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Алматыдағы Еуропалық мәдениет институттарының қоғамдастығы (EUNIC 
Алматы) Еуропа деректі кино апталығын өткізеді. Апталық аясында 
Австрия, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Латвия, Норвегия, Польша, 
Ұлыбритания, Франция, Швейцария және Эстония қатарлы 12 ел көрермен 
қауымға өз фильмдерін ұсынады.
Фильмдер түпнұсқа тілде және орыс тіліндегі субтитрмен көрсетіледі.

Билет құны: 200 теңге

Сообщество европейских институтов культуры в Алматы (EUNIC Алматы) 
проводит Неделю документального кино Европы. В рамках кинонеде-
ли представят свои фильмы 12 стран: Австрия, Великобритания, Венгрия, 
Германия, Испания, Италия, Латвия, Норвегия, Польша, Франция, Швей-
цария и Эстония.
Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами на русском 
языке.

Стоимость билета: 200 тенге

EUNIC – Еуропалық Одаққа мүше елдердің халықаралық мәдени 
ұйымдарының қоғамдастығы. EUNIC Алматы 2011 жылы құрылды. EUNIC 
өнер, білім, мәдениетаралық диалог және даму салаларында жұмыс 
істейді. Толығырақ мәліметті www.eunic-online.eu сайтынан алуға болады.

EUNIC – это сообщество международных культурных организаций стран 
членов Европейского Союза. Сообщество EUNIC Алматы основано в 
2011 году. EUNIC работает в сферах искусства, образования, межкультур-
ного диалога и развития. Более подробную информацию Вы найдете на 
сайте www.eunic-online.eu



веНгрия........путеШеСтвие в СердЦе аЗии (12+)
13.05. – 19:00

италия.............театр ла Скала. Храм ЧудеС (6+)
14.05. – 15:00

гермаНия..........................................2 или 3 веЩи,  
  которые я ЗНаЮ о Нем (18+)

14.05. – 19:00

ШвейЦария......................................................гергиев: 
Своего рода СумаСШеСтвие (6+)

15.05. – 17:00

латвия.................................................BRAINSTORM: 
меЖду Берегами (12+)

15.05. – 19:00

авСтрия................................................припять(16+) 
16.05. – 19:00

ФраНЦия....................................как я НеНавидел 
математику (12+)

17.05. – 19:00

Норвегия.............................Смелые СердЦа (14+)
18.05. – 19:00

ЭСтоНия........................арво пярт – даЖе еСли
я вСе потеряЮ (16+)

19.05. – 17:00

великоБритаНия.......................................Эми (18+)
20.05. – 19:00

иСпаНия...................ЗаБытые в карагаНде (16+)
21.05. – 15:00

польШа.....................кролик по-БерлиНСки (16+)
21.05. – 19:00
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Шомфаи Кара Давид: «В 2006 году по 
стипендии я участвовал в 3-месячных 
полевых исследованиях на территории 
Казахстана и Кыргызстана. Меня навес-
тил Дьердь Фейеш, мой друг, оператор, 
и тогда у нас появилась идея объехать 
все места путешествия графа Дьердя 
Алмaши, которое он совершил в 1900 
годах. Мы хотели представить не только 
путь незаслуженно забытого востокове-
да, но и социальные, культурные и по-
литические изменения, произошедшие 
за 100 лет. На машине мы за 3 недели 
совершили путешествие Алмaши, у 
которого на это ушло 4 месяца. За это 
время сама жизнь корректировала сце-
нарий фильма. Наконец, в 2012 году 
нам удалось найти спонсоров и завер-
шить фильм. В 74-минутном докумен-
тальном фильме представители почти 
всех национальностей региона загово-
рят на своем родном языке (на казах-
ском, кыргызском, уйгурском, калмык-
монгольском)».

путеШеСтвие
в СердЦе аЗии
13.05. – 19:00

Vándorúton Ázsia szívébe 
Венгрия 2012
Режиссер: Шомфаи Кара Давид
Ұзақтығы/продолжительность: 74 мин.

