшон: „„Момичето, което си играеше с огъня” и „„Момичето, което разбута гнездото на стършелите”. Филмът Tic Tac печели награда
FIPRESCI и награда „„Дон Кихот” от Карлови Вари, както и награда Dragon за най-добър скандинавски филм от филмовия
фестивал в Гьотеборг. „„Момичето, което си играеше с огъня”
е номиниран за Наградата на публиката на EFM. Последната
успешна екранизация на Даниел Алфредсон е по сборника с
разкази „„Интриго” и носи заглавие „„Смъртта на един автор”.
Главните роли са поверени на Бен Кингсли и Тува Новотни.

РИК ДЪГДЕЙЛ е роден през 1977 г. в Канада. Той е президент
и главен изпълнителен директор на Enderby Entertainment,
независима компания за финансиране и продуциране на
филми. Популярен e с филмите Dawn Patrol и Rosemont и с
продукциите ,,Един обикновен човек“ и „,Нощен ловец“. Следва филмовата трилогия „,Интриго: Смъртта на един автор“, „,Интриго: Самария“ и „,Интриго: Скъпа Агнес“, отново
режисирани от Даниел Алфредсон. В началото на хилядолетието е бил ангажиран с хитовата телевизионна поредица „„Смолвил”, отличена с множество награди. Дъгдейл е
член на Гилдията на продуцентите в Америка и на Гилдията на режисьорите в Канада.
РИТА АЗЕВЕДО ГОМЕС е родена през 1952 г. в Лисабон, Португалия. Талантлив сценарист, режисьор и продуцент, тя
е известна най-вече с филмите „„Звукът от треперенето на земята” (1990), „„Крехки като света” (2001), „„Отмъщението на една жена” (2012), „„Кореспонденции” (2016) и
„„Португалката” (2018). Има редица отличия за работата
си, в т.ч. награда за най-добър филм от Международния
филмов фестивал в Лас Палмас („„Португалката”), номинация за „„Златен леопард” от Международния кинофестивал в
Локарно: Специална награда на журито и награда за най-добра
режисура („„Кореспонденции”).
Всичко за киното.

5-20 октомври 2019
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SOFIA

XIX SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO
21 – 27 OTTOBRE 2019
XIX СЕДМИЦА НА ИТАЛИАНСКИЯ ЕЗИК ПО СВЕТА
21 – 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.
SETTIMANA
DELLA LINGUA
ITALIANA
NEL MONDO

PARLA
AMA
VIVI
фаша

www.iicsofia.esteri.it

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

ЗВЕЗДНИ ГОСТИ

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

ЗВЕЗДНИ СЪБИТИЯ

юбилейно издание на международния кино-литературен
фестивал CineLibri! Тържествената церемония по откриването ще се състои на 5 октомври в зала 1 на НДК от
19:00 ч. и ще бъде съпроводена с космически акустичен
пърформанс на Мила Роберт, официално представяне на
програмата и гостите на фестивала.

ШВЕДСКА ГАЛАВЕЧЕР И ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМА
„„СМЪРТТА НА ЕДИН АВТОР” В ПРИСЪСТВИЕТО НА РЕЖИСЬОРА ДАНИЕЛ АЛФРЕДСОН
6 октомври, 17:30 ч., кино ,„Люмиер Lidl“
Бен Кингсли, звездата от „„Ганди”,
„„Елегия” и „„Къща от пясък и мъгла”, изпълнява главна роля в този
приковаващ вниманието трилър
за вина и отмъщение, вдъхновен
от магнум опуса на Хокан Несер
„„Intrigo”. По думите на Несер филмът е равностоен на литературния материал, а нима има по-красноречиво свидетелство за успеха
на една адаптация?

ОФИЦИАЛНА ПРЕМИЕРА НА КОПРОДУКЦИЯТА НА
АВСТРАЛИЯ И САЩ „„ЗАЛИЧЕНО МОМЧЕ” В ПРИСЪСТВИЕТО НА АВТОРА НА МЕМОАРНАТА КНИГА ГАРАРД
КОНЛИ
6 октомври, 20:00 ч., кино ,„Люмиер Lidl“
Удостоен с 8 награди и 39 номинации, в т.ч. две номинации за „„Златен глобус”, филмът на режисьора Джоуел
Еджъртън разказва история по действителен случай за
борбата на един млад мъж да намери себе си, докато неговата идентичност е поставена на изпитание. Главните роли са поверени на Никол Кидман и Ръсел Кроу.

ИСПАНСКА ГАЛАВЕЧЕР И ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМА
„„ПОСЛЕДСТВИЯТА НА ГНЕВА” В ПРИСЪСТВИЕТО НА
АВТОРА НА КНИГАТА ЛОРЕНЦО СИЛВА, КОЙТО Е И
СЦЕНАРИСТ НА ФИЛМА
7 октомври, 20:00 ч., Дом на киното

Едноименният роман хармонично съчетава съспенс, комедия и мелодрама, номиниран е за една от най-престижните литературни награди в Испания и вече има статут на
безспорна класика на съвременната испанска литература.

ТВОРЧЕСКА СРЕЩА С ЕКИПА НА ФИЛМА „„СНИМКА С
ЮКИ”, СЪПРОВОДЕНА С ПРОЖЕКЦИЯ, ДИСКУСИЯ И РАЗДАВАНЕ НА АВТОГРАФИ. СЪС СПЕЦИАЛНОТО УЧАСТИЕ
НА РЕЖИСЬОРА ЛЪЧЕЗАР АВРАМОВ И СЪСЦЕНАРИСТА
ДИМИТЪР СТОЯНОВИЧ
8 октомври, 20:30 ч. - кино „,Одеон“
По думите на критиката филмът е стилна, космополитна драма за съдбата на емигрантите и бягството на съвременния
фашаи въпросите за смисъла. В основачовек от отговорностите
та на сценария е залегнал рaзказ от сборника „ На изток от
запада” на Мирослав Пенков. Срещата ще присъстват режисьорът Лъчезар Аврамов и актьорът Руши Виденлиев.

Базиран на едноименната приказна сага на Марта Баталя, филмът е майсторски изпипана кинематографична
творба и неслучайно се увенча с Награда в категория
„„Особен поглед” от филмовия фестивал в Кан 2019.

ШВЕДСКА ГАЛАВЕЧЕР И ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМА
„„БРИТ-МАРИ БЕШЕ ТУК” ПО ЕДНОИМЕННИЯ БЕСТСЕЛЪР НА ФРЕДРИК БАКМАН.
10 октомври, 19:00 ч., Сити Марк Арт Център

Една история за втори шансове, за първи шутове и за
това как почти всичко може да се почисти със сода бикарбонат. Този филм ще ви убеди, че в критични ситуации има само една универсална истина за градчетата:
пицариите и футболът са последното, от което хората
се отказват!

ФРЕНСКА ГАЛАВЕЧЕР И ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМА „„ТЕРАПИЯ ЗА МИЗАНТРОПИ” НА РЕЖИСЬОРА ГИЙОМ НИКЛУ
11 октомври, 18:30 ч., Френски институт в България
Провокативният френски писател Мишел Уелбек и не
по-малко ексцентричният и скандален киноактьор Жерар Депардийо са звездите в този безподобен филм с
непредизвестени последици. Оригинална идея, експлозивен тандем и един лечебен център за таласотерапия – и
това ако не е гаранция за паметна вечер! Разговор за
творчеството на Мишел Уелбек.

ПОРТУГАЛСКА ГАЛАВЕЧЕР И ПРОЖЕКЦИЯ НА ВЕЛИКОЛЕПНАТА ИСТОРИЧЕСКА ДРАМА „„ПОРТУГАЛКАТА”
11 октомври, 18:00 ч., кино ,„Люмиер Lidl“

Филмът е базиран на цикъла с психологически новели „„Три
жени“ на Роберт Музил. Спрягат книгата като своеобразно въведение към „„Човекът без качества“, един от
гениалните романи на ХХ век. Специален гост на събитието е режисьорът на филма Рита Азеведо Гомес.

СРЕЩА С АВТОГРАФ: ДАВИД ЛАГЕРКРАНС В БЪЛГАРИЯ
12 октомври, 19:00 ч., литературен клуб „„Перото” в НДК

Големият шведски писател, който пое нечувано предизвикателство и създаде три продължения на култовата
поредица „„Милениум” на Стиг Ларшон, е член на журито
на CineLibri 2019 и ще окаже чест на своите читатели.
В рамките на събитието ще се състои българската
премиера на шестата, последна книга от серията – „„Тя,
която трябваше да умре”. Модератор Георги Тошев. Вход
свободен.

ИТАЛИАНСКА ГАЛАВЕЧЕР И ПРЕМИЕРА НА ФИЛМА „„5 Е
СЪВЪРШЕНОТО ЧИСЛО” ПО ЕДНОИМЕННИЯ КОМИКС
НА ИГОРТ, УДОСТОЕН С РЕДИЦА ПРЕСТИЖНИ ОТЛИЧИЯ
12 октомври, 18:00 ч., кино ,„Люмиер Lidl“
В този нетърпеливо очакван европейски филм звездите
на италианското кино Тони Сервило и Валерия Голино си
партнират блестящо, а авторът на книгата застава
зад камерата за първи път.

ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
ОТ КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА
13 октомври, 19:00 ч., зала 1 на НДК

Обявяване на призьорите и връчване на отличията за
най-талантлива литературна адаптация за голям екран от представители на журито. Непосредствено
след кратка тържествена церемония ще бъде излъчен
филмът „„Тази, която не съм” със звездата на френското
кино – Жулиет Бинош. Френско-белгийската продукция на
режисьорката Сафи Небу е издържана в стил „„драмеди”
и третира актуалната тема за романтичните запознанства в интернет. Филмът е адаптация по роман на
Камий Лоранс.

ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМА „„5 Е СВЪРШЕНОТО ЧИСЛО”
И КИНО КУИЗ СЪС СТАНИСЛАВА АЙВИ
14 октомври, 19:00 ч., Cine Grand Park cente

В състезанието на въпроси и отговори ще можете да
премерите сили с останалите присъстващи на тема
италиански филми и актьори. За победителите ще има
страхотни награди от Colibri и CineLibri.

МЕЖДУНАРОДЕН УЪРКШОП „„ИЗКУСТВОТО НА АДАПТИРАНИЯ СЦЕНАРИЙ” С УЧАСТИЕТО НА ЛЕКТОРИТЕ
ЛИНДА СИЙГЪР И ДЖУЛИАН ФРИЙДМАН
15-16 октомври, Casa Libri

Световноизвестни имена в областта на преподаването,
коучинга, продуцирането и разработването на сценарии
въз основа на литературни произведения и действителни истории. Двамата имат в актива си множество успешно реализирани проекти и ще споделят опита си с
участници и гости от цял свят.

МИСТЕРИЯТА ЛАГЕРФЕЛД
16 октомври, 19:00 ч., Дом на киното

Вечер, посветена на една от най-значимите и харизматични фигури в световната мoдна индустрия и премиера на едноименната книга. Карл Лагерфелд, чието име ще
остане завинаги обвързано с модната марка Chanel, ни
напусна тази година, ала новаторският дух на неговите
творения и неподражаемият му стил не търпят забрава.
Още през 1997 г. списание „„Вог“ го обявява за „„несравним
интерпретатор на настроението на момента“.

ПРЕМИЕРНА ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМА „„ЖЕНАТА ОТ ЙЕРУСАЛИМ” В ПРИСЪСТВИЕТО НА АВТОРА НА КНИГАТА,
ИМЕНИТИЯ ИЗРАЕЛСКИ ПИСАТЕЛ А. Б. ЙЕХОШУА
17 октомври, 19:00 ч., Дом на киното
Филмът е увенчан с награда от Международния филмов
фестивал във Валядолид 2012 за най-добра музика, награда на публиката от Международния филмов фестивал в
Локарно 2010 и още много отличия.

фаша

ИРЛАНДСКА ГАЛАВЕЧЕР И ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМА
„„ЗАКУСКА НА ПЛУТОН”, БАЗИРАН НА ЕДНОИМЕННИЯ
5-20 октомври 2019
РОМАН НА ПАТРИК МАККЕЙБ
17 октомври, 20:00 ч., кино ,„Люмиер Lidl“

9

Книгата става бестселър №1 в Ирландия през 1998 г.,
оглавява класациите за продажби месеци наред и е номинирана за наградата „„Ман Букър”. Филмът е зрелищна
и ексцентрична приключенска приказка, разказана в 36
кратки части. Режисьор на лентата е многократно награждаваният Нийл Джордан.

УНГАРСКА ГАЛАВЕЧЕР И ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМА
„„ГЛАСЪТ НА БОГА” ПО РОМАНА „„ГЛАСЪТ НА БОГА” НА
ПОЛСКИЯ ПИСАТЕЛ ФАНТАСТ И ВИЗИОНЕР СТАНИСЛАВ ЛЕМ
17 октомври, 19:00 ч., Сити Марк Арт Център

Копродукция на Канада, Унгария, Франция, Швеция и САЩ,
филмът на режисьора Дьорд Палфи е оригинална интерпретация по темата за контакта с чуждия разум и ограничените способности да разбираме непознатото.

ЯПОНСКА ГАЛАВЕЧЕР И ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМА
„„СЛАДКА БОБЕНА ПАСТА”, БАЗИРАН НА ЕДНОИМЕННИЯ РОМАН НА ДУРИАН СУКЕГАВА
18 октомври, 19:00 ч., Сити Марк Арт Център

ЗВЕЗДНИ СЪБИТИЯ

БРАЗИЛСКА ГАЛАВЕЧЕР И ПРОЖЕКЦИЯ
ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ:
І 10лв. І 12лв.ГУЗМАО”
І 14лв.
НА „„НЕВИДИМИЯТ
ЖИВОТ8лв.
НА ЕУРИДИСЕ
Билетина
напетото
касите на EASYPAY
или
на
epaygo.bg
и
на
касите
на
кината
Новият филм на Роман Полански дава старт
09 октомври, 20:00 ч., кино ,„Люмиер Lidl“ .

