
  
Ne vedem la film

martie 2013 

30 de filme, 7 premiere, 2 festivaluri, 2 regizori 
invitați, un clasic Buñuel, Nicole Kidman,  

broaște țestoase, și un urs de aur…  



  

sumar
ed

it
o L una aceasta Elvira Popescu vă propune 2 filme românești 

nou-nouţe: Domestic, al lui Adrian Sitaru, începând cu 
29 martie și Poziția Copilului, marele câștigător la Berlinala 
de anul acesta, din 8 martie. Tot luna asta, sala Elvira 
Popescu este gazda primei difuzări într-un cinematograf 
românesc a documentarului-eveniment de 9 ore Shoah, al 
lui Claude Lanzmann. Iar începând cu 22 martie, Festivalul 
Filmului Francofon prezintă o selecție de 16 filme exotice, 
majoritatea inedite în România, și care scot la iveală 
producția cinematografică emergentă a continentului 
african. Un program săptămânal eclectic şi original din care 
nu vor lipsi producţii noi precum Shadoy Dancer şi Stocker, 
un documentar muzical, Beats of Freedom, şi ultimul film al 
marelui clasic Luis Bunuel, „Cet obscur objet du désir”.

Focus  03 - 05
Poziția copilului / Shadow dancer / Stocker 
premiere românești  06
Condamnat la viaţă / Domestic 
Alte Filme 07
Amour / Sette opere di misericordia 
progrAm 08 - 09
rendez-vous 10 - 11
documeNtarul de joi - Beats of Freedom
BuN veNit îN BalcaNi - Gadjo dilo
ciNe-clasic - Cet obscur objet du désir
ciNe-cluB - Un monstre à Paris / Amador
FestivAl 12 - 14
zilele filmului fraNcofoN
Alte evenimente 15
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FOCUS

România de azi.  
Program:
Vineri, 08 martie, 
 ora 17:00  / 19:00
Sâmbătă, 09 martie, 
 ora 13:00 / 21:00
Duminică, 10 martie, 
 ora 13:00 / 21:00
Joi, 14 martie, 
 ora 19:00 
Vineri, 15 martie, 
 ora 21:00
Sâmbătă, 16 martie, 
 ora 15:00 / 17:00
Duminică, 17 martie, 
 ora 21:00 
Vineri, 29 martie, 17:00
Sâmbătă, 30 martie, 15:00

regie: Peter Călin Netzer
cu:  Luminița Gheorghiu,  

Bogdan Dumitrache
dramă: România, 2013

sinopsis: 
Poziţia copilului vorbeşte cu emo-
ţie şi cu umor despre relaţia din-
tre o mamă dominatoare şi fiul ei 
adult. Un film despre traumele su-
focării copiiilor prin dragoste, des-
pre amprentele pe care le lasă pă-
rinţii asupra personalităţii copiilor. 
de ce să l vezi ? 
O radiografie a „high-class-
ului” românesc contemporan, 
vorbind despre traficul de influ-
enţă şi corupţia din sistemul din 

Poziția coPilului
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FOCUS
Shadow daNcer

regia : James Marsh
cu:  Clive Owen, Andreea  

Riseborough, Gillian  
 Andreson

dramă: 
 Irlanda, Anglia, Franţa, 2013

sinopsis: 
Collette este o tânără văduvă 
republicană care trăieşte la Bel-
fast împreună cu mama şi fraţii 
săi, activişti IRA înflăcăraţi.  În 
urma arestării sale pentru un 
atentat  demascat în inima Lon-
drei , un agent secret pe nume 

