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ПРОГРАМА



ФИЛМ ЗА ОТВОРАње НА ФеСТИВАЛОТ

Сталинград / sTaliNgrad  (2013)

Режија: Fedor Bondarchuk

Улоги: Mariya Smolnikova, Yanina Studilina, Pyotr Fyodorov

Земја: Russia   Времетраење: 131 мин

„Сталинград“е историски воен спектакл снимен во најновата 3D Imax технологија. 

Филмот на Бондарчук е авторска екранизација на една од најкрвавите битки во 

историјата во која загинаа 2 милиона луѓе и која беше една од пресудните за исходот 

на Втората Светска војна. Раскажан е од две страни, од страна на руските војници кои 

бранат една стратешки важна зграда и со тоа го спречуваат излезот на нацистите на 

реката Волга и од агол на германски офицер кој раководи со нападот на таа зграда.

*Филмот не се препорачува за лица помлади од 15 години

ПРОГРАМА НА АВТОРСКИ ФИЛМ

јас, лично јас и мајка ми / me, myselF aNd mum (2013)

Режија: Guillaume Gallienne

Улоги: Guillaume Gallienne, Andre Marcon, Francoise Fabian

Земја: France   Времетраење: 85 мин

Фестивали: Кан - CICAE Award за режија, Цезар - најдобар главен актер, најдобро адаптирано 

сценарио, најдобар филм, најдобар дебитантен филм, звук и најдобра споредна женска улога

Изненадувачкиот хит на публиката на овогодинешниот Кански фестивал, на наградениот 

актер, сценарист и режисер Гилиам Галиен. Филмот е мудра адаптација на неговото 

сценско шоу составено од еден човек во еден екстравагантен, исповеден и смешен филм 

за сексуалноста и родовите. Галиен се игра себе си од дете, преку тинејџер до млад човек, 

документирајќи го неговиот непријатен живот со доминантната мајка која го одгледала 

како геј дури пред тој да има можност да ја определи својата сексуалност. Гледајќи ја 

мајка си како некој за пример, Галиен го поминува детството обидувајќи се да ги имитира 

сите нејзини карактерни црти и се обидува да израсне во жена како неа Приказна за 

човек кој ја презема контролата на својот комплициран живот на тотално оригинален 

и театрален начин. Филмот е уникатен во истражувањето на сексуалноста и родовите 

на начин кој е забавен исто толку колку што е и трогателен. Филмот предизвика силен 

аплауз на својата преимиера во Кан. 

*Филмот не се препорачува за лица помлади од 15 години. 



Моебиус/ moebius (2013)

Режија: Kim Ki-duk

Улоги: Jae-hyeon Jo, Eun-woo Lee, Young-ju Seo

Земја: South Korea   Времетраење: 89 мин

Последното остварување на Ким Ки-Дук ни го претставува дефинитивно 

најизопаченото семејство до сега. Мајката е пијаница, таткото се плетка во неговото 

помалку од тајно неверство, а нивниот син е кроток молчалив сведок на нивните 

претстоечки битки. Ким ни претставува делирично луциден филм кој си игра со 

човечката драма на досега невиден начин. Насилен и брутален, иако психолошката 

загуба е таа која нанесува најголема несреќа и предизвикува најголемо грчење. 

Изненадувачки, филмот истовремено може да биде и смешен, на многу чуден 

начин. Да се пронајде нешто комично во приказна која е преполна со бруталност, 

зборува многу за умешната режија на Ким и чувство за како тоа да се експлоатира. 

Моебиус е без каков било дијалог, освен доколку не се бројат збревтањата од болка и 

задоволство кои ги има многу во секој поглед. 

*Напомена: Содржи експлицитни сцени.  Забранет за помлади од 18 г.

Влажни места / WeTlaNds (2013)

Режија: David Wnendt

Улоги: Carla Juri, Christoph Letkowski, Meret Becker

Земја: Germany   Времетраење: 105 мин

Фестивали: Санденс - номинација за главна награда од жири, Локарно - номинација 

за Златен леопард 

Секоја година, еден филм на Санденс ги поместува границите на човековата 

пристојност. „Влажни места“ е овогодишниот фаворит за најозлогласен филм на 

фестивалот, најверојатно и сексуално најексплицитен и најбезобразен. Филмот 

е приказна за девојка со многу нездрава и фетишна опсесија со одредени делови 

од телото, најмногу како резултат на нејзината реакција на разводот на нејзините 

родители. Хелен води среќен и промискуитетен живот, но нејзината стабилна 

рутина ќе биде изместена од колосек кога по една незгода ќе заврши во болница. 

Чудната тинејџерка има невообичаени хигиенски навики благодарејќи на нејзината 

религиозна мајка која има фобија од бактерии. Филмот ќе биде издвоен од 

фестивалската публика поради неговата забранета содржина, но, исто така, тој на 

сатиричен начин го претставува стравот на мажите од женската сексуалност. 

*Напомена: Забранет за помлади од 18 г.



Вештерките од Зугарамурди / WiTchiNg aNd biTchiNg (2013)

Режија: Alex de la Iglesia

Улоги: Hugo Silva, Mario Casas, Pepon Nieto

Земја: Spain   Времетраење: 104 мин

Фестивали: Гоја - најдобра споредна женска улога, специјални ефекти, звук и костимографија, 

CEC Award за споредна женска улога, Торонто - 3rd place People’s Choice Award

Алекс де ла Иглесија експериментираше со различни жанрови низ годините, но 

безсрамната црна комедија „ Вештерките на Зугарамурди “ е враќање кон она што 

го прави најдобро, а тоа е хаос и безредие. Сите негови обележја се повторно овде. 

Енергична, нeсуптилна и невкусна комична сатира, и можноста да ги претстави 

дивите стриповски метафори на неговата имагинација на платното, но, сега вооружен 

со артилерија на новата технологија. Бучнa приказна за група на малерозни крадци 

кои бегаат од градот откако грабежот на банка кој го извршуваат не оди според 

планот. Завршуваат во еден морничав град, Зугарамурди, еден вид на шпански Салем, 

каде треба да се справат со 13 вештерки, предводени од легендарната Грациана 

(Кармен Маура). Филмот е добитник на осум Гоја Награди во 2014 година за неговиот 

инвентивен визуелен дизајн и смелите технички ефекти. 

*Филмот не се препорачува за лица помлади од 15 години

9 месеци / 9 moNThs sTreTch (2013)

Режија: Albert Dupontel

Улоги: Albert Dupontel, Sandrine Kiberlain, Nicolas Marie

Земја: France   Времетраење: 82 мин

Фестивали: Цезар - најдобра актерка и оригинално сценарио

Црна комедија, напишана, режирана и одиграна од лошото момче на француската 

кинематографија, Алберт Дупонтел ( Берни), го исмејува претенциозниот правен 

систем на Франција. Ариане е амбициозна судијка, посветена на кариерата. Дознава 

дека е бремена, но не се сеќава како тоа се случило. Открива дека таткото е ситен 

криминалец кој наскоро ќе се најде во нејзината судница како обвинет. Главен белег 

на Алберт Дупонтел е прекрасната стилизација, визуелизацијата и предизвикувачки 

несофистицираната смисла за хумор. На визуелната страна филмот е како Амелија 

Пулен на стероиди. Во него се појавуваат и оскаровецот Жан Душардин, како 

преведувач за глуви на телевизија, но со негов индивидуален знаковен јазик и 

поранешниот монтипајтоновец, Тери Гилијам, како Ханибал Лектор. 