Шомфаи Кара Давид баяндайды: «Мен 
2006 жылы шәкіртақы бағдарламасы 
аясында 3 ай бойы Қазақстан мен 
Қырғызстан елдерінде жер зерттеу 
жұмыстарына қатыстым. Сол кез-
де маған досым оператор Дьердь 
Фейеш келген еді. Екеуіміз граф Дьердь 
Алмашидың 1900 жылдары жүріп өткен 
жолын аралап шығуға бел байладық. 
Біздің орынсыз ұмытылып қалған 
ұлы шығыcтанушының саяхатын ғана 
емес, сонымен қатар өткен 100 жыл 
ішіндегі әлеуметтік, мәдени және саяси 
өзгерістерді де көргіміз келді. Граф Ал-
маши 4 ай уақытын арнаған жолды біз 
көлікпен 3 аптада жүріп өттік. Бұл уақыт 
ішінде фильмнің сенарийін өмірдің өзі 
өңдеп берді. Ақыры 2012 жылы демеуші 
тауып, фильмді түсіру мүмкіншілігіне ие 
болдық. 74 минутқа созылатын фильм-
де осы өңірде тұратын барлық ұлт 
өкілдері өздерінің ана тілінде – қазақ, 
қырғыз, ұйғыр, қалмақ-монғол – сөйлеп 
шығады».
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«Театр Ла Скала. Храм чудес» – это 
фильм-событие, повествующий исто-
рию оперного театра, который стал 
легендой благодаря таким великим ар-
тистам, как Джузеппе Верди, Джакомо 
Пуччини, Артуро Тосканини, Мария Кал-
лас, Лукино Висконти, Клаудио Аббадо 
и Риккардо Мути. Это место, атмосфе-
ра которого и по сей день наполнена 
священным трепетом. Историю леген-
дарного театра вам поведают дирижер 
оркестра и режиссер Даниэль Барен-
бойм и Риккардо Шайи, певцы Мирелла 
Френи и Пласидо Доминго, балерины 
Карла Фраччи и Роберто Болле, а также 
генеральный директор и художествен-
ные руководители Перейра, Лисснер и 
Фонтана.
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театр ла Скала. 
Храм ЧудеС
14.05. – 15:00

Teatro alla Scala. 
The Temple of Wonders
Италия 2015
Режиссер:  Лука Лучини
Ұзақтығы/продолжительность: 104 мин.

«Театр Ла Скала. Кереметтер ордасы» 
фильмінде Джузеппе Верди, Джако-
мо Пуччини, Артуро Тосканини, Мария 
Каллас, Лукино Висконти, Клаудио Аб-
бадо және Риккардо Мути секілді ұлы 
әртістердің арқасында аты әйгілі болған 
опера театрының тарихы баяндалады. 
Бұл бүгінге дейін киелі орда болып са-
налатын орын. Аты аңызға айналған 
театрдың тарихын оркестр дирижеры 
мен режиссер Даниэль Баренбойм мен 
Риккардо Шайи, әншілер Мирелла Фре-
ни мен Пласидо Доминго, бишілер Кар-
ла Фраччи мен Роберто Болле, соны-
мен қатар Бас директор және көркемдік 
жетекшілер Перейра, Лисснер мен Фон-
тана әңгімелейді. 



Семья нацистского преступника спустя 60 
лет после окончания войны. Вся правда о 
прошлом отца известна, но в кругу род-
ственников она приукрашивается и за-
малчивается с таким рвением, на которое 
способен только семейный клан. 
Ханс Лудин прославился еще в период 
Веймарской республики, когда служил в 
армии и склонял военных на сторону Гит-
лера. После 1933 года он стремительно 
вознесся на должность обергруппенфю-
рера СС. Был удостоен Ордена Крови и 
других высших наград Третьего Рейха. 
В 1941 году Гитлер отправил его пред-
ставителем в «подопечную» Словакию. 
«Полномочный посланник Великогерман-
ского рейха» должен был отстаивать там 
интересы Берлина, прежде всего, «окон-
чательное решение еврейского вопроса». 
После войны американцы выдали Ханса 
Лудина Чехословакии. В 1947 году он был 
осужден и казнен. 
Эти факты послужили для его сына, ре-
жиссера Мальте Лудина, отправной точ-
кой для болезненных размышлений о ле-
гендах, возникших в семье вокруг фигуры 
отца. Кем же он был − героем-мучеником 
или преступником? 

