ФЕСТИВАЛЬ ДОПРЕМ’ЄРНИХ ПОКАЗІВ
Київ
Кінотеатр «Київ»
вул. Велика Васильківська,
19
6 – 9 квітня
Львів
Кінотеатр «Планета Кіно»
ТРЦ «Форум»
вул. Під Дубом, 7а
8 – 11 квітня
Дніпропетровськ
кінотеатр «Мультиплекс»
ТРЦ «Караван»
вул. Нижньодніпровська, 17
14 – 17 квітня
Харків
кінотеатр «8 1/2»
вул. ДонецьЗахаржевського, 6/8
14 – 17 квітня
Одеса
Кінотеатр «Родіна»
вул. Мечникова, 104
18 – 21 квітня

АСФАЛЬТ
ASPHALTE
Драматична комедія
Францiя, 2015 / 109 хв.
Режисер: Самюель Беншетрі
У ролях: Ізабель Юппер, Гюстав Керверн,
Майкл Пітт, Валерія Бруні-Тедескі
– Офіційна програма, Каннський
кінофестиваль, 2015
Будинок в мікрорайоні. Зламаний ліфт. Три
зустрічі. Шість персонажів. Чи Штернковтіз
нарешті покине своє крісло та піде назустріч
коханню з нічною медсестрою? Чи зможе
покинутий підліток Шарлі отримати роль
Жанни Мейер, відомої акторки 80х? Та що
станеться з впавшим з неба астронавтом
Джоном МакКензі, якого прихистила Мадам
Хаміда?

ЗРАЗКОВА СІМ’Я
BELLES FAMILLES
Драматична комедія
Францiя, 2015 / 113 хв.
Режисер: Жан-Поль Раппно
У ролях: Матьє Амальрік, Марина Вакт,
Жиль Леллуш
Жером Варен, який живе у Шанхаї, проїздом
у Парижі. Він дізнається, що особняк, у
якому він виріс, став центром конфлікту
серед родичів. Жером вирішує негайно їхати
туди аби розв’язати конфлікт. Ця поїздка
повністю змінить його життя...

21 НIЧ РАЗОМ З ПАТТI
VINGT ET UNE NUITS AVEC PATTIE
Комедія
Францiя, 2015 / 115 хв.
Режисер: Арно Ларьо та Жан-Марі Ларьо
У ролях: Iзабель Карре, Карин В'яр, Андре
Дюссольє
Розпал літа. Парижанка Каролін, 40-річна
глава сімейства, приїжджає в невелике село
на півдні Франції. Їй необхідно терміново
організувати похорон своєї матері, з якою
вона давно не спілкувалася. На місці вона
знайомиться з безтурботною Патті, яка
любить розповідати про свої любовні
пригоди з місцевими чоловiками. Поки вся
долина готується до традиційного свята, тіло
матері Каролін таємничим чином зникає.

НОВИНИ З ПЛАНЕТИ МАРС
DES NOUVELLES DE LA PLANÈTE MARS
Комедія
Францiя, 2016 / 101 хв.
Режисер: Домінік Молль
У ролях: Франсуа Дамiенс, Верле Батенс,
Мiшель Омон, Олiвiя Коте
Все змішалося в домі Філіпа Марса. Він
з а вжд и в ва жа в себе р озсуд л иво ю,
врівноваженою людиною, турботливим
чоловіком, батьком, братом, порядним
співробітником. Однак щось дивне стало
відбуватися з його рідними і близькими:
дружина перетворилася на злобну відьму,
син схибився на вегетаріанство, дочка
марить про суперкар'єрук, сестра продає за
мільйони картини, на яких зображені голі
батьки, і до всіх бід на роботі з'явився новий
божевільний співробітник. Що залишається
робити в такій ситуації нормальній людині?
Можливо, зійти з орбіти?