Mac îi oferă două alternative: 25 
de ani în puşcărie, departe de 
fiul său, sau să îşi spoineze pro-
pria familie. 
de ce să-l vezi ?
Cunoscut regizor de documen-
tare, James Marsh a ales pentru 
primul său film de ficţiune să 
realizele un thriller psihologic 
de o acurateţe incredibilă.
Program:
Vineri 15 martie, ora 17:00
Sâmbătă  16 martie, ora 21 :00
Duminică 17 martie, ora 19 :00
Joi 21 martie, ora 19 :00
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FOCUS
Stocker

regia: Chan-Wook Park
cu:  Mia Wasikowska,  

Nicole Kidman,  
Dermiot Mulroney

dramă, Horror, thriller: 
 SUA, 2013

sinopsis :
După moartea soţului, respec-
tiv a tatălui, Nicole Kidman şi Mia 
Wasikowska, în roluri de mamă şi 
fiică, sunt vizitate de un unchi miste-
rios (Matthew Goode) care se mută 
cu ele ca să le susţină, dar care pare 
să aibă, de fapt, alte motive.

de ce să-l vezi?
Regizorul filmului OLDBOY 
ne propune de această 
dată un  thriller macabru cu  
Nicole Kidman și frumoasa Mia 
Wasikowska în roluri principale. 
Un film korean în costume de 
Hollywood.
Program:
Vineri 29 martie,  ora 19 :00
Sâmbătă 30 martie, ora 21 :00
Duminică 31 martie, 19 :00
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Premiere
condAmnAt lA viAţă
regia: Bogdan Dreyer
comedie, dramă, război:  
Germania, Belgia, România, 2013
sinopsis: 
Ipu este un soldat francez rămas 
într-un sat din Transilvania după 
ce o rană gravă din primul război 
mondial i-a afectat memoria. Un 
soldat german este găsit mort 
la marginea satului, iar ofiţerii 
germani ameninţă că vor execu-
ta câţiva dintre fruntaşii satului 
dacă nu se predă nimeni. Elitele  
încearcă să-l convingă pe Ipu, 
„nebunul satului” să-şi asume 
vina, în schimbul promisiunii 
unei înmormântări fastuoase şi 
a altor recompense.  Cu Gérard 
Depardieu și  Harvey Keitel. 
Program:
Sâmbătă 16 martie, ora 19:00
Duminică  17 martie, ora 15 :00

domestic
regia: Adrian Sitaru 
drama, comedie: România, 2013
sinopsis:
Filmul Domestic este o poveste 
despre oameni obişnuiţi şi ani-
malele alături de care îşi tră-
iesc viața. Un iepure, o găină, o 
pisică, un câine şi un porumbel 
trec prin viaţa personajelor prin-
cipale, influenţându-le evoluţia. 
Un proiect care mixează umorul 
negru şi drama, o poveste cu 
elemente absurde, la care râzi 
și te emoționezi în aceeași mă-
sură, într-un decor stilizat și plin 
de culoare.
Program:
Vineri 29 martie,  ora 21 :00
Sâmbătă 30 martie, ora 19 :00
Duminică 31 martie, ora 17h00

româNești
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alte filme
Amour
regia: Michael Haneke
dramă: 
 Franţa, Germania, Austria, 2012 
sinopsis: 
Georges şi Anne sunt nişte octo-
genari cultivaţi, profesori de mu-
zică pensionaţi. Fiica lor, muzici-
ană şi ea, trăieşte în străinătate 
cu familia ei. Într o zi, Anne su-
feră un atac cerebral. La ieşirea  
din spital, ea se întoarce acasă 
paralizată parţial. Dragostea 
dintre cei doi bătrâni urmează să 
fie pusă la grea încercare.    
Program:
Joi 07 martie, ora 17 :00

sette opere  
di misericordiA
regia:  Massimiliano De Serio,  

Gianluca De Serio 
dramă: Italia, România 2011
sinopsis:
Adolescentă clandestină care 
locuieşte la marginea unei ma-
halale, Luminiţa face un plan 
pentru a depăşi această pasă di-
ficila şi a ieşi din ilegalitate. Pen-
tru a-şi putea duce planul la bun 
sfârşit, ea îl întâlnşte pe Antonio, 
un bătrân bolnav şi misterios. 
Confruntarea dura dintre cei doi îi 
antrenează inevitabil într-o suc-
cesiune de situaţii neaşteptate
Program:
Joi, 07 martie, ora 19:00
Vineri 08 martie, ora 21:00
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programmartie 2013
13.00 15.00 17.00 19.00 21.00

Joi
07 mar.