*Филмот не се препорачува за лица помлади од 15 години



дали човекот кој е висок е среќен? : Анимиран разговор со  

Ноам Чомски / is The maN Who is Tall haPPy? : aN aNimaTed 

coNversaTioN WiTh Noam chomsky (2013) 

Режија: Michel Gondry

Улоги: Noam Chomsky, Michel Gondry

Земја: USA   Времетраење: 88 мин

Филмска средба меѓу режисерот Мишел Гондри и легендарниот политички активист, 

лингвист, автор и професор на МИТ, Ноам Чомски. Со неговиот поднаслов „анимиран 

разговор“ знаете дека Гондри нема да се ограничува себе си употребувајќи го 

традиционалниот формат на снимање интервју. Иновативниот документарист на 

гледачот му ги претставува теориите на Чомски преку серија на анимирани разговори. 

Двајцата разговараат за се, од неговото пионерско истражување за стекнувањето на 

јазикот кај децата до неговите погледи на образованието, религијата,политиката. 

Користи старомодни анимации врз интервјуто снимано во живо на 16 милиметарска 

филмска лента, Гондри го разоткрива речиси сиот професионален и приватен живот 

на Чомски.

Киднапирањето на Мишел Уелбек / The kidNaPPiNg oF mi-

chel houellebecq  (2014)

Режија: Guillaume Nicloux

Улоги: Michel Houellebecq, Mathieu Nicourt, Maxime Lefrancois

Земја: Germany   Времетраење: 93 мин

Фестивали: Трибека, Берлин 2014

Во септември 2011 година, додека е на наводна промотивна турнеја за својот роман, 

писателот Мишел Уелбек кратко исчезнува од лицето на земјата. Озборувања 

почнуваат да кружат, дека тој е киднапиран од Ал-каеда или вонземјани од друга 

планета. Ова е мистеријата која режисерот се обидува да ја расветли. 

И секако, Мишел Уелбек може да биде одигран од само еден човек: а тоа е токму 

Мишел Уелбек. Многунаградуваниот француски новелист кој предизвика бран на 

насилства поради неговиот поглед на сексот, исламот и западната цивилизација, 

овде гази сигурно пред камерата, во филм што може да биде опишан како хибрид на 

измислено самопортретирање.

*Филмот не се препорачува за лица помлади од 15 години



ГЛАВНА ПРОГРАМА

Сликата што недостасува / 

The missiNg PicTure (2013)

Режија: Rithy Panh

Земја: Cambodia/France   Времетраење: 95 мин

Фестивали: Оскар 2014 – номинација за најдобар странски филм, Кан - награда за 

посебен придонес, Европски филмски фестивал - најдобар документарен филм, 

Ерусалим - најдобар документарен филм 

„Го барам моето минато како изгубена слика“, вели на почетокот на овој уникатен есеистички 

филм режисерот Рити Пан. Филмот од Камбоџа, кандидат за Оскар за филм од неанглиско 

говорно подрачје, е мрачен и стилски изграден мемоар за детството на режисерот во 

периодот кога неговата земја е владеена од Црвените Кмери. Голем дел од неговото семејство 

умира во работничките кампови кои се создадени со цел да го „превоспитаат“ населението и 

да ги прочистат во пламенот на револуционерниот социјализам. Всушност, тие се инструмент 

за масовна тортура, масовни убиства, масовна психоза и бесконечно бојно поле на суровост и 

страв. Ја раскажува неговата приказна употребувајќи неверојатно оригинална техника, преку 

комбинација од пропагандни журнали на Црвените Кмери и мали фигури од глина. Ова е 

можеби единствениот начин на кој можел да ги прикаже уништувачките сеќавања.

*Филмот не се препорачува за лица помлади од 15 години

Хели / heli (2013)

Режија: Amat Escalante

Улоги: Armando Espitia, Andrea Vergara, Linda Gonzalez

Земја: Mexico   Времетраење: 105 мин

Фестивали: Кан - Златна палма за најдобар режисер, Стокхолм - најдобра кинематографија, Осло - 

номинација за најдобар филм, Хавана - Гранд корал за најдобар филм, Монтреал, Палм Спрингс

Ова не е филм за осетливи луѓе. Филмот како позадина ја има војната за дрога во Мексико, 

во мал град, каде што повеќето луѓе работаат во фабрика за автомобилски делови или во 

локалниот нарко картел. Хели, живее скромен живот со семејството, се додека неговата сестра 

и нејзиното момче не украдат неколку килограми кокаин и не сакајќи го ставаат семејството 

на удар на нарко картелот, притоа разгорувајќи серија на настани кои се крвави, болни и со 

фатални последици. Приказната е во New Wave мексикански стил: сурово, смело, преполно со 

криминалци кои убиваат и регрутираат. Филмот е брутален приказ на уништени генерации на 

деца кои не се во можност да заминат оттаму, соочени со страв и деградација како резултат на 

корупција и криминал.

*Напомена: Содржи сцени на екстремно насилство. Забранет за помлади од 18 г.



Госпоѓица насилство  /  miss violeNce  (2013)

Режија: Alexandros Avranas

Улоги: Kostas Antalopoulos, Constantionos Athanasiades, Chloe Bolota

Земја: Greece   Времетраење: 98 мин

Фестивали: Венеција - Сребрен лав за најдобра режија, најдобар филм во конкуренцијата 

за млад режисер, Стокхолм - најдобро сценарио, Монтреал, Сао Паоло 

На денот на нејзиниот роденден, единаесетгодишната Ангелики се самоубива, додека 

чудната и неприродна реакција на нејзиното семејство сугерира дека таа имала причина 

за тој чин. Филмот за тема има нарушени и изобличени семејни односи, но, за среќа, 

филмот не е толку едноставен како повеќето филмови со слична тематика. Ја тера 

публиката сама да го создава мозаикот и да размислува за работи за кои никој не би 

помислил. Филмот има мирна, речиси статична површина, видлива и во продукцијата 

и преку камерата. Она што е највознемирувачко во него е чувството и сознанието дека 

неискажаните работи се случуваат зад сцената и позади затворени врати.Го постигнува 

ефектот на зачуденост од настаните така што на публиката се и е јасно, но тоа речиси 

воопшто експлицитно не е прикажано.

*Филмот не се препорачува за лица помлади од 15 години

Спакуван ручек / The luNchbox (2013)

Режија: Ritesh Batra

Улоги: Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui

Земја: India   Времетраење: 104 мин

Фестивали: Лондон - номинација за најдобар филм, Осло - номинација за најдобар 

странски игран филм, Дубаи - најдобар актер и најдобар игран филм, Азија-Пацифик  

- најдобро сценарио, Apsara Film Producers Guild Awards, Asian Film Awards

Велат дека патот до срцето на мажот води преку неговиот стомак. Филм кој ги храни 

сите сетила, „Спакуван ручек“ е приказна за двајца странци кои стануваат нешто 

повеќе. Ила е домакинка која секој ден готви топол ручек за својот оттуѓен сопруг, 

му го испраќа на работа преку сервисот за разнесување на храна. Куририте прават 

грешка и вкусниот ручек на Ила завршува кај осамен вдовец и скорешен пензионер 

Сајан. И така започнува, запоставената жена, која своето срце го празни во храната со 

белешки кои звучат како поетични делови од дневник и емоционално мртов постар 

маж кој повторно оживува од нејзиното внимание. Дебитантски филм на Ритеш Батра 

не е филм за нашата страст кон храна колку што е филм за нашата глад за поврзаност 

помеѓу луѓето, дури и кога помислата на тоа не прави нервозни и несигурни. 