Копродукция на Япония, Франция и Германия, филмът на
Наоми Кавазе е ювелирно красив и вълнуващ, има множество награди и номинация в категория „„Особен поглед”
от кинофестивала в Кан 2015. Събитието се провежда в
рамките на 30-те Дни на японската култура в България.

ФРЕНСКА ГАЛАВЕЧЕР И ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМА
„„ДВОЙСТВЕН ЖИВОТ” НА РЕЖИСЬОРА ОЛИВИЕ АСАЙАС
18 октомври, 19:00 ч., Френски институт в България

Гийом Кане и Жулиет Бинош са звездите в този очарователен романс, своеобразна драматична комедия за
кризата на средната възраст. Филмът има номинация за
„„Златен лъв” 2018 за най-добър филм от филмовия фестивал във Венеция.

ГЕРМАНСКА ГАЛАВЕЧЕР И ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМА
„„ИЗМЕРВАНЕТО НА СВЕТА” ПО СЛУЧАЙ 250 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ
20 октомври, 19:00 ч., Сити Марк Арт Център
Вдъхновена от златния бестселър на Даниел Келман, биографичната драма на режисьора Детлев Бък разказва
за срещата на едни от най-светлите умове на XIX век –
принца на математиците Карл Фридрих Гаус и великия
естествоизпитател и пътешественик Александър фон
Хумболт.

ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
ОТ КОНКУРСА ЗА КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ CINELIBRI
SHORT MOVIE OFFICIAL COMPETITION, РЕАЛИЗИРАН
СЪВМЕСТНО С TATRATEA
20 октомври, 19:00 ч., кино ,„Люмиер Lidl“

Победителят получава диплом и парична награда в размер 2000 лв. Закриване на фестивала и афтърпарти.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕ!
5 октомври, 19:00 ч., зала 1 на НДК

ОФИЦЕР И ШПИОНИН
Шпионаж и държавна конспирация се преплитат в този исторически трилър,
екранизация по романа на Робърт Харис. Филмът е посветен на аферата „„Драйфус”, която разтърсва френското общество и изтиква на повърхността много
скрити дотогава процеси. В центъра на политическия скандал стоят обвиненията в държавна измяна срещу младия артилерийски офицер от еврейски
произход Алфред Драйфус. През 1894 г. капитан Драйфус е несправедливо осъден
на доживотен затвор на Дяволския остров.
Офицер и шпионин (Франция, Италия, 2019),
An Officer and a Spy (оригинално заглавие:
J’accuse), 126 мин.
Жанр: драма, исторически, трилър
Режисьор: Роман Полански
Сценаристи: Робърт Харис, Роман Полански
По романа на Робърт Харис
В ролите: Луи Гарел, Еманюел Сене, Жан Дюжарден, Матю Амалрик, Дамиен Бонар, Мелвил Пупо, Владимир Йорданов и др.
Език: френски
Субтитри: български

5-20 октомври 2019
Париж, 1895 г. Алфред Драйфус, млад
еврейски офицер, току-що обвинен в
предателство, е осъден на доживотен
затвор на Дяволския остров и е разжалван публично пред огромна тълпа.
Сред свидетелите на унижението му
е и Жорж Пикар, амбициозният и интелигентен наскоро повишен началник на
един от отделите на контраразузнаването, който е намерил „„доказателствата”, че Драйфус е шпионирал в
полза на Германия. Първоначално Пикар
е твърдо убеден във вината на Драйфус, но скоро след като младият евреин
се озовава в изолирания си затвор, Пикар се натъква на информация, която
го кара да заподозре, че във френската
армия все още има шпионин. Уликите
за тази злостна измама се натрупват
и водят неумолимо към най-висшите

етажи на властта.
Пикар е принуден
да се усъмни не
само в делото срещу Драйфус, но и в
най-съкровените
си убеждения за родината и за самия
себе си. Вдъхвайки
живот на скандала, който привлече
вниманието на целия свят в навечерието на двайсети век, Робърт Харис
ни разказва една история, която звучи
изумително актуално и днес - история
за лов на вещици, тайни трибунали,
неуправляеми разузнавателни агенции,
съдбата на доносници - поднесена с
дълбок драматизъм и изключително
майсторство, което е отличителен
белег на всичките му бестселъри.

05.10, събота, 19:00 ч., зала 1 на НДК
10.10, четвъртък, 18:30 ч., Френски
институт в България
10.10, четвъртък, 20:15 ч., кино „,Люмиер Lidl“
12.10, събота, 19:00 ч., Cine Grand Park cente
13.10, неделя, 19:00 ч., Сити Марк Арт
Център
14.10, понеделник, 19.30 ч., Дом на киното
15.10, вторник, 19:00 ч., Cine Grand Park cente
16.10, сряда, 18:30 ч., кино „,Одеон“
16.10, сряда, 19:30 ч., Кино Арена Делукс
Bulgaria mall
17.10, четвъртък, 19:30 ч., Кино Арена
Делукс Bulgaria mall
18.10, петък, 19:45 ч., културен център G8
19.10, събота, 17:45 ч., Евро Синема

Награди и номинации:
2019 Номинация за „„Златен лъв” за най-добър
филм от кинофестивала във Венеция
2019 Голямата награда на журито от кинофестивала във Венеция
2019 Награда FIPRESCI от кинофестивала
във Венеция

Страницата за култура на Столична община.
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Сайт за необикновени пътешественици.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

ОТКРИВАНЕ

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

5-20 октомври 2019

НАГРАЖДАВАНЕ

В умопомрачителна игра на огледала
между фантазията и виртуалната
реалност, Камий Лоранс разказва за
опасните връзки на една жена, която отказва да загърби желанията си.
Това е историята на Клер Милекам,
48-годишна учителка в процес на развод, която си създава фалшив профил
в социалната мрежа, за да следи Джо,
своя доста непостоянен любовник.

15

Под мнимата самоличност на Клер
Антунес, млада и
красива 24-годишна жена, тя започва
кореспонденция с
Крис – с псевдоним
KissChris,
която
скоро се превръща
във виртуална любовна връзка.

Клер, 50-годишна разведена учителка, си създава фалшив фейсбук профил на
24-годишна жена. За целта използва снимка на хубава млада брюнетка. Първоначалната ѝ идея е да следи своя любовник Людо. Само че той приема предложения
за приятелство само от хора, които познава лично. За да стигне до Людо, Клер
се сприятелява с най-добрия му приятел Алекс. Двамата започват да обменят
съобщения и фалшивото им приятелство скоро прераства във фалшива любовна афера…
Тази, която не съм (Франция, Белгия, 2019),
Who You Think I Am (оригинално заглавие: Celle
que vous croyez), 101 мин.
Жанр: комедия, драма
Режисьор: Сафи Небу
Сценаристи: Сафи Небу, Жули Пеир
По романа на Камий Лоранс
В ролите: Жулиет Бинош, Никол Гарсия, Гийом Гуи, Франсоа Сивил, Шарл Берлинг и др.
Език: френски
Субтитри: български

Всичко, което се случва в живота на Edna жена.

13.10, неделя, 19:00 ч., зала 1 на НДК
14.10, понеделник, 20:45 ч., кино „,Одеон“
15.10, вторник, 18:30 ч., Френски институт
в България
18.10, петък, 18:30 ч., кино „,Одеон“
19.10, събота, 19:00 ч., Френски институт
в България
20.10, неделя, 17:00 ч., кино „,Люмиер Lidl“

Ново поколение медия.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

ТАЗИ, КОЯТО НЕ СЪМ

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

5-20 октомври 2019

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

В последния ден на хилядолетието и
малко преди края на своя живот заможната и ексцентрична Фейт Бас
Дарлинг от Тексас решава да обяви
гаражна разпродажба. С помощта на
няколко момчета от квартала тя изнася безценния си часовник „„Луи XV“,
безбройните лампи „„Тифани” и всичко
останало от внушителната къща, датираща от деветнайсети век, върху
обширната морава.
Но защо ѝ е на една жена, която живее
като отшелник от двайсет години,
да разпродава най-скъпите си вещи?
Защото Бог ѝ е подшушнал, че така

19

трябва?
Оказва
се, че антиките
не само крият семейни тайни, но
вдъхват живот на
някои от най-непредвидените въпроси: Притежават ли ни нашите
притежания? Какво сме без нашите
спомени? Има ли живот след смъртта
и втори шанс за живот на земята?
И наистина ли главната героиня ще
продаде лампата на „„Тифани” за един
долар?

Катрин Деньов и дъщеря ѝ Киара Мастрояни играят майка и дъщеря в тази
семейна драма, която е емоционална и ексцентрична като главната си героиня.
Вече наближаваща края на своя живот, Клер спонтанно решава да разпродаде
вещите си. Всеки предмет изкарва на повърхността спомени от многоцветния
ѝ живот. Обезпокоена от поведението на майка си, дъщерята на Клер се връща
у дома, но това завръщане води след себе си бремето на миналото.
Клер Дарлинг (Франция 2018), Claire Darling
(оригинално заглавие: La dernière folie de
Claire Darling), 94 мин.
Жанр: драма
Режисьор: Жули Бертучели
Сценаристи: Жули Бертучели, Марион Дусо,
Мариет Десер, Софи Фийер, Линда Рътлидж
По романа на Линда Рътлидж „„Последната
дворна разпродажба на Фейт Бас Дарлинг“
В ролите: Катрин Деньов, Киара Мастрояни,
Алис Талиони, Лор Калами, Самир Гюесми, Оливие Рабурден, Йохан Лейсен

Вече знаеш.

Език: френски
Субтитри: български
Награди и номинации:
2019 Номинация за награда Dragon от филмовия фестивал в Гьотеборг

07.10, понеделник, 18:30 ч., Френски
институт в България
08.10, вторник, 20:00 ч., кино „,Влайкова“
10.10, четвъртък, 18:45 ч., културен
център G8
13.10, неделя, 16:15 ч., културен център G8
16.10, сряда, 18:15 ч., Евро Синема

Журналистика с позиция.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

КЛЕР ДАРЛИНГ

КАЗАНОВА, ПОСЛЕДНА ЛЮБОВ
През осемнайсети век Казанова, известен с вкуса си към забавлението и играта, пристига в Лондон, където е изпратен в изгнание. В този град, за който
той не знае нищо, се среща няколко пъти с млада куртизанка, г-ца Шарпийон,
която го привлича до такава степен, че да забрави за други жени. Казанова е
готов да направи всичко, за да постигне целта си, но г-ца Шарпийон винаги го
избягва под най-различни предлози. Тя отправя предизвикателство към него да
я обича по начина, който ѝ харесва…

5-20 октомври 2019
Епикуреец, естет и непоправим съблазнител, с разкрепостените си
нрави Джакомо Казанова без съмнение е една от най-забележителните
фигури на европейския осемнайсети
век, когато чрез словото и на дело
са разчупени вековни догми и сексуалното престава да се свързва с
греховното, а любовта се превръща в
синоним на хармония между телесно и
духовно. През целия си живот той следва
едно-единствено правило: да се наслаждава на всеки миг от отреденото
му време на тази земя. Именно този
факт придава на неговите мемоари,
озаглавени „„История на моя живот“,
особена пикантност и ги превръщат
в любимо четиво на много поколения
до ден днешен. Любопитните под-

Казанова, последна любов (Франция, 2019),
Casanova, Last Love (оригинално заглавие:
Dernier Amour), 98 мин.
Жанр: драма, исторически, романс
Режисьор: Беноа Жако
Сценаристи: Жером Божур, Беноа Жако,
Шантал Томас
По едноименния роман на Джакомо Казанова
В ролите: Венсан Линдон, Стейси Мартин,
Валерия Голино, Джулия Рой, Нанси Тейт и др.
Език: френски
Субтитри: български

Прогнози, които се сбъдват.
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робности, с които
Казанова описва
както срещите
си с видни личности и владетели,
така и любовните си похождения,
превръщат автобиографията му в
забележителна панорама на нравите
през века на Просвещението, а безкомпромисната му самоирония ни кара
да вярваме на всяка негова дума.
Настоящото издание предлага на
българския читател някои от най-забележителните епизоди от бурния
живот на прословутия венецианец за
пръв път в превод от оригинала на
френски език.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

08.10, вторник, 18:30 ч., Френски институт
в България
10.10, четвъртък, 18:30 ч., кино „,Люмиер Lidl“
20.10, неделя, 20:45 ч., кино „,Одеон“

Сайтът на истинската жена.

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

5-20 октомври 2019

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

„„Загадката Анри Пик“ ни разказва как
някъде в Бретан един библиотекар
решава да събере всички книги, отхвърлени от издателите. Оповестява намерението си и ето че започват
да прииждат ръкописи. Сред тях младата издателка Делфин Десперо открива истински шедьовър, написан от
никому неизвестния Анри Пик, починал
преди две години. Странно, но вдовицата му не знае нищо за никакъв роман. Според нея покойният ѝ съпруг
през живота си не е чел книги, още
по-малко е писал такива. И все пак романът съществува, има огромен успех и променя съдбата на много хора.
А упоритият журналист, който се
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съмнява в официалната версия, продължава да рови и
да си задава въпроси. Дали авторът е
имал таен живот?
Или става дума за
м и с т и ф и ка ц и я ?
Комедия, литературен трилър, журналистическо разследване, роман за романа, както и да
го наречем, „„Загадката Анри Пик“ показва как едно литературно произведение
може да преобърне съществуването
на своите читатели. И е поредният
безспорен успех на своя автор.

