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Посольство Швейцарії в Україні та Art-
house Traffic запрошують глядачів на 
другий фестиваль «Тиждень 
швейцарського кіно», який пройде у 
Києві 14-18 червня. 
Фестиваль відкриває хуліганська 
комедія «Стрікер». Стрікери – це 
відчайдухи, які вибігають оголеними 
під час масових заходів – наприклад, 
на футбольних матчах. На фестивалі 
комедій у Лос-Анджелесі стрічка 
отримала премію за найкращий 
іншомовний фільм та режисуру. Гостям 
«Тижня швейцарського кіно» фільм 
представлять режисер і продюсер 
Петер та Давід Луїзі.
Також на гостей фестивалю чекає 
феміністська драма «Божественний 
порядок», трилер «Щоденник мого 
розуму», мелодрами «7 днів» та 
«Навколо Луїзи». 
Після закінчення фестивалю активісти 
та керівники кіноклубів зможуть 
провести покази швейцарського кіно у 
своєму місті в рамках проекту «Артхаус 
Клуб», для цього потрібно буде подати 
заявку на сайті
club.arthousetraffic.com



СТРІКЕР
FLITZER
Швейцарія,  2017 /  98 хв.
комедія

Режисер: ПЕТЕР ЛУЇЗІ
В ролях: БІТ ШЛАТТЕР, ДОРО МЮГЛЕР

Аби виплутатися із фінансової кризи, 
шкільний учитель Бальц Наеф наймає і 
навчає стрікерів для нелегальних 
спортивних ставок. Хоча він із командою 
перетворює стрікінг на новий модний 
спорт, його становище не поліпшується. 
Більше того, негаразди Бальца лише 
починаються.



ПЕТЕР ЛУЇЗІ
Режисер, сценарист, продюсер, 

свторює рекламу для ТБ. 
Стрічки Петера Луїзі здобули 

понад 35 кінопремій по всьому 
світу — серед них призи 

глядацьких симпатій фестивалів 
Локарно та Цюриха, та 9 
номінацій на національну 

Швейцарську кінопремію. У 2012 
році відвідував Україну — його 
стрічка «Піщана людина» була 

відібрана у міжнародну 
конкурсну программу Одесського 

кінофестивалю. 

ДАВІД ЛУЇЗІ
Починав кар'єру у сфері 
цифрових комунікацій. Разом з 
братом Петером спродюсував 
низку повнометражних художніх 
фільмів, а також активно 
працював над створенням 
рекламних роликів, відзначених 
на міжнародними призами.

ГОСТІ
ФЕСТИВАЛЮ —
БРАТИ ЛУЇЗІ



БОЖЕСТВЕННИЙ 
ПОРЯДОК
DIE GÖTTLICHE ORDNUNG
Швейцарія,  2017 /  96 хв.
драма

Режисер: ПЕТРА БЬОНДІНА ВОЛЬПЕ
В ролях: МАРІ ЛЕЮЕНБЕРГЕР,

МАКСИМІЛІАН СІМОНІШЕК,
РЕЙЧЕЛ БРАУНШВЕЙГ

1971 рік. Нора — молода домогосподарка 
та мати, яка живе в маленькому селі з 
чоловіком і двома синами. Швейцарську 
глибинку не торкнулися соціальні 
потрясіння 68 року. Тихе життя Нори теж 
не змінилася — до того моменту, поки 
вона не почала боротьбу за виборче 
право жінок.



Режисер: РОЛАНДО КОЛЛА
В ролях: БРУНО ТОДЕСКІНІ,

АЛЕССІЯ БАРЕЛА

Іван і К'яра зустрілися на сицилійському 
острові, де йде підготовка до весілля їх 
друзів, та закохалися один в одного. 
Попри заміжжя К'яри та небажання Івана 
повторювати помилки його минулих 
стосунків, вони вирішують залишитися 
разом — всього на 7 днів, до кінця 
весілля.

7 ДНІВ
7 GIORNI
Італія,  Швейцарія,  2016 /  96 хв.
мелодрама



Режисер: УРСУЛА МАЙЄР
В ролях: ФАННІ АРДАН,

КЕЙСІ МОТТЕТ КЛЯЙН

Перед тим як холоднокровно застрелити 
своїх батьків, 18-річний студент 
детально описує свої плани в щоденник. 
Він відправляє його поштою своїй 
викладачці, а потім чинить вбивство та 
здається поліції. Естер Фонтанельо 
намагається розібратися, що сталося з її 
учнем та що привело до трагедії.

ЩОДЕННИК МОГО 
РОЗУМУ
JOURNAL DE MA TÊTE
Швейцарія,  2018 /  70 хв.
драма



Режисер: ОЛЬГА БАІЛЛІФ
В ролях: ФАБРІС АДД, АНУК АМАТІ

Луїза, 40-річна співачка, та її напарник 
Жюльєн, гітарист і композитор, 
виступають разом вже багато років. 
Одного разу батько Луїзи, якого вона не 
бачила ще з часів молодості, підходить 
до неї після концерту. Він серйозно 
хворий — ця зустріч змусить Луїзу 
по-іншому поглянути на власне життя.

НАВКОЛО ЛУЇЗИ
AUTOUR DE LUISA
Швейцарія,  Бельгія,  2017 /  85 хв.
драма



ДЕНИС ІВАНОВ
продюсер
producer@arthousetraffic.com

ЛІЛІЯ  АЛЕКСЕЄВА
керівник відділу кінопрокату
booking@arthousetraffic.com

ТЕТЯНА  МАЛА
pr-директор
press@arthousetraffic.com


