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2017.03.09. 18.00, 
2017.03.12. 14.00

Másodállás (16)
Francia vígjáték, 2015, 97’
Eredeti cím: Un petit boulot
R.: Pascal Chaumeil | Sz.: Romain Duris, Michel Blanc

Jacques egy kisvárosban él, amelyet erősen megviselt a gazdasági válság. A gyár 
bezárása után Jacques is egyre lejjebb csúszik: nincs állása, a barátnője elhagyta, 
az adósságai növekednek. Nem csoda hát, ha némi rábeszélésre piszkos munkát is 
hajlandó elvállalni.

2017.03.10. 17.45

Elveszve Párizsban (12) 
Francia–belga vígjáték, 2016, 83’
R. | Sz.: Dominique Abel, Fiona Gordon. Sz.: Dominique Abel, Fiona Gordon, Pierre 
Richard
Eredeti cím: Paris pieds nus / Lost in Paris

Fiona, egy kanadai könyvtáros kisasszony levelet kap párizsi nénikéjétől, hogy ha 
nem segít, félő, hogy otthonba viszik. Fiona a francia fővárosba utazik hát, ahol 
egyhamar elveszíti a holmiját, ráadásul a nénikéjét sem találja sehol. És a kataszt-
rófák sora ezzel még nem ért véget, mert a lányt üldözni kezdi a szerelmével egy 
levakarhatatlan hajléktalan.
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2017.03.09. 19.45

Ártatlanok (16) 
Francia–lengyel film, 2016, 115’
Eredeti cím: Les innocentes / Agnus Dei
R. : Anne Fontaine | Sz.: Lou de Laâge, Vincent Macaigne

Fiatal vöröskeresztes orvosnő érkezik Lengyelországba 1945-ben, hogy a koncent-
rációs táborok túlélőit gyógyítsa. A közeli kolostor rendfőnöknője felkeresi, hogy 
segítséget kérjen tőle. A doktornő elmegy a zárdába, ahol a fiatal apácák közül 
többen gyermeket várnak. Terhességük és hitük összeegyeztethetetlen, és a fiatal 
nő segítsége az egyetlen reményük.

2017.03. 12. 19.45

Szívvel – lélekkel (16) 
Francia dráma, 2016, 103’
Eredeti cím: Réparer les vivants / Heal the living 
R.: Katell Quillévéré | Sz.: Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Finnegan Oldfield

Három fiatal srác meglovagolja a tenger hajnali hullámait. Néhány órával később, 
a hazaúton a fiúk autóbalesetet szenvednek. Az egyikük, Simon állapota súlyos, 
csak gépek tartják életben. Mindeközben Párizsban egy asszony várja, vajon kap-e 
még egy esélyt az élettől – egy új szívet.
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2017.03.12. 17.45

Ez csak a világ vége (16) 
Kanadai–francia dráma, 2016, 99’
Eredeti cím: Juste la fin du monde / It’s Only the End of the World
R.: Xavier Dolan | Sz.: Marion Cotillard, Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux, 
Vincent Cassel

Tizenkét év távollét után az író, Louis visszatér szülővárosába, hogy elmondja csa-
ládjának: haldoklik. Hamarosan felszínre törnek az elfojtott indulatok, és kibukik a 
sok év alatt felhalmozódott keserűség. Hiába próbálnak meg empátiával közelíteni 
egymás felé, az egymásra figyelni már képtelen családtagok csak saját sérelmeiket 
és magányukat képesek előtérbe helyezni, ami még több konfliktust és fájdalmat 
szül. A film Cannes-ban a zsűri nagydíját nyerte el!

2017.03. 10. 19.45

Rég nem szerelem 
Francia-belga dráma, 2016,101’
Eredeti cím: L’économie du couple
R. : Joachim Lafosse / Sz. : Bérénice Béjo, Cédric Kahn

15 év házasság után Boris és Marie válni készül. Ám Boris addig nem tud elköltözni a 
lakásból, ahol ikerlányaikkal élnek, amíg Marie nem vásárolja ki belőle. Mi történik, 
ha már nem lehet rendbehozni, ami tönkrement? Joachim Lafosse rendező (Sárdo-
bálók, Gyermekeink, The White Knights) nem egy házasság megromlását mutatja 
be, hanem realista módon tárja fel a szereplők jelen idejű próbálkozásait az összetett 
és idegőrlő helyzet megoldására. A francia-belga drámát a két főszereplő erőteljes 
alakítása teszi igazán emlékezetessé: a feleséget A némafilmesért Oscar-díjra jelölt 
Berenice Béjo alakítja, a férjet az elsősorban író-filmrendezőként ismert Cédric Kahn. 
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2017.03.11. 16.00

Háziúr kiadó
Francia vígjáték, 2016, 97’
Eredeti cím: Adopte un veuf
R.: François Desagnat | Sz.: André Dussollier

Amikor az ember megözvegyül, nem könnyű elfogadni az egyedüllétet. Így van 
ezzel Hubert is, egészen addig, amíg a véletlen és egy félreértés folytán be nem 
robban az életébe Manuela, egy igazi energiabomba, aki először „csak” beköltözik 
hozzá, később pedig feltölti bérlőkkel a polgári lakást.