2 или 3 веЩи, 
которые я ЗНаЮ о Нем 
14.05. – 19:00

2 oder 3 Dinge, die ich von ihm weiß 
Германия 2005
Режиссер: Мальте Лудин
Ұзақтығы/продолжительность: 85 мин.

Соғыс аяқталғаннан кейін 60 жыл өткен 
шақтағы нацист қылмыскердің отбасы. 
Әкенің өткен өмірі туралы бар ақиқат 
ашылған, бірақ ол әулет ішінде не боя-
лып, не тек бірге туған жақындардың ғана 
қолынан келетін үлкен құлшыныспен жа-
сырылып көрсетіледі. 
Ханс Лудин Веймар республикасының 
кезінде-ақ армияда қызмет етіп, 
әскерилерді Гитлер жағына үгіттеу арқылы 
танымал болған еді. 1933 жылдан кейін 
ол жылдам СС обергруппенфюрер лауа-
зымына көтеріледі. Қан орденімен және 
нацистік мемлекеттің басқа да жоғары 
дәрежелі сыйлықтарымен марапаттала-
ды. 1941 жылы Гитлер оны өкіл ретінде 
«қамқорлықтағы» Словакияға жібереді. 
«Ұлыгерман рейхының өкілетті елшісі» 
онда Берлиннің мүддесі үшін, әсіресе 
«еврейлер мәселесін толығымен аяқтау» 
мақсаты бойынша жұмыс істеуге тиісті 
еді. Соғыстан соң американдықтар Ханс 
Лудинды Чехословакияға тапсырады. Ол 
1947 жылы өлім жазасына кесіледі.
Бұл деректер оның ұлы режиссер Мальте 
Лудиннің отбасында әке бейнесі туралы 
туған аңыздар туралы ауыр ойға батуына 
негіз болған. Ол кім болды – азап шеккен 
батыр ма, әлде қылмыскер ме?    
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Ежегодно во время Пасхи маэстро Ва-
лерий Гергиев и 115 музыкантов  Ма-
риинского оркестра гастролируют по 
России. Выступая каждую ночь  в раз-
ных городах, находящихся вдоль Транс-
сибирской железной дороги от Москвы 
до Сибири, за три недели культурного 
мастерства они проезжают 14 320 км. 
Кредо Гергиева – «Нам необходимо при-
носить культуру народу, а не наоборот». 
Звуками оркестра и силой неожиданных 
образов мы почувствуем магию Чайков-
ского, Шостаковича и Прокофьева на 
фоне современной России, огромной и 
очаровательной, настораживающе кра-
сивой, веселой и мудрой. 

гергиев: Своего рода 
СумаСШеСтвие 
15.05. – 17:00

Gergiev – a certain madness 
Швейцария 2013
Режиссер: Альберто Венцаго
Ұзақтығы/продолжительность: 89 мин. 

