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9. FRANKOFÓN FILMNAPOK
 Szolnok, 2019. március 22-24. 

A vetítésekre bérlet váltható: 
4 alkalmas 3000 Ft, 6 alkalmas 4200 Ft

03.22. 16:00 Szabadúszók  
Le grand bain - feliratos francia dráma vígjáték, 123')

Rendező: Gilles Lellouche Főszereplők: Guillaume Canet, Leïla Bekhti, 
Mathieu Amalric, Virginie Efira, Jean-Hugues Anglade

03.22. 18:15 Életem értelmei  
Nos batailles - feliratos belga-francia dráma, 98'

Rendező: Guillaume Senez Főszereplők: 
Romain Duris, Basile Grunberger, Laure Calamy, Lucie Debay
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 Szolnok, 2019. március 22-24. 

Olivier igazi harcos, a munkahelyén az 
egyenlő bánásmódért agitál. 

Ám amikor a  felesége egyik napról a 
másikra elhagyja,a család is egyedül az ő 
nyakába szakad. Már csak az a kérdés, 
hogy bírja a megsokszorozódó terheket, 
képes-e összeegyeztetni a hivatást a 
gyerekneveléssel. 

03.22. 20:00 Eksztázis 
Climax - feliratos francia-belga-amerikai zenés dráma, horror, 95' 

Rendező: Gaspar Noé Főszereplők: Sofia Boutella, Romain 
Guillermic, Kiddy Smile, Souheila Yacoub

Táncosok gyűlnek össze egy erdő 
közepén lévő, bezárt iskolaépületben, 
hogy eltáncolják az utolsó táncukat. Az 
egész éjjel tartó buli hallucinogén 
rémálomba fordul, amikor rájönnek, 
hogy a szangriájukba valaki LSD-t tett. 
Hamarosan képtelenek lesznek ellenállni 
a bennük lévő neurózisoknak és 
pszichózisoknak, bódult hipnózisukat 
pedig tovább fokozza a zene elektronikus 
ritmusa. 

A drog mindenkiből mást hív elő: míg egyesek a paradicsomban 
érzik magukat, mások a poklot járják meg.
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03.23. 16:00 Tiéd a világ 
Le monde est à toi - feliratos francia 
vígjáték, 101' Rendező: Romain Gavras 
Főszereplők: Isabelle Adjani, Oulaya 
Amamra, Vincent Cassel, Karim Leklou

Francois arról álmodozik, hogy egy nap 
ő lesz Észak-Afrika drogbárójának 
hivatalos elosztója. De ha ez nem is, egy 
spanyolországi futárküldetés még 
összejöhet, csakhogy a tékozló mama 
nem éppen egyszerű eset.

03.23. 18:00 Csak a baj van veled  
En liberté! - feliratos francia vígjáték, 108'

Rendező: Pierre Salvadori 

Főszereplők: Vincent Elbaz, Adèle 

Haenel, Pio Marmaï, Audrey Tautou

A fiatalon megözvegyült rendőr-
nyomozó, Yvonne megtudja, hogy férje 
mégsem a francia Riviéra hőse,hanem 
korrupt zsaru volt és egy ártatlan férfi 
nyolc évet ült börtönben  miatta. Úgy 
érzi, jóvátétellel tartozik az igazság-
talanul  büntetett Antoine-nak, aki 
viszont cserébe rendesen felforgatja az 
életét.
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03.23. 20:00 Pajzán kíváncsiság   
Curiosa - feliratos francia film, 107'

Rendező: Lou Jeunet 

Szereplők: Niels Schneider, Noémie 

Merlant, Camélia Jordana

Párizs, 1885. Pierre és barátja, Henri 
ugyanabba a nőbe szerelmesek. De Marie 
végül Henrit választja, hozzá megy 
feleségül, Pierre pedig egészen Algériáig 
menekül az érzései elől. Amikor néhány 
évvel később, bár nem egyedül, visszatér 
Párizsba, közte és Marie közt szenvedélyes 
szerelmi viszony bontakozik ki.

03.24. 16:00 Claire Darling utolsó húzása   
La dernière folie de Claire Darling - feliratos francia dráma,94'

 Rendező: Julie Bertuccelli Főszereplők: 
Laure Calamy, Catherine Deneuve, Samir 

Guesmi, Chiara Mastroianni

A nyár első napján Claire Darling arra ébred, 
hogy valószínűleg ez lesz élete utolsó napja, 
ezért úgy dönt, megszabadul földi javaitól. 
A szomszédok és járókelők harcolnak a 
nevetségesen alul értékelt régiségekért, 
melyeknek minden darabjában Claire 
Darling különös élete tükröződik.
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03.24. 18:00 Yao    
feliratos francia-szenegáli filmdráma 120'

Rendező: Philippe Godeau Szereplők: Omar Sy, Lionel Louis Base

Gyermekkori barátja figyelmeztetésére Claire Darling 20 éve nem 
látott lánya is hazatér, hogy megállítsa a garázsvásárt és feltárja 
anyja különös döntésének valódi okát.
Catherine Deneuve legújabb filmjében lányával, Chiara 
Mastroiannival játszik anya-lánya szerepben.

A Claire Darling utolsó húzása című film Lynda Rutledge nagy sikerű 

regényének - Faith Bass Darling's Last Garage Sale - adaptációja 

(Magyar nyelven ezidáig még nem jelent meg).

A 13 éves Yao bármit megtenne, hogy 

találkozzon bálványával.

Seydou Tall francia színész egy 

meghívásnak eleget téve utazik 

életében először ősei földjére, azon 

belül Dakarba, hogy reklámozza 

legújabb könyvét. A kisfiú rajongása 

megindítja a sztárt, így hát kibújik a 

kötelezettségei alól, és elhatározza, 

hogy maga viszi vissza a gyereket a 

falujába.

03.24. 20:15  Éjszaka Tunéziában     
La Belle et la Meute - feliratos francia–tunéziai–svéd– 

norvég–libanoni–katari–svájci filmdráma 100'
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Rendező: Kaouther Ben Hania Szereplők: 

Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli

Mariam megalázottan, romokban bóklászik 
az éjszakában. Pár órával korábban még 
önfeledten táncolt egy szórakozóhelyen. 
Feljelentést kellene tennie, de hogyan 
szerezhetne érvényt a jogainak azokkal 
szemben, akik felelősek a történtekért?




