
Francia dráma, 2012, 30’ | R.: Xavier Legrand | Sz.: Léa Drucker, Denis 
Ménochet, Mathilde Auneveux Clermont-Ferrand-i Nemzetközi Rövidfilm-
fesztivál 2013 (Nagydíj) 
Egy nap Miriam vesz egy nagy levegőt, és úgy dönt, kimenekíti gyerekeit a 
mérgező családi légkörből. Iskola helyett a munkahelyére viszi őket, ahol 
már csak a főnökét kell meggyőznie, hogy haladéktalanul el kell utaznia. 

Francia társadalmi vígjáték, 2017, 106’ |  R.: Olivier Ayache-Vidal | Sz.: Denis 
Podalydès, Abdoulaye Diallo, Léa Drucker 
A jól képzett François a rangos párizsi gimnáziumból egy kemény külvárosi 
iskolába kerül, ahol addig bevált pedagógiai módszerei nemigen működnek. 
Az elithez szokott tanárnak és a hátrányos helyzetű diákoknak valahogy meg 
kell hát találniuk a közös hangot. 

Francia romantikus dráma, 2018, 132’ | R.: Christophe Honoré | Sz.: Vincent 
Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis Podalydès | Jegyár: IF Pass-szal 1200 
Ft, IF Pass nélkül 1500 Ft. 
Az 1990-es évek elején járunk, amikor is Jacques, a közepesen sikeres író és 
elvált apa megismerkedik a filmrendezőnek készülő Arthurral, és beleszeret. 
És már tudja, hogy ez lesz az utolsó szerelem, sietnie kell, hogy 
teljességében megélhesse. 

Belga–francia–tunéziai dráma, 2018, 89’ | R.: Walid Mattar | Sz.: Philippe 
Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui, Kacey Mottet Klein  
Észak-Franciaországban bezár egy gyár, Tuniszban megnyit egy új. Az állás 
nélkül maradt Hervé vállalkozásba kezd, Foued munkába áll. De 
semelyiküknek sem könnyű, még ha ezzel szabadság vagy rendszeres 
kereset és beteljesült szerelem jár is. 

Francia vígjáték, 2018, 90’ | R.: Julien Hallard | Sz.:  Max Boublil, Vanessa 
Guide, Solène Rigot 
Paul és Emmanuelle elhatározzák, hogy szerveznek egy focimeccset – 
nőknek! És még nem tudják, hogy ezzel útjára indítják Franciaország első női 
labdarúgócsapatát. 

Francia rajzfilm, 2017, 80’  | R.: Benjamin Renner, Patrick Imbert 
Francia nyelven, angol felirattal | Ingyenes vetítés. 
Falun sem mindig békés az élet… Pláne nem egy rókával, aki tyúknak képzeli 
magát, egy nyúllal, aki gólya szeretne lenni, és egy kacsával, aki a Télapó 
babérjaira tör. Vicces történetek nyughatatlan házi- és vadállatokról – nem 
csak gyerekeknek. 

Thaiföldi–francia–kínai dráma, 2018, 105’ |R.: Phuttiphong Aroonpheng | 
Sz.: Wanlop Rungkumjad, Rasmee Wayrana, Aphisit Hama |Thai és francia 
nyelven, magyar és francia felirattal | Jegyár: IF Pass-szal 1200 Ft, IF Pass 
nélkül 1500 Ft. 
Thaiföld. Egy fiatal halász egy sebesült férfit talál az erdőben. Megmenti az 
idegen életét, nevet is ad neki, és bár beszélni nem tudnak egymással, 
összeszoknak. Ám egy nap a halász nem tér haza a folyóról. 

Francia dráma, 2017, 94’  | R.: Xavier Legrand | Sz.: Léa Drucker,  
Denis Ménochet, Thomas Gioria |  Velencei Nemzetközi Filmfesztivál 2017 
(legjobb rendezés, legjobb első film) | César 2019 (legjobb film, legjobb női 
főszereplő, legjobb vágás, legjobb forgatókönyv)   
Válás után Miriam a volt férje erőszakos természetére hivatkozva 
kizárólagos felügyeletet kér a gyerekek fölött. A bírónő nem érzi 
megalapozottnak a vádat, így rendszeres láthatást ítél az apának. A 12 éves 
Julien pedig szinte túszként őrlődik a szülei között, és próbálja elkerülni a 
legrosszabbat. 

Francia dráma, 2017, 106’ | R.: Gaël Morel | Sz.: Sandrine Bonnaire, 
Mouna Fettou, Kamal El Amri 
Edith körül minden felborul, amikor a munkahelye megszűnik, ő pedig 
elfogadja az áthelyezést Marokkóba. Új élet, új „távlatok”. Van mit fel-
dolgoznia, amiben szállásadónője, Mina segít neki. 