ЗАГАДКАТА АНРИ ПИК

Загадката Анри Пик (Франция, Белгия, 2019),
The Mystery of Henri Pick (оригинално заглавие: Le mystère Henri Pick), 100 мин.
Жанр: комедия, драма
Режисьор: Реми Безансон
Сценаристи: Реми Безансон, Ванеса Портал
По едноименния роман на Давид Фоенкинос
В ролите: Фабрис Лукини, Камий Котен, Хана
Шигула, Бастиан Буйон, Астрид Уетнал и др.
Език: френски, руски
Субтитри: български

Доза вдъхновение всеки ден.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

Една редакторка открива роман, който според нея е шедьовър, в специална библиотека. Там се съхраняват само ръкописи, отхвърлени от издателите. Въпросният шедьовър е подписан от Анри Пик, майстор на пици от Бретан, починал
две години по-рано. Оказва се, че вдовицата му не знае нищо - нито за романа,
нито за интересите на Анри в областта на литературата.

07.10, понеделник 19:00 ч. , кино „,Люмиер Lidl“
10.10, четвъртък, 20:00 ч., кино „,Одеон“
12.10, събота, 17:00 ч., Френски институт
в България
15.10, вторник, 20:00 ч., кино „,Влайкова“

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

5-20 октомври 2019

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Въздействащата сила на тази малка
по обем книга потвърждава, че добрата литература не се създава непременно върху изключителен материал.
Пред нас е целият обикновен живот
на обикновения романов герой Андреас
Егер, който с естествен стоицизъм
приема всички изпитания и превратности на съдбата. Везната между
баналното, понякога крайно в жестокостта си, и възвишеното се залюлява в редки моменти, но именно те правят от него човека, който е.
Разказът е изграден върху няколко
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времеви
линии,
които накрая се
събират в завършен
житейски
кръг и прегледна
събитийна мозайка. Плавните, почти незабележими
преходи наред със
спокойния ритъм, пълното отсъствие
на патетика и поетичната простота на езика са като филтър от нежна
светлина, смекчаваща суровостта на
преживяното от героя на романа.

ПРОДАВАЧЪТ НА ВЕСТНИЦИ И ЦИГАРИ

Продавачът на вестници и цигари (Австрия, Германия, 2018), The Tobacconist (оригинално заглавие: Der Trafikant), 117 мин.
Жанр: драма
Режисьор: Николаус Лейтнер
Сценаристи: Клус Рихтер, Николаус Лейтнер
По романа на Роберт Зееталер
В ролите: Симон Морзе, Бруно Ганц, Йоханес
Криш, Ема Дрогунова, Регина Фриш, Каролине
Айкхорн и др.
Език: немски, чешки
Субтитри: български

bg

За да не изчезне добрият вкус.

Награди и номинации:
2019 Номинации за Австралийска филмова
награда за най-добра актриса в поддържаща роля (Регина Фриш), най-добър актьор в
поддържаща роля (Йоханес Криш), дизайн на
костюми и най-добра музика
2019 Номинация за награда „„Роми“ за
най-добра кинематография
2019 CIVIS European Cinema Prize (Европейска
кинонаграда за интеграция)

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

Филмът е адаптация по едноименния бестселър на Роберт Зееталер, третия
немскоезичен писател след Гюнтер Грас и Петер Щам, познат у нас с романа си
„„Цял един живот”. „„Търговецът на тютюн” е нежна, сърцераздирателна история за един млад мъж и неговото приятелство със Зигмунд Фройд по време на
нацистката окупация на Виена. Резултатът напомня за „„Големите надежди” на
Чарлс Дикенс и за противоречивия шедьовър „„Четецът”, адаптация по романа
на Бернхард Шлинк.

12.10, събота, 20:00 ч., кино „,Влайкова“
16.10, сряда, 18:15 ч., кино „,Люмиер Lidl“
17.10, четвъртък, 20:30 ч., кино „,Одеон“

Медия за култура, лайфстайл и шоубизнес.

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

5-20 октомври 2019

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Очарователни, смешни, загадъчни,
нерядко озадачаващи и неизменно
вълнуващи, 17-те разказа в сборника
„„Изчезването на слона“ изкусително
разтварят дверите на сюрреализма.
Харуки Мураками предлага поглед отвътре към живота в Япония и отвежда към паралелни светове, но не далечни, не недостижими, а разположени
съвсем наблизо, под повърхността на
ежедневното. Мъж вижда с очите си
как любимият му слон се смалява и изчезва; зелено чудовище изпълзява дълбоко изпод земята, за да се обясни в
любов на избраната жена; танцуващо

ИЗПЕПЕЛЯВАНЕ
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джудже се вселява
в човешки тела и
нарушава земния
порядък. И още
много други човешки истории: за
хора, страдащи от
безсъние, несправедливо наказани с
мълчание, озверели от глад, обезумели
от любов, лишени от любов, объркани, изгубили близки същества или пък
добили храброст. Разкази за възможното и невъзможното, за реалното и
нереалното, до един незабравими.

Изпепеляване (Южна Корея, 2018), Burning
(оригинално заглавие: Beoning ), 148 мин.
Жанр: драма, мистерия
Режисьор: Ли Чанг Донг
Сценаристи: Ох Джунг-ми, Ли Чанг Донг
По рaзказа „„Горящият хамбар” от сборника
„„Изчезването на слона” на Харуки Мураками
В ролите: Йо Ах-ин, Стивън Йон, Джун Джонгсео, Ким Су-Кюнг и др.
Език: английски, корейски
Субтитри: български
Награди и номинации: 39 награди и 121 номинации, включително:
2018 Награда FIPRESCI и номинация за „„Златна палма” от филмовия фестивал в Кан
2018 Награда Vulcain за арт директора
Джум-хи Шин от филмовия фестивал в Кан

2018 Гран При на журито и номинации за Asia
Pacific Screen Award за най-добър филм и
най-добър сценарий
2018 Азиатска филмова награда за най-добър режисьор
2018 Номинации за Азиатска филмова награда за най-добър филм, най-добър актьор дебютант, най-добър сценарий, операторска
работа, дизайн на продукцията и звук
2018 Награда „„Гранд Бел” за най-добър филм
от Grand Bell Awards, Южна Корея
2018 Награда LAFCA на Асоциацията на филмовите критици в Лос Анджелис за най-добър чуждоезичен филм и най-добър актьор в
поддържаща роля

Сайт за изкуство, култура и свободно време.

06.10, неделя, 20:00ч., кино „,Одеон“
09.10, сряда, 20:00 ч., кино „,Влайкова“
11.10, петък, 19:30 ч., Кино Арена Делукс
Bulgaria mall
13.10, неделя, 20:00 ч., кино „,Люмиер Lidl“
13.10, неделя, 19:30 ч., Cine Grand Park cente
14.10, понеделник, 18:30 ч., Френски
институт в България
15.10, вторник, 19:00 ч., културен център G8
17.10, четвъртък, 19:30 ч., Евро Синема

Всичко, което си заслужава да бъде видяно.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

Джонг-Су попада на момиче, което някога е живяло в неговия квартал. Девойката го моли да се грижи за котката ѝ, докато тя е на пътешествие из Африка.
Когато се връща от екзотичния континент, го запознава с Бен, мистериозен
мъж, когото е срещнала там. Той им разкрива своето тайно хоби…

ЗАЛИЧЕНО МОМЧЕ
Синът на баптистки пастор в малък американски град е принуден да се запише
в терапевтичен курс за „„лечение на хомосексуализъм”, организиран от църквата, след като родителите му разбират, че е гей. Подобна стъпка няма как да
доведе до нищо добро и семейството ще трябва да намери начин да се справи с
различията, ако иска да остане сплотено... Филмът разказва истинска история
за борбата на един млад мъж да намери себе си, докато всеки аспект на неговата идентичност е поставен на изпитание.
Заличено момче (Австралия, САЩ, 2018),
(оригинално заглавие: Boy Erased), 115 мин.
Жанр: биографична драма
Режисьор и сценарист: Джоуел Еджъртън
По книгата на Гарард Конли „„Заличено момче”
В ролите: Лукас Хеджис, Никол Кидман, Джоуел Еджъртън, Ръсел Кроу, Мадлин Клайн
Език: английски
Субтитри: български
Награди и номинации: 8 награди и 41 номинации, включително:
2019 Номинации за „„Златен глобус” за
най-добра песен и за най-добър актьор в
игрален филм – драма
2018 Награда на публиката от Международния филмов фестивал в Сан Диего
2018 Награда на Обществото на филмови-

Да си дойдем на думата!

те критици в Сан Диего за най-добра актриса в поддържаща роля (Никол Кидман)
2018 Номинации на Обществото на филмовите критици в Сан Диего за най-добър
актьор (Лукас Хеджис), най-добър актьор
в поддържаща роля (Джоуел Еджъртън),
най-добър сценарий и най-добър актьорски
ансамбъл
2018 Награда на Австралийската академия
за кино и телевизионни изкуства за най-добра актриса в поддържаща роля (Никол
Кидман) и за най-добър адаптиран сценарий
2019 Награда AACTA за най-добра актриса в
поддържаща роля (Никол Кидман)

5-20 октомври 2019
Гарард Конли е писател, учител и ЛГБТ
активист. За пръв път пристига в
Източна Европа като доброволец от
Корпуса на мира в Украйна. Там обучава
учители и ученици от 10 селски училища как да се предпазват от СПИН.
Попада в София като участник в Созополските семинари по творческо писане на Елизабет Костова. Започва да
преподава английски език и литература в Американския колеж в София, като
именно по време на престоя си у нас
написва книга за преживяванията си.
Когато семейството на Гарард разбира, че е хомосексуален, бързо намира
решение на проблема. Майка му и баща
му, баптистки свещеник в Арканзас, го
изпращат в терапевтичния християнски център Love In Action в Мемфис,

29

който трябва да
го превърне „„отново” в праведен
хетеросексуален
човек. Десет години по-късно Гарард Конли създава „„Спомените на
заличеното момче”,
оживяла на големия екран под режисурата на Джоуел Еджъртън. Една книга
за идентичността, вярата и семейството.
Приходите от продажбата на книгата са дарение в подкрепа на единствените цялостни услуги в помощ
на ЛГБТ младежи в България, предоставяни от Сингъл Степ.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

06.10, неделя, 20:00 ч. , кино „,Люмиер Lidl“
08.10, вторник, 20:00 ч., Евро Синема
14.10, понеделник, 20:15 ч., Евро Синема

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

НЕВИДИМИЯТ ЖИВОТ НА ЕУРИДИСЕ ГУЗМАО

5-20 октомври 2019
Рио де Жанейро в средата на миналото столетие, разнолик, ухаещ на
подправки, кокос и гуава. Едно патриархално общество със закостенели
традиции и предразсъдъци, според
което участта на жената е да бъде
добра домакиня, предана съпруга и
майка и… да не мисли. На фона на колоритно пано, изтъкано от различни
социални прослойки, се откроява микрокосмосът на две сестри, дръзнали
да престъпят утвърдените закони на
благонравието и да потърсят смисъл
на съществуването и собствено място извън сянката на мъжкото рамо.
Еуридисе надава своя „„вик за свобода“
чрез страстта си към музиката, кули-

нарното и шивашкото
изкуство,
литературата и
тайно изпушените цигари, Гида –
приемайки предизвикателството
да бъде самотна
майка, решена да
се бори за себе си и за бъдещето на
сина си. С разбиране и съпричастност, с лек феминистки привкус, с тънък хумор, на места хаплив и горчив,
Марта Баталя разкрива невидимия,
мечтателен живот на своите героини в една приказна сага, роман река,
наситен с екзотичния бразилски дух.

Език: португалски
Субтитри: български
Награди и номинации:
2019 Награда в категория „„Особен поглед”
от филмовия фестивал в Кан
2019 Награда CineCoPro от филмовия фестивал в Мюнхен за режисьора Карим Аинуз
2019 Номинация „Златна камера 300“ за
най-добър филм от международния конкурс
на фестивала в Йерусалим
Филмът е бразилското предложение за Оскар

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

Филмът е тазгодишното бразилско предложение за „„Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм. Никой не разбира защо Еуридисе и Антенор се венчават. Тя е амбициозна, с буден ум, ала всички очакват от нея да бъде любеща съпруга и майка.
Докато Антенор се бие в гърдите заради подвизи разни, Еуридисе глади ризите
му, готви апетитни ястия и си мечтае да се занимава с музика. Междувременно
нейната сестра Гида, умна жена с волен дух, се завръща след неуспешно бягство
с мъж, от което се ражда история с катастрофални последици. Но ето че двете сестри дръзват да престъпят законите на „„благонравието”…
Невидимият живот на Еуридисе Гузмао
(Бразилия, 2019), The Invisible Life of Euridice
Gusmao (оригинално заглавие: A Vida Invisível
de Eurídice Gusmão), 139 мин.
Жанр: драма
Режисьор: Карим Аинуз
Сценаристи: Мурило Хаусер, Инес Бортагарай, Карим Аинуз
По романа на Марта Баталя
В ролите: Фернандо Монтенегро, Карол Дуарте, Антонио Фонсека, Грегорио Дувивиер,
Кристина Перейра и др.
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09.10, сряда, 20:00 ч. кино „,Люмиер Lidl“
15.10, вторник, 19:00 ч., Дом на киното
20.10, неделя, 18:00 ч., кино „,Одеон“

Сайт за кино ентусиасти от кино ентусиасти.

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

5-20 октомври 2019

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Пепино льо Чичеро е прекарал живота
си в изпълнение на поръчки от големите гангстери на Неапол. Когато
синът му Нино е убит, той вади старите си пистолети, решен да отмъсти. Куршумите отново започват да
свистят над сивата глава на Пепино,
докато той търси убийците на сина
си и лъскавия черен револвер, който е
подарил на Нино в последната вечер
от живота му. И макар ежедневието
на Пепино винаги да е било белязано
от насилие, вкопчвайки се в идеята за
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отмъщение, той
ще си даде сметка за това, което винаги е било
най-ценно за него.
Комиксът „„5 е съвършеното число”
е един от най-заб е л е жи т е л н и т е
италиански графични романи. Книгата е преведена на различни езици и е
увенчана с множество отличия.