*Филмот не се препорачува за лица помлади од 15 години



Ние сме најдобри! / We are The besT! (2013)

Режија: Lukas Moodysson 

Улоги: Mira Barkhammar, Mira Grosin, Liv LeMoyne

Земја:  Sweden   Времетраење: 102  мин

Фестивали: Токио – Гран при, Рејкавик – награда од публиката, Гетеборг – 

Лоренс награда, Филаделфија

Кога последен пат сте излегле од кино а да имате желба да ги прегрнете сите кои 

глумеле во него? Само малку филмови предизвикуваат вакви емоции кај публиката, 

како последниот филм на шведскиот режисер Л.Мудисон. Досадата и спортот се 

најголеми непријатели во животот на три тинејџерки од урбаната средна класа во 

Шведска во 1982 година. Тоа им дава доволна причина да формираат панк бенд, 

иако тие ниту знаат да пеат ниту да свират на некој инструмент. Нивната смешно, 

неуморна решителност и дух, наидува на потсмев и стар, добар сексизам од страна 

на околината. Ексцентричено, автентично и извонредно восхитувачко евоцирање на 

спомени од периодот на стокхолкомската панк сцена во 80 тите, која очигледно била 

составена од само три ентузијасти, немузикални 13 годишни девојчиња.

*Филмот не се препорачува за лица помлади од 15 години

Часот на рисот / The hour oF The lyNx (2013)

Режија: Søren Kragh-Jacobsen

Улоги: Sofie Gråbøl, Signe Egholm Olsen, Søren Malling

Земја: Denmark   Времетраење: 92 мин

Фестивали: Талин – номинација за главна награда, Бодил Награди– номинација за 

најдобра актерка, Роберт Фестивал – номинации за најдобра драма и најдобра актерка

Филмот ја раскажува приказната за еден млад човек кој по извршеното двојно убиство 

е испратен во строго обезбедуван оддел на психијатриска болница. Откако ќе се 

обиде да изврши самоубиство измачуван од религиозни визии, неговиот психијатар 

ја повикува Лисбет (Софи Грабол), жена свештеник, да поразговара со него. 

Како што двата лика воспоставуваат однос на доверба, момчето го открива своето 

минато во кое тој бил жртва на злоупотреба од страна на неговата мајка и пронаоѓањето 

на среќата со неговиот дедо во куќата која подоцна била закупена  од брачната двојка 

која ја убива.  Возбудлив филм кој ги обработува точките кои ги спојуваат и точките 

кои ги разделуваат религијата и науката.  На крајот, религијата  е претставена како 

херој, прикажана како многу посоодветен и поавтентичен пат при истражувањето на 

личното страдање и немир, отколку психологијата, која е претставена како студена, 

емпириска и премногу рационална.

*Филмот не се препорачува за лица помлади од 16 години



Манускриптите не горат / maNuscriPTs doN’T burN  (2013)

Режија: Mohammad Rasoulof

Улоги: имињата се чуваат во тајност

Земја: UK   Времетраење: 125 мин

Фестивали: Кан - FIPRESCI PRIZE, Хамбург - награда од критика, Торонто

Снимен во Иран без дозвола, и држен во тајност се до премиерата на Кан во 2013 

година. Филмот храбро ја прикажува дваесетгодишната забрана за правење на 

филмови и за напуштање на земјата на филмскиот режисер Мухамед Расулоф. Во 

овој политички трилер, кој е базиран на вистински настан, иранскиот дисидент ја 

разоткрива државната цензура за политичките убиства на повеќе од 80 ирански 

писатели, интелектуалци, политички активисти и обични луѓе помеѓу 1988 и 1998 

година. Сите биле критичари на Исламистичката Република. Филмот ги испитува 

причините и записите за овие крвави настани и прикажува мрачна слика на поширока 

култура на корупција и репресија.

*Филмот не се препорачува за лица помлади од 15 години

Слободна зона / Free raNge (2013)

Режија: Veiko Ounpuu

Улоги: Lauri Lagle, Jaanika Arum, Laura Peterson

Земја: Estonia   Времетраење: 104 мин

„Слободна зона“ трет филм на естонскиот маестрален режисер Веико Оунпу, 

личи на поклонение на златните години на бурните романтични бунтовници од  

60-тите години. Главниот лик, Фред, филмски критичар, уште на самиот почетокот е 

отпуштен од работа. Но, дури и без работа, тој продолжува да ужива хедонистички 

во животот и жените. Наскоро ќе мора да одбере помеѓу животот што сака 

да го живее или да се соочи со општествено прифатливите норми. Снимен на 

16 мм лента, со заматен фокус, одредени сцени изгледаат како оддавање на 

почит кон Годар, филмот е необично стилско поклонение на романтичното 

бунтовништво. Еден од најдобрите филмови на овогодинешното Берлинале. 

*Филмот не се препорачува за лица помлади од 15 години



ФОКУС: ТРИЛОГИјА РАј / Paradise Trilogy

“Фасбиндер почина, па Господ ни го прати Улрих Зајдл” – Џон Ватерс

Филмскиот режисер Улрих Зајдл, со децении им се спротивставува на гледачите со 

вознемирувачки и честопати застрашувачки реалистични портрети на оние кои се 

маргинализирани, злоупотребени, или едноставно исклучени од главните текови на 

Западот, или поточно од Австриското општество. Неговите дела важат за едни од најострите 

и најрадикалните гледишта во целата кинематографија. Неговиот најамбициозен проект до 

сега, Трилогијата: „ Рај“ е трансконтинентално трио кое нурнува во болката на сексуалното, 

религиозното и младешкото разочарување, концентрирајќи се на женскиот протагонист, 

кој, според зборовите на Улрих, има „ниска цена на пазарот за секс“. Режисерот не им суди 

на ниту еден од своите ликови без оглед на тоа колку нивните однесувања се гротескни 

и безчувствителни. „Трилогијата Рај“ обработува три есенцијални морални прашања, три 

тематски различни контексти кои се често непријатни и неповрзани со дејствувањето 

на луѓето. Ги истражува прашањата за моќта и експлоатацијата, меѓучовечките врски и 

односи, истовремено соочувајќи ги гледачите со нивните ставови и предрасуди за сексот, 

моралот и љубовта. Филмовите во „Трилогијата Рај“вешто организирана преку темите, 

меѓусебе се поврзани преку развлечените статични кадри на режисерот и доста трпеливо 

прикажаните моменти кои опфаќаат нејаснотии помеѓу трагедијата и безизразениот 

хумор. Не е ни чудно што Вернер Херцог има изјавено за работата на Улрих: „Никогаш 

порано филмот не ми дал директен поглед во пеколот“.

Рај : Љубов / Paradise : love  (2012)

Режија: Ulrich Seidl

Улоги: Margarete Tiesel, Peter Kazungu, Inge Maux

Земја: Austria-Germany   Времетраење: 120 мин

Фестивали: Bodil Awards, Кан, Чикаго

На плажите во Кенија се познати како „Sugar Mamas”, Европејки кои бараат млади 

африкански момчиња кои продавaат љубов со цел да преживеат. Тереза, 50 годишна 

Австријка, патува на одмор од рајот, запознавајќи го секс туризмот во земјата, спиејќи 

со млади мажи и залажувајќи се дека таа им значи нешто. Идеите за љубов и врски на 

Тереза, како сексуално непривлечна жена, стојат на нејзиниот пат на непрепознавање 

на овие односи како експлоатација и игнорирајќи ги финансиските импликации кои 

лежат во сржта на овие размени. Снимен во препознатливиот симетричен стил на 

Улрик, филмот наоѓа убавина во одбивното, болка во нашата заедничка потрага за 

задоволство и љубов.

