
FILM 17:00

Uncle Boonmee Who Can 
Recall His Past Lives
Oncle Boonmee celui qui se souvient
de ses vies antérieures 

Regia: Apichatpong Weerasethakul
Scenariul: Apichatpong Weerasethakul 
Ţara: Thailanda
Anul: 2010
Durata: 110 minute
Unchiul Boonmee simte că i se apropie sfârșitul 
și tot ce-și dorește este să moară în liniște, la ţară, 
printre ai lui. În mod bizar, într-o seară, după 
cină, fantoma soţiei sale decedate și fiul său 
dispărut, metamorfozat într-o maimuţă, apar 
din senin la masă. Protejat de cele două spirite, 
Boonmee își revede vieţile anterioare și decide 
să traverseze jungla pentru a găsi grota în care 
s-a născut în prima sa viaţă pe acest pământ. 
În distribuţie: Thanapat Saisaymar, 
Natthakarn Aphaiwonk, Sakda Kaewbuadee, 
Geerasak Kulhong, Jenjira Pongpas.
Palme d’Or la Festivalul de la Cannes 2010.
Un film distribuit în România de Independența Film.

FILM 19:00

Tournée
On Tour 

Regia: Mathieu Amalric
Scenariul: Mathieu Amalric, Marcello 
Novais Teles, Philippe Di Folco 
Ţara: Franţa
Anul: 2009
Durata: 111 minute
Joachim (Mathieu Amalric), un fost producător 
de televiziune din Paris, și-a lăsat în urmă familia, 
prietenii, iubitele și regretele pentru o viaţă 
nouă în America. Revine însă în Franţa pentru 
un turneu cu o extravagantă trupă de stripteuze, 
New Burlesque. „Scandaloasele” Mimi Le Meaux, 
Kitten on the Keys, Dirty Martini, Julie Atlas 
Muz, Evie Lovelle și Roky Roulette își joacă 
propriile roluri în acest road-movie despre 
lumea fascinantă a spectacolului de cabaret.
În distribuţie: Mathieu Amalric, Mimi Le Meaux, 
Kitten on the Keys, Dirty Martini, Julie Atlas Muz, 
Evie Lovelle și Roky Roulette.
Premiul pentru regie și Premiul FIPRESCI la 
Festivalul de la Cannes, 2010. 
Un film distribuit în România de Independența Film.

DUMINICĂ 17 OCT
FILM 12:00 (intrare liberă)

Pădurea spânzuraţilor
La forêt des pendus 

Regia: Liviu Ciulei
Scenariul: Titus Popovici
Anul: 1964
Ţara: România
Durata: 158 minute
O primă încercare de a adapta drama lui Apostol 
Bologa pentru cinema îi aparţine cineastului 
Roberto Rossellini. Proiectul ecranizării 
romanului lui Liviu Rebreanu a fost apoi preluat 
de Liviu Ciulei, care a șlefuit povestea împreună 
cu Titus Popovici. În rolul memorabil al soldatului 
care dezertează după ce conștientizează 
absurditatea războiului și a poziţiei sale, aceea 
de luptător împotriva propriului popor, apare 
Victor Rebengiuc. „Cu ajutorul lui Titus Popovici, 
regizorul a eliminat aspectele conjuncturale ale 
proiectului și a universalizat personajul, obţinând 
capodopera cinematografiei române, laureată la 
Cannes” (Tudor Caranfil, „Dicţionarul de filme 
românești”). În jur de 5,5 milioane de români 
au urmărit filmul pe marile ecrane, în acei ani. 
În distribuţie: Victor Rebengiuc, György 
Kovács, Ștefan Ciobotărașu, Liviu Ciulei, 
Ana Széles, Mariana Mihuţ, Gina Patrichi, 
Andrei Csiky, Emmerich Schaeffer, 
Costache Antoniu, Emil Botta, Nicolae 
Tomazoglu, Ion Caramitru, Ladislau Kis.
Premiul pentru regie la Festivalul de la 
Cannes, 1965. Marele Premiu la Festivalul 
Naţional al Filmelor de la Mamaia, Premiu 
de interpretare ACIN pentru Ana Széles, 
Premiul de excelenţă UNIATEC și ACIN 
pentru imagine (Ovidiu Gologan).

FILM 15:00 (intrare liberă)

O vară de neuitat
Une été inoubliable 

Regia: Lucian Pintilie
Scenariul: Lucian Pintilie
Anul: 1994
Ţara: România, Franţa
Durata: 94 minute
Căpitanul Dumitriu este mutat undeva în 
Cadrilater, într-o garnizoană izolată, după 
ce frumoasa sa soţie, Marie-Thérèse, refuză 
avansurile superiorului său. În această zonă 
de graniţă, bande de naţionaliști bulgari 
atacă grăniceri români. După o noapte de 
violenţe, Dumitriu primește ordin să prindă 
și să execute bulgari, însă refuză să pună în 
aplicare un ordin verbal. Filmul se bazează 

pe nuvela „Salata”, partea a unsprezecea din 
„Cronică de familie”, de Petru Dumitriu.
În distribuţie: Kristin Scott Thomas, Claudiu 
Bleonţ, Răzvan Vasilescu, Ioan Gyuri Pascu, 
Tamara Creţulescu, Olga Tudorache, Marcel Iureș.
Selecţionat în competiţia oficială a Festivalului 
de la Cannes, în 1994. Premiul UCIN 
pentru regie, scenografie și interpretare 
(Răzvan Vasilescu, Tamara Creţulescu).

FILM 17:00

Tournée
On Tour 

Regia: Mathieu Amalric
Scenariul: Mathieu Amalric, Marcello 
Novais Teles, Philippe Di Folco 
Ţara: Franţa
Anul: 2009
Durata: 111 minute
Joachim (Mathieu Amalric), un fost producător 
de televiziune din Paris, și-a lăsat în urmă familia, 
prietenii, iubitele și regretele pentru o viaţă 
nouă în America. Revine însă în Franţa pentru 
un turneu cu o extravagantă trupă de stripteuze, 
New Burlesque. „Scandaloasele” Mimi Le Meaux, 
Kitten on the Keys, Dirty Martini, Julie Atlas 
Muz, Evie Lovelle și Roky Roulette își joacă 
propriile roluri în acest road-movie despre 
lumea fascinantă a spectacolului de cabaret.
În distribuţie: Mathieu Amalric, Mimi Le Meaux, 
Kitten on the Keys, Dirty Martini, Julie 
Atlas Muz, Evie Lovelle și Roky Roulette.
Premiul pentru regie și Premiul FIPRESCI la 
Festivalul de la Cannes, 2010. 
Un film distribuit în România de Independența Film.

FILM 19:00

Enter the Void
Soudain le vide 

Regia: Gaspar Noé 
Scenariul: Gaspar Noé 
Anul: 2009
Ţara: Franţa
Durata: 150 minute
Fascinat de experienţele umane în apropierea 
morţii, Gaspar Noé revine pe ecrane cu un 
halucinant „Enter the Void”, filmat în Tokyo. 
Protagoniștii peliculei sunt doi fraţi, Oscar și 
Linda. Cei doi locuiesc de puţină vreme în Tokyo; 
el trăiește din mici deal-uri cu droguri, ea este 
stripteuză într-un club. Și-au promis, de mici, să nu 
se despartă niciodată. Într-o noapte, în timpul 
unei descinderi a poliţiei, Oscar este împușcat. 
Însă, pentru că a jurat să n-o părăsească niciodată 
pe Linda, spiritul lui refuză să părăsească această 
lume și plutește deasupra unui Tokyo de lumini. 
În distribuţie: Nathaniel Brown, 
Paz de la Huerta, Cyril Roy.
Selecţionat în competiţia oficială a 
Festivalului de la Cannes, 2009. 
Un film distribuit în România de Independența Film.