Действието се развива през 70-те години по тесните сиви улици на дивия Неапол. Пепино льо Чичеро е опитен наемен убиец, който обича да прекарва времето си в риболов със сина си Нино. След смъртта на Нино обаче той ще бъде
принуден да обърне поглед към бурното си минало и към нещата, които са били
най-важни за него… В този нетърпеливо очакван европейски филм Тони Сервило
и Валерия Голино изпълняват блестящо главните роли, а авторът застава зад
камерата за първи път.
5 е съвършеното число (Италия, Белгия,
Франция, 2019), 5 is the Perfect Number (оригинално заглавие: 5 e il numero perfetto), 100 мин.
Жанр: криминален, драма, трилър
Режисьор и сценарист: Игор Тувери
По едноименния комикс на Игорт
В ролите: Валерия Голино, Тони Сервило, Карло Бучиросо, Яя Форте, Марчело Ромоло, Едуардо Сордженте и др.
Език: италиански
Субтитри: български

Звездите. Реално.

07.10, понеделник, 20:30 ч., кино „,Одеон“
08.10, вторник, 17:45 ч., културен център G8
09.10, сряда, 18:00 ч., Евро Синема
10.10, четвъртък, 20:00 ч., кино „,Влайкова“
11.10, петък, 19:00 ч., Cine Grand Park cente
12.10, събота, 18:00 ч., кино „,Люмиер Lidl“
12.10, събота, 19:30 ч., Кино Арена Делукс
Bulgaria mall
14.10, понеделник, 19:00 ч., Cine Grand
Park cente
15.10, вторник, 19:30 ч., Кино Арена Делукс Bulgaria mall
17.10, четвъртък, 18:15 ч., културен
център G8
18.10, петък, 20:15 ч., Евро Синема
19.10, събота, 19.00 Дом на киното

Награди и номинации:
Филмът е включен в конкурсната програма
„„Хоризонти“ на 76-ия кинофестивал във Венеция
2003 Награда „„Книга на годината“ на Панаира на книгата във Франкфурт
2003 Награда Coccobill за най-добър автор
(фестивал на комиксите в Милано)
2003 Специална награда A.N.A.F.I. (Associazione
Nazionale Amici Fumetto Italiano)
2003 Гран При на фестивала на комиксите (Рим)

Филми. Събития. Личности.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

5 Е СЪВЪРШЕНОТО ЧИСЛО

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

5-20 октомври 2019

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Внук купува тялото на Ленин от eBay,
като подарък за дядо си, активен борец, фанатизиран комунист. Един пропаднал вундеркинд нахълтва с взлом в
православна църква, за да открадне
златен кръст. Едно момче среща братовчедка си (любовта на живота му)
веднъж на всеки пет години, насред
реката, която разполовява родното
им село на Изток и Запад. Такива са
странните, неочаквано трогателни видения на Мирослав Пенков за
родната му България; видения, които
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изпълват разказите в този пленителен сборник.
Въпреки смазващата тежест на
история, дълг към
семейството, изгнаническо страдание, историите
запазват лекота и свежест, оживени
от ненадминатия усет на Пенков към
абсурда.

СНИМКА С ЮКИ

Снимка с Юки (България, 2019 ), A Picture with
Yuki, 110 мин.
Жанр: драма, романс
Режисьор: Лъчезар Аврамов
Сценаристи: Лъчезар Аврамов, Димитър
Стоянович
По рaзказ от сборника „„На изток от запада” на Мирослав Пенков
В ролите: Руши Видинлиев, Кики Сугино, Димитър Маринов, Серафим Тодоров, Весела
Бабинова, Мариана Крумова, Рашко Младенов
Език: български, английски
Субтитри: български

Избягай в света на киното и книгите.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

Българин и японка се срещат в Канада, където и двамата водят имигрантски
живот, влюбват се един в друг и се женят. Те искат да имат дете и заминават
за България, за да започнат инвитро процедури. В едно село двамата стават
участници в трагичен инцидент, който отнема живота на дете. Вече нищо не
може да бъде същото.

07.10, понеделник, 18:30 ч., Casa Libri
08.10, вторник, 20:30 ч., кино „,Одеон“
15.10, вторник, 17:45 ч., Евро Синема

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

5-20 октомври 2019

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

„„Исав“ е изграден като разказ за живота на едно наглед обикновено семейство – историята започва в края
на Първата световна война в Йерусалим и завършва почти в наши дни в
подобно на Нахалал селище в Северна
Галилея. Единият клон на рода води началото си от дедушка Михаел, богат
руски селянин от Астраханска губерния, който след поклонничество на
Божи гроб приема юдаизма и се заселва в Галилея. От своя страна чиракът
пекар Авраам Леви, потомствен йерусалимец от сефарадски произход, на
връщане от войната случайно среща
Сара – едрата, красива и неграмотна
дъщеря на доскорошните гои (неевреи). Неспособен да я забрави, той се
връща и се жени за нея, отвежда я със
себе си в Йерусалим и там Сара ражда
близнаци.Романът на Шалев е разказ
за любовта, или по-точно – за мно-

ИСАВ

жество „„любови“:
за безграничната
и безкористна любов на Сара към
Авраам (може би
като на Зога към
херцог Антон), за
превърналата се
в пренебрежение и
ненавист любов на Авраам към Сара,
за безумната, отровена от ревност
любов на Лияу към Дудуч (като на Елияу
към Мириам), за изродилата се в мания
любов на Яков към Лея, за несподелената любов на съседа Бринкер към Сара,
за безплодната любов на разказвача
към безброй жени „„не от нашите“ в
далечна Америка и за непозволената
любов с братовата му дъщеря Роми
(като на херцог Антон и младата баронеса Фребом).

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

40-годишен писател се връща във фамилната къща, където е отгледан и която
е напуснал преди половин живот. Там той се изправя срещу брат си, който е наследил семейната пекарна и се е оженил за жената, която са обичали двамата.
Исав (Русия, Израел, Великобритания, 2019),
Esau (оригинално заглавие: Esau), 110 мин.
Жанр: драма
Режисьор: Павел Лунгин
Сценаристи: Павел Лунгин, Евгени Руман
По романа на Меир Шалев
В ролите: Харви Кайтел, Марк Иванир, Шира
Хаас, Юлия Пересилд, Лиор Ашкенази, Ксения
Рапапорт и др.
Език: руски, английски
Субтитри: български

Новините без компромис.
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07.10, понеделник, 18:30 ч., кино „,Одеон“
13.10, неделя, 17:00 ч., Френски институт
в България
18.10, петък, 20:30 ч., кино „,Люмиер Lidl“

Седмичният гайд на София.

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

5-20 октомври 2019

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Както посочва самият Роберт Музил, цикълът с психологически новели „„Три жени“ е писан преди „„Човекът
без качества“ и може да бъде четен
като своеобразно въведение към един
от най-гениалните романи на ХХ век.
„„Португалката“ оживява на големия
екран благодарение на Рита Азеведо
Гомес, сценарист и режисьор на фил-
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ма. Българската
публика ще има
удоволствието да
се срещне с нея в
София в рамките
на специална галавечер, посветена
на португалската
култура.

ПОРТУГАЛКАТА

Португалката (Португалия, 2018), The Portuguese
Woman (оригинално заглавие: A Portuguesa),
136 мин.
Жанр: драма, исторически
Режисьор и сценарист: Рита Азеведо Гомес
По новелата на Роберт Музил
В ролите: Клара Риденщайн, Марчело Урджеге, Ингрид Кавен, Рита Дурои др.
Език: португалски, немски
Субтитри: български

За твоя космос.

ЗАЛИ И ПРОЖЕКЦИИ

Домът на лорд фон Кеттен е неговата война. Нейният дом е Португалия. И все
пак младата, току-що омъжена съпруга на лорда, е решена да превърне семейната обител на съпруга си, негостоприемния замък, кацнал върху една скала
в Северна Италия, в свой дом. Обърнете внимание на светлината, декорите,
сценографията, костюмите... „„Португалката“ е пир за сетивата, несъмнен кинематографичен шедьовър в стила на Маноел де Оливейра.
Награди и номинации:
2019 Награда за най-добър филм от филмовия фестивал в Лас Палмас
2018 Номинация за най-добър филм от филмовия фестивал в Мар дел Плата
09.10, сряда, 19:30 ч., културен център G8
11.10, петък, 18:00 ч., кино „,Люмиер Lidl“
13.10, неделя, 16:00 ч., Евро Синема

Ние познаваме града и споделяме историите му с теб.

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.
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НА ЖИВО ОТ КОСМОСА

НА ЖИВО ОТ КОСМОСА

5-20 октомври 2019

ВИТА И ВИРДЖИНИЯ
Филмът разказва завладяващата истинска история за любовната връзка между предизвикателната аристократка и
писателка Вита Саквил-Уест и Вирджиния Улф, иконата на литературния модернизъм. Техният роман е пресъздаден по един
удивително лек и забавен начин във фантастичния биографичен очерк „„Орландо“, най-четивната и най-четената книга на
Улф, претърпяла нечувани за времето си тиражи в Англия и Америка. Синът на
Вита Найджъл Никълсън я определя като „„най-дългото и чаровно любовно писмо
в историята на литературата“.
Вита и Вирджиния (Великобритания, Ирландия, 2018), Vita and Virginia, 110 мин.
Жанр: биографичен, драма, романс
Режисьор: Чания Бътън
Сценарист: Айлин Аткинс
Въз основа на писмата на Вирджиния Улф и
Вита Саквил-Уест и пиесата на Айлин Аткинс
В ролите: Джема Атъртън, Елизабет Дебики,
Изабела Роселини, Рупърт Пенри-Джоунс, Емералд Фенъл, Питър Фердинандо, Сам Харди и др.
Език: английски
Субтитри: български

Списание, вълнуващо като роман.

11.10, петък, 20:30 ч., кино „,Люмиер Lidl“
12.10, събота, 19:00 ч., Дом на киното
15.10, вторник, 20:45 ч., кино „,Одеон“

БУРНИ ВРЪЗКИ
Чувствен любовен триъгълник в бохемската атмосфера на Париж в края на XIX век. За да изплати
дълговете на баща си, Мари де Ередиа се омъжва
за поета Анри дьо Рение, но е влюбена в друг поет,
Пиер Луис, който е еротоман и голям пътешественик. Именно той ще я посвети в тайните на
любовта и еротизма чрез една „„фотографска” и
литературна връзка, която ще измислят заедно.
Бурни връзки (Франция, 2019 ), Curious (оригинално заглавие: Curiosa), 107 мин.
Жанр: мелодрама, исторически
Режисьор: Лу Жьоне
Сценаристи: Рафаел Десплешан, Лу Жьоне
В ролите: Ноеми Мерлан, Нийлс Шнайдер,
Бенджамин Лаверн, Амира Касар, Камелия
Жордана, Мелоди Ришар, Дамиен Бонар и др.
Език: френски
Субтитри: български

Истории от женското сърце.

06.10, неделя, 19:00 ч.,Френски институт
в България
17.10, четвъртък, 18:00 ч., кино „,Люмиер Lidl“
18.10, петък, 20:30 ч., кино „,Одеон“

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.
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НА ЖИВО ОТ КОСМОСА

НА ЖИВО ОТ КОСМОСА

5-20 октомври 2019

ТОЛКИН
ВСИЧКО Е ИСТИНА
Филмът ни връща към последните дни от живота на великия драматург Уилям Шекспир. След като Глоуб Тиътър изгаря през 1613 г. по време на представление на Шекспировата
пиеса „„Хенри VIII”, авторът се завръща в родния Стратфорд
със съпругата си Ан Хатауей.
Всичко е истина (Великобритания, 2018 ), All is
True (оригинално заглавие: All is True), 101 мин.
Жанр: биографична драма, исторически
Режисьор: Кенет Брана
Сценарист: Бен Елтън
В ролите: Кенет Брана, Лидия Уилсън, Лолита Чакрабарти, Джак Колгрейв Хърст, Иън
Маккелън, Джуди Денч, Фил Дънстър и др.
Език: английски
Субтитри: български
Награди и номинации:
2019 Награда AARP за поддържаща роля (Джуди Денч)

Man at his best.