Жыл сайын Пасха кезінде маэстро 
Валерий Гергиев пен Мариинский 
оркестрінің 115 музыканты Ресейді 
аралап, гастрольдық сапар шегеді. 
Олар әр кеш сайын Мәскеуден Сібірге 
дейінгі Транссібір магистралі бойын-
да орналасқан түрлі қалаларда өнер 
көрсетіп, мәдени шеберліктің үш апта-
сы ішінде 14 320 км жолды жүріп өтеді. 
Гергиевтің ұстанған қағидасы – «Біз 
мәдениетті халыққа жеткізуге тиіспіз, 
керісінше емес». Оркестр әуені мен 
күтпеген бейнелердің күші арқылы 
біз Чайковский, Шостакович және 
Прокофьевтің байтақ және ғажап, көңілді 
елең еткізерліктей әсем және дана за-
манауи Ресей аясындағы сиқырлы са-
зын сезінеміз.
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Документальный фильм, повествующий 
об истории четырех друзей.  Четверых 
разных, но близких по духу школьных 
товарищей.
Друзья родились в середине 70-х годов, 
выросли на советских мультфильмах 
и застали пустые полки в магазинах. 
Они создавали группу Brainstorm („Prāta 
vētra”) накануне восстановления неза-
висимости Латвии. Фильм поведает вам 
о пути группы Brainstorm, об упрямстве 
и упорстве, падениях и взлетах.
Впервые участники  Brainstorm откро-
венно расскажут о 25-летней дружбе, 
кризисах и радостных моментах, о За-
паде и Востоке. 
У вас есть уникальная возможность 
присутствовать при зарождении нового 
альбома в Берлине и увидеть историче-
ские кадры из архива группы. 
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BRAINSTORM: 
меЖду Берегами 
15.05. – 19:00

Prāta vētra: starp krastiem 
Латвия 2015
Режиссер: Аудинга Куцинскайте, 
Сандийс Семеновс, Ундине Бука, 
Гундарс Редерс, Эдгарс Дубровскис
Ұзақтығы/продолжительность: 96 мин.

Төрт достың тарихын баяндайтын 
деректі фильм. Төртеуі әртүрлі адамдар 
болса да, рухы бір сыныптас достар.
Достар 70 жылдардың ортасында 
дүниеге келіп, кеңестік мультфильмдерді 
қарап, дүкендердегі бос сөрелерді 
көріп өсті. Латвияның тәуелсіздігін 
қайтару қарсаңында олар Brainstorm 
(„Prāta vētra”) деген топ  құрды. Фильм 
көрерменге Brainstorm тобының өмірдегі 
жолы, табандылығы мен қажырлылығы, 
табыстары мен сәтсіздіктері туралы 
баян дайды. 
Brainstorm мүшелері 25 жылдық достық, 
қиыншылықтар мен қуанышты кезеңдер, 
Батыс пен Шығыс туралы ойларын 
алғаш рет жасырмай әңгімелейді. 
Сіздің Берлинде жаңа альбомның пайда 
болуы мен топтың мұрағатындағы тари-
хи сәттерді өз көзіңізбен көруге бірегей 
мүмкіншілігіңіз бар.



Город Припять находится в 5 км от Чер-
нобыльской АЭС. До 1986 года в горо-
де проживало 50 тыс. человек. Сегодня 
Припять – это усиленно охраняемый ми-
лицией город-призрак в центре сильно 
загрязненной радиоактивной зоны, про-
стирающейся от Украины вглубь Белару-
си. 30-километровая зона огорожена ко-
лючей проволокой. 
В свое время населенные пункты боль-
шей частью были эвакуированы. Но 
все же здесь живут или работают око-
ло 15 000 человек. Они находят хорошо 
оплачиваемую работу во все еще дей-
ствующем блоке электростанции, ад-
министрации города, милиции или же 
научно-исследовательских учреждениях. 
Припять это также название реки, кото-
рая протекает мимо станции и впадает 
в Днепр и которая сегодня по-прежнему 
обеспечивает  жителей зоны рыбой.
Фильм «Припять» рассказывает о выжи-
вании в импровизированном микромире, 
в котором нельзя есть, пить и дышать 
пыльным воздухом в ветреную погоду. Так 
как радиоактивность не воспринимается 
человеческими органами чувств, вряд ли 
кто-то будет придерживаться этих реко-
мендаций. 
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припять 
16.05. – 19:00

Pripyat 
Австрия 1999
Режиссер: Николаус Гайерхальтер
Ұзақтығы/продолжительность: 100 мин.

