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В рамках фестивалю “Уїк-енд у Каннах” компанія “Рено Україна” 
запрошує всіх  взяти участь у розіграші справжнього уїк-енду в 
Каннах на двох!
Приходьте до кінотеатру вашого міста під час фестивалю “Уїк-енд у 
Каннах”,  купуйте квитки на фільми фестивалю, заповнюйте анкети – 
і ви станете  учасником розіграшу романтичних вихідних на двох у 
Каннах (Франція). Всі умови гри – на сайті  www.renault.ua

Dans le cadre du festival « Weekend à Cannes », Renault Ukraine invite les 
cinéphiles à participer au grand jeu-concours d’un vrai week-end à Cannes ! 
Allez voir les films du festival dans le cinéma de votre ville et tentez votre 
chance en remplissant le questionnaire que vous trouverez à l’entrée de 
la salle. Vous gagnerez peut-être un voyage pour 2 personnes à Cannes 
(France). Pour plus d’information : www.renault.ua

Malik El Djebena a 19 ans lorsqu’il arrive à la prison de la Centrale. Rapidement, 
il lui faut survivre et choisir son camp. Les Corses, les Musulmans, les Gitans, qui 
seront les meilleurs alliés ? Survivre, c’est tuer, marquer son territoire, devenir 
indestructible. Une part d’humanité se terre toutefois en Malik : le fantôme de 
son premier crime, le premier qui lui a fait confiance, il brûle à ses côtés. Après 
six ans de Centrale, qui est devenu Malik ?  

UN PROPHÈTE
France / 2009 / 150 min.
Réalisateur : Jacques Audiard
Avec : Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel Bencherif, Reda Kateb
Distributeur en Ukraine : Arthouse Traffic
Grand Prix du festival de Cannes

Live Kyiv ConCeRt ConCePt
en coopération avec l’Ambassade de France et

l’institut français d’Ukraine présente
Concert de Gonzales

12 décembre à 19h00 – cinéma Kinopanorama

 Découvrez le grand, le très grand GONZALES ! Show man, compositeur, 
interprète, pianiste et producteur, Gonzales passe du hip-hop à l’électro pop. 
Eclectique et innovant, jouant sur la parodie et l’autodérision, il sait plus que 
quiconque surprendre d’autant que ses concerts peuvent parfois battre les 
records du monde de durée… Même au cinéma, il sait être génial : en janvier 
2009 il interprète les mains de Serge Gainsbourg  dans le film Gainsbourg : vie 
héroïque, de Joan Sfar. 
Avec le spectacle piano solo, proposé à Kiev en exclusivité, vous serez séduit, 
charmé, transporté… Seul en scène, il enchante par des mélodies émouvantes 
pleines d’histoires à rêver... Une chose est sûre : vous n’en sortirez pas indemne ! 

Billets en vente au cinéma Kinopanorama et au Xlib Club
Prix : 150 – 200 UAH

http://www.myspace.com/gonzpiration
http://www.gonzpiration.com/

Малік Ель Джебена в свої 19 років опиняється у в’язниці «Сантраль». 
Дуже швидко, щоб вижити, він має зробити вибір між корсиканцями, 
мусульманами, циганами – хто буде найкращим союзником? Вижити 
– значить вбити, помітити територію, стати незламним. Проте частка 
людяності причаїлася в Маліку: привид його першого злочину, того, хто 
перший довірився йому, не полишає Маліка. Яким же стане Малік після 
шести років ув’язнення?

ПРОРОК
Франція / 2009 / 150 хв.
Режисер:  Жак Одіар
В ролях: Тахар Рахім, Нільс Ареструп, Адель Беншеріф, Реда Катеб
Дистриб’ютор в Україні: “Артхаус Трафік”
Гран-прі Каннського кінофестивалю

Jeanne, plongée dans l’écriture d’un premier roman, constate des changements 
mystérieux autour d’elle et voit son corps se transformer... Son entourage ne 
semble pas s’en apercevoir. Troublée, elle découvre chez sa mère une pho-
tographie qui la met sur la trace d’une femme, en Italie. Jeanne, désormais 
transformée, y trouvera la clef d’un étrange passé....

NE TE RETOURNE PAS
France / 2009 / 111 min.
Réalisateur : Marina de Van
Avec : Sophie Marceau, Monica Bellucci 
Distributeur en Ukraine : Multiplex Holding
Quinzaine des réalisateurs du festival de Cannes

Жанна, повністю захоплена написанням свого першого роману, відчуває 
загадкові переміни навколо себе та помічає перетворення власного тіла… 
Але, здається,  її оточення цього не бачить. Збентежена, вона натрапляє 
серед речей своєї матері на фотографію, яка виводить її на слід однієї жінки 
в Італії. Відтак, цілком трансформована Жанна дізнається про таємниці 
загадкового минулого…

