
30. 11. – 5. 12. | ArtKino Metro

DrAhá PruDence
Belle epine

Francúzsko, 2010, 80 min, réžia: Rebecca ZLOTOWSKI, hrají: 
Léa SEYDOUX, Anaïs DEMOUSTIER, Agathe SCHLENKER, 
Johan LIBÉREAU, Guillaume GOUIX, Anna SIGALEVITCH, 
Marie MATHERON, Marina TOMÉ, Carlo BRANDT, Michaël 
ABITEBOUL, Valérie SCHLUMBERGER, Samir MECHERI 

Prudence Friedmanová má 17 rokov a pred niekoľkými dňami 
jej zomrela matka. Odkázaná už len sama na seba, stretáva Ma-
ryline, rebelantku z gymnázia, ktorá jej predstaví nebezpečný 
obvod v Rungis, kde sa konajú šialené motocyklové preteky. 
Prudence je fascinovaná partiou miestnych pretekárov a robí 
všetko preto, aby mohla medzi nich zapadnúť a vymieňa tak 
svoju samotu za slobodu. Film dopĺňa výborná hudba od Roba 
Reynoldsa. 

PreMietAnie: streDA 5. 12., 19.30 

Organizátori festivalu:

Partneri festivalu:

Na film Minister je vstup voľný, na všetky ostatné 
filmy 3 €; členovia FK, študenti, dôchodcovia 2 €. 

Predpredaj sa začína hodinu pred každým predstavením.

Časy hromadných študentských predstavení si záujemcovia 
dohodnú individuálne v ArtKine Metro – 0908 681 767.

Bližšie informácie o jednotlivých filmoch nájdete v Kultúrno-
informačnom centre Trenčín a tiež na www.visittrencin.sk

FrAncÚZsKY inŠtitÚt 
A FiLM
Francúzsky inštitút, operátor Ministerstva zahraničných vecí 
a európskych záležitostí pre zahraničné kultúrne aktivity Fran-
cúzska, rozvíja projekty na podporu umeleckej výmeny, šírenia 
francúzskeho jazyka, knižnej kultúry a vedomostí. V oblasti fil-
mu, Francúzsky inštitút pomáha doplňujúcim spôsobom inšti-
túcii UniFrance films pri propagácii diel francúzskeho filmového 
dedičstva, nekomerčnej distribúcii diel z najnovšej tvorby a po-
silňovaní pozície jej významných predstaviteľov.
Francúzsky inštitút sa tiež podieľa na podpore svetovej kine-
matografie prostredníctvom Pavilónu „Les Cinémas du Monde“ 
v Cannes, Cinémathèque Afrique (Filmotéka Afrika) a Fond Sud 
Cinéma, ktoré manažuje spolu s Národným centrom pre kine-
matografiu a animovaný obraz.

www.institutfrancais.com

L’institut FrAnÇAis et Le 
cinÉMA 
L’Institut français, opérateur du Ministère des Affaires Etrangères 
et Européennes pour l’action culturelle extérieure de la France, 
développe des projets en faveur de la promotion des échanges 
artistiques, de la diffusion de la langue française, des livres et 
des savoirs. Dans le domaine du cinéma, l’Institut français con-
tribue, de façon complémentaire à UniFrance Films, à la promo-
tion des œuvres du patrimoine cinématographique français, 
à la diffusion non commerciale des œuvres de création récente 
et à la mise en valeur de ses figures marquantes. 
L’Institut français contribue également à la promotion des ci-
némas du monde à travers le Pavillon „Les Cinémas du Monde“ 
à Cannes, la Cinémathèque Afrique et le Fonds Sud Cinéma 
dont il assure le Secrétariat avec le Centre national du cinéma 
et de l’image animée.

www.institutfrancais.com



Minister
Minister

Francúzsko – Belgicko 2011, 112 min, réžia: Pierre 
SCHÖLLER, hrajú: Olivier GOURMET, Michel BLANC, 
Zabou BREITMAN, Laurent STOCKER, Didier BEZACE, 
Arly JOVER, François VINCENTELLI, Scali DELPEYRAT 

Minister dopravy Bertrand Saint-Jean je uprostred noci prebu-
dený svojim osobným sekretárom. Došlo k závažnej dopravnej 
nehode, ktorá vyžaduje prítomnosť zástupcu štátu. Tak sa začína 
odysea štátneho úradníka. Rýchlosť, boj o moc, chaos, ekonomic-
ká kríza. V šialenom slede udalostí strieda jedna krízová situácia 
druhú. Aké obete sú vysoko postavení muži ochotní akceptovať?

PreMietAnie: PiAtoK 30. 11., 19.00

tí, Ktorí ZostávAjÚ
Ceux qui restent 

Francúzsko, 2007, 93 min, réžia: Anne LENY, hrajú: 
Vincent LINDON, Emmanuelle DEVOS, Anne LE NY, Théo FRILET 

Bertrand, učiteľ nemeckého jazyka, žije svoj stereotypný život. 
Jeho ťažko chorá manželka leží už päť rokov v nemocnici a Ber-
trand s ňou trávi každé odpoludnie. Jedného dňa sa však v jeho 
živote všetko zmení, keď v nemocnici stretne energickú a peknú 
Lorrain, ktorá navštevuje svojho chorého priateľa. Pred Bertran-
dom je veľká dilema. Všetko komplikuje aj jeho zložitý vzťah 
s jeho nevlastnou šestnásťročnou dcérou, o ktorú sa musí starať.