Amour 
Michael Haneke 
(2h07)
film în franceză, 
subtitrat în română

sette opere di 
misericordiA 
Massimiliano & 
Gianluca De Serio 
(1h43) 
film în italian, 
subtitrat în română

documentarul 
de joi
BeAts oF 
Freedom
L. Gnoinski,  
W. Słota (1h15)
film în polonă, 
subtitrat în engleză 

vineri
08 mar.

premieră
pozitiA copilului 
Calin Peter Netzer 
(1h52)
film în română, 
subtitrat în engleză

pozitiA copilului 
Calin Peter Netzer 
(1h52)
film în română, 
subtitrat în engleză

sette opere di 
misericordiA 
Massimiliano & 
Gianluca De Serio 
(1h43) 
film în italian, 
subtitrat în română

sâm.
09 mar.

pozitiA copilului 
Calin Peter Netzer 
(1h52)
film în română, subtitrat 
în engleză

festivalul one World
sHoAH 
Claude Lanzmann (2h00)
film în franceză, subtitrat 
în română
Intrare liberă

festivalul one World
sHoAH 
Claude Lanzmann 
(2h00)
film în franceză, 
subtitrat în română
Intrare liberă

festivalul one World
sHoAH 
Claude Lanzmann 
(2h00)
film în franceză, 
subtitrat în română
Intrare liberă

pozitiA copilului 
Calin Peter Netzer 
(1h52)
film în română, 
subtitrat în engleză

dum.
10 mar.

pozitiA copilului 
Calin Peter Netzer 
(1h52)
film în română, subtitrat 
în engleză

festivalul one World
sHoAH 
Claude Lanzmann (2h00)
film în franceză, subtitrat 
în română
Intrare liberă

festivalul one World
sHoAH 
Claude Lanzmann 
(2h00)
film în franceză, 
subtitrat în română
Intrare liberă

festivalul one World
sHoAH 
Claude Lanzmann 
(2h00)
film în franceză, 
subtitrat în română
Intrare liberă

pozitiA copilului 
Calin Peter Netzer 
(1h52)
film în română, 
subtitrat în engleză

15.00 17.00 19.00 21.00

Joi
14 mar.

pozitiA copilului 
Calin Peter Netzer (1h52)
film în română, subtitrat în 
engleză

documentarul de joi
BeAts oF Freedom
L. Gnoinski, W. Słota (1h15)
film în polonă, subtitrat în 
engleză 

vineri
15 mar.

premieră
sHAdoW dAncer 
James Marsh (1h42) 
film în engleză, subtitrat în 
română

pozitiA copilului 
Calin Peter Netzer (1h52)
film în română, subtitrat în 
engleză

sâm.
16 mar.

pozitiA copilului 
Calin Peter Netzer (1h52)
film în română, subtitrat în 
engleză

pozitiA copilului 
Calin Peter Netzer (1h52)
film în română, subtitrat în 
engleză

premieră
condAmnAt lA viAtA 
Bogdan Dreyer (1h30) 
film în engleză, subtitrat în 
română

sHAdoW dAncer 
James Marsh (1h42) 
film în engleză, subtitrat în 
română

dum.
17 mar.

condAmnAt lA viAtA 
Bogdan Dreyer (1h30) 
film în engleză, subtitrat în 
română

Welcome to the Balkans
gAdJo dilo 
Tony Gatlif (1h40) 
film în franceză/română, 
subtitrat în franceză

sHAdoW dAncer 
James Marsh (1h42) 
film în engleză, subtitrat în 
română

pozitiA copilului 
Calin Peter Netzer (1h52)
film în română, subtitrat în 
engleză
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15.00 17.00 19.00 21.00

Joi
21 mar.

sHAdoW dAncer 
James Marsh (1h42) 
film în engleză, subtitrat 
în română

documentarul de joi
BeAts oF Freedom
L. Gnoinski, W. Słota (1h15)
film în polonă, subtitrat în 
engleză 

vineri
22 mar.

