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Проект

Алматыдағы Еуропалық мәдениет институттарының қоғамдастығы 
(EUNIC Алматы) Еуропалық кино уикендін өткізеді. Апталық аясында 
Венгрия, Германия, Ұлыбритания, Франция қатарлы 4 ел көрермен 
қауымға өз фильмдерін ұсынады. Фильмдер түпнұсқа тілде және 
орыс тіліндегі субтитрмен көрсетіледі.
Ұйымдастырушылар: Британдық Кеңес, Қазақстан Гёте-Институты, 
Алматы Француз Альянсы, Мажарстан Бас консулдығы, Clique Fest.
Билет құны: 1200 теңге

Сообщество европейских институтов культуры в Алматы (EUNIC 
Алматы) проводит Уикенд Европейского кино. В рамках уикенда 
представят свои фильмы 4 страны: Великобритания, Венгрия, 
Германия и Франция. Фильмы демонстрируются на языке оригинала 
с субтитрами на русском языке. 
Организаторы: Британский Совет, Гёте-Институт Казахстан, 
Французский Альянс Алматы, Генеральное консульство Венгрии, 
Clique Fest.
Стоимость билета: 1200 тенге

EUNIC

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, межкультурного диалога и развития. Более подробную 
информацию Вы найдете на сайте www.eunic-online.eu

Clique Fest

Clique Fest - Наргиз Шукенова және Борис Байков 2014 жылы негізін 
қалаған Қазақстандағы алғашқы тәуелсіз кинофестиваль. Clique-тің 
басты мақсаты – сапалы кинокөрсетілім. Авторлар бұл анықтамаға 
кинокартинаның техникалық қырларын ғана емес, сонымен қатар 
оның өзектілігі мен өзіндік ерекшелігін, фильмді фестивальдің әр 
кезеңінде таныстырып отыруды және оны кездейсоқ емес, өзіне 
лайық көрермен қауымға ұсынуды да жатқызады. Кинофестиваль 
туралы толығырақ ақпаратты www.clique.kz сайтынан алуға болады.

Clique Fest - первый независимый кинофестиваль в Казахстане, 
созданный Наргиз Шукеновой и Борисом Байковым в 2014 году. 
Главная задача Clique - качественный кинопоказ. В это определение 
авторы вкладывают не только техническую составляющую, но и 
актуальность и эксклюзивность картины, ее представление на каждом 
этапе продвижения фестиваля и подачу правильной, а не случайной 
для нее аудитории. Больше на www.clique.kz





Матанги/Майя/M.I.A.

 Matangi/Maya/M.I.A

Матанги/Майя/M.I.A.

Музыкалық супержұлдыз M.I.A. есімі шын 
мәнісінде Матанги Арулпрагасам және ол 
Шри-Ланканың тумасы. Википедияда оның 
әкесінің революциялық қызметіне арналған 
жеке парағы бар және қызының номинаци-
ялар мен марапаттарға арналған жеке па-
рағы бар (MTV Оскар сыйлығына ұсынған). 
Концерттердің, бэкстейдждердің, бұрын 
шығарылмаған  хоум-бейнелердің және 
миллиондаған рет қаралған клиптердің жеті 
мың сағаттық жазбалары Санденсте ма-
рапат ұтып алған және әлем бойынша та-
нымал болған, драйвқа толы бір фильмде 
шоғырланды. Еуропалық кино уикенді аясын-
да ТМД үшін премьерасы өтеді.

Музыкальную суперзвезду M.I.A. на самом 
деле зовут Матанги Арулпрагасам и она ро-
дом из Шри-Ланки. У ее отца есть отдельная 
страница в Википедии, посвященная его ре-
волюционной деятельности, а у нее - с но-
минациями и призами (от MTV до Оскара). 
Семь тысяч часов записей концертов, бэк-
стейджей, не выпущенных ранее хоум-ви-
део и клипов с миллионами просмотров со-
браны в один неистово драйвовый фильм, 
уже выигравший Приз в Санденс и громко 
шествующий по всему миру. В рамках Уи-
кенда Европейского кино состоится его пре-
мьера для СНГ.