Припять қаласы Чернобыль атом 
электр станциясынан 5 км қашықтықта 
орналасқан. 1986 жылға дейін қалада 
50 мың адам өмір сүрген. Қазіргі таңда 
Припять – радиоактивті заттармен қатты 
ластанған, милиция қызметкерлері 
күзететін, Украинадан Белоруссияға дейін 
созылып жатқан аумақтың нақ ортасында 
орналасқан өлі қала.
Бұл аймақтағы елді мекендердің көпшілігі 
кезінде қауіпсіз жерге көшірілген. Деген-
мен мұнда 15 000-ға жуық адам тұрады 
немесе жұмыс жасайды. Жоғары жалақы 
алатын олар электр станциясының бүгінгі 
күнге дейін жұмыс істеп тұрған блогында, 
қала әкімшілігінде, милицияда немесе 
ғылыми-зерттеу мекемелерінде қызмет 
етеді. 
Припять – сонымен қатар электростанция-
ның жанынан өтіп, Днепрге құятын, бүгінгі 
күні аймақ тұрғындарын әлі де балықпен 
қамтамасыз етіп тұрған өзеннің аты.
«Припять» фильмі тамақ жеуге, сусын 
ішуге және желді күні шаңды ауасын 
жұтуға болмайтын жасанды шағын әлемде 
күнелту туралы баяндайды. Адамның сезім 
мүшелерінің қабілеттілігі радиоактивті сәу-
леленуді қабылдай алмайтындықтан бұл 
кеңеске кім құлақ ассын?



Математика всегда наводила на вас 
скуку! И вы всегда считали, что быть 
полным нулем в математике – это не-
избежность. Короче, вы ее всегда нена-
видели!
Можно было бы просто от нее отмах-
нуться, если бы она не заняла такое 
важное место в нашем обществе: Apple, 
Google, Goldman Sachs - это просто-
напросто алгоритмы и математические 
формулы.
Как так получилось, что к математике 
потерян интерес в то время, как она 
правит миром?
Фильм «Как я ненавидел математику»  
предлагает зрителю совершить путеше-
ствие по всему миру в компании вели-
ких математиков, в том числе и Седрика 
Виллани (лауреата Филдсовской пре-
мии в 2010 году), повествуя о том, как 
математика изменила наш мир к лучше-
му... а иногда и к худшему.
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как я НеНавидел 
математику
17.05. – 19:00

Comment j'ai détesté les maths
Франция 2012
Режиссер: Оливье Пэйон
Ұзақтығы/продолжительность: 103 мин.

Математика сізді әрқашан зеріктіретін! 
Сіз математиканы мүлде түсінбеу – ол 
айқын шарасыздық деп ойлайтынсыз. 
Қысқасы, сіз оны әрқашан жек көрдіңіз!
Математика қоғамда өте маңызды рөл 
атқармаса, одан бас тарта салуға болар 
еді: бірақ Apple, Google, Goldman Sachs 
– мұның барлығы да тұнып тұрған алго-
ритмдер мен математикалық формула-
лар. 
Бүкіл әлемді билеп тұрған математикаға 
деген қызығушылық неге төмен?
«Математика пәнін қалай жек көргенім 
туралы» фильмі көрерменді ұлы ма-
тематиктермен, соның ішінде Седрик 
Вилланимен (Филдс сыйлығының 2010 
жылғы лауреаты) бірге әлемді шарлауға 
шақырады. Бұл саяхат барысында 
математиканың дүниені жақсы жағына, 
ал кейде тіпті жаман жағына қарай 
қалай өзгерткені жайында біле аласыз. 