LUNI 18 OCT
FILM 13:00 (intrare liberă)

Răscoala
Hiver en flammes 

Regia: Mircea Mureșan
Scenariul: Petre Sălcudeanu 
Anul: 1965
Ţara: România
Durata: 104 minute
Ecranizare după romanul omonim al lui Liviu 
Rebreanu, despre răscoala ţărănească din 1907, 
de la momentul declanșării și până la înăbușirea 
ei. Pe moșia de la Amara clocotesc nemulţumirile, 
în timp ce boierii sărbătoresc Crăciunul. 
Când ţăranii ameninţă că vor da năvală, moșierul 
le răspunde cu arma, dezlănţuind mulţimea. 
În distribuţie: Ilarion Ciobanu, Nicolae 
Secăreanu, Matei Alexandru, Ion Besoiu, 
Ernest Maftei, Constantin Codrescu, Adriana 
Nicolescu, Val Săndulescu, Emil Botta, Colea 
Răutu, Sandu Sticlaru, Ștefan Mihăilescu-Brăila.
Premiul „Opera Prima” la Cannes, în 1966, 
Premiul Asociaţiei Cineaștilor din România 
și Premiul pentru regie, interpretare 
(Ilarion Ciobanu) și muzică la Festivalul 
Naţional al Filmului de la Mamaia.

FILM 15:00 (intrare liberă)

La moara cu noroc
Le moulin de la chance 

Regia: Victor Iliu
Scenariul: Al. Struţeanu și Titus Popovici
Anul: 1956

VINERI 15 OCT
FILM 12:00 (intrare liberă)

Floarea Reginei
Immortelle des neiges 

Regia: Paul Călinescu
Scenariul: Paul Călinescu
Anul: 1946
Ţara: România
Durata: 20 de minute
Ecranizare a unui basm de Carmen Sylva 
(pseudonimul literar al Reginei Elisabeta 
a României). Filmări în munţii Ciucaș, 
la Bran și Siliște, în vara lui 1946.
În distribuţie: Pușa Niculescu, 
Traian Vrajbă, Ioana Călinescu. 
Selecţionat la Festivalul de la Cannes, 
în octombrie 1946.

Printre colinele verzi
Des animaux malades 

în prezența lui nicolae breban 
Regia: Nicolae Breban
Scenariul: Nicolae Breban
Anul: 1971
Ţara: România
Durata: 121 minute
Un film realizat de scriitorul Nicolae Breban după 
propria carte, romanul „Animale bolnave”. Fals 
policier, „Printre colinele verzi” urmărește firul 
unei investigaţii despre moartea a doi muncitori 
și a unui licean. Ancheta înaintează cu dificultate, 
din cauza pistelor greșite pe care se pornește și 
a lipsei unui motiv vizibil, însă, în cele din urmă, 
investigatorii dau de urma criminalului. Pentru 
scriitorul și scenaristul Nicolae Breban, crima nu 
este simpla intrigă a unei povești, ci un pretext 
pentru reflecţie și analiză psihologică. 
În distribuţie: Dan Nuţu, Mircea Albulescu, 
Ion Caramitru, Ion Dichiseanu, Emilia Dobrin. 
Selecţionat în competiţia Festivalului 
de la Cannes, în 1971. 

FILM 15:00 (intrare liberă)

Răscoala
Hiver en flammes 

Regia: Mircea Mureșan
Scenariul: Petre Sălcudeanu 
Anul: 1965
Ţara: România
Durata: 104 minute
Ecranizare după romanul omonim al lui Liviu 
Rebreanu, despre răscoala ţărănească din 1907, 
de la momentul declanșării și până la înăbușirea 
ei. Pe moșia de la Amara clocotesc nemulţumirile, 
în timp ce boierii sărbătoresc Crăciunul. 
Când ţăranii ameninţă că vor da năvală, moșierul 
le răspunde cu arma, dezlănţuind mulţimea. 
În distribuţie: Ilarion Ciobanu, Nicolae 
Secăreanu, Matei Alexandru, Ion Besoiu, 
Ernest Maftei, Constantin Codrescu, Adriana 
Nicolescu, Val Săndulescu, Emil Botta, Colea 
Răutu, Sandu Sticlaru, Ștefan Mihăilescu-Brăila.
Premiul „Opera Prima” la Cannes, în 1966, 
Premiul Asociaţiei Cineaștilor din România 
și Premiul pentru regie, interpretare 
(Ilarion Ciobanu) și muzică la Festivalul 
Naţional al Filmului de la Mamaia.

FILM 17:00 (intrare liberă)

Balanţa
Le chêne 

Regia: Lucian Pintilie
Scenariul: Lucian Pintilie, Ion Băieșu
Anul: 1992
Ţara: România, Franţa
Durata: 105 minute

„Balanţa” reia subiectul din „Mere roșii” (1977), 
filmul pe baza căruia scriitorul Ion Băieșu a 
construit ulterior un roman. Nela, fiică a unui 
colonel de securitate, părăsește Capitala pentru 
o viaţă nouă în provincie, ca profesoară, după 
ce tatăl ei moare. E 1988. Însă orașul în care 
se oprește, Copșa Mică, o întâmpină brutal. 
Singurul ei aliat în această lume cenușie este 
un doctor, Mitică. Împreună, se împotrivesc 
compromisurilor cu un sistem absurd.
În distribuţie: Maia Morgenstern, Răzvan 
Vasilescu, Victor Rebengiuc, Dorel Vișan, Dorina 
Lazăr, Marcel Iureș, Mariana Mihuţ, Matei 
Alexandru, Virgil Andriescu, Magda Catone.
Selecţionat în afara competiţiei, la Cannes, 
în 1992. Premiul Academiei Europene de 
Film pentru Maia Morgenstern, Premiul 
pentru interpretare la Festivalul de la Geneva, 
Premiul UCIN pentru Maia Morgerstern, 
Răzvan Vasilescu, Victor Rebengiuc.

FILM 19:00

Uncle Boonmee Who Can 
Recall His Past Lives
Oncle Boonmee celui qui se souvient
de ses vies antérieures 

Regia: Apichatpong Weerasethakul
Scenariul: Apichatpong Weerasethakul 
Ţara: Thailanda
Anul: 2010
Durata: 110 minute
Unchiul Boonmee simte că i se apropie sfârșitul 
și tot ce-și dorește este să moară în liniște, la ţară, 
printre ai lui. În mod bizar, într-o seară, după 
cină, fantoma soţiei sale decedate și fiul său 
dispărut, metamorfozat într-o maimuţă, apar 
din senin la masă. Protejat de cele două spirite, 
Boonmee își revede vieţile anterioare și decide 
să traverseze jungla pentru a găsi grota în care 
s-a născut în prima sa viaţă pe acest pământ. 
În distribuţie: Thanapat Saisaymar, 
Natthakarn Aphaiwonk, Sakda Kaewbuadee, 
Geerasak Kulhong, Jenjira Pongpas.
Palme d’Or la Festivalul de la Cannes 2010.
Un film distribuit în România de Independența Film.