2017.03.11. 20.15

150 milligramm 
Francia dráma, 2016, 128’
Eredeti cím: La fille de Brest / 150 Mg
R.: Emmanuelle Bercot | Sz.: Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel

Egy bresti kórház tüdőgyógyásznőjének egyre szilárdabb meggyőződése, hogy 
a különös módon megszaporodó halálestek hátterében egy 30 éve forgalmazott 
gyógyszer, a Mediator áll. Elhatározza, hogy utánajár a dolognak, de az igazságért 
keményen meg kell küzdenie. A film Irène Frachon igaz története alapján készült.
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2017.03.11. 10.50
2017.03.12. 10.50

Életem Cukkiniként (12)
Svájci animációs film, 2016, 70’
Eredeti cím: Ma vie de courgette / My life as a Zucchini
R.: Claude Barras

Cukkini nem más, mint egy átlagos kilencéves kisfiú, egy kissé különös becenévvel. 
Élete akkor vesz váratlan fordulatot, amikor édesanyja hirtelen meghal, ő pedig 
gyermekotthonba kerül. Egyetlen támasza új barátja, a rendőrtiszt Raymond, aki 
elkíséri új „otthonába”.

2017.03.11. 18.00

Eközben Párizsban
Francia–német–belga thriller, 2016, 130’
Eredeti cím: Nocturama
R.: Bertrand Bonello | Sz.: Finnegan Oldfield, Vincent Rottiers, Hamza Meziani

Párizs, reggel. Néhány fiatal – fekete, fehér, arab, gazdag, szegény – nekivág a 
metró alagútjainak és a főváros utcáinak, mintha előre megszabott koreográfiára 
mozognának: minden lépésük vezet valahova, minden mozdulatuk pontos. 
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2017.03.09. 16.15

Feddhetetlen
Francia thriller, 2016, 103’
Eredeti cím: Irréprochable 
R.: Sébastien Marnier | Sz.: Jérémie Elkaïm, Marina Foïs

Constance-nak egy éve nincs munkája. Amikor meghallja, hogy ugyanannál az 
ingatlanügynökségnél, ahol annak idején kezdett, megürült egy állás, azonnal 
hazautazik, de a volt főnöke inkább egy fiatalabb jelentkezőt vesz fel. Constance 
viszont kész bármire, hogy visszaszerezze a „helyét”.

2017.03. 11. 14.15

Rock the Casbah
Francia–marokkói vígjáték, 2013, 100’
Francia és arab nyelven, angol felirattal.
R.: Laïla Marrakchi | Sz.: Morjana Alaoui, Nadine Labaki, Lubna Azabal

Tanger, nyár. Sofia, Miriam és Kenza régóta nem találkoztak, apjuk halála hozza 
őket össze megint a családi házban, hogy annak rendje és módja szerint, a muzul-
mán tradíciónak megfelelően megéljék a gyászt. Csakhogy a legfiatalabb lánynak 
a hagyománytisztelet sohasem volt az erőssége.
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FRANCIA-MAGYAR RÖVIDFILMES VÁLOGATÁS

A francia és a magyar rövidfilmes termés legjava

2017. 03.10. 16.15 

Program 1: Az identitás nyomában

Szép alak / Beautiful figure 17’, magyar kisjátékfilm, 2016. R.: Kis Hajni

Mauvais Genre 19’, francia dokumentumfilm.

Edmond était un âne 15’, animáció, francia

Ollie Boy 20’, francia kisjátékfilm

Kamaszkor vége / End of Puberty 12’, magyar kisjátékfilm,  
2015. R.: Szilágyi Fanni

2017.03.12. 16.15 

Program 2: Éjszaka

Errance 21’, kisjátékfilm, francia

Éjszakai festés / Night of painting 17’, magyar kisjátékfilm,  
2016. R.: Cristina Groşan

Love 15’, magyar animáció, 2016. R. : Bucsi Réka

Jeunesse des loups-garous 22’, kisjátékfilm, France

A rendezvényt támogatja:
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