ZILELE FILMULUI 

FRANCOFON

ZILELE FILMULUI 

FRANCOFON

sâm.
23 mar.

ZILELE FILMULUI 

FRANCOFON

ZILELE FILMULUI FRANCOFON
PROGRAM PAGINA 14

ZILELE FILMULUI 

FRANCOFON

dum.
24 mar.

ZILELE FILMULUI 

FRANCOFON

ZILELE FILMULUI 

FRANCOFON

ZILELE FILMULUI 

FRANCOFON

ZILELE FILMULUI 

FRANCOFON

15.00 17.00 19.00 21.00

Joi
28 mar.

ZILELE FILMULUI FRANCOFON
PROGRAM PAGINA 14

vin.
29 mar.

pozitiA copilului 
Calin Peter Netzer (1h52)
film în română, subtitrat 
în engleză

premieră
stoker 
Park Chan-wook (1h40) 
film în engleză, subtitrat 
în română

premieră
domestic 
Adrian Sitaru (1h25) 
film în română, subtitrat 
în engleză

sâm.
30 mar.

pozitiA copilului 
Calin Peter Netzer (1h52)
film în română, subtitrat 
în engleză

cine classic
cet oBscur oBJet du 
desir 
Luis Buñel (1h42)
film în franceză, subtitrat 
în engleză

domestic 
Adrian Sitaru (1h25) 
film în română, subtitrat 
în engleză

stoker 
Park Chan-wook (1h40) 
film în engleză, subtitrat 
în română

dum.
31 mar.

Welcome to the Balkans
gAdJo dilo 
Tony Gatlif (1h40) 
film în franceză/română, 
subtitrat în franceză

domestic 
Adrian Sitaru (1h25) 
film în română, subtitrat 
în engleză

stoker 
Park Chan-wook (1h40) 
film în engleză, subtitrat 
în română

cine classic
cet oBscur oBJet du 
desir 
Luis Buñel (1h42)
film în franceză, subtitrat 
în engleză
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rendez-vous
documeNtarul de joi

BuN veNit îN BalcaNi

ciNe claSic
cet oBscur oBJet du désir
regia: Luis Buñuel 
dramă, romantic: 
Franţa, Spania 1977
Program :
Sâmbătă 30 martie, ora 17:00
Duminică 31 martie, ora 21:00

gAdJo dilo
regia : Tony Gatlif
comedie, dramă, musical:  
România, Franţa, 1997
Program:
Duminică 17 martie, ora 17:00
Duminică, 31 martie, 15:00

BeAts oF Freedom  
regia :  Leszek Gnoinski,  

Wojciech Slota
documentar: Polonia, 2010
Program: 
Joi 07 martie, ora 21:00 
Joi 14 martie, ora  21:00
Joi 21 martie, ora 21:00
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cine-clubrendez-vous

dramă
Spaniolă, subtitrat în română
sinopsis 
Marcela este o tânără care are o 
situație financiara complicată și 
care, pe durata verii, îngrijește 
un batran, pe nume Amador, 
tintuit la pat în absența fami-
liei lui.  Marcela și Amador, doi 
necunoscuți, nu întârzie să-și 
împărtășească secretele. 
Luni, 11 martie 2013, ora 21:00
INTRARE liberă

animaţie
Franceză, subtitrat în română
sinopsis
Paris, 1910. Emile, un regizor ti-
mid şi Raoul, un inventator pro-
miţător, ajung implicaţi în vânarea 
monstrului ce terorizează cetă-
ţenii. Li se alătură și Lucille, fru-
moasă cântăreaţă de cabaret, un 
om de ştiinţă excentric şi maimuţa 
lui, unindu-şi forţele pentru a sal-
va monstrul, care se dovedește a 
fi un imens, dar inofensiv... purice.
Miercuri 13 martie, ora 18 :30
INTRARE liberă