SÂMBĂTA 16 OCT
FILM 13:00 (intrare liberă)

O lacrimă de fată
Une larme de jeune fille 

în prezența lui iosif demian 
Regia: Iosif Demian
Scenariul: Petre Sălcudeanu
Anul: 1980
Ţara: România
Durata: 86 minute
Moartea suspectă a unei fete, într-un sat, 
declanșează o anchetă minuţioasă. Maiorul 
detașat pe caz încearcă să-i reconstituie 
ultimele momente din viaţă pentru a afla 
motivul crimei. Pornește pe două fire diferite, 
unul fiind viaţa amoroasă a fetei, celălalt viaţa 
profesională. După ce obţine mărturii de la 
oamenii din sat despre împrejurările morţii, 
adevăratul mister nu mai este crima în sine, 
ci motivul pentru care toată lumea a păstrat o 
tăcere vinovată. Iosif Demian propune în acest 
film o formulă narativă interesantă, „un film 
în film”: scurtmetrajul de 16 mm pe care un 
miliţian îl realizează despre moartea fetei se 
suprapune peste cel de 35 de mm al regizorului 
până într-un punct, când cele două se separă.
În distribuţie: Dorel Vișan, George Negoescu, 
Luiza Orosz, George Bossun, Horia Baciu, Costel 
Rădulescu, Dragoș Pâslaru, Anton Aftenie.
Selecţionat în Un Certain Regard, la Cannes, în 
1982. Premiul Uniunii Cineaștilor pentru regie.

FILM 15:00 (intrare liberă)

E pericoloso sporgersi
Les dimanches de permission 
în prezența lui nae caranfil 
Regia: Nae Caranfil
Scenariul: Nae Caranfil
Anul: 1993
Ţara: România, Franţa
Durata: 104 minute

„Film vesel despre oameni triști care visează 
fără a îndrăzni să spere”, își descria Nae Caranfil 
pelicula despre trei tineri, o elevă, un actor și 
un soldat, care trăiesc cu obsesia evadării din 
orașul lor de provincie. Filmul este conceput 
în trei părţi, fiecare poveste fiind văzută din 
perspectiva unui personaj. E 1989 și în orașul 
de la graniţa cu Iugoslavia o trupă de teatru 
vine în turneu. Cristina (Nathalie Bonifay) 
se visează actriţă, se și îndrăgostește de un 
actor (George Alexandru), dar urmează să se 
căsătorească cu Horaţiu (Marius Stănescu), 
care își face stagiul în armată. Frustrările politice 
și cele erotice se îmbină într-un film apreciat 
pentru umorul sarcastic și pentru dezinvoltura 
stilului. A fost comparat de unii critici străini 
cu „Rashomon” al lui Akira Kurosawa. 
În distribuţie: Natalie Bonifay, George 
Alexandru, Marius Stănescu, Florin Călinescu, 
Marius Florea, Valentin Teodosiu, Magda 
Catone, Mihai Bisericanu, Victoria Cociaș, 
Teodor Danetti, Virgil Andriescu.
Selecţionat în Quinzaine des Realisateurs, 
la Cannes, în 1993. Marele Premiu la Bratislava, 
Premiul Criticii „Michel Perez” la Montpellier, 
Premiul UCIN pentru debut și scenariu.

Ţara: România
Durata: 105 minute
Dramă psihologică, ecranizare după nuvela 
„Moara cu noroc”, de Ioan Slavici. Mânat de 
sărăcie, cizmarul Ghiţă și soţia sa Ana își 
încearcă norocul ridicând un han într-o vale 
pustie din împrejurimile Aradului, prin 1870. 
Intuindu-i lăcomia de bani, tâlharul Sămădău 
și-l face complice, dar pune ochii și pe hangiţă. 

„Alături de operatorul Ovidiu Gologan, care 
captează spaţiul baladei și vibraţia peisajului, Iliu 
realizează un film «de stil», primul de acest gen în 
cinematografia noastră (și nu se știe azi al cui stil 
e mai pregnant, în opera aceasta, al regizorului 
sau al directorului imaginii). Operă supralicitată, 
la vremea ei, pentru priorităţi estetice, astăzi 
mai mult de interes documentar” (Tudor 
Caranfil – „Dicţionarul de filme românești”)
În distribuţie: Constantin Codrescu, 
Ioana Bulcă, Geo Barton, Colea Răutu, 
Marietta Rareș, Gheorghe Ghiţulescu.
Selecţionat în competiţia Festivalului de 
la Cannes, în 1957 (anul în care „Scurtă 
istorie” al lui Ion Popescu-Gopo a câștigat 
Palme d’Or pentru scurtmetraj).

FILM 17:00 (intrare liberă)

Balanţa
Le chêne 

Regia: Lucian Pintilie
Scenariul: Lucian Pintilie, Ion Băieșu
Anul: 1992
Ţara: România, Franţa
Durata: 105 minute

„Balanţa” reia subiectul din „Mere roșii” (1977), 
filmul pe baza căruia scriitorul Ion Băieșu a 
construit ulterior un roman. Nela, fiică a unui 
colonel de securitate, părăsește Capitala pentru 
o viaţă nouă în provincie, ca profesoară, după 
ce tatăl ei moare. E 1988. Însă orașul în care 
se oprește, Copșa Mică, o întâmpină brutal. 
Singurul ei aliat în această lume cenușie este 
un doctor, Mitică. Împreună, se împotrivesc 
compromisurilor cu un sistem absurd.
În distribuţie: Maia Morgenstern, Răzvan 
Vasilescu, Victor Rebengiuc, Dorel Vișan, Dorina 
Lazăr, Marcel Iureș, Mariana Mihuţ, Matei 
Alexandru, Virgil Andriescu, Magda Catone.
Selecţionat în afara competiţiei, la Cannes, 
în 1992. Premiul Academiei Europene de 
Film pentru Maia Morgenstern, Premiul 
pentru interpretare la Festivalul de la Geneva, 
Premiul UCIN pentru Maia Morgerstern, 
Răzvan Vasilescu, Victor Rebengiuc.

FILM 19:00

Film surpriză

MARŢI 19 OCT
CONFERINŢĂ DE PRESĂ 10:00

Thierry Frémaux
Cinema Studio 

MASTERCLASS 11:00 (intrare liberă)

Thierry Frémaux
Cinema Studio 

FILM 12:00

Enter the Void
Soudain le vide 
cu o introducere de thierry frémaux 
Regia: Gaspar Noé 
Scenariul: Gaspar Noé 
Anul: 2009
Ţara: Franţa
Durata: 150 minute
Fascinat de experienţele umane în apropierea 
morţii, Gaspar Noé revine pe ecrane cu un 
halucinant „Enter the Void”, filmat în Tokyo. 
Protagoniștii peliculei sunt doi fraţi, Oscar și 
Linda. Cei doi locuiesc de puţină vreme în Tokyo; 
el trăiește din mici deal-uri cu droguri, ea este 
stripteuză într-un club. Și-au promis, de mici, să 
nu se despartă niciodată. Într-o noapte, în timpul 
unei descinderi a poliţiei, Oscar este împușcat. 
Însă, pentru că a jurat să n-o părăsească niciodată 
pe Linda, spiritul lui refuză să părăsească această 
lume și plutește deasupra unui Tokyo de lumini. 
În distribuţie: Nathaniel Brown, 
Paz de la Huerta, Cyril Roy.
Selecţionat în competiţia oficială a 
Festivalului de la Cannes, 2009. 
Un film distribuit în România de Independența Film.

Q&A

Gaspar Noé
După proiecție, regizorul va discuta cu publicul.

