
Zilele filmului francez și german
8 - 10 aprilie 2016
Cinemateca Patria

INTRAREA LIBERĂ
Subtitrare în limba română

Filme în program:

8 aprilie 2016

ora 18:00
Caprice 
Regia: Emmanuel Mouret, 100 min., 2015, comedie romantică 

Clément, învăţător, îşi pierde capul: Alicia, o actriţă celebră pe care acesta o admiră foarte mult, 
devine tovarăşa sa de viaţă. Totul se complică când acesta o întâlneşte pe Caprice, o tânără femeie 
exagerată şi exuberantă care se îndrăgosteşte de el. Între timp, cel mai bun prieten al său, Thomas, 
se apropie de Alicia...

ora 20:00
Jack 
Regia: Edward Berger, 102 min., 2014, dramă

JACK este un film despre evoluția unui băiat în vârstă de 10 ani, care a învățat de timpuriu să preia 
responsabilități. La final, el ne surprinde cu o decizie, care ne atacă prin curajul ei. Edward Berger și
coautoarea Nele Mueller-Stöfen descriu călătoria a doi copii aflați în căutarea mamei lor într-un stil
plin de empatie, poezie și deplină înțelegere a durerii și singurătății celor doi băieți. 

Premii: German Film Awards 2015 - argint, Bavarian Film Awards 2015 – VGF Award
Limita de vârsta: 12 ani

9 aprilie 2016

ora 17:00
Între lumi
Regia: Feo Aladag, 103 min., 2014, dramă

Soldatul german Jesper se înscrie din nou pentru serviciul militar în Afganistanul zguduit de criză și 
trupa lui primește comanda de a apăra un post extern situat într-un mic sat de influența crescândă 
a talibanilor. Pentru aceasta, l-au angajat de partea lor pe afganul Tarik în slujba de traducător. 



Acesta ajunge mereu la conflictul dintre propria conștiință și ordinele superiorilor săi. 

Premii: Evolution International Film Festival 2014 - Evolutionary Award, São Paulo International 
Film Festival 2014 – Premiul juriului internațional
Limita de vârsta: 12 ani

ora 19  :  00
Huliganul
Regia: Hélier Cisterne, 84 min., 2013, dramă 

Chérif, 15 ani, este un adolescent rebel şi singuratic. Depăşită de situaţie, mama lui decide să îl 
trimită la unchiul şi mătuşa sa la Strasbourg, unde acesta trebuie să reia cursurile la şcoala 
profesională de zidărie. Este ultima sa şansă. Foarte repede, în acest nou început, Chérif se sufocă. 
Dar în fiecare noapte, grafitiştii pictează zidurile oraşului. O nouă lume îl aşteaptă...

10 aprilie

ora 17:00
Timpul aventurii
Regia: Jérôme Bonnel, 105 min., 2013, comedie dramatică
 
O zi. Un tren. Doi necunoscuţi. Schimburi de priviri, inima care bate. Să-l priveşti plecând, să-l pierzi
pentru totdeauna sau să te aventurezi? Şi dacă viaţa lui Alix s-ar schimba brusc...  

ora 19  :  00
Stăpânul universului 
Regia: Marc Bauder, 88 min., 2013, film documentar

Rainer Voss era unul dintre cei mai importanți bancheri de investiții din Germania. El se îngrijea de 
câștiguri de milioane. Acum se află într-un trading-floor de la unul din etajele superioare ale unui 
turn bancar părăsit din centrul orașului Frankfurt și vorbește pentru prima dată despre ocupația sa 
de altădată. Un raport angoasant dintr-o lume paralelă megalomană, cvasi-religioasă, aflată în 
spatele fațadelor din sticlă. 

Premii: European Film Award 2014, Astra Film Festival Sibiu 2014 – Cel mai bun documentar din 
competiția internațională
Limita de vârsta: 12 ani
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