2019 Номинации за награда AARP за най-добър режисьор, най-добър актьор в поддържаща роля, най-добра любовна история за
възрастни
06.10, неделя, 18:00 ч., кино „,Одеон“
07.10, понеделник, 20:00 ч., Евро Синема
08.10, вторник, 18:30 ч., кино „,Люмиер Lidl“
09.10, сряда, 18:30 ч., Френски институт
в България
11.10, петък, 18:00 ч., кино „,Одеон“
15.10, вторник, 18:15 ч., кино „,Люмиер Lidl“

Красива и вълнуваща история за съзряването на Толкин – за
това как едно момче сирак пораства и става знаменит писател, професор и съпруг. Ужасите на войната съпътстват историята, но това не е военен филм, а филм за приятелството,
любовта и неугасващите чувства. Удивителната кинематография е едно от главните достойнства на тази дългоочаквана биографична драма.
Толкин (САЩ, 2019), Tolkien (оригинално заглавие: Tolkien ), 112 мин.
Жанр: биографична драма
Режисьор: Доум Карукоски
Сценаристи: Дейвид Глийсън, Стивън Биъсфорд
По действителната история на Дж. Р. Р.
Толкин
В ролите: Никълъс Холт, Лили Колинс, Колм
Меони, Крейг Робъртс, Хари Гилби, Лора Донъли, Пам Ферис и др.
Език: английски
Субтитри: български

06.10, неделя, 19:00 ч., Евро Синема
17.10, четвъртък, 17:30 ч., Евро Синема

5-20 октомври 2019

КАЗАНДЗАКИС
Големият гръцки писател Никос Казандзакис казва, че животът
му се определя от неговите пътешествия и мечти. Филмът е
вдъхновен от тези слова. Сюжетът се уповава на автобиографичния роман „„Рапорт пред Ел Греко“ и проследява местата,
които бележат развитието на писателя – островите Крит и
Егина, Берлин и Виена, Русия и Франция. Гръцкият дух, закърмен
от велики идеали, присъства тук с цялата си интензивност и мощ. Свобода,
устрем, творчество, крепки приятелства, динамика...
Казандзакис (Гърция, 2017 ), Kazantzakis, 120 мин.
Жанр: биографичен филм
Режисьор и сценарист: Янис Смарагдис
По романа „„Рапорт пред Ел Греко”
В ролите: Александрос Камбаксис, Одисеас
Папаспильопулос, Стефанос Линеос и др.
Език: гръцки
Субтитри: български
Награди и номинации:
2018 Награда Голд Реми за най-добра музика
и за операторско майсторство
2018 Голямата награда Гран Реми за режисьора Янис Смарагдис
2018 Номинации Голд Реми за най-добра актриса (Марина Калогиру) и най-добър актьор (Тодорис Атеридис)

Life is beautiful.
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ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

2018 Отличие за актьора Одисеас Папаспильопулос от Асоциацията на филмовите
критици в Хюстън

13.10, неделя, 18:45 ч., кино „,Одеон“
14.10, понеделник, 20:00 ч., кино „,Влайкова“
19.10, събота, 18:00 ч., кино „,Люмиер Lidl“

СИРАНО
Декември 1897, Париж. Едмон Ростан още не е навършил трийсет, но вече има две деца и много тревоги. Не е написал нищо
в продължение на две години. Обзет от отчаяние, той предлага на великия Констан Кокулен нова пиеса, героична комедия в
стихове, по случай празниците. Проблемът е само един – че пиесата още не е написана. Пренебрегвайки капризите на разни
актриси, претенциите на корсиканските си продуценти, ревността на съпругата си, историите за сърдечните трепети на най-добрия си приятел и липсата на ентусиазъм у всички около себе си, Едмон започва да пише въпросната
пиеса, макар че никой не му вярва. Заглавието е „„Сирано дьо Бержерак”.
Сирано (Франция, Белгия, 2018), Edmond (оригинално заглавие: Edmond), 110 мин.
Жанр: комедия, драма, исторически
Режисьор и сценарист: Алексис Мишалик
По пиесата на Алексис Мишалик
В ролите: Тома Соливере, Оливие Гурме, Матилд Сение, Том Лийб, Доминик Пиньон, Симон
Абкарян и др.
Език: френски, руски
Субтитри: български

16.10, сряда, 18:30 ч., Френски институт
в България
18.10, петък, 18:30 ч., кино „,Люмиер Lidl“
20.10, неделя, 20:00 ч., кино „,Влайкова“

Списание номер едно в света на модата.

5-20 октомври 2019

2001: КОСМИЧЕСКА ОДИСЕЯ
„„2001: Космическа одисея” е импозантният магнум опус на
Стенли Кубрик, един от най-влиятелните филми в жанра и в историята на киното въобще. Преди 50 години той се е схващал
като творба с експериментална естетика, която е твърде
авангардна за времето си. Сценарият засяга теми, свързани
с човешката еволюция и технологии, изкуствения интелект и
извънземния живот. Космическа експедиция до Луната открива на нея странен
предмет, наречен „„Монолитът“, който при срещата с експедицията внезапно
излъчва силен сигнал към звездите. Оказва се, че е оставен там от древна цивилизация, за да извести раждането на новата космическа цивилизация...
2001: Космическа одисея (САЩ, Великобритания, 1968), 2001: A Space Odyssey (оригинално заглавие: 2001: A Space Odyssey ), 149 мин.
Жанр: приключенски, научна фантастика,
фентъзи
Режисьор: Стенли Кубрик
Сценаристи: Стенли Кубрик, Артър Кларк
По произведения на Артър Кларк
В ролите: Кеър Дюлеа, Гари Локууд, Дъглас
Рейн, Уилям Силвестър, Леонард Роситър,
Маргарет Тизак, Робърт Бийти, Шон Съливан, Едуард Бишъп и др.
Език: английски, руски
Субтитри: български

Истории, разказани със стил.

Награди и номинации: 15 награди и 10 номинации, включително:
Номинации за четири награди „ Оскар“ 1969, в т.ч.
за режисура, най-добър сценарий, арт директор
Награди за най-добър режисьор и най-добър
филм на 1968 г. от Общността на филмовите критици в Канзас Сити
Номинации BAFTA 1969 за най-добър филм и
режисьор
Филмът се излъчва от обновено дигитално копие.
10.10, четвъртък, 19:00 ч., Дом на киното
12.10, събота, 20:00 ч., кино „,Одеон“
14.10, понеделник, 19:00 ч., кино „,Люмиер Lidl“
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ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

АЗ, ЛЕОНАРДО
Открийте Леонардо да Винчи - мъжа, художника, учения и изобретателя - чрез това уникално, прелестно, завладяващо пътуване
в ума на Леонардо. Филмът отбелязва 500 години от смъртта на
енциклопедичния гений на Ренесанса. Бестселърът на Франческо
Фиорети виртуозно съчетава интригуващ криминален сюжет с
внушителна картина на епохата и ярък портрет на Леонардо да
Винчи.
Аз, Леонардо (Ирландия, Великобритания,
2019), I, Leonardo (оригинално заглавие: Io,
Leonardo), 90 мин.
Жанр: драма
Режисьор: Хесус Гарсес Ламберт
Сценаристи: Оливиеро дел Папа, Косета
Лагани, Мириам Мосети, Сара Мосети, Марсело Оливиери
В ролите: Лука Аргентеро, Анжела Фонтана, Масимо де Лоренцо
Език: италиански
Субтитри: български

Да знаеш. Да се забавляваш.

09.10, сряда, 18:15 ч., кино „,Люмиер Lidl“
12.10, събота, 18:15 ч., кино „,Одеон“
13.10, неделя, 19:00 ч., Френски институт
в България

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

ГАЛА НА ИЗРАЕЛ

ЖЕНАТА ОТ ЙЕРУСАЛИМ
Трагикомедия, чийто герой е началникът на отдел „„Човешки
ресурси” на най-голямата индустриална пекарна в Израел. На
пазар в Йерусалим самоубиец взривява бомба. Една от жертвите е румънска работничка имигрантка без документи, само с
фиш за заплата от пекарната... Началникът трябва да спаси
репутацията на бизнеса си и да предотврати публикуването
на клеветническа статия.
Жената от Йерусалим (Израел, Германия, Франция, Румъния, 2010), The Human Resources Manager
(оригинално заглавие: The Human Resources
Manager), 103 мин.
Жанр: драма, комедия
Режисьор: Еран Риклис
Сценарист: Ноа Столман
По романа на А. Б. Йехошуа
В ролите: Марк Иванир, Гури Алфи, Ноа Силвер,
Розина Камбос и др.
Език: иврит, английски, румънски, френски
Субтитри: български
Награди и номинации: 9 награди и 6 номинации, включително:
Награда от Международния филмов фести-
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вал във Валядолид 2012 за най-добра музика
Награда на публиката от Международния
филмов фестивал в Локарно 2010
Пет награди на Израелската филмова академия 2010 за най-добър филм, най-добра женска
поддържаща роля (Розина Камбос), най-добър
режисьор, най-добър сценарий и звук.

14.10, понеделник 18:15 ч., Евро Синема
17.10, четвъртък, 19:00 ч., Дом на киното
20.10, неделя, 16:00 ч., културен център G8

ЗАКУСКА НА ПЛУТОН
Изоставен при раждането си, Котето пораства като женствен младеж с остър език в компанията на злобната си осиновителка. Напуска Ирландия и заминава за Лондон, където обикаля
нощните свърталища на Сохо и търси родната си майка. Случайността го хвърля в поредица неочаквани срещи – с терористи от ИРА, враждебен мъж с кадифен костюм и илюзионист
със склонност към кървави фокуси... Котето остава възхитително недосегаем
за превратностите на съдбата.
Закуска на Плутон (Ирландия, Великобритания, 2005), Breakfast on Pluto (оригинално заглавие: Breakfast on Pluto), 128 мин.
Жанр: драма, комедия
Режисьор: Нийл Джордан
Сценаристи: Нийл Джордан, Патрик Маккейб
По романа на Патрик Маккейб
В ролите: Килиън Мърфи, Ива Бъртисъл, Лиъм
Нийсън, Шарлийн Маккена, Рут Нега, Брендън
Глийсън, Лиъм Кънингам, Стивън Риа и др.
Език: английски
Субтитри: български

Българска национална телевизия.

Награди и номинации:
2006. Две номинации от Европейски филмови
награди
2007 4 награди и 7 номинации от Ирландски
филмови и телевизионни награди
2006 Награда на публиката от кинофестивала
в Любляна
11.10, петък, 20:45 ч., културен център G8
12.10, събота, 16:15 ч., Евро Синема
13.10, неделя, 18:00 ч., културен център G8
14.10, понеделник, 18:30 ч., Casa Libri
17.10, четвъртък, 20:00 ч., кино „,Люмиер Lidl“

ПОСЛЕДСТВИЯТА НА ГНЕВА
Филмът разказва за необичайната и трагична връзка между
неудовлетворен от живота си бизнесмен и 14-годишна ученичка. След като блъсва автомобила си в задната част на колата
пред себе си, Пабло Лопес започва да спори с другия шофьор,
който се оказва жена на име Сонсолес. Тя подава иск за обезщетение срещу него. Това разгневява Пабло и той започва да
я тормози, включително да следи по-малката ѝ сестра Мария в училищния двор.
Когато опознава интелигентното момиче, възприятието му за живота се променя изцяло, но приятелството на двамата ще се окаже фатално.
Последствията на гнева (Испания, 2003 ), The
Weakness of the Bolshevik (оригинално заглавие:
La flaqueza del bolchevique ), 95 мин.
Жанр: драма
Режисьор: Мануел Мартин Куенка
Сценаристи: Лоренцо Силва, Мануел Мартин
Куенка
По романа на Лоренцо Силва
В ролите: Луис Тосар, Мар Регерас, Мария Валверде, Рубен Очандиано, Жорди Даудер и др.
Език: испански
Субтитри: български
Награди и номинации: 5 награди и 6 номинации,
включително:
2004 Награда ГОЯ за най-добра дебютираща

Българско национално Дарик радио.

актриса (Мария Валверде)
2004 Награда на публиката от Първия европейски филмов фестивал в Анжер
2004 Награда нa испанските киносценаристи
за най-добър дебют (Мария Валверде)

07.10, понеделник, 20:00 ч., Дом на киното
09.10, сряда, 17:45 ч., културен център G8
10.10, четвъртък, 19:45 ч., Евро Синема
15.10, вторник, 18:30 ч., Casa Libri
18.10, петък, 20:00 ч., кино „,Влайкова“
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ИЗМЕРВАНЕТО НА СВЕТА
Математикът Карл Фридрих Гаус и ученият Александър фон
Хумболт са двама от най-светлите умове на XIX в. Хумболт е
страстен пътешественик, който мечтае да открива непознати земи и да черпи с пълни шепи от културата на населяващите ги хора. Гаус пък е саможив скептик, който гледа света през
защитното було на математическите теории и цифри. Докато
Хумболт кръстосва земното кълбо, Гаус е предприел не по-малко интересно пътуване в дебрите на математиката, за осъществяването на което не се налага
дори да напуска уютния си кабинет. Въпросите, които си задават двамата мъже,
са различно формулирани отговорите, до които ще стигнат, си приличат.
Измерването на света (Германия, Австрия,
2012), Measuring the World (оригинално заглавие: Die Vermessung der Welt), 119 мин.
Жанр: биографичен, драма, исторически
Режисьор: Детлев Бък
Сценаристи: Детлев Бък, Даниел Келман
По романа на Даниел Келман
В ролите: Флориан Дейвид Фиц, Албрехт
Шуч, Жереми Капоне, Катарина Талбах, Вики
Крипс и др.
Език: немски
Субтитри: български
Историите зад новините.
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ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

Награди и номинации: 2 награди и 6 номинации, включително:
2013 Австрийска филмова награда за дизайн
на костюми и за грим
2013 Номинация за Златна филмова награда
за дизайн на продукцията и за грим
2013 Номинация за наградата за ново лице в
киното за актьора Албрехт Шуч
08 .10, вторник, 19:45 ч., културен център G8
12.10, събота, 16:45 ч., културен център G8
20.10, неделя, 19:00 ч., Сити Марк Арт Център

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.
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ДВОЙСТВЕН ЖИВОТ

ТЕРАПИЯ ЗА МИЗАНТРОПИ
В този филм провокативният френски писател Мишел Уелбек
и кинозвездата Жерар Депардийо играят самите себе си. Те се
опитват да се справят с жестокия режим, който им е предписан в един терапевтичен център. Но се случва нещо неочаквано…
Терапия за мизантропи (Франция, 2019), It‘s
too much с Thalasso (оригинално заглавие:
Thalasso), 93 мин.
Жанр: биографичен
Режисьор: Гийом Никлу
Сценарист: Деклан Ме, Гийом Никлу
В ролите: Жерар Депардийо, Мишел Уелбек,
Даря Панченко, Люк Шварц и др.
Език: френски
Субтитри: български
Награди и номинации:
2019 Номинация „„Златна раковина“ за най-добър филм от фестивал в Сан Себастиан

06.10, неделя, 18:15 ч., културен център G 8
09.10, сряда, 19:00 ч., Дом на киното
10.10, четвъртък, 18:00 ч., Евро Синема
11.10, петък, 19:00 ч., Френски институт в България
13.10, неделя, 21:00 ч., кино „,Одеон“
14.10, понеделник, 18:00 ч., културен център G8
16.10, сряда, 20:00 ч., Евро Синема

Ситуиран в парижкия издателски свят, филмът преплита историите на умерено успешния автор Леонар, издателя Ален, актрисата Селена - съпруга на
Ален, и Валери – съпруга на Леонар и асистентка на
известен политик. Всички те са в зората на 40-те,
всеки от тях е привлекателен по свой собствен начин. Дали ще се справят с предизвикателствата в
индустрията и с кризата на средната възраст?
Двойствен живот (Франция, 2018), Double Lives
(оригинално заглавие: Double Vies), 108 мин.
Жанр: комедия, драма, романс
Режисьор и сценарист: Оливие Асайас
В ролите: Гийом Кане, Жулиет Бинош, Криста Тере, Нора Хамзави, Паскал Грегори и др.
Език: френски
Субтитри: български
Награди и номинации: 6 номинации, включително:
2018 Номинация за „„Златен лъв” за най-добър
филм от филмовия фестивал във Венеция

Само хитове.