FILM 16:00

Tender Son. 
The Frankenstein Project
Un garçon fragile. Le projet Frankenstein 

cu o introducere de thierry frémaux 
Regia: Kornél Mundruczó

Scenariul: Kornél Mundruczó, Yvette Biró
Ţara: Ungaria
Anul: 2010
Durata: 105 minute
Filmul este o reinterpretare a celebrei povești 
scrise de Mary Shelley. Rudi are 17 ani și, după 
o viaţă petrecută într-un cămin pentru copii, 
se întoarce acasă sperând că va găsi afecţiune și că 
va afla cine îi este tatăl. Din întâmplare, nimerește 
în timpul unui casting, iar regizorul, fascinat 
de figura sa, îl alege în rolul principal. Rudi 
devine însă protagonistul unui eveniment care-l 
transformă într-un criminal urmărit de poliţie, 
iar regizorul își dă seama că cel pe care este 
nevoit acum să-l ascundă este propria sa creaţie. 
În distribuţie: Kitty Csikos, Rudolf Frecksa, Lili 
Monori, Kornél Mundruczó, Miklós Szekely. 
Selecţionat în competiţia oficială Cannes 2010.

Q&A

Kornél Mundruczó
După proiecție, regizorul va discuta cu publicul.

FILM 19:00

Des Hommes et des Dieux
Of Gods and Men 

cu o introducere de thierry frémaux 
Regia:Xavier Beauvois
Scenariul: Xavier Beauvois, Etienne Comar
Ţara: Franţa 
Anul: 2010
Durata: 120 minute

„Des Hommes et des Dieux” se inspiră din viaţa 
celor opt călugări cistercieni ai mănăstirii de 
la Tibihirine, Algeria, răpiţi și uciși în 1996, 
de un grup de islamiști extremiști. Filmul se 
concentrează pe viaţa cotidiană monahală, pe 
convieţuirea călugărilor cu musulmanii și pe 
decizia dificilă pe care aceștia sunt forţaţi să o 
ia în momentul în care viaţa le este ameninţată. 
Deși oficialităţile franceze din Algeria le cer să 
părăsească ţara, cei opt monahi hotărăsc cel 
puţin să amâne momentul. Cei vinovaţi pentru 
moartea lor nu au fost încă găsiţi și pedepsiţi.
În distribuţie: Lambert Wilson, Michael 
Lonsdale, Jean-Marie Frin, Jacques 
Herlin, Philippe Laudenbach, Xavier 
Maly, Loïc Pichon, Olivier Rabourdin.
Marele Premiu al Juriului la 
Festivalul de la Cannes, 2010.
Un film distribuit în România 
de Independența Film.

Q&A

Xavier Beauvois
După proiecție, regizorul va discuta cu publicul.

MIERCURI 20 OCT
FILM 12:00 (intrare liberă)

Telegrame
Télégrammes 

Regia: Gheorghe Naghi, Aurel Miheleș
Scenariul: Mircea Ștefănescu
Anul: 1959
Ţara: România
Durata: 96 minute
Ecranizarea schiţei lui Ion Luca Caragiale e 
o comedie de moravuri despre „politichie”. 
În preajma alegerilor, într-un oraș din Moldova, 
la sfârșit de secol XIX, bătălia pentru alegerile 
locale anticipate se duce în telegrame. Conu’ 
Costăchel Gudurău, liderul liberalilor, profund 
jignit de palma pe care i-a dat-o prefectul, 
pentru vina de a-i fi dezvăluit aventurile, 
în plină campanie electorală, trimite telegramă 
după telegramă guvernului, acuzând starea 
de nesiguranţă în care se află „viaţa Opoziţiei” 
și cerând rezolvarea urgentă a situaţiunii. 
În distribuţie: Grigore Vasiliu-Birlic, Costache 
Antoniu, Jules Cazaban, Alexandru Giugaru, Niki 
Atanasiu, Marcel Anghelescu, Ștefan Ciobotărașu, 
Carmen Stănescu, Ovidiu Teodorescu, Mircea 
Șeptilici, Florin Vasiliu, Horia Șerbănescu, 
Vasilica Tastaman, Mișu Fotino, Nineta Gusti.
Selecţionat la Festivalul de la Cannes, în 1960.

FILM 14:00 (intrare liberă)

Pădurea spânzuraţilor
La forêt des pendus 

Regia: Liviu Ciulei
Scenariul: Titus Popovici
Anul: 1964
Ţara: România
Durata: 158 minute

O primă încercare de a adapta drama lui Apostol 
Bologa pentru cinema îi aparţine cineastului 
Roberto Rossellini. Proiectul ecranizării 
romanului lui Liviu Rebreanu a fost apoi preluat 
de Liviu Ciulei, care a șlefuit povestea împreună 
cu Titus Popovici. În rolul memorabil al soldatului 
care dezertează după ce conștientizează 
absurditatea războiului și a poziţiei sale, aceea 
de luptător împotriva propriului popor, apare 
Victor Rebengiuc. „Cu ajutorul lui Titus Popovici, 
regizorul a eliminat aspectele conjuncturale ale 
proiectului și a universalizat personajul, obţinând 
capodopera cinematografiei române, laureată la 
Cannes” (Tudor Caranfil, „Dicţionarul de filme 
românești”). În jur de 5,5 milioane de români 
au urmărit filmul pe marile ecrane, în acei ani. 
În distribuţie: Victor Rebengiuc, György 
Kovács, Ștefan Ciobotărașu, Liviu Ciulei, 
Ana Széles, Mariana Mihuţ, Gina Patrichi, 
Andrei Csiky, Emmerich Schaeffer, 
Costache Antoniu, Emil Botta, Nicolae 
Tomazoglu, Ion Caramitru, Ladislau Kis.
Premiul pentru regie la Festivalul de la 
Cannes, 1965. Marele Premiu la Festivalul 
Naţional al Filmelor de la Mamaia, Premiu 
de interpretare ACIN pentru Ana Széles, 
Premiul de excelenţă UNIATEC și ACIN 
pentru imagine (Ovidiu Gologan).

FILM 17:00 (intrare liberă)

E pericoloso sporgersi
Les dimanches de permission 

Regia: Nae Caranfil
Scenariul: Nae Caranfil
Anul: 1993
Ţara: România, Franţa
Durata: 104 minute

„Film vesel despre oameni triști care visează 
fără a îndrăzni să spere”, își descria Nae Caranfil 
pelicula despre trei tineri, o elevă, un actor și 
un soldat, care trăiesc cu obsesia evadării din 
orașul lor de provincie. Filmul este conceput 
în trei părţi, fiecare poveste fiind văzută din 
perspectiva unui personaj. E 1989 și în orașul 
de la graniţa cu Iugoslavia o trupă de teatru 
vine în turneu. Cristina (Nathalie Bonifay) 
se visează actriţă, se și îndrăgostește de un 
actor (George Alexandru), dar urmează să se 
căsătorească cu Horaţiu (Marius Stănescu), 
care își face stagiul în armată. Frustrările politice 
și cele erotice se îmbină într-un film apreciat 
pentru umorul sarcastic și pentru dezinvoltura 
stilului. A fost comparat de unii critici străini 
cu „Rashomon” al lui Akira Kurosawa. 
În distribuţie: Natalie Bonifay, George 
Alexandru, Marius Stănescu, Florin Călinescu, 
Marius Florea, Valentin Teodosiu, Magda 
Catone, Mihai Bisericanu, Victoria Cociaș, 
Teodor Danetti, Virgil Andriescu.
Selecţionat în Quinzaine des Realisateurs, 
la Cannes, în 1993. Marele Premiu la Bratislava, 
Premiul Criticii „Michel Perez” la Montpellier, 
Premiul UCIN pentru debut și scenariu.