*Напомена: Забранет за помлади од 18 г.



Рај : Верба / Paradise : FaiTh (2012)

Режија: Ulrich Seidl

Улоги: Maria Hofstatter, Nabil Saleh, Natalya Baranova

Земја: Austria-Germany   Времетраење: 115 мин

Фестивали: Европски филмски фестивал - награда за звук, Венеција - конкуренција 

за најдобар филм (CinemAvvenire award), специјална награда од жири, номинација за 

Златен лав 

Во овој мрачен приказ на индустријализацијата на сексот, Зајдл останува во рамки 

на семејството со цел да ја проучи сестрата на протагонистката од првиот дел. 

Стапнувајќи на трнлива тематика во неговиот втор, и речиси највознемирувачки 

филм од неговата трилогија, тој прикажува едно повеќе приземно проучување на 

ликот каде главната хероина развива привлечност кон Исус со вознемирувачкото и 

интензивно обожавање. Неможноста да се поврзе со отуѓениот сопруг е во почетокот 

водено од религиозни причини, но подоцна сфаќаме дека дека оваа врска и 

свртувањето на Ана Марија кон религијата е поттикната од недефинирано страдање. 

На гледачите им преостанува да ги одгатнат прашањата на вина и страдање кои толку 

силно ги дефинираат животите на овие емоционално оштетени луѓе.

*Напомена: Забранет за помлади од 18 г.

Рај : Надеж / Paradise : hoPe (2013)

Режија: Ulrich Seidl

Улоги: Melanie Lenz, Verena Lehbauer, Joseph Lorenz

Земја: Austria-Germany   Времетраење: 92 мин

Фестивали: Берлин - номинација за Златна мечка 

Како што Улрих ја завршува својата Рајска трилогија со неговиот трет и последен 

дел, го завршува портретирањето на современото семејство преку неговото можеби 

најуниверзално дело до сега. Ја раскажува приказната за Мелани, 13 годишно девојче 

со прекумерна тежина, нејзината прва љубов. Додека нејзината мајка Тереза патува 

во Кенија (Рај: Љубов), а нејзината тетка Ана Марија врши мисионерска работа за Исус 

(Рај: Верба), оваа тинејџерка го поминува летото со свои врсници во строг камп за 

слабеење во село во Австрија. Помеѓу спортот, нутриционистичкото учење, борби со 

перници и патетични излегувања во диско, таа се вљубува во директорот на кампот, 

40 години постар доктор. Додека докторот се бори со вина поради грешната природа 

на неговите страсти, рајот кој Мелани го има замислено за себе е целосно различен.

 *Филмот не се препорачува за лица помлади од 15 години



Ретроспектива - Jim Jarmusch

Постојан одмор / PermaNeNT vacaTioN (1980)

Режија: Jim Jarmusch

Улоги: Chris Parker, Leila Gastil 

Земја: USA   Времетраење: 80 мин

Фестивали: Манхајм-Хајделберг 

Дебитанскиот филм на Џим Џармуш профилира проблематичен хипстер кој ја бара 

смислата на неговиот живот. Алојсиус Паркер (Крис Паркер) е млад човек со нарушено 

семејно минато (неговата мајка е во ментална институција, а неговиот татко исчезнал), а 

неговата неможност да спие му предизвикува да сонува додека е буден. Познанството со 

една жена со стар Форд Мустанг му дава можност да избега од хаосот околу него.

*Филмот не се препорачува за лица помлади од 12 години

Почудно од рајот / sTraNger ThaN Paradise  (1984)

Режија: Jim Jarmusch

Улоги: John Lurie, Eszter Balint, Richard Edson, Cecillia Stark

Земја: USA/ West Germany   Времетраење: 90 мин

Фестивали: Кан, Санденс, Локарно

„Почудно од рајот“ е филм кој следи двајца несреќни губитници  од  Њујорк: Вил (Џон 

Лури) и Еди (Ричард Едсон). Нивната здодевна и без насока егзистенција  е нарушена со 

пристигнувањето на роднината на Вили од Унгарија кој ќе остане кај него на неколку дена 

пред да се пресели во Кливленд. Во „Почудно од рајот“ критиката го препознава стилот 

по кој Џармуш ќе биде препознатлив: минимални сетови и долги и непрекинати кадри со 

многу мало движење на камерата, кои се испрекинати со повремено бледнеење во црно.

*Филмот не се препорачува за лица помлади од 15 години

Надвор од законот / doWN by laW (1986)

Режија: Jim Jarmusch

Улоги: Tom Waits, John Lurie, Roberto Benigni, Nicoletta Braschi

Земја: USA/ West Germany   Времетраење: 106 мин

Фестивали:  Кан, Amanda Awards, Norway, Bodil Awards

Кога судбината ќе спои тројца беспомошни мажи – невработен диџеј (Том Вејтс), ситен 

макро (Џон Лури) и италијански турист со силна волја (Роберто Бенини) -  во затвор во 

Луизиана нивната заедничка авантура започнува.



Тројцата заедно бегаат од затворот и се губат во околното густо мочуриште. 

„Надвор од законот“ ја прикажува фасцинацијата на Џармуш со луѓето кои живеат на 

маргините на животот. Како и во „Почудно од рајот“ овој филм има повеќе за цел да 

ги преиспитува луѓето кои не се вклопуваат и не се заинтересирани да го остварат 

Американскиот сон. 

*Филмот не се препорачува за лица помлади од 15 години

Мистериозен воз / mysTery TraiN  (1989)

Режија: Jim Jarmusch

Улоги: Masatoshi Nagase, Cinqué Lee, Rufus Thomas

Земја: USA/ Japan   Времетраење: 110 мин

Фестивали:  Кан

Трите приказни „Далеку од Јокохама“, „Дух“ и „Изгубен во просторот“  се одвиваат во 

Мемфис во текот на иста ноќ, во ист хотел. Филмот ги прикажува деловите на градот 

кои се во распаѓање преку очите на странци: Јапонски тинејџери, вдовица од Италија 

и хулиган од Велика Британија. Трите приказни ги спојува хотелот во Мемфис и духот 

на Елвис Присли. Наводно, првичното име на филмот било „Една ноќ во Мемфис“.

*Филмот не се препорачува за лица помлади од 15 години

Ноќ на земјата  / NighT oN earTh  (1991)

Режија: Jim Jarmusch

Улоги: : Winona Ryder, Gena Rowlands, Armin Mueller-Stahl

Земја: France/ UK/ Germany/USA/ Japan   Времетраење: 128 мин

Фестивали:  Independent Spirit Awards

Додека Џармуш ги избегнува големите холивудски студија, тој нема проблем да 

соработува со добро познати актери. Неговиот прв експеримет е „Ноќ на земјата“ во 

кој глумат познатите филмски ѕвезди Винона Рајдер, Џина Роландс и Роси Перес.

Пет градови. Пет таксисти. Множество од странци во ноќта. Џим Џармуш собира 

интернационална екипа на актери во овој квинтет од приказни за урбаното 

преместување и егзистенцијален немир, менувачки временски зони, континенти и 

јазици. Џармушовиот нежен накривен поглед на човештвото од позиција на патник 

го прави овој филм еден од неговите најшарманти филмови.