НЕ ОЗИРАЙСЯ
Франція / 2009 / 111 хв.
Режисер: Маріна де Ван
В ролях: Софі Марсо, Моніка Беллуччі
Дистриб’ютор в Україні:  “Мультіплекс-Холдинг”
Двотижневик режисерів Каннського кінофестивалю

Live Kyiv ConCeRt ConCePt
за підтримки Посольства Франції та

Французького культурного центру представляє
Концерт Гонзалеса

12 грудня о 19.00 - кінотеатр “Кінопанорама” 
Знайомтесь – великий, найвеличніший ГОНЗАЛЕС! Шоумен, композитор, 
співак, піаніст та продюсер Гонзалес починає з хіп-хопу, потім починає 
грати електро-поп. Еклектичний та новаторський, граючи на пародії та 
самоіронії, як ніхто інший, він уміє здивувати. Зокрема, побивши світовий 
рекорд найдовшого концерту без перерви… Навіть у кіно він геніальний:  
у січні 2009 року руки музиканта стають руками Сержа Генсбура у фільмі 
«Генсбур: героїчне життя» режисера Джоан Сфар.
Під час єдиного сольного концерт у Києві ви будете 
схвильовані і захоплені грою цього музиканта… 
Гонзалес зачарує вас чуттєвими мелодіями, 
сповненими історій-мрій… Ви не залишитесь 
байдужими у жодному разі! 

Квитки у продажу:
кінотеатр “Кінопанорама”
 та клуб XLIB
Вартість квитків: 150 - 200 грн.

http://www.myspace.com/gonzpiration
http://www.gonzpiration.com/



Un village protestant de l’Allemagne du Nord à la veille de la Première Guerre 
mondiale (1913/1914). L’histoire d’enfants et d’adolescents d’une chorale dirigée 
par l’instituteur du village et celle de leurs familles : le baron, le régisseur du 
domaine, le pasteur, le médecin, la sage-femme, les paysans... D’étranges ac-
cidents surviennent et prennent peu à peu le caractère d’un rituel punitif. Qui se 
cache derrière tout cela ?

LE RUBAN BLANC
Autriche / 2009 / 144 min.
Réalisateur : Michael Haneke
Avec : Christian Friedel, Ernest Jacobi, Leonie Benesch, Ulrich Tukur, Ursina Lardi
Distributeur en Ukraine : Arthouse Traffic
Palme d’or du festival de Cannes

Протестантське село на півночі Німеччини напередодні Першої світової 
війни (1913-1914рр.). Це історія про дітей та підлітків, що співають у 
хорі, яким керує сільський вчитель, а також про їхні родини: барона, 
управляючого маєтку, пастора, лікаря, акушерки, селян та ін. З ними 
трапляються дивні події, які потроху стають чимось на кшталт ритуального 
покарання. Хто ховається за цими вчинками?

БІЛА СТРІЧКА
Австрія / 2009 / 144 хв.
Режисер:  Міхаель Ханеке
В ролях: Крістіан Фрідель, Ернст Якобі, Леоні Бенеш, Ульріх Тукур,
Урсіна Ларді 
Дистриб’ютор в Україні: “Артхаус Трафік“

« Золота пальмова гілка » Каннського кінофестивалю

Un homme et une femme doivent traverser la pire épreuve de leur vie : la mort 
de leur fils. Pour tenter de sauver leur mariage qui se désagrège à mesure que le 
chagrin ronge leur cœur, ils trouvent refuge à Éden, un chalet isolé dans la forêt. 
La solitude et la nature les glisseront dans la passion où tout ce qui a été créé 
devient l’œuvre du diable…

ANTICHRIST
Allemagne, Danemark, France, Italie, Pologne / 2009 / 104 min.
Réalisateur : Lars Von Trier
Avec : William Defoe, Charlotte Gainsbourg
Distributeur en Ukraine : Molodist
Prix d’interprétation féminine du festival de Cannes

Чоловік та жінка переживають найстрашніше випробування свого життя 
– смерть сина. Намагаючись врятувати свій шлюб, який розвалюється 
під тиском горя, що роз’їдає їм серце, вони усамітнюються в Едемі – 
віддаленому лісовому будиночку. Відокремленість від світу та оточуюча 
природа затягують їх до такого виру пристрасті, що всі події  навколо них 
стають творіннями диявола….

АНТИХРИСТ
Німеччина, Данія, Франція, Італія, Польща / 2009 / 104 хв.
Режисер:  Ларс фон Трієр
В ролях: Уїльям Дефо, Шарлотта Генсбур
Дистриб’ютор в Україні: МКФ “Молодість”
Приз за кращу жіночу роль Каннського кінофестивалю

Ingrat physiquement et moyennement malin, Hervé vit seul avec sa mère. À 14 
ans, comme beaucoup d’adolescents de son âge, il est débordé par ses pulsions : 
l’idée de sortir avec une fille l’obnubile. Hélas, dans ce domaine, malgré tous ses 
efforts, il ne connaît aucun succès. Un jour, sans très bien comprendre comment, 
il se retrouve dans la situation de plaire à Aurore, l’une des plus jolies filles de 
sa classe... Entouré par une galerie de personnages croustillants, Hervé tente de 
grandir dans ce petit monde en perpétuelle mutation, ce monde de l’adolescence 
où les émotions apprennent à être dominées.