FILM 19:00

Des Hommes et des Dieux
Of Gods and Men 

Regia:Xavier Beauvois
Scenariul: Xavier Beauvois, Etienne Comar
Ţara: Franţa 
Anul: 2010
Durata: 120 minute

„Des Hommes et des Dieux” se inspiră din viaţa 
celor opt călugări cistercieni ai mănăstirii de 
la Tibihirine, Algeria, răpiţi și uciși în 1996, 
de un grup de islamiști extremiști. Filmul se 
concentrează pe viaţa cotidiană monahală, pe 
convieţuirea călugărilor cu musulmanii și pe 
decizia dificilă pe care aceștia sunt forţaţi să o 
ia în momentul în care viaţa le este ameninţată. 
Deși oficialităţile franceze din Algeria le cer să 
părăsească ţara, cei opt monahi hotărăsc cel 
puţin să amâne momentul. Cei vinovaţi pentru 
moartea lor nu au fost încă găsiţi și pedepsiţi.
În distribuţie: Lambert Wilson, Michael 
Lonsdale, Jean-Marie Frin, Jacques 
Herlin, Philippe Laudenbach, Xavier 
Maly, Loïc Pichon, Olivier Rabourdin.
Marele Premiu al Juriului la 
Festivalul de la Cannes, 2010.
Un film distribuit în România 
de Independența Film.

JOI 21 OCT
FILM 12:00 (intrare liberă)

Floarea Reginei
Immortelle des neiges 

Regia: Paul Călinescu
Scenariul: Paul Călinescu
Anul: 1946
Ţara: România
Durata: 20 de minute
Ecranizare a unui basm de Carmen Sylva 
(pseudo-nimul literar al Reginei Elisabeta 
a României). Filmări în munţii Ciucaș, 
la Bran și Siliște, în vara lui 1946.
În distribuţie: Pușa Niculescu, Traian 
Vrajbă, Ioana Călinescu. 
Selecţionat la Festivalul de la Cannes, 
în octombrie 1946.

Printre colinele verzi
Des animaux malades 

Regia: Nicolae Breban
Scenariul: Nicolae Breban
Anul: 1971
Ţara: România
Durata: 121 minute
Un film realizat de scriitorul Nicolae Breban 

după propria carte, „Printre colinele verzi” 
urmărește firul unei investigaţii despre moartea 
a doi muncitori și a unui licean. Pelicula a fost 
criticată pentru atmosfera „apăsat livrescă, de 
mistică exacerbată, care frustrează opera de 
orice tensiune și fior de viaţă”. „Realizatorul a 
rezolvat simplist problema mijloacelor specifice 
de transpunere a cărţii, prin ilustrarea unor pagini 
în lectura lui Dan Nuţu. Rezultatul: discrepanţa 
permanentă dintre forţa de sugestie a cuvântului 
și lipsa de expresivitate a imaginii”, notează Tudor 
Caranfil în „Dicţionarul de filme românești”. 
În distribuţie: Dan Nuţu, Mircea Albulescu, 
Ion Caramitru, Ion Dichiseanu, Emilia Dobrin.
Selecţionat în competiţia Festivalului 
de la Cannes, în 1971. 

FILM 15:00 (intrare liberă)

O lacrimă de fată
Une larme de jeune fille 

Regia: Iosif Demian
Scenariul: Petre Sălcudeanu
Anul: 1980
Ţara: România
Durata: 86 minute
Moartea suspectă a unei fete, într-un sat, 
declanșează o anchetă minuţioasă. Maiorul 
detașat pe caz încearcă să-i reconstituie 
ultimele momente din viaţă pentru a afla 
motivul crimei. Pornește pe două fire diferite, 
unul fiind viaţa amoroasă a fetei, celălalt viaţa 
profesională. După ce obţine mărturii de la 
oamenii din sat despre împrejurările morţii, 
adevăratul mister nu mai este crima în sine, 
ci motivul pentru care toată lumea a păstrat o 
tăcere vinovată. Iosif Demian propune în acest 
film o formulă narativă interesantă, „un film 
în film”: scurtmetrajul de 16 mm pe care un 
miliţian îl realizează despre moartea fetei se 
suprapune peste cel de 35 de mm al regizorului 
până într-un punct, când cele două se separă.
În distribuţie: Dorel Vișan, George Negoescu, 
Luiza Orosz, George Bossun, Horia Baciu, Costel 
Rădulescu, Dragoș Pâslaru, Anton Aftenie.
Selecţionat în Un Certain Regard, la Cannes, în 
1982. Premiul Uniunii Cineaștilor pentru regie.

FILM 17:00 (intrare liberă)

O vară de neuitat
Une été inoubliable 

Regia: Lucian Pintilie
Scenariul: Lucian Pintilie
Anul: 1994
Ţara: România, Franţa
Durata: 94 minute
Căpitanul Dumitriu este mutat undeva în 
Cadrilater, într-o garnizoană izolată, după 
ce frumoasa sa soţie, Marie-Thérèse, refuză 
avansurile superiorului său. În această zonă 
de graniţă, bande de naţionaliști bulgari 
atacă grăniceri români. După o noapte de 
violenţe, Dumitriu primește ordin să prindă 
și să execute bulgari, însă refuză să pună în 
aplicare un ordin verbal. Filmul se bazează 
pe nuvela „Salata”, partea a unsprezecea din 

„Cronică de familie”, de Petru Dumitriu.
În distribuţie: Kristin Scott Thomas, Claudiu 
Bleonţ, Răzvan Vasilescu, Ioan Gyuri Pascu, 
Tamara Creţulescu, Olga Tudorache, Marcel Iureș.
Selecţionat în competiţia oficială a Festivalului 
de la Cannes, în 1994. Premiul UCIN 
pentru regie, scenografie și interpretare 
(Răzvan Vasilescu, Tamara Creţulescu).

FILM 19:00

My Joy
Mon bonheur 

Regia: Sergei Loznitsa
Scenariul: Sergei Loznitsa
Ţara: Ucraina
Anul: 2010
Durata: 127 minute

„Schastye Moye” cuprinde povești despre 
Rusia reală, pe care cineastul Sergei Loznitsa 
le-a trăit sau le-a auzit în călătoriile sale 
ca documentarist. Filmul este o cronică despre 
intoleranţă și despre instinctul de supravieţuire, 
care suprimă orice formă de umanitate. 
Un șofer tânăr se rătăcește undeva în câmpia 
rusă. În drumul lui, întâlnește un veteran 
cu o poveste dramatică, o prostituată minoră, 
poliţiști corupţi. Destinul îl angrenează într-un 
șir de întâmplări care sfârșesc tragic. 
Imaginea fimului este semnată de Oleg Mutu. 
În distribuţie: Viktor Nemets, Olga 
Shuvalova, Vlad Ivanov.
Selecţionat în competiţia oficială, Cannes 2010.

Q&A

Sergei Loznitsa
După proiecție, regizorul va discuta cu publicul. 
 
 
 
 
Toate filmele străine din programul festivalului au 
subtitrare în limbile engleză/franceză și română. 
Detalii pentru eventuale modificări 
în programul festivalului pe
www.filmedefestival.ro



traverser la jungle pour trouver la grotte où il 
est né dans sa première vie sur cette terre.
Avec: Thanapat Saisaymar, Natthakarn 
Aphaiwonk, Sakda Kaewbuadee, 
Geerasak Kulhong, Jenjira Pongpas.
Palme d’Or au Festival de Cannes 2010.
Un film distribué en Roumanie 
par Independenta Film.