Филмот не се препорачува за лица помлади од 15 години



Мртов човек  / dead maN (1995)

Режија: Jim Jarmusch

Улоги: Johnny Depp, Lance Henriksen, Gabriel Byrne, John Hurt

Земја: USA/Germany/Japan   Времетраење: 121 мин

Фестивали:  Кан, Европски Филмски Награди

„Мртов човек“ е приказна за патувањето на еден млад човек, физичко и спиритуално, 

на многу непознат терен. Вилијам Блејк (Џони Деп) патува до екстремните западни 

граници на Америка некаде во втората половина на 19-от век.Изгубен и тешко 

повреден тој запознава многу чуден, отфрлен домороден американец „Никој“ (Гери 

Фармер) кој верува дека Блејк е мртов англиски поет со истото име. Приказната, со 

помош на „Никој“ го води Блејк во ситуации кои се комични и насилни и околностите 

го трансформираат во баран криминалец, убиец и човек чие физичко постоење 

полека се губи.

* Напомена: Забранет  за помлади од 18 г.

Интимна политика / leFT over – iNTimaTe PoliTics (2013)

Режија: Yamini Lila Kumar

Улоги: Christophe Barbier, Benjamin Biolay, Lara Guirao

Земја: France   Времетраење: 82 мин

Два пара се среќаваат на вечера на 9-ти. јули 2006 година, ноќта на финалето на 

Светското првенство во фудбал помеѓу Франција и Италија. Нивниот разговор 

талка од споделување на интимни работи до влијателни политички коментари на 

интригантен начин, така што нивните приватни животи и нивната перцепција на 

идеолошката битка, битката за водството на франуската левица, се повеќе и повеќе 

стануваат тешки за да се разликуваат. За време од шест години нивните политички 

ставови еволуираат со промена на сликата за себе и меѓу себе. Апартмани, кафулиња, 

гардероба во театар и ординација на психоаналитичар се дел од местата кои им 

служат на нивното пријателство, нивните врски, нивните ставови за мажите и жените 

и секако нивната верба во левото крило.

*Филмот не се препорачува за лица помлади од 12 години



Тивките / sileNT oNes  (2013)
Режија: Ricky Rijneke
Улоги: Fatih Dervisoglu, Roland Raba, Orsolya Toth
Земја: Netherlands   Времетраење: 97 мин
Фестивали: Лече - најдобра кинематографија и најдобра 
споредна улога, Ротердам

Девојка се буди по сообраќајна незгода. Нејзиниот помлад брат исчезнал. Кaко што му ветила, 
таа се качува на брод во потрага по нов живот. Но, тогаш мрачниот Габор и се испречува 
на патот и комплетно ја презема контролата врз нејзиниот живот. Таа сега е затворена во 
ужасен свет, нереална зона на самракот, сама и изгубена, обидувајќи се да си го најде патот 
преку гатанката во нејзиниот мозок, барајќи го она што никогаш нема да го најде: среќата 
и слободата која ја имала со брат и. Силата на филмот лежи во употребата на тишината што 
се однесува на говорењето. Иако има многу малку дијалози, актерите успеваат да пренесат 
голем број на емоции преку нивните изрази на лицето и преку нивниот изглед.
*Филмот не се препорачува за лица помлади од 16 години

Утринска ѕвезда / morNiNg sTar  (2012)
Режија: Sophie Blondy
Улоги: Denis Lavant, Iggy Pop, Tcheky Karyo
Земја: Italy   Времетраење: 99 мин
Фестивали: Сао Паоло - номинација за најдобар игран филм, Торино, Ротердам 

Мал циркус и неговата екипа се сместени на брегот на Северното море. Тмурно место и 
со малку публика. Танчерката Ангел живее со Елиот, кловнот кој е прогонуван од неговата 
совест (Иги Поп). Херој, сопственикот на циркусот е сурова и шизофренична личност. 
Но, сепак тој не е имун на шармот на танчерката. Херој, со помош на Зефир и Зохра, 
магионичарот и Ромката, ќе се обиде да го освои срцето на Ангел. Циркусот е омилена 
позадина за филмови кои се се друго само не весели. Во вториот филм на Софи Блонди 
таа претставува разновиден микс на ликови кои се поврзани меѓу себе на мрачен начин.
*Филмот не се препорачува за лица помлади од 15 години

Луѓето таму / PeoPle ouT There (2012)
Режија: Aik Karapetian
Улоги: Ilya Scherbakov, Agnese Frisfelde, Andris Gross
Земја: Latvia   Времетраење: 90 мин
Фестивали: Талин

Јан, дваесетгодишник, и неговиот пријател Кракер се вклучени во неколку криминални 
дејствија во нивното запуштено приградско маало. Откако ќе ја запознае богатата 
убавица Сабина, тој бара нов почеток во градските кругови, но наидува само на 
презир. Неговите надежи за љубов, сочуство и поволни прилики се скршени од уште 
побезмилосните правила на буржоазијата, за на крајот да сфати дека единствениот 
на кого може да смета е самиот себе.

 *Филмот не се препорачува за лица помлади од 15 години



КРАТКИ ФИЛМОВИ - СеКС И РеЛИГИјА

СеКС / sex
Напомена: Забранети  за помлади од 18 г.

Морфологијата на копнежот / The morPhology oF desire  (1998)

Режија: Robert Arnold

Земја: USА   Времетраење: 6 мин

Филмот „Морфологијата на копнежот“ користи дигитални морфеми за да ги анимира  

илустрациите од насловните страни на ефтините љубовни романи во танц за 

нереализираниот копнеж кој никогаш не завршува. 

Соблечи ме / uNdress me  (2012)

Режија: Victor Lindgren

Земја: Sweden   Времетраење: 15 мин

Михаела има операција за промена на полот и сега таа е жена. Една ноќ во бар таа 

среќава момче кое го одведува дома. Сексуалното искуство преминува во игра на 

истражување на телата, секој од нив чека другиот да го направи првиот чекор. Ова е 

филм за мажественоста  и женственоста и како ние сме видени преку очите на другите. 

Камерна музика / chamber music (2012)

Режија: Julia Kowalski

Земја: France   Времетраење: 23 мин

Роуз има 12 години. Таа ги поминува своите одмори во камп каде што изучува класична 

музика. Преку ден таа свири на флејта во оркестарот. Преку ноќ, таа ја дели собата со 

двајца шеснаесетгодишни виолинисти. Роуз се обидува да излезе од детството.

Ти Фројд - јас Џејн / you Freud — me JaNe (2013)

Режија: Harald Schleicher

Земја: Germany   Времетраење: 12 мин

Соништата, како што се вели, се главниот пат до потсвеста. Самиот филм честопати 

метафорички изедначен со сонот, отсекогаш играл улога во обликувањето на 

соништата. Соништата - внатрешно платно, налик филмско платно во главата на 

гледачот - во филм како приказ меѓу конвенционалноста и експериментот. 



Состанок / The daTe (2012) 

Режија: Jenni Toivoniemi  

Земја: Finland   Времетраење: 7 мин

Овој филм е приказна за состанок помеѓу три лица. И две мачки.  

102А: двојка која има секс / 102А: couPle FuckiNg (2013)

Режија: Peter Modestij

Земја: Sweden   Времетраење: 14 мин

Човек купува пар кој има секс. Но, секоја акција има и свои последици. 

Танцување / griNd  (2012)

Режија: Jenni Hiltunen

Земја: Finland   Времетраење: 4 мин

Dancehall Queen Style е јамајкански стил на танцување кој стана популарен во 90-те  

преку музичките видео спотови и шоуто The Grind  на Ем-ти-ви. Видеото претставува 

игрив приказ на културата на играње, неговите провокативни костуми, сугестивни 

пози, улоги и бесрамна сексуалност. 