În parteneriat cu Policy Centre 
for Roma and Minorities

Ciclu de film “Portret de regizor” 
– Fernando León de Aranoa, în 
parteneriat cu Instituto Cervantes

un monstre à pAris
AmAdor
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festival

la Pirogue
regia : Moussa Toure
cu:  Souleymane Seye Ndiaye, 

Malamine Drame, Laïty Fall 
dramă:  Franţa , Senegal,  

Germania, 2012

viva riva
regia : Djo Munga
cu:  Patsha Bay, Manie Malone, 

Hoji Fortuna
dramă, thriller:  Franţa, Belgia, 

Congo 2010

lumumBa
regia: Raoul Peck, 2000
cu:  Eriq Ebouaney, Alex Descas, 

Maka Kotto
film istoric:  Elveţia, Haiti,  

Franţa, Belgia, 2000

A nul acesta, zilele filmului francofon vă invită la o  incursiune 
în cinematografia din Africa, un periplu vizual al acestui 

continent multicolor şi plin de viață; o selecţie de 16 filme exotice, 
documentare şi filme de ficţiune regizate de tinere talente, precum 
şi o retrospectivă a operei lui Raoul Peck, personalitate emerită 
a cinematografiei din Haiti,  vor scoate la iveală diversitatea și 
autenticitatea cinematografiei africane.

zilele filmului fraNcofoN

esPoir voyage
regia: Michel K. Zongo,
documentar: Burkina, Franţa 2012

aujourd’Hui
regia Alain Gomis
cu:  Saul Williams, Aïssa Maïga, 

Anisia Uzeyman 
dramă: Franţa, Senegal, 2013

reBelle
regia: Kim Nguyen
cu:  Rachel Mwanza, Alain Lino 

Mic Eli Bastien,  
Serge Kanyinda 

dramă: Canada, 2012

HaitiaN corNer
regia: Raoul Peck
cu:  Toto Bissainthe, Patrick  

Rameau, Ailo Auguste-Judith
dramă: Haiti, 1987

Program :
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uN Homme qui crie
regia: Mahamat-Saleh Haroun
cu:  Youssouf Djaoro,  

Diouc Koma
război, dramă: Franţa, Belgia, 2010

la maisoN jauNe
regia: Amor hakkar
cu:  Aya Hamdi, Amor Hakkar, 

Tounés Ait-Ali
dramă: Franţa Algeria, 2008

tsofa
regia: Rufin Mbou Mikima
documentar: Congo, România, 2012

molocH troPical
regia : Raoul Peck
cu :  Zinedine Soualem,  

Sonia Rolland
dramă: Franţa, 2009

BaraKat !
regia:  Djamila Sharoui,  

Cécile Vargaftig 
cu :  Rachida Brakni,  

Fettouma Bouamari
dramă: Franţa, 2006

les mécréaNts
regia: Mohcine Besri

cu:  El Haouini, Maria Lalouaz, 
Amine Ennaji, Abdenbi el 
Benizi, Rabii Benjhaile, Omar 
Lotfi, Aissam Bouali, Mustapha 
El Houari 

dramă: Elveţia, Maroc 2011

le sileNce du Palais
regia :Moufida Tlatli
cu : Hend Sabri, Sami Bouajila
comedie dramatică: Franţa, 
Tunisia, 1993

les tortues Ne meureNt 
Pas de vieillesse
regia:  Hind Benchekroun,  

Sami MErmer
documentar, dramă:
Canada, Maroc, 2010

uN été BrulaNt
regia: Philippe Garrel
cu:  Monica Bellucci,  

Louis Garrel
comedie dramatică: Franţa 2011

le destiN
regia: Youssef Chahine
cu:  Mohamed Mounir,  

Mahmoud Hemeida
dramă: Egipt, Franţa, 1997
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festivalzilele filmului fraNcofoN
invitAti speciAli:
moussa touré şi 
rufin mbou mikima

Festivalul Filmului Francofon se 
va deschide vineri 22 martie, 

cu premiera filmului La Pirogue, 
în prezenţa regizorului senegalez 
Moussa Touré și a directorului 
Festivalului Lumiéres d’Afrique, 
Gérard Marion, care îi va înmâna 
regizorului premiul Signis.