FILM 19:00

Tournée
On Tour 

Mise en scène: Mathieu Amalric
Scénario: Mathieu Amalric, Marcello 
Novais Teles, Philippe Di Folco
Pays: France
Année: 2009
Durée: 111 minutes
Joachim (Mathieu Amalric), un ancien 
producteur de télévision parisien, a abandonné 
sa famille, ses amis, ses maîtresses et ses 
regrets pour recommencer sa vie à zéro aux 
Etats Unis. Pourtant, il revient en France 
pour une tournée avec une extravagante 
troupe de strip-teaseuses, New Burlesque. 
«Les Scandaleuses» Mimi Le Meaux, Kitten 
on the Keys, Dirty Martini, Julie Atlas Muz, 
Evie Lovelle et Roky Roulette interprètent 
leurs propres rôles dans ce road-movie sur 
le monde fascinant du spectacle de cabaret.
Avec: Mathieu Amalric, Mimi Le Meaux, 
Kitten on the Keys, Dirty Martini, Julie 
Atlas Muz, Evie Lovelle și Roky Roulette.
Prix de la mise en scène et Prix FIPRESCI au 
Festival de Cannes, 2010. 
Un film distribué en Roumanie 
par Independenta Film.

DIMANCHE 17 OCT
FILM 12:00 (entrée gratuite)

La forêt des pendus
Pădurea spânzuraţilor 

Mise en scène: Liviu Ciulei
Scénario: Titus Popovici
Année: 1964
Pays: Roumanie
Durée: 158 minutes
Un premier essai d’adapter le drame d’Apostol 
Bologa pour le cinéma appartient au cinéaste 
Roberto Rossellini. Le projet de l’adaptation 
à l’écran du roman de Liviu Rebreanu a été 
ensuite repris par Liviu Ciulei, qui a ciselé 
l’histoire avec Titus Popovici. Dans le rôle 
mémorable du soldat qui déserte après avoir 
pris conscience de l’absurdité de la guerre et de 
sa position, celle d’un homme qui lutte contre 
son propre peuple, apparaît Victor Rebengiuc. 
«Avec l’aide de Titus Popovici, le metteur en 
scène a éliminé les aspects conjoncturels 
du projet et a rendu universel le personnage, 
créant ce chef-d’œuvre de la cinématographie 
roumaine, lauréate de Cannes» (Tudor Caranfil, 
«Le Dictionnaire des films roumains»). Environ 
5,5 millions de roumains ont regardé le film 
sur les grands écrans, pendant ces années-là.
Avec: Victor Rebengiuc, György Kovács, Ștefan 
Ciobotărașu, Liviu Ciulei, Ana Széles, Mariana 
Mihuţ, Gina Patrichi, Andrei Csiky, Emmerich 
Schaeffer, Costache Antoniu, Emil Botta, Nicolae 
Tomazoglu, Ion Caramitru, Ladislau Kis.
Le Prix de la mise en scène au Festival de 
Cannes, 1965. Le Grand Prix au Festival 
National des Films de Mamaia, Prix 
d’interprétation ACIN pour Ana Széles, Le 
Prix d’excellence UNIATEC et le Prix ACIN 
de la photographie (Ovidiu Gologan).

FILM 15:00 (entrée gratuite)

Un été inoubliable
O vară de neuitat 

Avec sous-titres français.
Mise en scène: Lucian Pintilie
Scénario: Lucian Pintilie
Année: 1994
Pays: Roumanie, France
Durée: 94 minutes
Le capitaine Dumitriu est transféré 
quelque part dans le Quadrilatère, dans une 
garnison isolée, après que sa belle femme, 
Marie-Thérèse, eût refusé les avances de son 
supérieur. Dans cette zone de frontière, des 
bandes de nationalistes bulgares attaquent des 
gardes-frontière roumains. Après une nuit de 
violences, Dumitriu reçoît l’ordre d’attraper 
et d’exécuter des bulgares, mais il refuse 
d’appliquer un ordre verbal. Le film est inspiré 
de la nouvelle «Salata»/«La salade», la onzième 
partie de «Cronică de familie»/«Chronique 
de famille», de Petru Dumitriu.
Avec: Kristin Scott Thomas, Claudiu Bleonţ, 
Răzvan Vasilescu, Ioan Gyuri Pascu, Tamara 
Creţulescu, Olga Tudorache, Marcel Iureș.
Sélectionné dans la compétition officielle 
du Festival de Cannes, en 1994. Le 
Prix UCIN de la mise en scène, de la 
scénographie et d’interprétation (Răzvan 
Vasilescu, Tamara Creţulescu).

FILM 17:00

Tournée
On Tour 

FILM 19:00

Soudain le vide
Enter the Void 

Mise en scène: Gaspar Noé
Scénario: Gaspar Noé
Année: 2009
Pays: France
Durée: 150 minutes
Fasciné par les expériences humaines à la 
proximité de la mort, Gaspar Noé revient 
sur les écrans avec un hallucinant «Enter 
the Void»/«Soudain le vide», tourné à Tokyo. 
Les protagonistes de la pellicule sont deux 
frères, Oscar et Linda. Les deux habitent depuis 
peu de temps à Tokyo; il vit de petits trafics de 
drogues, elle est strip-teaseuse dans un club. Ils 
se sont promis, dès leur plus jeune âge, de ne 
jamais se séparer. Une nuit, lors d’une descente 
de la police, Oscar est tué d’un coup de feu. Mais, 
parce qu’il a juré de ne jamais abandonner Linda, 
son esprit refuse de quitter ce monde et flotte 
au-dessus d’un Tokyo enveloppé de lumières.
Avec: Nathaniel Brown, Paz de la Huerta, Cyril Roy.
Sélectionné dans la compétition officielle 
du Festival de Cannes, 2009. 
Un film distribué en Roumanie 
par Independenta Film.

LUNDI 18 OCT
FILM 13:00 (entrée gratuite)

Hiver en flammes
Răscoala 

FILM 15:00 (entrée gratuite)

Le moulin de la chance
La moara cu noroc 

Mise en scène: Victor Iliu
Scénario: Al. Struţeanu et Titus Popovici
Année: 1956
Pays: Roumanie
Durée: 105 minutes
Drame psychologique, adaptation à l’écran d’après 
la nouvelle «Moara cu noroc»/«Le moulin de la 
chance», de Ioan Slavici. Mené par la pauvreté, 
le cordonnier Ghiţă, marié avec Ana, tente sa 
chance en élevant une auberge dans une vallée 
déserte aux alentours d’Arad, vers 1870. Devinant 
son avidité d’argent, le brigand Sămădău le 
transforme dans son complice, mais il jette 
aussi son dévolu sur la femme de l’aubergiste.
«A côté de l’opérateur Ovidiu Gologan, qui saisit 
l’espace de la ballade et la vibration du paysage, 
Iliu crée un film «de style», le premier de ce 
genre dans notre cinématographie (on ne sait 
précisément aujourd’hui le style duquel des 
deux est le plus frappant, dans cette œuvre, 
celui du metteur en scène ou celui du directeur 
de la photographie). Œuvre surenchérie, à son 
époque, pour des priorités esthétiques, à présent 
surtout d’intérêt documentaire» (Tudor Caranfil 

¬ «Le Dictionnaire des films roumains»)
Avec: Constantin Codrescu, Ioana Bulcă, 
Geo Barton, Colea Răutu, Marietta Rareș.
Sélectionné dans la compétition du Festival 
de Cannes, en 1957 (année où «Histoire 
courte» de Ion Popescu-Gopo a gagné 
la Palme d’Or du court métrage).

FILM 17:00 (entrée gratuite)

Le chêne
Balanţa 

Avec sous-titres français.