ЖАК ОДIАР. ТРИ ШЕДЕВРИ
Київ
Кінотеатр «Київ»
вул. Велика Васильківська,
19
15 – 17 квітня
Запоріжжя
Кіноклуб «Сходження»
вул. Металургів 1а
15 – 17 квітня
Харків
кінотеатр «8 1/2»
вул. ДонецьЗахаржевського, 6/8
18 – 20 квітня
Дніпропетровськ
кінотеатр «Мультиплекс»
ТРЦ «Караван»
вул. Нижньодніпровська, 17
20 – 22 квітня
Одеса
Кінозал «Інотеатр» на
Одеській кіностудії
Французький бульв. 33
27 – 29 квітня
Львів
Кінотеатр «Кінопалац»
вул. Театральна, 22
27 – 29 квітня

ПРОРОК
UN PROPHÈTE
Кримінальна драма
Францiя, Італія, 2009 / 149 хв.
Режисер: Жак Одіар
У ролях: Тахар Рахім, Нільс Ареструп, Адель
Беншеріф, Реда Катеб
– Номінація на «Оскар» за кращий фільм
іноземною мовою, 2010
– Гран-прі журі, Каннський
кінофестиваль, 2009
Засуджений до шести років в'язниці, Малік
Ель Джебена видається на тлі інших
у в ' я з н е н и х н а й б i л ь ш « зел е н и м » та
вразливим. Йому 19 років. Він не вміє ні
писати, ні читати. За стінами в'язниці у нього
немає близьких. Все змінюється, коли
Л учано, лідер авторитетної банди
корсиканців, вирішує довiрити Маліку ряд
небезпечних і ризикованих місій... Він швидко
вчиться життя в новому для себе світі.
Завойовує довіру корсиканцiв і мусульман. І
незабаром починає плекати власні зухвалі
плани...

ІРЖА ТА КІСТКА
DE ROUILLE ET D’OS
Мелодрама
Францiя, Бельгія, 2012 / 120 хв.
Режисер: Жак Одіар
У ролях: Маріон Котійяр, Маттіас Шонартс,
Арман Вердюрен, Селін Саллетт
– Офіційна конкурсна програма,
Каннський кінофестиваль, 2012
Алі залишається один без житла, грошей чи
друзів зі своїм п'ятирічним сином, якого він
зовсім не знає. Тоді він перебирається в
Антіб, на південь, до своєї сестри. Бійка в
нічному клубі знайомить його зі Стефані, яка
працює дресирувальницею касаток. Її
виступ, що завершується трагедією, поєднує
їх долі назавжди. Алі буде допомагати їй, не
показуючи ні жалю, ні співчуття, - тільки так
дівчина зможе почати нове життя.

ДІПАН
DHEEPAN
Драма
Францiя, 2015 / 109 хв.
Режисер: Жак Одіар
У ролях: Джесутасан Антонітасан,
Каліеасарі Срінівасан, Клодін Вінасітамбу,
Венсан Ротьє
– Золота пальмова гілка, Каннський
кінофестиваль, 2015
Бойовик «Тамільських тигрів» тікає зі ШріЛанки після завершення громадянської
війни. Задля отримання притулку у Франції
він видає незнайому жінку з дитиною за свою
сім'ю. Троє втікачів оселяються у передмісті
Парижа і поступово зближуються, особливо
перед лицем жорстокості іммігрантських
кварталів…

ЖАК ОДІАР / Jacques Audiard
Режисер і сценарист
Жак Одіар народився 30 квітня 1952 року в Парижі, у
сім'ї відомого французького сценариста Мішеля
Одіара. Під час навчання на філологічному факультеті
Жак підробляв монтажером і допомагав батькові
писати сценарії. Він серйозно збирався стати
викладачем літератури, але просте захоплення
кінематографом стало його професією.
У 1994 році Одіар поставив свій перший фільм
«Дивися, як падають люди». Цей похмурий дебютний
фільм приніс режисерові-початківцю «Сезара» і
премію імені Жоржа Садуля.
Третій фільм Одіара — «Читай по губах» завоював 9
премій «Сезар», серед яких: Найкращий фільм,
режисер, актор (Венсан Кассель) і акторка (Еммануель
Дево).
У 2005 Жак Одіар знімає свій четвертий фільм —
римейк американського фільму «Пальці», під назвою «І моє серце завмерло». На думку
критиків, це той рідкісний випадок, коли римейк не поступається оригіналові. Цього разу
фільм Одіара отримав вісім «Сезарів»: Найкращий фільм року, режисер, чоловіча роль
другого плану, акторка-дебютантка, музика до фільму, адаптація, монтаж, робота оператора.
Композиторові фільму Александру Деспла також присуджена Премія французьких
кінокритиків «Золота зірка», а фільму Премія Національного синдикату французьких критиків
за кращий фільм і Премія Британської кіноакадемії за кращий фільм іноземною мовою.
У 2009 році Жак Одіар поставив фільм «Пророк», який на Каннському кінофестивалі отримав
Гран-прі, десять премій «Сезар» та був номінований на «Золотий глобус» та «Оскара» у
категорії Найкращий фільм іноземною мовою.
У 2015 році драма Жака Одіара «Діпан» виборола Золоту пальмову гілку 68-го Каннського
кінофестивалю.