R egizorul congolez Rufin 
Mbou Mikima este de ase-

menea așteptat pentru premie-
ra națională a filmului Tsofa, un 
documentar despre cosmarul 
mai multor tineri din Republica 
Democrată Congo, angataţi ca 
şoferi de taxi în Bucureşti. 
Duminică 24 martie, 21:00

ora viNeri
22 martie

sâmBătă
23 martie

dumiNică
24 martie

luNi
25 martie

marți
26 martie

miercuri
27 martie

joi
28 martie

15.00 Lumumba Haitian Corner Moloch 
Tropical

Le silence du 
palais

Conférence 
franco-arabe

Les Tortues ne 
meurent pas de 

vieillesse

17.00 Espoir Voyage Un homme 
qui crie Barakat! Tsofa Conférence 

franco-arabe Rebelle

19.00 La Pirogue Aujourd’hui La Maison 
Jaune Les Mécréants

 Les tortues ne 
meurent pas de 

vieillesse
Le Destin La Pirogue

21.00 Viva Riva Rebelle Tsofa Viva Riva Un été brulant Aujourd’hui Un été brulant
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ALTEeveNimeNte
one World româniA, 
ediţia a 6-a 
Ca o prefață a festivalului, Elvira 
Popescu găzduiește în premi-
eră în România proiecția docu-
mentarului Shoah, de Claude  
Lanzmann. Acest impresionant 
film despre Holocaust, va fi pro-
iectat în două părți, sâmbătă 10 
martie și duminică 11 martie, de 
la ora 15. Intrare liberă. 
Detalii pe: www.oneworld.ro 

seAră culturAlă  
FrAnco-ArABă
23 martie, 15 :00-19 :00
Ora 15 :00 – Discursuri şi coktail 
cu degustarea unor produse tra-
diţionale.
Confertinţă, momente artistice, 
quiz de cultură generala despre 
spaţiile francofone şi arabofone. 
Ora 19 :00- Proiecţia filmului 
Le Destin, de Youssef Chahine 
(Franţa, Egipt, 1997 - 2h15min)
Intreare liberă

FestivAlul FrAnkolorés
Compusă din artiști din Africa, 
Caraibe și Antile, trupa Fran-
kolorés se opreşte la București 

între 11 și 13 martie 2013. Două 
zile de studiu pe tema «Scene 
francofone și întâlnire cu alte-
ritatea» vor preceda cele piese-
le de teatru « Et si je les tuais 
tous », « Madame» și « Ida ». 
Festivalul se va termina cu un 
concert afrobeat al trupei Faso 
Kombat, a căror muzică evocă 
lupta pentru libertatea de ex-
primare, neliniștile și frustrările 
tinerilor din zonele urbane afri-
cane. 

viAțA lui pAtrick 
deWAere - teAtru
Cu ajutorul extraselor de filme, 
fotografiilor și a unui DJ prezent 
pe scenă, actorul Marius Mano-
le va interpreta această figură 
marcantă a anilor 70.
Miercuri 20 martie, 21:00
Prețul unui bilet: 20 RON

Mai multe detalii pe site-ul In-
stitutului Francez din Bucureşti: 
www.institutfrancais-roumanie.com 



Parteneri Parteneri media

institutul FrAncez București
sala elvire Popesco, bd. dacia 77

tel: 0374 125 216
email: ana.opris@institutfrancais-roumanie.ro
www.institutfrancais-roumanie.com
ne puteți găsi pe facebook/institutulfrancez 
 și facebook/cinemaelvirapopescu 

www.eventim.ro

Ne vedem la film