2018 Номинация за най-добър филм от Международния филмов фестивал в Чикаго
2019 Номинация за Голямата награда на журито от филмовия фестивал в Маями
8 .10, вторник, 20:30 ч., кино „,Люмиер Lidl“
17.10, четвъртък, 18:30 ч., кино „,Одеон“
18.10, петък, 19:00 ч., Френски институт
в България
19.10, събота, 17:00 ч., Френски институт
в България
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СМЪРТТА НА ЕДИН АВТОР
Малка отворена лодка пори бурните вълни край холандското
крайбрежие. Няколко дни по-късно, когато вятърът утихва,
разбитите останки от лодката са намерени на няколко километра на юг. Междувременно в Стокхолм Давид получава
известие от своя издател, че е пристигнал ръкопис от прочутия писател Гермунд Райн. Давид е превел по-ранните произведения на Райн и пръв получава възможност да работи по
новата творба на писателя. Пристигналият ръкопис е оригинал и е придружен
от писмо, в което се казва, че при никакви обстоятелства книгата не трябва
да се отпечатва на езика, на който е написана… Миналото ще нахлуе с гръм
и трясък, вината ще се смеси с отмъщение, а фикцията на Гермунд Райн ще
стане реалност.
Смъртта на един автор ((Швеция, САЩ,
Германия, 2018), Intrigo: Death of an Author
(оригинално заглавие: Intrigo: Death of an
Author), 106 мин.
Жанр: драма, трилър, криминален
Режисьор: Даниел Алфредсон
Сценаристи: Даниел Алфредсон, Бригита
Бонгенхелм
По разкази от сборника „„Intrigo” на Хакан
Несер
В ролите: Бен Кингсли, Тува Новотни, Майкъл
Бърн, Вероника Ферес, Даниела Лавендер и др.

фаша
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ГАЛА НА ШВЕЦИЯ

ГАЛА НА ШВЕЦИЯ

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

Език: шведски
Субтитри: български
06.10, неделя, 17:30 ч., кино „,Люмиер Lidl“
08.10, вторник, 18:30 ч., кино „,Одеон“
13.10, неделя, 19:30 ч., Кино Арена Делукс
Bulgaria mall
16.10, сряда, 17:45 ч. културен център G8
17.10, четвъртък, 19:00 ч., Cine Grand Park center
18.10, петък, 18:15 ч., Евро Синема
19.10, събота, 19:30 ч., културен център G8

БРИТ-МАРИ БЕШЕ ТУК
Брит-Мари е 63-годишна, току-що е загърбила 40-годишен брак
и дълъг живот като съпруга и домакиня. Като се има предвид
славата ѝ на заядлива пасивно-агресивна лелка, бъдещата ѝ работа в малкия град Борг ще се окаже доста предизвикателна.
Борг има една-едничка гордост в лицето на младия футболен
отбор, а работата на Брит-Мари е да обучава момчетата… И
това е само началото на едно пътешествие, изпълнено с битки и предизвикателства, с топлина и любов.
Брит-Мари беше тук (Швеция, 2019), BrittMarie Was Here (оригинално заглавие: BrittMarie var här ), 94 мин.
Жанр: драма, комедия, спорт
Режисьор: Тува Новотни
Сценаристи: Андерс Фритьоф Август, Тува Новотни, Ойстайн Карлсен
По романа на Фредрик Бакман
В ролите: Вера Витали, Пернила Август, Петер Хабер и др.
Език: шведски, немски
Субтитри: български

09.10, сряда, 21:00ч., кино „,Одеон“
10.10, четвъртък, 19:00 ч., Сити Марк Арт
Център
11.10, петък, 19:00 ч., културен център G8
13.10, неделя, 18:30 ч., Евро Синема
14.10, понеделник, 19:30 ч., Кино Арена Делукс
Bulgaria mall
16.10, сряда, 19:00 ч., Cine Grand Park cente
19.10, събота, 16:00 ч., Евро Синема
20.10, неделя, 18:00 ч., културен център G8

,„Шведската седмица е замислена като витрина на най-доброто от Швеция. Тя ще се състои
в София между 3 ифаша
13 октомври 2019 г. Събитието има за цел да популяризира шведския бизнес
и култура в България. Шведската седмица е създадена и организирана от Шведско-българската
търговска камара и местни партньори.“
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ГЛАСЪТ НА БОГА
СЛАДКА БОБЕНА ПАСТА
Управителят на пекарна с магазинче за дораяки (японски палачинки с плънка от паста от червен боб) среща странна, симпатична възрастна дама, която си търси работа. Вкусът на
домашно приготвената от нея бобена паста го убеждава да я
наеме. Последиците от това решение обаче далеч надхвърлят
очакванията, свързани с обичайната търговия с храна.
Сладка бобена паста (Япония, Франция Германия, 2015), Sweet Bean (оригинално заглавие: An), 113 мин.
Жанр: драма
Режисьор и сценарист: Наоми Кавасе
По романа на Дуриан Сукегава
В ролите: Кирин Кики, Масатоши Нагасе,
Киара Ушида, Мики Мисуно и др.
Език: японски
Субтитри: български
Награди и номинации: 7 награди и 6 номинации, включително:
2015 Номинация в категория „„Особен поглед”
от филмовия фестивал в Кан

За да знаеш всичко.

2015 Награда за най-добра режисура от
филмовия фестивал във Валядолид
2015 Награда на публиката на Международния филмов фестивал в Сао Пауло
2015 Награда за най-добра женска роля Asia
Pacific Screen Award (Кирин Кики)
2016 Номинация за Азиатска филмова награда за най-добър актьор (Масатоши Нагасе)
06.10, неделя, 16:15 ч., културен център G8
08.10, вторник, 18:00 ч., Евро Синема
17.10, четвъртък, 20:00 ч., кино „,Влайкова“
18.10, петък, 19:00 ч., Сити Марк Арт Център
20.10, неделя, 17:00 ч., Casa Libri

Млад мъж издирва баща си. Последният изчезва, докато работи по строго секретен проект за правителството на Съединените щати, който включва извънземни. Филмът е екранизация по „„Гласът на Бога“ - класическа за научнофантастичния
жанр книга, философска творба за ограничените възможности
на човешкия разум. Станислав Лем отхвърля всички популярни
концепции за контакта с извънземните, експлоатирани до болка с цел евтина
сензация.
Гласът на Бога (Канада, Унгария, Франция,
Швеция, САЩ, 2018), His Master’s Voice (оригинално заглавие: Az Úr hangja), 108 мин.
Жанр: драма, научна фантастика
Режисьор: Дьорд Палфи
Сценаристи: Гергьо В. Над, Дьорд Палфи,
Жофия Руткаи
По романа на Станислав Лем „„Гласът на Бога”
В ролите: Кейт Върнън, Маршал Уилямс, Ерик
Петерсън, Бенц Антоан, Джена Уорън и др.
Език: английски, унгарски
Субтитри: български
Награди и номинации: 1 награда и 4 номинации, включително:
2019 Почетен знак за артистичен принос от
Международния фестивал на фантастичния
филм „„Фантаспоа“

Защото музиката има значение.
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ГАЛА НА ЯПОНИЯ

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

2018 Номинация за Гран При от Международния
кинофестивал в Токио
2019 Номинации за най-добър игрален филм и
най-добър европейски фантастичен филм от
Международния фестивал за фантастичен
филм в Ньошател
09 .10, сряда, 20:00 ч., Евро Синема
12 .10, събота, 19:00 ч., културен център G8
13.10, неделя, 18:30 ч., Casa Libri
14.10, понеделник, 19:45 ч., културен център G8
16.10, сряда, 19:45 ч., културен център G8
17.10, четвъртък, 19:00 ч., Сити Марк Арт
Център
19.10, събота, 20:00 ч., кино „,Влайкова“

www.rentacar.motopfohe.bg

Тук можеше да
видиш дъга.

Тук можеше да се
обадиш на приятел.

Тук можеше да
спреш за обяд.

Тук можеше
да направиш
много снимки.

Тук можеше да
откриеш нова
забележителност.

Изживей повече моменти. Пътувай с кола. Пътувай с MOTO-PFOHE Rent a Car.

òĨġęġĪĩİġĦħġġĩĵĝĘĤĨġğĖīĨġĳġúġĝĦĖġĨĖ£rƌ~¯¨

5-20 октомври 2019

ЛЯСТОВИЦИТЕ НА КАБУЛ
Филмът ни среща с две женени двойки непосредствено след
като талибаните превземат афганистанската столица през
1998 г. и налагат фундаменталистки шариат. Режисиран от актрисата Забу Брайтман и младата аниматорка Елеа Губе-Мевелек, филмът преобразява пясъците и руините на Кабул в почти
импресионистичен акварелен пейзаж, от който струи живот,
нежност и тъга. „„Лястовиците на Кабул” не демонизира исляма сам по себе си, а
по-скоро привлича вниманието ни към факта, че едно сравнително модерно общество (каквото, ако погледнем снимки от този период, ще се убедим, е било афганистанското преди идването на талибаните) може с лекота да направи голяма
крачка назад в резултат на определени геополитически обстоятелства.
Лястовиците на Кабул (Франция, 2019), Les
hirondelles de Kaboul, 80 мин.
Жанр: анимация
Режисьори: Забу Брайтман, Елеа-Губе Мевелек
Сценаристи: Забу Брайтман, Ясмина Кадра
Адаптация на интернационалния бестселър на Ясмина Кадра
В ролите: Хиам Абас, Симон Абкарян, Суон
Арло, Зита Ханрот
Език: френски
Субтитри: български

Класиката не е ретро, тя е завинаги.
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ЗВЕЗДНА СЕЛЕКЦИЯ

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

Награди и номинации:
2019 Номинация в категория „„Особен поглед”, Кан
2018 Отличие от Международния фестивал
на анимационните филми в Анеси
06.10, неделя, 17:00 ч., Френски институт
в България
13.10, неделя, 19:00 ч., Дом на киното
16.10, сряда, 21:00 ч. кино „,Одеон“

КЪДЕ СИ, БЕРНАДЕТ?
Грижовна майка се впуска в приключение след години на жертвоприношения в името на семейството. Скокът в лоното на
вярата става повод за епични срещи и преживявания, а те на
свой ред водят до триумфално преоткриване на себе си… Не
друг, а самият Джонатан Франзен признава, че е изгълтал книгата, по която е направен филмът, „„с безгрижно удоволствие”.
Кейт Аткинсън се присъединява към него: „„Къде си, Бернадет” е свежа, забавна
и изискана история, но най-хубавото е, че нямах никаква представа какво ще се
случи на следващата страница. Беше диво препускане.”
Къде си, Бернадет? (САЩ, 2019), Where‘d You
Go, Bernadette, 130 мин.
Жанр: комедия, драма, мистерия
Режисьор: Ричард Линклейтър
Сценаристи: Ричард Линклейтър, Холи Гент,
Винсент Палмо Джуниър
По романа на Мария Семпъл
В ролите: Кейт Бланшет, Лорънс Фишбърн,
Джуди Гриър, Катрин Фийни, Ема Нелсън и др.
Език: английски
Субтитри: български
Бъди мила със себе си, не се филмирай...

09.10, сряда, 18:30 ч., кино „,Одеон“
11.10, петък, 19:45 ч., Евро Синема
13.10, неделя, 17:30 ч., кино „,Люмиер Lidl“
15.10, вторник, 20:15 ч., кино „,Люмиер Lidl“
17.10, четвъртък, 18:30 ч., Френски институт
в България
19.10, събота, 20:15 ч., кино „,Одеон“
20.10, неделя, 16:15 ч., Евро Синема

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.
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ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА БАНДАТА НА КЕЛИ

ПЕСЕНТА НА ИМЕНАТА
Емоционален детективски разказ, разпрострян на два континента в рамките на половин век. На фона на спиращи дъха
музикални откровения пулсират ужасът на една война и погубените души, изтръгнати от хода на историята. Режисьорът
на „„Червената цигулка” и сценаристът на „„Вечният градинар”
са създали хипнотичен филм за приятелството, вярата, предателството и изкуплението, базиран на прочутия роман на Норман Лебрект.
Песента на имената (Канада, Великобритания, Германия, Унгария, 2019), The Song of
Names, 113 мин.
Жанр: драма
Режисьор: Франсоа Жирар
Сценаристи: Норман Лебрект, Джефри Кейн
По романа на Норман Лебрект
В ролите: Тим Рот, Клайв Оуен, Катрин
Маккормак, Люк Дойл, Сол Рубинек и др.
Език: английски
Субтитри: български

Насладата да знаеш.

