Репертуарний план

лютий

березень

квітень

3 ЛЮТОГО

Режисер
Луїс Прієто
«Викрадення»
Сценарій
Девід Логері
Жанр
трилер
Виробництво
США, 2022
Хронометраж
92 хв
Актори
Камерон Монеген
Френк Ґріло
Ліллі Круґ
Джон Малкович

Синопсис
Знайомство багатого і самотнього мільйонера Кріса з молодою красунею у
супермаркеті не було випадковим... Ця зустріч виявляється добре спланованою операцією. За милою і привабливою зовнішністю дівчини на ім’я
Скай ховається соціопатка, яка прагне наживи. Вона не зупиниться ні перед
чим і влаштує справжню різанину в особняку Кріса. Йому ж доведеться протистояти їй, щоб врятувати не лише накопичені тяжкою працею багатства, а
й усіх своїх близьких. Коли маски зняті, починається жорстока боротьба, де
кожен виявить свою справжню сутність.
Трейлер
(укр.)

Офіційна
сторінка

17 ЛЮТОГО

Режисер
Девід Гакл
«Пила V»
Сценарій
Крістофер Борреллі
Жанр
трилер, екшн
Виробництво
США, 2022
Хронометраж
99 хв
Актори
Скотт Іствуд
Кевін Дюранд
Фамке Янссен
Тайріз Ґібсон
Мел Ґібсон

Синопсис
Ді ніколи не бачив нічого поганого у вбивствах та тортурах – він насолоджувався ними! Але одного разу колишній морпіх вирішив виправитись і навіть
звернувся за допомогою до професійного психолога. Оновившись, він
вирушає до острова на похорон рідного брата, куди також завітала банда
головорізів. Опинившись у смертельній небезпеці, йому потрібно зробити вибір – стримати свою жагу крові і ризикнути життям безневинних, або
врятувати всіх, скинувши маску і перетворившись на жорстокого м’ясника,
яким він був завжди.
Трейлер
(укр.)

Офіційна
сторінка

24 ЛЮТОГО

Режисер
Жиль де Метр

«Пригоди Мії та білого лева»
Сценарій
Прюне де Метр
Продюсер
Кетрін Камборд
Ніколас Ельгозі
Жак Перрен
Жанр
cімейний
Виробництво
Франція
Хронометраж
99 хв
Актори
Грем Грін
«Вітряна ріка»,
«Зелена миля»
Мілен Робік
Моллі Кунц

Galatée Films

Синопсис
Левеня і Вовчиця – як брат і сестра, виховані молодою дівчиною Алмою з
самого їхнього дитинства. Ми бачимо як вони ростуть, бачимо життя Алми
разом з ними на острові в Канаді. Вона виступає проти жорстокого поводження з тваринами. Занепокоєна темою руйнування природи людьми, піднімає тему полювання і ув’язнення тварин в зоопарках і цирках. Алма хоче
уберегти своїх друзів від подібної долі. Після нещасного випадку з Алмою
служба з вилову диких тварин забирає її вихованців. Як тільки дівчина прийшла до тями – відразу вирушила на їх пошуки.
Трейлер
(укр.)

Офіційна
сторінка

3 БЕРЕЗНЯ

Режисер
Тім Кірбі
т/с «Погань»
Сценарій
Говард Майкл Гулд
Жанр
екшн
Виробництво
США
Хронометраж
110 хв
Актори
Чарлі Ганем
Морена Баккарін
Мел Ґібсон

Logline
Фільм «Вальдо» про складну історію Чарлі, який був одним із найкращих
поліцейських міста Янголів. Нещодавно він відійшов від справ. Чоловік
утомився від постійних перестрілок, безсонних ночей та розслідувань.
Чарлі мріяв про спокій та усамітнення, які знайшов у лісовій гущавині. Він
оселився в невеликому будинку, насолоджуючись кожним прожитим днем.
Старі рани встигли загоїтися, але продовжували нити, іноді нагадуючи про
тяжкий час, який йому довелося пережити. Вальдо практично ні з ким не
спілкувався і радів тиші, що раптово настала. Йому довелося забути про
те життя, яке він отримав. Обставини змусили його повернутись до того,
з чого він почав. Чарлі доводиться знову розпочати розслідування. За допомогою до нього звернувся вбитий горем удівець. Чоловік слізно благав
Вальдо взятися за справу про вбивство його коханої дружини. Поліція розводила руками, не бачачи жодних зачіпок. Справу вони так і не закінчили,
убивця не залишив підказок чи слідів. Невтішний чоловік був упевнений, що
Вальдо – єдиний, хто здатний посадити злочинця за ґрати.
Трейлер
(рос.)

Head Gear Films

Офіційна
сторінка

21 КВІТНЯ

Режисер
Джон Медден

«Доказ»
Сценарій
Мішель Ешфорд
Продюсер
Ієн Каннінг
«Король говорить»
Жанр
військова драма
Виробництво
США, Велика Британія
Хронометраж
128 хв
Актори
Колін Ферт
«Король говорить»
Метью Макфейден
«Гордість і упередження»
Келлі Макдональд
«Старим тут не місце»
Пенелопа Вілтон
«Матч-пойнт»

Синопсис
У контексті оповідань про Другу світову війну історія фільму «Операція
„М’ясний фарш”» унікальна – химерна та спокуслива кінематографічна
суміш шпигунства високого рівня та дотепної вигадки. Сценарій Мішель
Ешфорд поєднує у собі кілька напрямів та настроїв: напружений, романтичний, захоплюючий, несподівано смішний і нескінченно дивовижний. Фільм
розповідає багату людську історію про солдатів, яких ми рідко бачимо, які
борються в іншій війні, в тіні та обмані, яких переслідує знання того, що
впевненості та гарантії успіху немає.
Трейлер
(укр.)

Офіційна
сторінка