PreMietAnie: sobotA 1. 12., 15.30

AnDALÚZiA
Andalucia

Francúzsko, 2007, 90 min, réžia: Alain GOMIS, 
hrajú: Sarah MARSHALL, Adel BENCHERIF

Od tréningu Péleho až po tanec Mohammeda Ali v ringu. Yaci-
ne si chcel vždy zo života zapamätať len jedinečné oka-mihy. Vo 
svojom kráľovstve – jeho karavan, hudba a hrdinovia, je pánom 
hry a situácie. Z ničoho nič sa však objaví jeho priateľ z detsva 
– Djibril. Yacine je zrazu konfrontovaný so svojím pôvodom, svo-
jím rodným mestom, svojimi frustráciami a nikdy nedosiahnutý-
mi túžbami… Yacine sa rozhodne pre odchod, nový začiatok od 
nuly, bez záväzkov, bez materiálnych bariér… 

PreMietAnie: sobotA 1. 12., 17.30, utoroK 4. 12. 19.30

tAjoMstvo
Un secret

Francúzsko, 2007, 107 min, réžia: Claude MILLER, hrajú: Cécile 
DE FRANCE, Patrick BRUEL, Ludivine SAGNIER, Julie DEPARDIEU, 
Mathieu AMALRIC, Nathalie BOUTEFEU, Sam GARBARSKI, Valentin 
VIGOURT, Annie GRÉGORIO, Laurent LAFITTE, Philippe GRIMBERT 

Pátranie po ťažkom rodinnom tajomstve a príbehu vášne počas 
cesty do vlastného vnútra. François je samotárske dieťa, ktoré 
si vymyslí brata a predstavuje si minulosť svojich rodičov. V deň 
jeho šestnástin mu jedna rodinná známa odhalí vzrušujúcu prav-
du, ktorá mu ale konečne umožní vybudovať svoju identitu.

PreMietAnie: sobotA 1. 12., 19.30, utoroK 4. 12., 17.30

overená KóPiA
Copie conforme 

Francúzsko – Taliansko – Belgicko, 2010, 106 min, réžia: Abbas 
KIAROSTAMI, hrajú: Juliette BINOCHE, William SHIMELL, Jean-
Claude CARRIÈRE, Adrian MOORE, Angelo BARBAGALLO, 
Andrea LAURENZI, Filippo TROJANI, Agathe NATANSON 

James, anglický spisovateľ – päťdesiatnik, sa v Taliansku zú-
častňuje konferencie pri príležitosti vydania svojej prvej knižky. 
Témou konferencie sú úzke vzťahy medzi originálom a kópiou 
v umení. Stretáva mladú Francúzku, ktorá pracuje v galérii. Od-
chádzajú na niekoľko hodín do San Gimignano, malej dedinky 
pri Florencii. Ako odlíšiť originál od kópie, realitu od fikcie? 

PreMietAnie: neDeľA 2. 12., 19.30

Prvý, Koho stretne
Premier venu (Le) 

Francúzsko – Belgicko, 2008, 121 min, réžia: Jacques DOILLON, 
hrajú: Clémentine BEAUGRAND, François DAMIENS

Mladé dievča chce dodať trochu svetla do svojho života, kto-
rý považuje za nedostatočný a zbytočný. Rozhodne sa darovať 
svoju lásku, nie však najzvodnejšiemu, ani tomu, kto si ju najviac 
zaslúži  alebo najúžasnejšiemu.  Dá svoju lásku prvému, ktorého 
stretne. Civilný príbeh francúzskeho režiséra Jacquese Doillona 
je modernou filmovou lekciou, ktorá ukazuje štylistické klišé 
sprofanovaného žánru sociálnej drámy.

PreMietAnie: PonDeLoK 3. 12., 17.30

DievčA Z MonAKA
La fille de Monaco  

Francúzsko, 2008, 95 min, réžia: Anne FONTAINE, hrajú: 
Fabrice LUCHINI, Roschdy ZEM, Louise BOURGOIN, Stéphane 
AUDRAN, Gilles COHEN, Jeanne BALIBAR, Denis DALLAN 

Bertrand, špičkový advokát, prichádza do Monaka obhajovať 
sedmdesiatročnú vrahyňu. Jej syn sa obáva pomsty a najme 
Bertrandovi telesného strážcu Christopha. Aj keď sú títo muži 
veľmi rozdielni, vytvorí sa medzi nimi takmer priateľské puto. 
Oboch spája aj milostný románik s Audrey, televíznou hlásateľ-
kou počasia, ktorá vyžaruje okolo seba  erotickú energu. Audrey 
zamotá Bertrandovi hlavu natoľko, že začne strácať pôdu pod 
nohami a úspech v jeho kauze môže byť výrazne ohrozený. 

PreMietAnie: PonDeLoK 3. 12., 19.45

ruKY vo vZDuchu
Les mains en I´air

Francúzsko, 2010, 90 min, réžia: Romain GOUPIL, hrajú: 
Valeria BRUNI TEDESCHI, Linda DOUDAEVA, Jules RITMANIC, 
Louna KLANIT, Louka MASSET, Jérémie YOUSAF, Dramane 
SARAMBOUNOU, Hippolyte GIRARDOT, Romain GOUPIL, 
Malika DOUDAEVA, Hélène BABU, Alice BUTAUD 

Rok 2009. Milana rozpráva svoj príbeh, ktorý sa začal pred šesťde-
siatimi rokmi, po vypuknutí 2. svetovej vojny. Chodila do jednej 
z parížskych škôl a bola medzi svojimi vrstovníkmi obľúbená. Pre 
jej čečenský pôvod však visela nad ňou veľká hrozba, vyhostenie 
z krajiny. Jej priatelia svorne prisahajú, že urobia všetko preto, 
aby ju zachránili a Milana mohla zostať s nimi v Paríži.

PreMietAnie: neDeľA 2. 12., 17.30, streDA 5. 12., 17.30