Francia bűnügyi dráma, 2014, 111’ | R.: Cédric Anger | Sz.: Guillaume Canet, 
Ana Girardot, Jean-Yves Berteloot  
Igaz  történet alapján készült, mélységesen szomorú film egy sorozatgyilkos 
rendőrről, aki saját maga után nyomoz. Hitchcock és Jean Renoir között 
félúton. A főszerepben az immáron kevésbé kölyökarcú Guillaume Canet 
remekel. 

Francia vígjáték, 1991, 118 ’ | R.: Agnès Varda, Jacques Demy |  
Sz.: Laurent Monnier, Philippe Marion 
„Agnès Varda szép emléket állít 1990-ben elhunyt férjénék, Jacques 
Demynek emlékére. Demy szülővárosa, gyermekkora, ifjúsága elevenedik 
meg benne féldokumentáris, félfikciós előadásban, a Lola és A rochefort-i 
kisasszonyok néhány képének beillesztésével. Ennek a csendes, de nem 
érzelgős filmnek végre egy esendő, beteg, halálba készülő férfi a               
hőse. ” (Bikácsy Gergely) 

Francia–olasz–amerikai bűnügyi vígjáték, 1965, 115’ |R.: Jean-Luc Godard 
Sz.: Jean-Paul Belmondo, Anna Karina | Cannes Classics 2009 
Egy férfi és egy nő, társak lélekben, gátlástalanságban, lopásban, 
gyilkolásban, mindenben, amibe az élet belesodorja őket. Menekülős road 
movie a francia új hullám legnagyobb klasszikus alkotásai közül. 

A francia zongorista duó, a Snowdrops gazdag hangzásvilággal és lappangó 
harmóniákkal varázsolja impresszionista látomássá Aroonpheng pompás 
kompozícióit.  

Francia romantikus dráma, 2011, 139’ | R.: Christophe Honoré | Sz.: Chiara 
Mastroianni, Catherine Deneuve | Francia nyelven 
Madeleine és a lánya, Véra évtizedeken keresztül és változó helyszíneken 
keringenek a szeretett férfiak körül. De a szerelmet nem mindig és minden 
körülmények között könnyű megélni. 

Német romantikus vígjáték, dráma, 2018, 120’ | R.: Hans Weingartner  
Sz.: Anton Spieker, Mala Emde, Arndt Schwering-Sohnrey  
Német, portugál, angol, francia és spanyol nyelven 
Természeténél fogva önző az ember, vagy inkább együttérzésre és 
együttműködésre termett? Boldogtalansághoz vezet-e a monogámia? 
Magunk döntjük-e el, hogy kibe szeressünk bele? Nagy kérdések egy 
lakókocsis, nyugat-európai road movie-ban – elvágyódóknak és megérkez-
ni akaróknak. 

 
Francia dráma, 2016, 105’ | R.: Hélène Angel | Sz.: Sara Forestier, Vincent 
Elbaz  | Francia nyelven, magyar felirattal
Florence fiatal tanárnő, aki szenvedélyesen a hivatásának él. Amikor 
találkozik Sachával, az iskola egyik nehéz helyzetben lévő tanulójával, 
mindent megtesz, hogy felkarolja őt, de ennek saját családja és munkája 
látja kárát. 
 

A film után beszélgetés
Német–osztrák vígjáték, 2016, 162’ | R.: Maren Ade | Sz.: Peter 
Simonischek| Német, angol és román nyelven. 
Winfried aggódik üzletasszony lánya steril és boldogtalan élete miatt, ezért 
elhatározza: újra vidámságot csempész a mindennapjaiba. Műfogsort és 
parókát ragad, és mint Toni Erdmann fel-felbukkan Ines tárgyalásain, 
munkavacsoráin, amivel egyre kellemetlenebb helyzetekbe hozza őt. 

Francia–német történelmi dráma, 2016, 113’ | R.: François Ozon |  
Sz.: Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner | Francia és német nyelven
Velencei Nemzetközi filmfesztivál 2016 
Az első világháborút követően Anna a vőlegényét, Frantzot gyászolja. Egy 
nap titokzatos férfi jelenik meg Frantz sírjánál, akit rejtélyes kapcsolat 
fűzött a fronton elesett katonához. Fiuk régi párizsi barátjának látogatása 
nemcsak a szülők – és Anna –, de a német kisváros nyugalmát is felkavarja. 