ТАјНО ПРИКАЖУВАње: СеНКАТА НА ТВОјАТА НАСМеВКА

РеЛИГИјА / religioN 
 

Месечината е еврејска / The mooN is JeWish  (2011)

Режија: MichałTkaczyński

Земја:  Poland   Времетраење: 45 min

Религијата на Павел беше фудбалот и тој живееше според законот на насилството на 

терените во неговиот роден град Варшава. Но, кога дознава дека неговото семејство 

е всушност еврејско, неговиот свет целосно се менува: тој се жени со жена која е 

ортодоксна Еврејка и започнува живот со неговото младо семејство како ортодоксни 

Евреи. Не се осмелува да се врати на стадион, иако тоа многу го посакува и се 

чувствува изолирано, и како Евреин во малата заедница во Варшава и како Полјак 

кој е принуден да ги остави пријателите за кои омразата кон малцинствата е начин 

на живот.

*Филмот не се препорачува за лица помлади од 15 години



Пролет, лето, есен / sPriNg, summer, Fall (2012)

Режија: Piotr Zlotorowicz

Земја: Poland   Времетраење: 15 min

Приказна за едно семејство на Амиши кое години претходно се доселило во странска 

земја. Водени од единствената и внимателна грижа на режисерот, тие споделуваат 

дел од нивниот живот. Деликатната фотографија ги прикажува ликовите во нивната 

автентична врска со природата и Господ.

Возвишениот / The suPreme (2013)

Режија:  Katarzyna Gondek

Земја: Poland   Времетраење: 22 min

Доколку имате можност да создадете нешто големо, нешто најголемо во светот, што 

би било тоа?

Ова е приказна за пластичната статуа на Папата Јован Павле II која влегува во Гинисова 

Книга на Рекорди. Таа е произведена во „диносауруска фабрика“ и сега е изложена во 

парк за свети минијатури.  

Парадоксите кои ја придружуваат и нереалните набљудувања ќе ни раскажат за 

религиозните соништа и кошмари кои истовремено се остваруваат.

ФИЛМ ЗА ЗАТВОРАње НА ФеСТИВАЛОТ

Невидливата жена / The iNvisible WomaN  (2013)

Режија: Ralph Fiennes

Улоги: Ralph Fiennes, Felicity Jones, Kristin Scott Thomas

Земја: England   Времетраење: 111 мин

Фестивали: Оскар – номинација за најдобра костимографија, БАФТА – номинација за 

најдобра костимографија, Њујорк – номинација за најдобар филм

Нели (Фелисити Џонс), среќно мажена жена, наставничка во училиште е прогонувана 

од нејзиното минато. Нејзините сеќавања, испровоцирани од грижа на совест и 

каење, не водат назад во времето каде ја следиме приказната за нејзината врска со 

Чарлс Дикенс (Ралф Фајнс) со кој таа открива возбудливо, но кршливо соучество во 

грев. Дикенс, нашироко познат, со желба за контрола и емоционално изолиран во 

својот успех, се вљубува во Нели која потекнува од семејство на актери. Додека Нели 

станува фокус на Дикенсовата пасија и негова муза, за двајцата тајноста претставува 

цената која мора да ја платат, а за Нели живот кој е „невидлив“.

*Филмот не се препорачува за лица помлади од 12 години



СТУдеНТСКИ ФИЛМОВИ Од ФдУ

дОКУМеНТАРНИ

Љубител на 101 / 101 FaN (2014)

Режија:  Михаил Димитров   Улоги: Филип Сених

Времетраење: 6 мин 30 сек

Божествената дама / The diviNe lady  (2014)

Режија:  Дејан Смилески   Улоги: Ставре Џиков

Времетраење: 7 мин

Мице диск-џокеј / mice disc-Jockey (2014)

Режија:  Горјан Атанасов   Улоги: Михаил Бошковски

Времетраење: 14 мин

Направи сам / do iT yourselF  (2013)

Режија:  Андреј Георгиев

Времетраење: 15 мин

Мизар - ѕвезда на надежта  / mizar -sTar oF hoPe (2014)

Режија:  Марко Џамбазоски

Улоги: Панта Џамбазоски, Горазд Чаповски, Горан Таневски, Слободан Стојков, Илија Стојановски

Времетраење: 17 мин  40 сек

Филигрански плочници / Filigree PavemeNT (2014)

Режија:  Андреј Ристески   Улоги: Марија Милошевска

Времетраење: 5 мин  15 сек

P.u.a Пикап артистот / P.u.a The PickuP arTisT (2013)

Режија:  Ајдин Ислами   Улоги: Филип Стефановски

Времетраење: 10 мин 30 сек

Пролог / Prologue (2012)

Режија: Кристина Ризоска   Улоги: Кристина Ризоска

Времетраење: 5 мин



Сидо / sido (2013)

Режија: Тамара Котевска   Улоги: Стефан Сидовски

Времетраење: 11 мин 40 сек

(Вон)земјанинот Ли / (exTra)TerresTrial lee  (2014)

Режија:  Сашко Потер Мицевски                  

Улоги: Мики Ли Трајчевски, Дарко Атанасов, Душко Наумов, Раде Рогожаров, Ѓорѓи Џаџов

Времетраење: 21 мин

ИГРАНИ

Алекса Шантиќ бр.8 / alexa saNTich No.8 (2014)

Режија:  Дејан Џолев   

Улоги: Дејан Џолев, Теа Беговска, Дина Мушановиќ

Времетраење: 17 мин

Ин абсентиа  / iN abseNTia  (2014)

Режија:  Дина Дума

Улоги: Игор Ангелов, Наташа Петрович, Кристина Леловац, Камка Тоциновски

Времетраење: 15 мин

Надвор е ладно / iT’s cold ouTside (2014)

Режија:  Ана Јакимска

Улоги: Атанас Атанасовски, Крсте Јовановски, Драгана Левенска

Времетраење: 15 мин

Параболик  /  Parabolic  (2014)

Режија:  Мартин Иванов

Улоги: Димитрија Доксевски, Наталија Теодосиевa, Ивица Димитријевиќ, Игор 

Димитров, Дина Дума, Сања Арсовска

Времетраење: 21 мин

Само ти  / oNly you  (2013)

Режија:  Ѓоргиева Сандра

Улоги: Христијан Поп Симонов, Мира Симоновиќ, Мирко Голомеов, Владанка 

Димковска, Марко Џамбазоски, Ангела Стојановска, Марко Гапо, Никола Кузелов, 

Ирена Мирческа

Времетраење: 8 мин  31 сек



Супа од кокошка / chickeN souP (2014)

Режија:  Лидија Мојсовска

Улоги: Александар Микиќ,  Жарко Јованович, Зоран Смилевски

Времетраење: 10 мин

Лавиринт / loveriNTh (2014)

Режија:  Ана Јакимска и Бранко Костески

Улоги: Катерина Аневска, Драгана Левенска, Александар Велјановски

Драгана Левенска

Времетраење: 9 мин

КРАТКОМеТРАЖеН ИГРАН ФИЛМ
  

Ненормален / abNormal (2014)

Режија: Ице Виранов

Улоги: Коста Ангов, Васил Михаил, Марија Челебиева

Времетраење: 10 мин



ПРОГРАМА

Среда 23.04 Четврток  24.04 Петок  25.04 Сабота  26.04 Недела 27.04 Понеделник  28.04 Вторник 29.04 Среда  30.04

16:00h 
Рај : Љубов /  
Paradise : love  (2012)
Режија: Ulrich Seidl
Улоги: Margarete Tiesel, Peter 
Kazungu, Inge Maux
Земја: Austria-Germany     
Времетраење: 120 мин 
(влезница 50ден.)