LES BEAUX GOSSES
France / 2009 / 90 min.
Réalisateur : Riad Sattouf
Avec : Vincent Lacoste, Anthony Soniogo, Alice trémolières, Noémie Lvovsky
Distributeur en Ukraine : Arthouse Traffic
Quinzaine des réalisateurs du festival de Cannes

Не надто привабливий та розумний 14-річний Ерве живе разом з матір’ю. 
Йому 14 років. Як і в багатьох підлітків у цьому віці у хлопця  вирують різні 
почуття,– його переслідує бажання ближче познайомитись та зустрічатись 
з дівчиною. На жаль, незважаючи на всі його зусилля, йому це не вдається. 
Але одного разу, невідомо з яких причин, він раптом приходиться до 
вподоби Аврорі, найгарнішій дівчині класу. І в оточенні цілої юрби 
привабливих персонажів Ерве намагається подорослішати в цьому постійно 
мінливому підлітковому оточенні, де слід навчитися стримувати свої емоції.

ФРАНЦУЗЬКІ ПОЦІЛУНКИ
Франція / 2009 / 90 хв.
Режисер:  Ріад Саттуф
В ролях: Венсан Лакост, Ентоні Соніго, Аліса Тремольєр, Ноемі Львовскі 
Дистриб’ютор в Україні: “Артхаус Трафік”
Двотижневик режисерів Каннського кінофестивалю

Philippe Miller est un escroc solitaire qui vit sur les routes. Un jour, il découvre 
par hasard un chantier d’autoroute abandonné, arrêté depuis des années par des 
écologistes qui voulaient sauver une colonie de scarabées. L’arrêt des travaux 
avait été une catastrophe économique pour les habitants de cette région. 
Philippe y voit la chance de réaliser sa plus belle escroquerie. Mais son mensonge 
va lui échapper...

À L’ORIGINE 
France / 2009 / 150 min.
Réalisateur : Xavier Giannolli
Avec : François Cluzet, Emmanuelle Devos, Gérard Depardieu
Distributeur en Ukraine : Arthouse Traffic
Sélectionné dans la compétition officielle du festival de Cannes

Шахрай-одинак Філіп Міллер, життя якого проходить в дорозі, випадково 
натрапляє на покинуте будівництво автошляху, що зупинилось кілька років 
тому через протести зелених, які хотіли врятувати колонію рідкісних жуків. 
Припинення будівництва стало справжньою економічною катастрофою для 
жителів цієї місцевості. Філіп вбачає нагоду здійснити свою найзухвалішу 
оборудку. Та, зрештою, заплутується у своїй брехні.

НА ПОЧАТКУ 
Франція / 2009 / 150 хв.
Режисер:  Ксав’є Джанноллі
В ролях: Франсуа Клюзе, Емманюель Дево, Жерар Депардьє
Дистриб’ютор в Україні: “Артхаус Трафік”
Офіційна конкурсна програма Каннського кінофестивалю

Pour toute information sur le festival dans votre ville, consultez : 
Інформацію про фестиваль у вашому місті дивіться на сайтах:

www.ifu.com.ua 
www.arthousetraffic.com 

Un Week-end en plein coeur de Kiev, Dnipropetrovsk, Donetsk, 
Kharkiv, Lviv, odessa pour découvrir une sélection des meilleurs 

films du Palmarès du festival de Cannes 2009 !
décembre 2009 – février 2010

Strass et paillettes, starlettes et robes du soir, cocktails et montée des 
marches… Toute la magie du festival le plus médiatisé au monde…à 

Kiev et dans les grandes métropoles d’Ukraine pour le plus grand
bonheur de tous !

 Une sélection des meilleurs films du Palmarès du Festival de 
Cannes jugés et récompensés à Kiev, le jeudi 10 décembre, par un public 

populaire ukrainien accompagné lui-même par le critique de cinéma
Alik Shpyliuk ! 

 
Et la présence fascinante de la belle et talentueuse Lou Doillon !

Уїк-енд у самому серці Києва, Дніпропетровська, Донецька, 
Харкова, Львова та Одеси з найкращими фільмами 

Каннського кінофестивалю 2009 року!
грудень 2009 – лютий 2010

Стрази та блиск, старлетки у вечірніх сукнях, коктейлі на набережній 
і червона доріжка… Найбільш медіатизований фестиваль світу…у 

Києві та у великих містах України для задоволення всіх кіноманів!
Найкращі фільми, відзначені нагородами Каннського 

кінофестивалю, будуть оцінені у Києві, у четвер 10 грудня 
українськими глядачами, обраними для участі у Журі глядацьких 

симпатій на чолі з Аліком Шпилюком!

У присутності чарівної та талановитої Лу Дуайон!