FILM 19:00

Film surprise 

MARDI 19 OCT
CONFÉRENCE DE PRESSE 10:00

Thierry Frémaux
Cinema Studio 

MASTERCLASS 11:00 (entrée gratuite)

Thierry Frémaux
Cinema Studio 

FILM 12:00

Soudain le vide
Enter the Void 
avec une introduction par thierry frémaux

Q&A

Gaspar Noé
Entretien avec le metteur en scène, 
après la projection.

VENDREDI 15 OCT
FILM 12:00 (entrée gratuite)

Immortelle des neiges
Floarea Reginei 

Mise en scène: Paul Călinescu
Scénario: Paul Călinescu
Année: 1946
Pays: Roumanie
Durée: 20 minutes
L’adaptation à l’écran d’un conte de fées 
de Carmen Sylva (le pseudonyme littéraire 
de la Reine Elisabeta de Roumanie). 
Tournages dans les Montagnes de Ciucaș, 
à Bran et à Siliște, pendant l’été 1946.
Avec: Pușa Niculescu, Traian 
Vrajbă, Ioana Călinescu. 
Sélectionné au Festival de 
Cannes, en octobre 1946.

Des animaux malades
Printre colinele verzi 

en présence de nicolae breban 
Mise en scène: Nicolae Breban
Scénario: Nicolae Breban
Année: 1971
Pays: Roumanie
Durée: 121 minutes
Un film réalisé par l’écrivain Nicolae 
Breban d’après son propre livre, le roman 
„Des animaux malades”. Un faux policier, 
«Printre colinele verzi»/«Parmi les collines vertes» 
suit le fil d’une investigation sur la mort de deux 
ouvriers et d’un lycéen. L’enquête se développe 
difficilement, à cause de nombreux faux pistes et 
du manque d’une raison visible, mais, finalement, 
les investigateurs attrapent le criminel. Pour 
l’écrivain et le scénariste Nicolae Breban, le crime 
n’est pas simplement l’intrigue d’une histoire, 
mais un prétexte pour la réflexion et l’analyse 
psychologique. 
Avec: Dan Nuţu, Mircea Albulescu, Ion Caramitru, 
Ion Dichiseanu, Emilia Dobrin, Vasile Niţulescu.
Sélectionné dans la compétition 
du Festival de Cannes, en 1971. 

FILM 15:00 (entrée gratuite)

Hiver en flammes
Răscoala 

Mise en scène: Mircea Mureșan
Scénario: Petre Sălcudeanu
Année: 1965
Pays: Roumanie
Durée: 104 minutes
Adaptation à l’écran d’après le roman homonyme 
de Liviu Rebreanu, sur l’émeute des paysans 
de 1907, dès le moment de son déclenchement 
jusqu’à sa répression. Sur le domaine d’Amara, 
le mécontentement retentit tandis que les 
boyards célèbrent Noël. Lorsque les paysans 
menacent d’attaquer par surprise, le propriétaire 
foncier leur répond par des coups de fusil, 
provoquant le déchaînement de la foule.
Avec: Ilarion Ciobanu, Nicolae Secăreanu, 
Matei Alexandru, Ion Besoiu, Ernest Maftei, 
Constantin Codrescu, Adriana Nicolescu, 
Val Săndulescu, Emil Botta, Colea Răutu, 
Sandu Sticlaru, Ștefan Mihăilescu-Brăila.
Le Prix de la première œuvre à Cannes, 
en 1966, Le Prix de l’Association des 
Cinéastes de Roumanie et le Prix de la 
mise en scène, d’interprétation (Ilarion 
Ciobanu) et de la musique au Festival 
National du Film de Mamaia.

FILM 17:00 (entrée gratuite)

Le chêne
Balanţa 

Avec sous-titres français.
Mise en scène: Lucian Pintilie
Scénario: Lucian Pintilie, Ion Băieșu
Année: 1992
Pays: Roumanie, France
Durée: 105 minutes
«Balanţa»/«Le chêne» reprend le sujet de «Mere 
roșii»/«Des pommes rouges» (1977), le film sur 
la base duquel l’écrivain Ion Băieșu a construit 
ultérieurement un roman. Nela, fille d’un colonel 
de la Securitate, quitte la Capitale pour une vie 
nouvelle en province, en tant que professeur, 
après la mort de son père. L’action se passe en 1988. 
Mais la ville où elle s’arrête, Copșa Mică, lui fait 
un accueil violent. Son seul allié dans ce monde 
gris est un médecin, Mitică. Ensemble, les deux 
refusent les compromis avec un système absurde.
Avec: Maia Morgenstern, Răzvan Vasilescu, 
Victor Rebengiuc, Dorel Vișan, Dorina 
Lazăr, Marcel Iureș, Mariana Mihuţ, Matei 

Alexandru, Virgil Andriescu, Magda Catone.
Sélectionné hors compétition, à Cannes, 
en 1992. Le Prix de l’Académie Européenne 
de Film pour Maia Morgenstern, Le Prix 
d’interprétation au Festival de Genève, 
Le Prix UCIN pour Maia Morgerstern, 
Răzvan Vasilescu, Victor Rebengiuc.

FILM 19:00

Oncle Boonmee qui se souvient 
de ses vies antérieures
Uncle Boonmee Who Can Recall
His Past Lives 
Avec sous-titres anglais.

SAMEDI 16 OCT
FILM 13:00 (entrée gratuite)

Une larme de jeune fille
O lacrimă de fată 
en présence de iosif demian 
Mise en scène: Iosif Demian
Scénario: Petre Sălcudeanu
Année: 1980
Pays: Roumanie
Durée: 86 minutes
La mort suspecte d’une jeune fille, dans un 
village, déclenche une enquête minutieuse. 
Le commandant chargé du cas essaie de 
reconstituer les derniers moments de sa vie pour 
trouver le mobile du crime. Il poursuit deux fils 
différents, l’un étant la vie sentimentale de la 
jeune fille, l’autre sa vie professionnelle. Après 
avoir obtenu des témoignages de la part des gens 
du village au sujet des circonstances de la mort, 
le vrai mystère n’est plus le crime même, mais 
la raison pour laquelle tout le monde a gardé un 
silence coupable. Iosif Demian propose dans ce 
film une formule narrative intéressante, «un film 
dans le film»: le court métrage de 16 mm relatif 
à la mort de la jeune fille, réalisé par un milicien, 
se superpose sur celui de 35 mm du metteur en 
scène jusqu’à un point, où les deux se séparent.
Avec: Dorel Vișan, George Negoescu, Luiza 
Orosz, George Bossun, Horia Baciu, Costel 
Rădulescu, Dragoș Pâslaru, Anton Aftenie.
Sélectionné dans la section Un Certain 
Regard, à Cannes, en 1982. Prix de l’Union 
des Cinéastes pour la mise en scène.

FILM 15:00 (entrée gratuite)

Les dimanches de permission
E pericoloso sporgersi 
en présence de nae caranfil 
Avec sous-titres français.
Mise en scène: Nae Caranfil
Scénario: Nae Caranfil
Année: 1993
Pays: Roumanie, France
Durée: 104 minutes
«Film drôle sur des gens tristes qui rêvent sans 
oser espérer», c’est ainsi que Nae Caranfil 
décrivait sa pellicule sur trois jeunes gens, une 
élève, un acteur et un soldat, qui vivent avec 
l’obsession d’évader de leur ville de province. 
Le film est conçu en trois parties, chaque histoire 
étant considérée du point de vue d’un personnage. 
C’est 1989 et dans la ville située à la frontière 
avec la Yougoslavie, une troupe de théâtre vient 
en tournée. Cristina (Nathalie Bonifay) rêve 
de devenir actrice, mais elle tombe amoureuse 
d’un acteur (George Alexandru) et va se marier 
avec Horaţiu (Marius Stănescu), qui fait son 
service militaire. Les frustrations politiques et 
celles érotiques se joignent dans un film apprécié 
pour son humour sarcastique et pour son style 
désinvolte. Certains critiques étrangers l’ont 
comparé à «Rashomon» d’Akira Kurosawa.
Avec: Natalie Bonifay, George Alexandru, 
Marius Stănescu, Florin Călinescu, 
Marius Florea, Valentin Teodosiu, Magda 
Catone, Mihai Bisericanu, Victoria Cociaș, 
Teodor Danetti, Virgil Andriescu.
Sélectionné dans la Quinzaine des Réalisateurs, 
à Cannes, en 1993. Le Grand Prix à Bratislava, Le 
Prix de la Critique «Michel Perez» à Montpellier, 
Le Prix UCIN du début et du scénario.