11.10, петък, 19:00 ч., Дом на киното
12.10, събота, 20:00 ч., кино „,Люмиер Lidl“
19.10, събота, 18:00 ч., кино „,Одеон“

Филмът следва едноименното произведение на Питър Кери.
Класическа приказка за бунтовник с кауза - един истински, но и
малко недодялан Робин Худ. На фокус е австралийският бандит
Нед Кели, в чийто списък с престъпления са безброй банкови
грабежи, нападение на влак и убийства на представители на
властта. Кой е Кели? Дързък конекрадец? Добър син? Безстрашен лидер? Шампион по бокс? Садистичен убиец? Верен съпруг?
Герой на народа? Любещ баща? Борец срещу правителството?
Истинската история на бандата на Кели
(Австралия, Великобритания 2019), True History
of the Kelly Gang, 124 мин.
Жанр: биографичен, екшън, криминален
Режисьор: Джъстин Кърцел
Сценарист: Шон Грант
По романа на Питър Кери
В ролите: Ръсел Кроу, Никълъс Холт, Джордж
Маккей, Чарли Хънъм, Еси Дейвис и др.
Език: английски
Субтитри: български

Новините такива, каквито са.

06.10, неделя, 18:00, Дом на киното
08.10, вторник, 20:30, Дом на киното
15.10, вторник, 18:15 ч., кино „,Одеон“
16.10, сряда, 20:30 ч., кино „,Люмиер Lidl“

5-20 октомври 2019

ДА СЕ ИЗГУБИШ НАРОЧНО
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.
Да се изгубиш нарочно (България, 2018), To be
lost on purpose, 113 мин.
Жанр: документален
Режисьор: Крис Захариев
В ролите: Крис Захариев, Ясен Атанасов и
Анастас Шипков
Език: български
09 октомври, сряда, 18:30 ч. , Casa Libri
11 октомври, петък, 18:30 ч., Casa Libri

Изкуството да виждаш повече.
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ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

ЗАЩО ТВОРИМ: ДИЛЕМАТА НА СТОНОЖКАТА
30-годишна одисея: най-интригуващите артисти и мислители
от света на визуалното изкуство, музиката, киното, литературата, философията, политиката, бизнеса и науката отговарят на един и същ въпрос: „„Защо творим?“.Този филм е уникално
пътешествие през различните аспекти на творческия процес:
художествен, интелектуален, философски и научен. Херман Васке
е провел разговори с над 50 носители на Нобелова нагрaда и „„Оскар” за три десетилетия, за да разбере кое ги мотивира да превръщат идеите си в творчество.
Защо творим: дилемата на стоножката
(Германия; 2018), Why Are We Creative: The
Centipede‘s Dilemma, 84 мин.
Жанр: документален филм
Режисьор: Херман Васке
В ролите: Дейвид Боуи, Марина Абрамович,
Бьорк, Боно, Ник Кейв, Далай Лама, Стивън Хокинг, Анджелина Джоли, Даян Крюгер, Дейвид
Линч, Деймиън Хърст, Нелсън Мандела, Михаил
Горбачов, Ник Кейв, Куентин Тарантино, Вим
Вендерс, Питър Устинов, Шон Пен, Уилям Дефо,
Вивиан Уестуд и др.

Институция в пресата.

Език: английски, немски, френски, японски,
руски
Субтитри: български

12.10, събота, 19:00 ч., Френски институт
в България
18.10, петък, 19:00 ч., Дом на киното
19.10, събота, 20:15 ч., Люмиер

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

5-20 октомври 2019
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(България 2018), 105 мин.

„,Чувство за непоносимост“ е документален разказ за живота и творчеството на писателя Георги Марков до бягството му от комунистическа България
през 1969 година. Историята на една
шеметна писателска кариера, белязана
от възходи и падения, от приятелства
и предателства, от любови и надежди…
И от едно разяждащо душата чувство за
човешка непоносимост.
20.10, неделя, 19:00 ч., Casa Libri

КАРЛ ЛАГЕРФЕЛД: ДА БЪДЕШ И ДА ИЗГЛЕЖДАШ
Неговият силует е разпознаваем сред хиляди. Известен в цял
свят, в рамките на 60 години Карл Лагерфелд се превръща в
модна икона. За да постигне това, той изковава сам своята
легенда, пълна с мистериозност, чиято цел е да замъгли, поне
донякъде, истината. Кой всъщност е Карл Лагерфелд? Лоран
Ален-Карон се е срещнал с хората, които са го наричали „„сянката“. С очевидците на живота му.
Карл Лагерфелд: Да бъдеш и да изглеждаш
(Франция, 2017), Karl Lagerfeld (оригинално заглавие: Karl Lagerfeld, être et paraître), 82 мин.
Жанр: документален
Режисьор: Лоран Ален-Карон
В ролите: Лоран Делахус, Карл Лагерфелд, Даниел Алкуф и др.
Език: френски
Субтитри: български

Търсачи на съкровища.

10.10, четвъртък, 18:30 ч., кино „,Одеон“
10.10, четвъртък, 20:30 ч., културен център Г8
12.10, събота, 18:30 ч., Casa Libri
13.10, неделя, 20:00 ч., кино „,Влайкова“
16.10, сряда, 19:00 ч., Дом на киното
17.10, четвъртък, 20:15 ч., културен център G8
20.10, неделя, 18:45 ч., Евро Синема

КАКЪВ ЦВЯТ ИМА ТОЗИ СВЯТ
(България 2019), 56 мин.

Малцина я познават, макар стихосбирката
ѝ да е преиздавана у нас и в Съединените
щати, а едно нейно стихотворение е изписано на стена в холандския град Лайден редом
с произведенията на други големи световни
поети. Данила Стоянова, която ни напусна на
23 години, говори просто и спокойно за живота и смъртта в чудото на своята поезия. 35
години по-късно нейните приятели се опитват да осмислят собствения си живот чрез
спомените за нея, които са в непрестанен
диалог със стиховете на Данила. Понякога
едно отсъствие изпълва живота ни с повече
смисъл от много други присъствия.
16.10, сряда, 18:30 ч., Casa Libri
Национален седмичник за литература.

ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ

ЧУВСТВО
ЗА НЕПОНОСИМОСТ

5-20 октомври 2019

ЧЕРНОБИЛСКА МОЛИТВА
Този филм не се занимава с Чернобил, а със света на Чернобил,
за който знаем твърде малко. Свидетелствата на очевидците
обаче са оцелели: учени, учители, двойки, деца… Те разказват за
живота си преди Чернобил, а после и за катастрофата. Техните
гласове създават дълга, страховита, но необходима молитва, която отеква силно и насърчава критичността към статуквото.
„„Гласове от Чернобил” е изключително вълнуващо поетично пътешествие, което изследва връзката между трагедията и трайната любов през историите
на онези, чиито съдби са били дълбоко повлияни от ядрената авария в „„Чернобил”. Изключителната визуална мощ на филма и новаторският, експериментален подход са красноречиви за творческата свобода и потенциала, които
документалното кино носи.
Чернобилска молитва (Австрия, Люксембург, Украйна, 2016), Voices from Chernobyl, 82 мин.
Жанр: документален филм
Режисьор и сценарист: Пол Крущен
По романа на Светлана Алексиевич „„Чернобилска молитва”
В ролите: Динара Друкарова, Марк Сити, Ив
Пиньо, Лео Гранпере и др.
Език: френски
Субтитри: български

Пътешествие отвъд хоризонта.

71

ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ

ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

Награди и номинации:
2016 Награда за най-добър документален
филм от Международния филмов фестивал
в Минеаполис
07.10, понеделник, 18:15 ч., културен център G8
11.10, петък, 20:00 ч., кино „,Влайкова“
14.10, понеделник, 19:00 ч., кино „,Одеон“
15.10, вторник, 19:45 ч., Евро Синема
20.10, неделя, 17:30 ч., Дом на киното

МЪЖЪТ, КОЙТО СИ ИГРАЕШЕ С ОГЪНЯ
Документален филм за автора на феноменалната трилогия
„„Милениум” Стиг Ларшон (1954-2004) и проактивната му позиция по отношение на формите на съпротива срещу десните
екстремисти и неонацистите. Борбата му с тях се превръща
в обсесия с фатални последствия. Ларшон умира от сърдечна
криза на 50-годишна възраст наскоро след като е предал на
издателя криминалната поредица, т.е. той не доживява нейното отпечатване.
Носят се непотвърдени слухове, че смъртта му не е случайна.
Мъжът, който си играеше с огъня (Швеция,
2018 ), The Man Who Played with Fire (оригинално
заглавие: Mannen som lekte med elden), 99 мин.
Жанр: документален
Режисьор: Хенрик Георгсон
Сценаристи: Олоф Берглинд, Натан Гросман
В ролите: Емил Алмен, Матиас Кьонигсон,
Йан Симонсон, Йохан Ериксон и др.
Език: шведски
Субтитри: български
Награди и номинации:
2019 Номинация за Голямата награда на журито на филмовия фестивал в Сънданс

Усещане за жена.

06.10, неделя, 18:00 ч., Евро Синема
07.10, понеделник, 19:45 ч., културен център G8
08.10, вторник, 18:30ч., Дом на киното
11.10, петък, 20:00 ч., кино „,Одеон“
11.10, петък, 17:45 ч., Евро Синема
16.10, сряда, 20:00 ч., кино „,Влайкова“
18.10, петък, 18:30 ч., Casa Libri
19.10, събота, 17:30 ч., културен център G8

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

БРЯГ БЕЗКРАЕН ОТ СУТРИН ДО ВЕЧЕР

(България, 2017), 90 мин.

Съвременна градска драма, под чиято повърхност
се крият невидими светове и се раждат неочаквани чувства. 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.
10 .10, четвъртък, 18:30 ч., Casa Libri
19.10, събота, 18:30 ч., Casa Libri

ДАЛЕЧ ОТ БРЕГА

(България, Украйна, 2018), 135 мин.
Първата ми среща с този роман беше още когато излезе, през 1983 година. Купих си го от книжарницата и го прочетох за две вечери до късно.
Подейства ми много увличащо – хубаво заглавие,
естествен и жив език без излишни украшения,
богато действие, живописни алегории, ярки и
язвителни метафори и почти никаква недоизказаност.
06.10, неделя, 18:00 ч., Casa Libri
08.10, вторник, 18:30 ч., Casa Libri

ЛОРА ОТ СУТРИН ДО ВЕЧЕР
(България, 2011), 95 мин.

Симпатично градско приключение с дози смях,
мистични зарчета и няколко чудесни млади хора,
които дори не подозират колко точно проблеми
могат да донесат сбъднатите желания. (Не)очакваните елементи са налице – свеж хумор и абсурдна атмосфера, която държи очите ни широко
отворени до края.
17.10, четвъртък, 18:30 ч., Casa Libri

Винаги най-добрата музика.
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ПРОМЕНЯНЕ

8 октомври, 19:30 ч., Нов театър, НДК
По романа „,Промяна“ на ЛИВ УЛМАН
Един от първите театрални спектакли в Европа с
добавена виртуална реалност, създаден по случай
80-годишния юбилей на Лив Улман и 100-годишнината от рождението на гениалния режисьор Ингмар
Бергман. Светът на Лив, представен в „„Променяне“,
е цветен и заразителен с емоциите, които събужда.

КОЗМЕТИКА НА ВРАГА

15 октомври, 19:00 ч., Театър „„Азарян“, 80 мин.
По мотиви от едноименния роман на Амели Нотомб в превод на Светла Лекарска
Един мъж се оказва блокиран на летището поради
технически проблем със самолета. Какво го очаква от тук нататък? Случайна среща с непознат
успява да изрови на повърхността престъпления
от болезненото минало. Чужд ли е този враг, който се конфронтира с него? Това са малка част от
въпросите, които „Козметика на врага“ поставя.
Една история за скритите пътища в съзнанието,
провокираща ни да се отворим към онези тайни на
подсъзнанието, които иначе с удоволствие бихме
скрили от лицето на света.

ВЕЧЕРЯТА

22 октомври, 19:00 ч., Театър СОФИЯ
По романа на Херман Кох
Брилянтна трагикомедия, в която увисва въпросът до каква степен родителят е отговорен за
постъпките на детето си. На фокус е реалистичната, спираща дъха история на двама братя,
техните семейства и отношенията помежду им.
Колко далеч можеш да стигнеш в желанието да защитиш детето си?

ТЕАТЪР ПО КНИГА

БЕЗКРАЙНАТА ГРАДИНА

5-20 октомври 2019

ЗНАМ КАКВО НАПРАВИ (България, 2019) 17 мин.
Жанр: късометражен, трилър І Режисьор и сценарист: Станислава Айви
Оператор: Томислав Михайлов-Чочо
В ролите: Майкъл Маккел, Арсения Иванова, Клаудия Грейс Маккел, Владимир Зомбори, Милица Гладнишка, Никола Димитров
Композитор: Марио Григоров І Език: английски І Субтитри: български
Майкъл Дауни е изтъкнат журналист с много успешни разследвания.
Той е на път за София от Лондон, за да разследва история за навлизането на италианската мафия в България, когато започва да получава
странни телефонни обаждания и съобщения от рода: „„Знам какво си
направил“.
БЯЛА РОЗА (България, 2018) 9:32 мин.
Режисьор и сценарист: Марина Желева І Оператор: Силвестър Йорданов
В ролите: Надя Керанова, Малин Кръстев, Стилиян Желязков
Наперен млад философ се озовава в провинциална кръчма, където решава да прекара нощта с фолк певицата на заведението, но се оказва
в една стая с нея и… съпруга ѝ.
По разказа на Владимир Зарев „„Първото и най-важно нещо, което човек трябва да прави, това е да държи главата си над водата“.