Режисерська фільмографія
•
•
•
•
•
•
•

Дивися, як падають люди / Regarde les hommes tomber (1994)
Нікому невідомий герой / Un héros très (1996)
Читай по губах / Sur mes lèvres (2001)
І моє серце завмерло / De battre mon cœur s'est arrêté (2005)
Пророк / Un prophète (2009)
Іржа та кістка / De rouille et d'os (2012)
Діпан / Dheepan (2015)

ДОВГІ НОЧІ КОРОТКОГО МЕТРА
22 та 23 квітня
Надзвичайно популярні з 2004 року, коли
фестиваль «Французька весна в Україні»
проходив вперше, «Довгі ночі коротко метра»
невпинно набирають обертів. Концепція
проста – глядачам пропонується 6-7 годин,
щоб насолодитися підбіркою найкращих
французьких короткометражних фільмів,
поки на вулиці ніч. Особливий акцент
програма робить на стрічках, які побачили
світ нещодавно.
Більшість фільмів з «Ночей» були
представлені публіці на міжнародних
кінофестивалях у Каннах, Клермон-Феррані,
Нью-Йорку та Торонто. Фантастичні драми,
комедії, анімаційні фільми – кожен знайде
щось до душі.
Програма 1 – 98 хв.
Pink Room / Рожева кімната
L’ours Noir / Чорний ведмідь
En bout de Course / На тому кінці забігу
Les Rats / Щури
Maman(s) / Матусі
Essaie de mourir jeune / Спробуй померти
молодим
Програма 2 – 82 хв.
Sous tes doigts / Під твоїми пальцями
Au sol / На землі
Errance / Блукання
Yul et le serpent / Юль та змія
Mur / Стіна
Програма 3 – 83 хв.
Mr. Lune / Пан Місяць
L’etourdissement / Запаморочення
Ses souffles / Видихання
Un obus partout / Фланговий простріл
L’ombre de Sally / Тінь Саллі
Papa, Alexandre, Maxime et Edouardo / Тато, Александр, Максим та Едуардо
Програма 4 – 84 хв.
Mecs Meufs / Хлопці дівчата
La couille / Яєчко
Uncanny Valley / Надприродна долина
Pape / Папе
Des millions de larmes / Мільйони сліз

Київ
Кінотеатр «Україна»
вул. Городецького, 7
22 та 23 квітня

Житомир
кінотеатр «Україна»
вул. Київська, 13
23 квітня

Харків
кінотеатр «8 1/2»
вул. Донець-Захаржевського, 6/8
22 та 23 квітня

Херсон
Кінотеатр «Мультиплекс»
ТРЦ «Фабрика»
вул. Залаегерсег, 18
23 квітня

Львів
Кінотеатр «Планета Кіно»
ТРЦ «Форум»
вул. Під Дубом, 7а
23 квітня
Одеса
Кінотеатр «Родіна»
вул. Мечникова, 104
23 квітня
Дніпропетровськ
кінотеатр «Мультиплекс»
ТРЦ «Караван»
вул. Нижньодніпровська, 17
23 квітня
Рівне
кіноцентр «Ера»
Гагарiна, 51
23 квітня
Миколаїв
Кінотетр «Мультиплекс»
ТРЦ «Сіті-Центр»
Пр. Леніна, 98
23 квітня
Вінниця
кінотеатр «Родіна»
вул. Козицького, 47
23 квітня
Маріуполь
кінотеатр «Перемога»
Пр. Леніна, 34
23 квітня

Кривий Ріг
Кінотеатр «Мультиплекс»
ТРЦ «Вікторі Плаза»
вул. Лєрмонтова, 37
22 квітня
Суми
Кінотеатр «Планета Кіно»
ТЦ «Мануфактура»
вул. Харківська, 2/2
23 квітня
Тернопіль
Кінотеатр «Сінема Сіті»
ТРЦ «Подоляни»
вул. Текстильна, 28ч
23 квітня
Запоріжжя
Кінотеатр «Мультиплекс» ТРЦ «Аврора»
Пр. Соборний, 83/85
23 квітня
Черкаси
Кінотеатр «Мультиплекс»
Бульв. Шевченка 242/1
23 квітня
Ужгород
Кінозал iменi Стенлi Кубрiка
вул. Духновича, 25
22 квiтня