Фильм описывает поколение, чьи жизни 
остановились 22 июля 2011 года. Сана, 
Генрик, Хокон и Юханне представляют 
четыре различные молодежные поли-
тические партии. Они находятся в про-
цессе подготовки к избирательной кам-
пании с интенсивным дискуссионным 
тренингом. Сана нервничает перед ее 
первыми дебатами, Генрик устал от за-
щиты себя от радикальной молодежи, 
Хокон баллотируется на местных выбо-
рах, а Юханне собирается уйти из дис-
куссионной команды. 21 июля Юханне 
плывет на пароме в молодежный лет-
ний лагерь Рабочей партии на остров 
Утёйа. Съемочная группа остается с 
ней до утра 22, затем они возвращают-
ся в Осло, чтобы встретиться с Саной. 
Они находятся с Саной в центре Осло, 
когда взрывается бомба.
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Смелые СердЦа
18.05. – 19:00

Til ungdommen
Норвегия 2012
Режиссер: Кари Анне Мо
Ұзақтығы/продолжительность: 118 мин.

Фильм өмірі 2011 жылдың 22 маусы-
мында тоқтаған ұрпақ туралы баян-
дайды. Сана, Генрик, Хокон және 
Юханне төртеуі – жастардың төрт түрлі 
саяси партиясының өкілдері. Олар 
сайлау науқаны аясындағы қарқынды 
пікірталасқа дайындық үстінде. Сана 
өзінің алғашқы жарыссөзінің алдында 
қобалжуда, Генрик өзін радикальды 
жастардан қорғаудан шаршаған, Хо-
кон жергілікті сайлауға түспекші, ал 
Юханне пікірталастық топтан кетуге бел 
байлайды. 21 маусымда Юханне сал-
мен Жұмысшылар Партиясының Утёйа 
аралында орналасқан жазғы лагеріне 
жолға шығады. Фильм түсіретін топ 22 
маусымның таңы  атқанша онымен бірге 
болады. Одан соң олар Санамен кезде-
су үшін Ослоға қайтып оралады. Бомба 
жарылған кезде олар Санамен бірге 
Ослоның  орталығында еді.    



«Даже если я всё потеряю» – написал 
Арво Пярт в своей рабочей тетради. 
«Рабочей тетрадью» он называет свой 
дневник.  В течение десятилетий, ра-
ботая над музыкальными текстами, он 
заполнял свои рабочие тетради разны-
ми размышлениями, моментами горя и 
радости, открытиями, тревогами и опы-
том - всем тем, что можно назвать вну-
тренней жизнью творца. В своем филь-
ме Арво Пярт совместно с музыковедом 
Иммо Михкельсон расшифровывают 
записи этих тетрадей, всю динамику и 
атмосферу поисков композитора. Есть 
вещи, которые непонятны, но и есть 
много поучительного. Каждая запись 
пробуждает мысли, воспоминания и от-
крытия. В этих записях можно увидеть, 
как человек ищет свой путь, и понять, 
что путь может быть узким. В фильме 
очень много домашнего видео, на кото-
ром можно увидеть, что Арво Пярт был 
трудолюбивым композитором, а также 
заботливым и добродушным мужем, от-
цом и дедушкой.   

«Егер мен бәрін жоғалтсам да» деп жа-
зады Арво Пярт өзінің жұмыс дәптеріне. 
«Жұмыс дәптері» деп ол өзінің күнделігін 
атайды. Музыкалық материал мен 
жұмыс істеген ондаған жылдар бойы 
ол өзінің жұмыс дәптерлеріне әр түрлі 
ой толғауларын түсіріп, қайғы мен 
қуанышқа толы сәттері, жаңалықтары, 
үрейлері мен тәжірибелері тура-
лы жазып отырған. Оның барлығын 
туындыгердің ішкі дүниесі деп тануға 
болады. Бұл фильмде Арво Пярт музы-
катанушы Иммо Михкельсонмен бірге 
сол жұмыс дәптерлеріндегі жазбаларын, 
сазгер ізденістерінің бар серпіні мен ат-
мосферасын саралайды. Онда түсініксіз 
нәрселер де бар, бірақ алатын ғибрат та 
көп. Әр жазба ойларға, естеліктер мен 
жаңалықтарға жетелейді. Жазбалардан 
адам өз жолын қалай іздейтінін және 
сонымен қатар ол жолдың тар болуы 
әбден мүмкін екендігін көруге болады. 
Фильмде Арво Пярттың еңбекқор саз-
гер әрі қамқор да ақкөңіл жар, әке және 
ата болғандығын көрсететін отбасылық 
видеолар көп қолданылған.  