16:00h
Рај : Верба /  
Paradise : FaiTh (2012)
Режија: Ulrich Seidl
Улоги: Maria Hofstat-
ter, Nabil Saleh, Natalya 
Baranova
Земја: Austria-Germany     
Времетраење: 115 мин
(влезница 50ден.)

16:00h
Рај : Надеж /  
Paradise : hoPe (2013)
Режија: Ulrich Seidl
Улоги: Melanie Lenz, 
Verena Lehbauer, Joseph 
Lorenz
Земја: Austria-Germany   
Времетраење: 92 мин 
(влезница 50ден.)

16:00h
КРАТКИ ФИЛМОВИ 
РеЛИГИјА
(бесплатен влез)

16:00h
КРАТКИ ФИЛМОВИ 
СеКС
(бесплатен влез)

18:00h   
Часот на рисот /  
The hour oF  
The lyNx (2013)
Режија: Søren 
Kragh-Jacobsen
Улоги: Sofie Gråbøl, 
Signe Egholm Olsen,
Земја: Denmark   
Времетраење: 92 мин

18:00h
Сликата што 
недостасува /  
The missiNg  
PicTure (2013)
Режија: Rithy Panh
Земја: Cambodia/France    
Времетраење: 95 мин

18:00h
Ние сме најдобри! / 
We are The besT! (2013)
Режија: Lukas Moodysson
Улоги: Mira Barkhammar, 
Mira Grosin, Liv LeMoyne
Земја:  Sweden    
Времетраење: 102  мин

18:00h
Утринска ѕвезда / 
morNiNg sTar  (2012)
Режија: Sophie Blondy
Улоги: Denis Lavant, 
Iggy Pop, Tcheky Karyo
Земја: Italy   
Времетраење: 99 мин
Eye On Films
(бесплатен влез)

18:00h
Луѓето таму / PeoPle 
ouT There (2012)
Режија: Aik Karapetian
Улоги: Ilya Scherbakov, 
Agnese Frisfelde
Земја: Latvia   
Времетраење: 90 мин
Eye On Films
(бесплатен влез)

18:00h
Тивките /  
sileNT oNes  (2013)
Режија: Ricky Rijneke
Улоги: Fatih Dervisoglu, 
Roland Raba
Земја: Netherlands   
Времетраење: 97 мин
Eye On Films
(бесплатен влез)

18:00h
Интимна политика/   
leFT over – iNTimaTe 
PoliTics (2013)
Режија: Yamini Lila Kumar
Улоги: Christophe 
Barbier, Benjamin Biolay
Земја: France   
Времетраење: 82 мин
Eye On Films
(бесплатен влез)      

20:00h 
Сталинград /  
sTaliNgrad  (2013)
Режија:Fedor Bondarchuk
Улоги: Mariya Smolnikova, 
Yanina Studilina, 
Pyotr Fyodorov
Земја: Russia     
Времетраење: 131 мин

20:00h 
Спакуван ручек /  
The luNchbox (2013)
Режија: Ritesh Batra
Улоги: Irrfan Khan, 
Nimrat Kaur,  
Nawazuddin Siddiqui
Земја: India      
Времетраење: 104 мин

20:00h
Вештерките од 
Зугарамурди /  
WiTchiNg aNd  
biTchiNg (2013)
Режија: Alex de la Iglesia
Улоги: Hugo Silva, Mario 
Casas, Pepon Nieto
Земја: Spain    
Времетраење: 104 мин

20:00h
Госпоѓица насилство /  
miss violeNce  (2013)
Режија: Alexandros 
Avranas
Улоги: Kostas Antalopou-
los, Constantionos Atha-
nasiades, Chloe Bolota
Земја: Greece     
Времетраење: 98 мин

20:00h
јас, лично јас и мајка 
ми / me, myselF aNd 
mum (2013)
Режија: Guillaume  
Gallienne
Улоги: Guillaume  
Gallienne, Andre Marcon, 
Francoise Fabian
Земја: France   
Времетраење: 85 мин
 

20:00h
9 месеци / 9 moNThs 
sTreTch (2013)
Режија: Albert Dupontel
Улоги: Albert Dupontel, 
Sandrine Kiberlain, 
Nicolas Marie
Земја: France   
Времетраење: 82 мин

20:00h
Киднапирањето на 
Мишел Уелбек / The 
kidNaPPiNg oF michel 
houellebecq  (2014)
Режија: Guillaume Nicloux
Улоги: Michel Houelle-
becq, Mathieu Nicourt, 
Земја: Germany   
Времетраење: 93 мин

20:00h
Невидливата жена / 
The iNvisible  
WomaN  (2013)
Режија: Ralph Fiennes
Улоги: Ralph Fiennes, 
Felicity Jones, Kristin 
Scott Thomas
Земја: England   
Времетраење: 111 мин

22:00h
Слободна зона /  
Free raNge (2013)
Режија: Veiko Ounpuu
Улоги: Lauri Lagle, 
Jaanika Arum, Laura 
Peterson
Земја: Estonia       
Времетраење: 104 мин

22:00h
Манускриптите  
не горат /  
maNuscriPTs  
doN’T burN  (2013)
Режија: Mohammad 
Rasoulof
Улоги: имињата се чуваат 
во тајност
Земја: UK        
Времетраење: 125 мин

22:00h
Хели / heli (2013)
Режија: Amat Escalante
Улоги: Armando Espitia, 
Andrea Vergara, Linda 
Gonzalez
Земја: Mexico     
Времетраење: 105 мин

22:00h
Влажни места / 
WeTlaNds (2013)
Режија: David Wnendt
Улоги: Carla Juri, 
Christoph Letkowski, 
Meret Becker
Земја: Germany   
Времетраење: 105 мин

22:00h
Моебиус/ 
moebius (2013)
Режија: Ki-duk Kim
Улоги: Jae-hyeon Jo, 
Eun-woo Lee, 
Young-ju Seo
Земја: South Korea   
Времетраење: 89 мин

22:00h
дали човекот кој 
е висок е среќен? : 
Анимиран разговор со 
Ноам Чомски (2013)
Режија: Michel Gondry
Улоги: Noam Chomsky, 
Michel Gondry
Земја: USA   
Времетраење: 88 мин



ПРОГРАМА

Среда 23.04 Четврток  24.04 Петок  25.04 Сабота  26.04 Недела 27.04 Понеделник  28.04 Вторник 29.04 Среда  30.04

16:00h 
Рај : Љубов /  
Paradise : love  (2012)
Режија: Ulrich Seidl
Улоги: Margarete Tiesel, Peter 
Kazungu, Inge Maux
Земја: Austria-Germany     
Времетраење: 120 мин 
(влезница 50ден.)

16:00h
Рај : Верба /  
Paradise : FaiTh (2012)
Режија: Ulrich Seidl
Улоги: Maria Hofstat-
ter, Nabil Saleh, Natalya 
Baranova
Земја: Austria-Germany     
Времетраење: 115 мин
(влезница 50ден.)

16:00h
Рај : Надеж /  
Paradise : hoPe (2013)
Режија: Ulrich Seidl
Улоги: Melanie Lenz, 
Verena Lehbauer, Joseph 
Lorenz
Земја: Austria-Germany   
Времетраење: 92 мин 
(влезница 50ден.)