Német–francia tévéjáték, dráma, 2017,  82’ | R.: Franziska Hoenisch | Sz.: 
Roland Bonjour | Francia, német, angol és afrikaans nyelven  

A film után beszélgetés 
Társadalmi érzékenységétől hajtva Anna rábeszéli lakótársait, hogy 
fogadjanak be egy menekültet az albérletükbe. De a jó szándék és a vidám 
együttélés a kameruni Samuel alapproblémáját nem oldja meg. És egy nap 
a házigazdáknak dönteni kell: mi ér többet, a nyugalom vagy az igaz-
ságérzet? 

ÁPRILIS MÁJUS 
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Adásszünet? A Goethe Intézet és Francia Intézet együttműkö- 
désének keretében német és francia filmekből mutatunk be egy 
válogatást, amelynek egyes darabjai leginkább a közös hullámhosszt 
keresik a különböző korok és nemzedékek között.  
Minden vetítés ingyenes. Magyar és angol felirattal.  

 
A 2019-ben a  legjobb filmnek járó César-díjat elnyert Láthatás c. film előtt a 
rendező azonos témájú, Magyarországon még be nem mutatott rövidfilmjét 
is levetítjük.

 
A Manta Ray francia-thaiföldi film magyarországi premierjét még meg-
fejeltük a francia elektro atmoszférikus zenét játszó Snowdrops duó koncert-
jével. A film zenéjét is nekik köszönhetjük, de a koncert mellett egy beszél-
getésre is vendégeink. 



Francia dráma, 2018, 108’ |R.: Vanessa Filho | Sz.: Marion Cotillard,  
Ayline Aksoy-Etaix, Alban Lenoir | Francia nyelven, magyar felirattal | 
Jegyár: IF Pass-szal 1200 Ft, IF Pass nélkül 1500 Ft. 
Egyedülálló anya egy nyolcéves kislánnyal. De a gyereknevelés miatt egy fiatal 
nő élete nem érhet véget – ez az anya legalábbis így gondolja, amikor hirtelen 
lelép, és sorsára hagyja a kislányát. 

Tunéziai–francia–belga romantikus dráma, 2016, 93’ | R.: Mohamed Ben 
Attia | Sz.: Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud, | Arab nyelven, angol 
felirattal Berlinale 2016 (legjobb első film, legjobb férfi főszereplő)  
Bár Tunézia az arab tavasz után fontos változásokon megy keresztül, a 
társadalmi szokásrend továbbra is megingathatatlan. Hedi megfontolt fiatal 
férfi. A kereskedelemben dolgozik, de igazi szenvedélye a rajz. Szülei által 
választott menyasszonya van – csak hát váratlanul beüt nála a szerelem. 

Francia vígjáték, 2016, 106’ | R.: Christophe Honoré | Sz.:  Anaïs Demoustier, 
Golshifteh Farahani | Francia nyelven, angol felirattal | Ingyenes vetítés 
Vidéki kastélyukban a kis Sophie csínyt csínyre halmoz. Csakhogy egy 
utazásról hazatérőben a szülei odavesznek, és Sophie a szigorú Madame 
Fichini gyámsága alá kerül. Szerencsére Sophie-nak ott van az 
unokatestvére, Paul, és néhány barát, köztük egy cinkos anyuka. 

Francia vígjáték, 2018, 105’ | R.: Sophie Fillières | Sz.: Sandrine Kiberlain, 
Agathe Bonitzer 
Egy szép napon a 45 éves Margaux megismerkedik a 20 éves Margaux-val – 
minden jel szerint önmagával. És a két nőnek van mit tanulnia egymástól. 
Leginkább elkerülni és/vagy elfogadni a fiatalkori ballépéseket. 

Francia–olasz dráma, 1963, 105’ | R.: Jean-Luc Godard | 
Sz.: Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Fritz Lang 
A fiatal forgatókönyvíró, Paul Javal látszólag megbonthatatlan kapcsolatban 
él a feleségével. Ám amikor Paul elveit feladva és felesége bájait 
kihasználva, a karrierje érdekében hagyja lefizetni magát, Camille egyre 
erősebb megvetést érez férje iránt. 

A filmeket kedden angol, csütörtökön magyar  
felirattal vetítjük. A belépés IF Pass-szal ingyenes,  
anélkül 1000 Ft. Rendhagyó vetítéseknél a jegyárat külön jelöljük. 
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A film után beszélgetés 
Francia-német-osztrák dráma, 2018, 114' | R.: Emily Atef  
 Sz.: Marie Bäumer | Franciául, németül és angolul.  
1981. Romy Schneider Quiberonba utazik gyógykezelésre. Kellemeset a 
hasznossal alapon elfogadja a Stern magazin felkérését egy helyszíni 
életrajz-interjúra, de a múlttal nem mindig könnyű szembenézni. 