арво пярт – 
даЖе еСли я вСе потеряЮ
19.05 – 17:00

Arvo Pärt - isegi kui ma kõik kaotan
Эстония 2015
Режиссер: Дориан Супин
Ұзақтығы/продолжительность: 90 мин.  
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Фильм проливает свет на мир, в котором 
жила Эми, через автобиографические 
тексты ее песен, видео из личных архи-
вов семьи и друзей, а также интервью 
близких людей и коллег. На протяжении 
долгого времени велись поиски и сбор 
уникального материала для картины. В 
фильме прозвучат неизвестные ранее 
треки и появятся кадры с пленок, на ко-
торых юная Эми в окружении друзей ис-
полняет свои первые песни. Режиссер 
собрал около сотни аудиоинтервью в 
ближнем кругу певицы.

Фильм әншінің әндеріндегі өмірбаяндық 
мәтіндер, отбасы мен достарында 
сақталған жеке видеолар, сонымен 
қатар жақындары мен әріптестерімен 
жасалған сұқбаттардың көмегі арқылы 
Эми өмір сүрген әлем туралы баян-
дайды. Туынды үшін қолданылған 
бірегей материал ұзақ жылдар бойы 
іздестіріліп, жиналған. Фильмде бұған 
дейін беймәлім болған тректерді 
тыңдап, достарының арасында өзінің 
ең алғашқы әндерін орындаған жас 
Эмиді көруге болады. Режиссер әншінің 
жақындарынан жүзге жуық аудиосұқбат 
жинаған.

Эми
20.05. – 19:00

Amy
Ұлыбритания/АҚШ 2015
Режиссер: Азиф Кападиа
Ұзақтығы/продолжительность: 
127 мин.  
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В течение 2014 года Ассоциация Nexos 
при поддержке МИД РК осуществляла 
съемки документального фильма «За-
бытые в Караганде», который получил 
премию в номинации «Лучший европей-
ский документальный фильм» и золотую 
награду кинофестиваля в Джакарте. До 
этого картина «Забытые в Караганде» 
стала лучшим документальным филь-
мом 2014 года, получив бриллиантовую 
награду California Film Awards.
Отправной точкой для съемок фильма 
стала передача в сентябре 2013 года 
Президентом Республики Казахстан 
Нурсултаном Назарбаевым Председа-
телю Правительства Испании Мариано 
Рахою 152 архивных дел испанцев - 
заключенных Карлага. Казахстан стал 
первой страной бывшего СССР, которая 
осуществила официальную передачу 
архивных документов Испании.
В фильме отражены свидетельства 
очевидцев, а также обстоятельства, по-
влекшие за собой нахождение их соот-
ечественников в Карлаге, которые были 
не  известны до сих пор большинству 
испанцев.
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ЗаБытые в карагаНде
21.05. – 15:00

Los olvidados de Karaganda
Испания/Қазақстан 2014
Режиссер: Энрико Гаспар Родригес
Ұзақтығы/продолжительность: 59 мин.  