16:00h
КРАТКИ ФИЛМОВИ 
РеЛИГИјА
(бесплатен влез)

16:00h
КРАТКИ ФИЛМОВИ 
СеКС
(бесплатен влез)

18:00h   
Часот на рисот /  
The hour oF  
The lyNx (2013)
Режија: Søren 
Kragh-Jacobsen
Улоги: Sofie Gråbøl, 
Signe Egholm Olsen,
Земја: Denmark   
Времетраење: 92 мин

18:00h
Сликата што 
недостасува /  
The missiNg  
PicTure (2013)
Режија: Rithy Panh
Земја: Cambodia/France    
Времетраење: 95 мин

18:00h
Ние сме најдобри! / 
We are The besT! (2013)
Режија: Lukas Moodysson
Улоги: Mira Barkhammar, 
Mira Grosin, Liv LeMoyne
Земја:  Sweden    
Времетраење: 102  мин

18:00h
Утринска ѕвезда / 
morNiNg sTar  (2012)
Режија: Sophie Blondy
Улоги: Denis Lavant, 
Iggy Pop, Tcheky Karyo
Земја: Italy   
Времетраење: 99 мин
Eye On Films
(бесплатен влез)

18:00h
Луѓето таму / PeoPle 
ouT There (2012)
Режија: Aik Karapetian
Улоги: Ilya Scherbakov, 
Agnese Frisfelde
Земја: Latvia   
Времетраење: 90 мин
Eye On Films
(бесплатен влез)

18:00h
Тивките /  
sileNT oNes  (2013)
Режија: Ricky Rijneke
Улоги: Fatih Dervisoglu, 
Roland Raba
Земја: Netherlands   
Времетраење: 97 мин
Eye On Films
(бесплатен влез)

18:00h
Интимна политика/   
leFT over – iNTimaTe 
PoliTics (2013)
Режија: Yamini Lila Kumar
Улоги: Christophe 
Barbier, Benjamin Biolay
Земја: France   
Времетраење: 82 мин
Eye On Films
(бесплатен влез)      

20:00h 
Сталинград /  
sTaliNgrad  (2013)
Режија:Fedor Bondarchuk
Улоги: Mariya Smolnikova, 
Yanina Studilina, 
Pyotr Fyodorov
Земја: Russia     
Времетраење: 131 мин

20:00h 
Спакуван ручек /  
The luNchbox (2013)
Режија: Ritesh Batra
Улоги: Irrfan Khan, 
Nimrat Kaur,  
Nawazuddin Siddiqui
Земја: India      
Времетраење: 104 мин

20:00h
Вештерките од 
Зугарамурди /  
WiTchiNg aNd  
biTchiNg (2013)
Режија: Alex de la Iglesia
Улоги: Hugo Silva, Mario 
Casas, Pepon Nieto
Земја: Spain    
Времетраење: 104 мин

20:00h
Госпоѓица насилство /  
miss violeNce  (2013)
Режија: Alexandros 
Avranas
Улоги: Kostas Antalopou-
los, Constantionos Atha-
nasiades, Chloe Bolota
Земја: Greece     
Времетраење: 98 мин

20:00h
јас, лично јас и мајка 
ми / me, myselF aNd 
mum (2013)
Режија: Guillaume  
Gallienne
Улоги: Guillaume  
Gallienne, Andre Marcon, 
Francoise Fabian
Земја: France   
Времетраење: 85 мин
 

20:00h
9 месеци / 9 moNThs 
sTreTch (2013)
Режија: Albert Dupontel
Улоги: Albert Dupontel, 
Sandrine Kiberlain, 
Nicolas Marie
Земја: France   
Времетраење: 82 мин

20:00h
Киднапирањето на 
Мишел Уелбек / The 
kidNaPPiNg oF michel 
houellebecq  (2014)
Режија: Guillaume Nicloux
Улоги: Michel Houelle-
becq, Mathieu Nicourt, 
Земја: Germany   
Времетраење: 93 мин

20:00h
Невидливата жена / 
The iNvisible  
WomaN  (2013)
Режија: Ralph Fiennes
Улоги: Ralph Fiennes, 
Felicity Jones, Kristin 
Scott Thomas
Земја: England   
Времетраење: 111 мин

22:00h
Слободна зона /  
Free raNge (2013)
Режија: Veiko Ounpuu
Улоги: Lauri Lagle, 
Jaanika Arum, Laura 
Peterson
Земја: Estonia       
Времетраење: 104 мин

22:00h
Манускриптите  
не горат /  
maNuscriPTs  
doN’T burN  (2013)
Режија: Mohammad 
Rasoulof
Улоги: имињата се чуваат 
во тајност
Земја: UK        
Времетраење: 125 мин

22:00h
Хели / heli (2013)
Режија: Amat Escalante
Улоги: Armando Espitia, 
Andrea Vergara, Linda 
Gonzalez
Земја: Mexico     
Времетраење: 105 мин

22:00h
Влажни места / 
WeTlaNds (2013)
Режија: David Wnendt
Улоги: Carla Juri, 
Christoph Letkowski, 
Meret Becker
Земја: Germany   
Времетраење: 105 мин

22:00h
Моебиус/ 
moebius (2013)
Режија: Ki-duk Kim
Улоги: Jae-hyeon Jo, 
Eun-woo Lee, 
Young-ju Seo
Земја: South Korea   
Времетраење: 89 мин

22:00h
дали човекот кој 
е висок е среќен? : 
Анимиран разговор со 
Ноам Чомски (2013)
Режија: Michel Gondry
Улоги: Noam Chomsky, 
Michel Gondry
Земја: USA   
Времетраење: 88 мин

КИНО mИЛеНИУМ

Цена на влезници - 100 ден.
*Дневна карта - 150 ден.



ПРОГРАМА

ПРОГРАМА

КИНОТеКА НА МАКедОНИјА

КИНО ФРОСИНА

Ретроспектива - Jim Jarmusch         *Цена на влезници - 50ден.

25.04. (Петок) 18:00
Постојан одмор / PermaNeNT vacaTioN (1980)
Режија: Jim Jarmusch   Улоги: Chris Parker, Leila Gastil 
Земја: USA   Времетраење: 80 мин

26.04. (Сабота) 18:00
Почудно од рајот / sTraNger ThaN Paradise  (1984)
Режија: Jim Jarmusch   Улоги: John Lurie, Eszter Balint, Richard Edson, Cecillia Stark
Земја: USA/ West Germany   Времетраење: 90 мин

27.04. (Недела) 20:00
Надвор од законот / doWN by laW (1986)
Режија: Jim Jarmusch   Улоги: Tom Waits, John Lurie, Roberto Benigni, Nicoletta Braschi
Земја: USA/ West Germany   Времетраење: 106 мин

28.04. (Понеделник) 20:00
Мистериозен воз / mysTery TraiN  (1989)
Режија: Jim Jarmusch   Улоги: Masatoshi Nagase, Cinqué Lee, Rufus Thomas
Земја: USA/ Japan   Времетраење: 110 мин

29.04. (Вторник) 18:00
Ноќ на земјата  / NighT oN earTh  (1991)
Режија: Jim Jarmusch   Улоги: Winona Ryder, Gena Rowlands, Armin Mueller-Stahl
Земја: France/ UK/ Germany/USA/ Japan   Времетраење: 128 мин

30.04. (Среда) 18:00
Мртов човек  / dead maN (1995)
Режија: Jim Jarmusch   Улоги: Johnny Depp, Lance Henriksen, Gabriel Byrne, John Hurt

Земја: USA/Germany/Japan   Времетраење: 121 мин

СТУдеНТСКИ ФИЛМОВИ Од ФдУ            *Бесплатен влез

26.04. (Сабота)
19:00  Краткометражен игран филм
  Ненормален / Abnormal (2014)

20:00 Играни филмови

27.04. (Недела)
20:00 документарни филмови