5-20 октомври 2019
ЕКЗИСТЕНЦИАЛНО (България, 2019) 4:50 мин.
Режисьор, сценарист и художник постановчик:: Наталия Атанасова
Участват: Ина Гергинова
Морето се превръща в сцена на една любовна история между човешкото и митологичното, между свободата и оковите.
По поемата „„Екзистенциално“ на Анамария Коева.
КОНЦЕРТ ЗА КЛАРИНЕТ И ОРКЕСТЪР (България, 2018) 4:44 мин.
Жанр: драма І Режисьор: Максим Петров
Сценаристи: Петър Желев, Людмил Станев
В ролите: Людмил Станев, Елвира Иванова, Михаил Мутафов
История за тишината и голямата любов, която е единственото спасение от смъртта. И Моцарт, разбира се.
Филмът е по разказа на Людмил Станев „Още една кратка история за любовта“.
ПЛИТКА ВЕНА (България, 2019) 6:30 мин.
Режисьор, сценарист и художник постановчик: Йоана Александрова
Участва: Александър Митрев
Мъж е на мистично пътешествие по вената на своята възлюбена и
докато става свидетел на вътрешния ѝ свят, преживява дълбоките
си трепети и копнежи.
По поемата „„Плитка вена“ на Марин Бодаков

КОЛЕЛОТО (България, 2018) 8 мин.
Жанр: приключенски І Режисьор: Крис Захариев
Сценаристи: Иван Тасев, Крис Захариев І Оператор: Стоян Дойчев
В ролите: Кристиян Макаров, Валентин Андреев – Рафе, Николай Урумов
Филмът разказва историята на възрастния Киро, който охранява поляна с череши вече близо 20 години.
Филмът е вдъхновен от разказа „„Колелото“ на Красимир Бачков.

НАД НЕЩАТА (България, 2019) 04:40 мин
Жанр: анимация І Режисьор: Ина Николова
Сценарист: Стефан Икога І Анимация: Аспарух Петров
Художник: Ина Николова І Участва: Иван Москов
Иронично пътуване по житейския път на един човек, опустошен от
собствените си меланхолия и апатия. Поетичен разказ за бездействието, което води до разочарование и преждевременен край.
Филмът е базиран на поемата „„Над нещата“ от Стефан Икога

ИВАН (България, 2019) 21 мин.
Режисьор: Надежда Христова
Сценарист: Николай Долдуров І Оператор: Димитър Тенев
В ролите: Иван Бърнев, Леонид Йовчев, Филип Аврамов
Живеещ с миналото, Иван се губи в настоящето, но чрез абсурдни
ситуации успява да се преоткрие.
По мотиви от разказа на Етгард Керет „„Бодро начало“

ЦВЕТЯТА НА АЛЖИРЕЦА (Франция, 2017) 5:53 мин.
Режисьор: Росица Траянова І Сценарист: Маргюрит Дюрас (разказ)
Оператор: Деян Парушев
Участват: Еманюел Блонд, Гийом Деше, Оливия Ор, Лесли Перие
Момче от Алжир продава нелегално цветя в Париж. Полицаите попадат на него и започват да упражняват насилие. Млада фотографка
е в близост до злополуката, заснема действието и по този начин
обезсмъртява злодеянието.

ВНУКЪТ НА ЧОВЕКОЯДКАТА (България, 2019) 15:38 мин.
Жанр: драма І Оператор: Красимир Андонов
Режисьор и сценарист: Десислава Николова-Беседин
Участват: Александър Статков, Никола Владимиров, Стефка Янорова,
Гергана Плетньова, Асен Блатечки
Радостин е новото момче в училище. Всички са заинтригувани от
добротата и особения му чар.
По разказа „„Внукът на човекоядката“ на Йорданка Белева

ГОЛЯМАТА НАГРАДА СЕ ВРЪЧВА ОТ ТАТРАТЕА!

ФРЕНСКО КИНО (България, 2019) 20 мин.
Режисьор и сценарист: Галина Д. Георгиева І Оператор: Георги Челебиев
Участват: Ангелина Славова, Любов Любчева, Добрин Досев
В провинциален град, в стаичката зад екрана на местното кино, две
жени убиват празното си време, докато пишат писма на Ален Делон.
Вдъхновено от Жулиета пред киното от „„Физика на тъгата“ на Георги
Господинов.

ЖУРИ В СЪСТАВ МАРИЯ АРАНГЕЛОВА,
ИВАН МУДОВ, НИКОЛАЙ МУТАФЧИЕВ.
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КЪСОМЕТРАЖНО КИНО І 20 октомври
19:00 часа І КИНО „„ЛЮМИЕР LIDL“

КЪСОМЕТРАЖНО КИНО І 20 октомври
19:00 часа І КИНО „„ЛЮМИЕР LIDL“

ЦЕНИ НА БИЛЕТИТЕ: 8лв. І 10лв. І 12лв. І 14лв.
Билети на касите на EASYPAY или на epaygo.bg и на касите на кината.

ЗАЛА 1 НДК
05.10
СЪБОТА
06.10
НЕДЕЛЯ
07.10
ПОН.
08.10
ВТОРНИК

ЛЮМИЕР ЛИДЛ

ДОМ
НА КИНОТО

ОДЕОН

G8 КУЛТУРЕН
ЦЕНТЪР

ФРЕНСКИ
ИНСТИТУТ

Кино Арена

Cine Grand CASA LIBRI
КИНО
Делукс
Park
center Цар Асен 64 СИТИ МАРК
„,Влайкова“ Bulgaria mall

19:00 Откриване
Офицер
и шпионин
17:30 Смъртта на един 18:00 Истинската
18:00 Всичко е истина
автор
история на бандата
20:00 Изпепеляване
20:00 Заличено момче
на Кели

16:15 Сладка бобена паста
18:15 Терапия за мизантропи

16:00 Толкин
18:00 Мъжът, който си
играеше с огъня

17:00 Лястовиците
на Кабул
19:00 Бурни връзки

18:00 Далеч
от брега
18:30 Снимка
с Юки

19:00
Загадката Анри Пик

20:00 Последствията 18:30 Исав
на гнева
20:30 5 е съвършеното число

18:15 Чернобилска молитва
19:45 Мъжът, който си
играеше с огъня

20:00 Всичко е истина

18:30 Клер Дарлинг

18:30 Всичко е истина
20:30 Двойствен
живот

18:30 Мъжът, който си
18:30 Смъртта на един
играеше с огъня
20:30 Истинската исто- автор
рия на бандата на Кели 20:30 Снимка с Юки

17:45 5 е съвършеното число
19:45 Измерването на
света

18:00 Сладка бобена
паста
20:00 Заличено момче

18:30 Казанова,
последна любов

20:00 Клер
Дарлинг

18:30 Далеч
от брега

17:45 Последствията на
гнева
19:30 Португалката

18:00 5 е съвършеното число
20:00 Гласът на Бога

18:30 Всичко е
истина

20:00
Изпепеляване

18:30 Да се
изгубиш
нарочно

18:00 Терапия за мизантропи
19:45 Последствията на
гнева

18:30 Офицер и
шпионин

20:00 5 е съвършеното число

18:30 Безкрай- 19:00 Брит-Маната градина ри беше тук

17:45 Мъжът, който си
играеше с огъня
19:45 Къде си, Бернадет?

18:30 Терапия за
мизантропи

20:00 Чернобил- 19:30 Изпеска молитва
пеляване

09.10
СРЯДА

18:15 Аз, Леонардо
19:00 Терапия за
20:00 Невидимият жи- мизантропи
вот на Еуридисе Гузмао

18:30 Къде си, Бернадет?
21:00 Брит-Мари беше
тук

10.10
ЧЕТВ.

18:30 Казанова,
19:00 2001: Космичепоследна любов
ска одисея
20:15 Офицер и шпионин

18:45 Клер Дарлинг
18:30 Карл Лагерфелд
20:00 Загадката Анри Пик 20:30 Карл Лагерфелд

11.10
ПЕТЪК

18:00 Всичко е истина
19:00
18:00 Португалката
20:00 Мъжът, който си
Песента
на
имената
20:30 Вита и Вирджиния
играеше с огъня
18:00 5 е съвършеното
18:15 Аз, Леонардо
19:00
число
20:00 2001: Космическа
Вита и Вирджиния
20:00 Песента на
одисея
имената

12.10
СЪБОТА

EURO CINEMA

17:30
19:00
Награждаване Къде си, Бернадет?
Тази, която не съм 20:00 Изпепеляване

19:00 Брит-Мари беше тук
20:45 Закуска на Плутон
16:45 Измерването на света
19:00 Гласът на Бога

19:00 5 е
18:30 Да се
съвършено- изгубиш
то число
нарочно

16:15 Закуска на Плутон
18:45 Карл Лагерфелд

17:00 Загадката Анри Пик 20:00 Продава19:30 5 е съ19:00 Защо творим:
чът на вестни- вършеното
дилемата на стоци и цигари
число
ножката

16:00 Португалката
18:30 Брит-Мари
беше тук

17:00 Исав 19:00
Аз, Леонардо

20:00 Карл
Лагерфелд

19:30 Смърт- 19:00 Изпепе- 18:30 Гласът
на Бога
та на един ляване
автор

19:00 Офицер 18:30 Карл
и шпионин Лагерфелд

19:00 Лястовиците
на Кабул

18:45 Казандзакис
21:00 Терапия за мизантропи

19:30
Офицер и шпионин

18:00 Терапия за мизан19:00 Чернобилска молитва тропи
20:45 Тази, която не съм 19:45 Гласът на Бога

18:15 Жената от
Йерусалим
20:15 Заличено момче

18:30 Изпепеляване

20:00
Казандзакис

19:30
Брит-Мари
беше тук

18:30 Закуска
19:00 5 е
съвършено- на Плутон
то число

18:15 Истинската история
19:00 Изпепеляване
на бандата на Кели
20:45 Вита и Вирджиния

17:45 Снимка с Юки
19:45 Чернобилска
молитва

18:30 Тази, която
не съм

20:00 Загадката 19:30 5 е съвършеното
Анри Пик
число

19:00 Офицер 18:30 Последи шпионин ствията на
гнева

16.10
СРЯДА

19:00 Невидимият
18:15 Всичко е истина
живот на Еуридисе
20:15 Къде си, Бернадет?
Гузмао
18:15 Продавачът на
вестници и цигари
19:00 Карл Лагерфелд
20:30 Истинската история на бандата на Кели

18:30 Офицер и шпионин
21:00 Лястовиците на
Кабул

17:45 Смъртта на един автор
19:45 Гласът на Бога

18:15 Клер Дарлинг
20:00 Терапия за мизантропи

18:30 Сирано

20:00 Мъжът,
19:30 Офицер 19:00
който си играе- и шпионин
Брит-Мари
ше с огъня
беше тук

17.10
ЧЕТВ.

19:00 Жената от
18:00 Бурни връзки
20:00 Закуска на Плутон Йерусалим

18:30 Двойствен живот
20:30 Продавачът на
вестници и цигари

18:15 5 е съвършеното число
20:15 Карл Лагерфелд

17:30 Толкин
19:30 Изпепеляване

18:30 Къде си,
Бернадет?

20:00 Сладка
бобена паста

18.10
ПЕТЪК

18:30 Сирано
20:30 Исав

19:45 Офицер и шпионин

18:15 Смъртта на един
автор
20:15 5 е съвършеното число

19:00 Двойствен
живот

20:00 Последствията на
гнева

16:00 Брит-Мари беше
тук
17:45 Офицер и шпионин

17:00 Двойствен
живот
19:00 Тази, която не
съм

20:00
Гласът на Бога

13.10
НЕДЕЛЯ
14.10
ПОН.
15.10
ВТОРНИК

19:00 2001: Космическа
одисея

19:00 Защо творим:
18:30 Тази, която не съм
дилемата на стонож20:30 Бурни връзки
ката

19.10
СЪБОТА

18:00 Казандзакис
19:00 5 е съвършено20:15 Защо творим: ди- то число
лемата на стоножката

20.10
НЕДЕЛЯ

17:00 Тази, която не съм 17:30 Чернобилска
19:00 Късометражо кино молитва
19:00 Толкин

16:15 Клер Дарлинг
18:00 Закуска на Плутон

17:30 Мъжът, който си
играеше с огъня
19:30 Смъртта на един
автор
18:00 Невидимият живот 16:00 Жената от Йеруна Еуридисе Гузмао
салим
20:45 Казанова, последна 18:00 Брит-Мари беше тук
любов
18:00 Песента на
имената
20:15 Къде си, Бернадет?

16:15 Къде си, Бернадет?
18:45 Карл Лагерфелд

20:00 Сирано

19:00 Офицер
и шпионин

18:30 Какъв
цвят има
този свят

19:30 Офицер 19:00 Смърт- 18:30 Лора от
сутрин до
та на еидн
и шпионин
вечер
автор
18:30 Мъжът,
който си
играеше с
огъня

19:00
Гласът на
Бога
19:00 Сладка
бобена паста

18:30 Безкрайната градина
17:00 Сладка
19:00 Измербобена паста ването на
19:00 Чувство за света
непоносимост

ОСНОВЕН ПАРТНЬОР

ОФИЦИАЛНА БАНКА

ПАРТНЬОРИ

ПАРТНЬОРСКИ ИНСТИТУЦИИ

SO F IA

В ПАРТНЬОРСТВО С

Събитието е част от Календара на културните събития на Столична община.

Mобилната мрежа с
най-добро покритие
в България

Измерването на покритието по територия е според анализ на Ookla®, основаван на данните от Speedtest Intelligence® за
първото шестмесечие на 2019 г., извършен по тяхна методология. Търговските марки на Ookla® се използват с разрешение.
За повече информация www.vivacom.bg.