Nexos қауымдастығы ҚР Сыртқы істер 
министрлігінің қолдауымен 2014 жылы 
түсірген «Қарағандыда ұмытылғандар» 
фильмі «үздік еуропалық деректі 
фильм» номинациясы бойынша жүлдеге 
және Джакартада кинофестивалінің ал-
тын сыйлығына ие болды. Оның алдын-
да фильм California Film Awards гауһар 
сыйлығын жеңіп алып, 2014 жылдың 
үздік деректі фильмі атанған еді. 
2013 жылдың қыркүйегінде Қазақстан 
Республикасының Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың Испания Үкіметінің 
Төрағасы Мариано Рахойға Карлаг-
та қамауда болған испандықтарға 
қатысты 152 мұрағаттық құжаттарды 
табыстауы фильмді түсіруге түрткі бол-
ды. Қазақстан – бұрынғы Кеңес Одағы 
елдерінің ішінде бірінші болып мұрағат 
құжаттарын Испанияға ресми түрде 
тапсырған ел. 
Туындыда азап абақтысынан тірі 
қалғандардың сұқбаттары мен олардың 
отандастарының Карлагта қамалуына 
себеп болған жағдайлар туралы баян-
далады. Олар – испандықтардың көбіне 
беймәлім жағдайлар. 



Фильм является аллегорией, приближаю-
щей историю Восточной Европы с «кроли-
чьей» перспективы. С виду – это история 
Берлинской стены, символа Холодной 
войны. В реальности фильм поднимает 
значительно более широкую проблему то-
талитаризма. Вот кролики остаются закры-
тыми на земляной полосе между стенами, 
отделяющими Берлин социалистический 
от западного. Символ затруднительного 
положения здесь предопределен, стано-
вясь основой безопасности и покоя. Кро-
лики – вместо тюрьмы – находятся в раю, 
они не обязаны ничего делать, ни о чем 
волноваться. Может, у них нет выбора, но 
все, что нужно для жизни, есть на расстоя-
нии вытянутой руки. Но рай быстро стано-
вится хуже ада. Порядок – это состояние 
неоживленной материи, это неподвиж-
ность и смерть. Жизнь – это хаос, лотерея, 
полная опасности, в чем кролики убедятся 
после упадка стены. Поэтому, кто по соб-
ственной воле этого хочет, тот заслужи-
вает уничтожения, проводимого с полной 
беспощадностью. Это звучит страшно, 
правда? А теперь представим себе, что в 
такой ситуации  оказались не только кро-
лики, что именно так жили с восточной 
стороны железного занавеса…
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кролик по-БерлиНСки
21.05. – 19:00

Królik po Berlińsku
Польша/Германия 2009
Режиссер: Бартош Конопка
Ұзақтығы/продолжительность: 52 мин. 

Бұл фильм – Шығыс Еуропа тарихын 
«қояндық» көзқарас арқылы көрсететін ал-
легория. Бір қарағанда бұл – қырғи қабақ 
соғыстың белгісі болып табылатын Берлин 
қабырғасының тарихы. Іс жүзінде фильм 
анағұрлым күрделірек тоталитаризм 
мәселесін көтереді. Міне, үй қояндары 
социалистік Берлин мен батыс Берлинді 
бөліп тұрған екі қабырғаның ортасындағы 
жерде қалып қалды. Бұл жер бір қарағанда 
қауіпсіз әрі тыныш сияқты көрінгенімен, 
жағдайдың оңай болмайтындығы алдын-
ала түсінікті. Үй қояндары түрме емес, 
жәннатта, олар ештеңе істеуге міндетті 
емес, ешнәрсені уайымдамайды. Бәлкім 
оларда таңдау мүмкіншілігі жоқ шығар, 
бірақ өмір сүруге қажеттінің бәрі қол жетер 
жерде. Бірақ жәннат тез арада тозақтан да 
төзгісіз болып шыға келеді. Тәртіп – сыл-
быр материяның күйі, ол әрекетсіздік пен 
өлімді білдіреді. Өмір деген хаос, қауіп-
қатерге толы лотерея, бұған үй қояндары 
қабырға құлағаннан кейін көз жеткізеді. 
Сондықтан кім де кім осыны өз еркімен 
қаласа, соның көзі аяусыз түрде құртылуға 
лайық. Қорқынышты естіледі, солай емес 
пе? Ал енді бұл жағдайда тек үй қояндары 
ғана қалмағаны туралы ойланайық. Темір 
перденің шығыс жағында өмір тура солай 
өтіп жатты...
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