FILM 17:00

Oncle Boonmee qui se souvient 
de ses vies antérieures
Uncle Boonmee Who Can Recall
His Past Lives 

Avec sous-titres anglais.
Mise en scène: Apichatpong Weerasethakul
Scénario: Apichatpong Weerasethakul
Pays: Thailande
Année: 2010
Durée: 110 minutes
Oncle Boonmee sent que sa mort approche et 
tout ce qu’il désire est de mourir tranquille, à la 
campagne, auprès des siens. Curieusement, un 
soir, après le dîner, le fantôme de sa défunte 
femme et son fils disparu, métamorphosé 
dans un singe, apparaissent soudainement à 
table. Protégé par les deux esprits, Boonmee 
revoit ses vies antérieures et décide de 

FILM 16:00

Un garçon fragile. 
Le projet Frankenstein
Tender Son. The Frankenstein Project 

avec une introduction par thierry frémaux

Avec sous-titres anglais.
Mise en scène: Kornél Mundruczó
Scénario: Kornél Mundruczó, Yvette Biró
Pays: Hongrie
Année: 2010
Durée: 105 minutes
Le film est une réinterprétation du fameux récit 
écrit par Mary Shelley. Rudi a 17 ans et, après 
une vie passée dans une institution, il rentre 
chez soi en espérant qu’il trouvera affection 
et qu’il apprendra l’identité de son père. Par 
hasard, il tombe juste pendant un casting et le 
metteur en scène, fasciné par sa figure, le choisit 
pour le rôle principal. Rudi devient cependant le 
protagoniste d’un événement qui le transforme 
dans un criminel poursuivi par la police, et le 
metteur en scène se rend compte que celui qu’il est 
obligé maintenant à cacher est sa propre création.
Avec: Kitty Csikos, Rudolf Frecksa, Lili Monori, 
Kornél Mundruczó, Miklós Szekely.
Sélectionné dans la compétition 
officielle de Cannes 2010.

Q&A

Kornél Mundruczó
Entretien avec le metteur en scène, 
après la projection.

FILM 19:00

Des Hommes et des Dieux
Of Gods and Men 

avec une introduction par thierry frémaux

Mise en scène: Xavier Beauvois
Scénario: Xavier Beauvois, Etienne Comar
Pays: France
Année: 2010
Durée: 120 minutes
«Des Hommes et des Dieux» est inspiré de la 
vie des huit moines cisterciens du monastère de 
Tibhirine, en Algérie, enlevés et tués en 1996 par 
un groupe d’islamistes extrémistes. Le film est 
concentré sur la vie quotidienne monacale, sur la 
cohabitation des moines avec les musulmans et 
sur la décision difficile que ceux-ci sont obligés à 
prendre au moment où leur vie est menacée. Bien 
que les officiels français d’Algérie leur demandent de 
quitter le pays, les huit moines choisissent au moins 
d’ajourner leur départ. Ceux qui sont coupables de 
leur mort n’ont pas été encore trouvés et punis.
Avec: Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Marie 
Frin, Jacques Herlin, Philippe Laudenbach, 
Xavier Maly, Loïc Pichon, Olivier Rabourdin.
Grand Prix du Jury au Festival de Cannes, 2010. 
Un film distribué en Roumanie 
par Independenta Film.

Q&A

Xavier Beauvois
Entretien avec le metteur en scène, 
après la projection.

MERCREDI 20 OCT
FILM 12:00 (entrée gratuite)

Télégrammes
Telegrame 

Mise en scène: Gheorghe Naghi, Aurel Miheleș
Scénario: Mircea Ștefănescu
Année: 1959
Pays: Roumanie
Durée: 96 minutes
L’adaptation à l’écran du court récit de Ion Luca 
Caragiale est une comédie de mœurs relative à la 
«politique abile». A l’approche des élections, dans 
une ville de la Moldavie, à la fin du XIXème siècle, 
la bataille pour les élections locales anticipées 

se porte par l’intermédiaire des télégrammes.
M’sieu Costăchel Gudurău, le chef des libéraux, 
profondément vexé à cause de la gifle que le 
préfet lui a donnée pour la faute d’avoir dévoilé 
ses aventures, en pleine campagne électorale, 
envoie télégramme après télégramme au 
Gouvernement, accusant l’état d’insécurité 
dans lequel se trouve «la vie de l’Opposition» 
et demandant de résoudre sans délai la situation.
Avec: Grigore Vasiliu-Birlic, Costache Antoniu, 
Jules Cazaban, Alexandru Giugaru, Niki 
Atanasiu, Marcel Anghelescu, Ștefan Ciobotărașu, 
Carmen Stănescu, Ovidiu Teodorescu, Mircea 
Șeptilici, Florin Vasiliu, Horia Șerbănescu, 
Vasilica Tastaman, Mișu Fotino, Nineta Gusti.
Sélectionné au Festival de Cannes, en 1960.

FILM 14:00 (entrée gratuite)

La forêt des pendus
Pădurea spânzuraţilor 

FILM 17:00 (entrée gratuite)

Les dimanches de permission
E pericoloso sporgersi 

Avec sous-titres français.

FILM 19:00

Des Hommes et des Dieux
Of Gods and Men 

JEUDI 21 OCT
FILM 12:00 (entrée gratuite)

Immortelle des neiges
Floarea Reginei 

Des animaux malades
Printre colinele verzi 

FILM 15:00 (entrée gratuite)

Une larme de jeune fille
O lacrimă de fată 

FILM 17:00 (entrée gratuite)

Un été inoubliable
O vară de neuitat 

Avec sous-titres français.

FILM 19:00

Mon bonheur
My joy 

Avec sous-titres anglais.
Mise en scène: Sergei Loznitsa
Scénario: Sergei Loznitsa
Pays: Ukraine
Année: 2010
Durée: 127 minutes
«Schastye Moye»/«Mon bonheur» renferme 
des histoires sur la Russie réelle, que le 
cinéaste débutant Sergei Loznitsa a vécues 
ou entendues pendant ses voyages en tant 
que documentariste. Le film est une chronique 
sur l’intolérance et sur l’instinct de survie, 
qui suppriment toute forme d’humanité.
Un jeune chauffeur s’égare quelque part dans 
la plaine russe. Chemin faisant, il rencontre 
un vétéran avec une histoire dramatique, une 
prostituée mineure, des policiers corrompus. 
La destinée l’entraîne dans une série 
d’événements qui finissent tragiquement.
Oleg Mutu signe en tant que directeur 
de la photographie.
Avec: Viktor Nemets, Olga Shuvalova, Vlad Ivanov.
Sélectionné dans la compétition officielle 
du Festival de Cannes, 2010.

Q&A

Sergei Loznitsa
Entretien avec le metteur en scène, 
après la projection.
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