Ұлыбритания
жылы: 2018
режиссері: Стивен Лавридж
жанры: деректі фильм
хронометражы: 95 минут

Великобритания
год: 2018
режиссер: Стивен Лавридж
жанр: документальный
хронометраж: 95 минут
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Қатарлар арасында Между рядами

Неміс киносының екі жас жұлдызы Сан-
дра Хюллер («Тони Эрдманн») мен Франц 
Роговский («Хэппи-энд», Михаэль Ханеке) 
қала шетіндегі үлкен супермаркеттің сөре-
лері арасында кездеседі. Әйел тұрмыста, 
ал жігіттің бұрын заңға қайшы келген істері 
болған. Бірақ олардың арасында кез келген 
тосқауылға төтеп бере алардай үлкен сезім 
туады. Бұл картина Берлинале 2018 фести-
валінде көрерменнің де, сыншылардың да 
көңілінен қатар шыға білді. Еуропалық кино 
уикенді аясында қазақстандық премьерасы      
өтеді.

Две главные молодые звезды немецкого 
кино - Сандра Хюллер («Тони Эрдманн») 
и Франц Роговский («Хэппи-энд» Михаэля 
Ханеке) - встречаются между стеллажами 
большого супермаркета на окраине горо-
да. У нее есть муж, а у него в прошлом - 
проблемы с законом, но между ними вспы-
хивает что-то, что сможет преодолеть любые 
препятствия. Редкий случай, когда картина 
становится фаворитом  одновременно и 
публики и критиков на Берлинале 2018, а в 
рамках Уикенда Европейского кино состо-
ится ее премьера в Казахстане. 

Германия
жылы: 2018
режиссері: Томас Штубер
жанры: мелодрама
хронометражы: 125 минут

Германия
год: 2018
режиссер: Томас Штубер
жанр: мелодрама
хронометраж: 125 минут
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Күн сәулесін кіргіз Впусти солнце

Некесі бұзылған, бірақ әлі күнге дейін ма-
хаббат сезіміне кенелгісі келетін суретші 
әйел Жюльет Биноштың өмірін Клер Дени 
өз камерасымен қадағалап жүр. Бұл оқиға 
- кейде феминисттік, кейде нәзік, кейде 
мұңды болып көрінеді, бірақ оның түп негізін-
де әйелге тән биязылық және париждік рух 
бар оқиға жатыр. Канныда режиссерлерге 
арнап өткізілген екі апталық бағдарлама-
ның фильм-жаңалығы, Қазақстанда алғаш 
рет Еуропалық кино уикенді аясында көр-
сетілетін болады.

Камера Клер Дени следит за героиней Жю-
льет Бинош, художницей, чей брак развалил-
ся, но она по-прежнему ищет настоящую 
любовь. Местами феминистическая, ме-
стами нежная, местами грустная, но в осно-
ве своей очень женственная и парижская по 
духу история. Фильм-открытие программы 
Двухнедельник режиссеров в Каннах, впер-
вые в Казахстане будет показан в рамках 
Уикенда Европейского кино.

Франция, Бельгия
жылы: 2017
режиссері: Клер Дени
жанры: мелодрама
хронометражы: 94 минут

Франция, Бельгия 
год: 2017
режиссер: Клер Дени
жанр: мелодрама
хронометраж: 94 минуты
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Юпитердің жерсерігі Спутник Юпитера

Дәрігер Штерн (Мераб Нинидзе) Венгрия 
шекарасынан өтіп үлгерген босқындар-
ды қабылдайды. Олардың бірінің керемет 
қасиеті бар екенін байқайды – Ариан ұша 
алады екен. Арсыз дәрігер аңқау жігіттің осы 
керемет қабілетінің арқасында көп ақша 
табу үшін жоспар ойлап табады, бірақ 
ол өзін не күтіп тұрғанын елестете алмай-
ды, ал бөлмелер мен орынжайлар ауда-
рылып-төңкерілетін осы оқиғаның ғаламат 
ауқымын көрерменнің де болжауы қиын бо-
лады. Фильм 2017 жылы Канны киносайысын-
да жарысқа түсті, ал Еуропалық кино уикенді 
аясында қазақстандық премьерасы өтеді.

Доктор Штерн (Мераб Нинидзе) принимает 
беженцев, успевших пересечь границу Вен-
грии. У одного из них он обнаруживает неве-
роятную способность - Ариан умеет летать. 
Циничный врач тут же придумывает план, 
как заработать на чудотворных умениях до-
верчивого парня, но даже не представляет 
себе, что его ждет, а зритель вряд ли может 
представить себе эпический размах этой 
истории, в которой комнаты и помещения 
буквально переворачиваются вверх дном. 
Фильм соревновался в Каннском конкурсе 
2017 года, а в рамках Уикенда Европейского 
кино состоится его казахстанская премье-
ра.

Венгрия, Германия, Франция
жылы: 2017
режиссері: Корнел Мундруцо
жанры: фантастика, драма, триллер
хронометражы: 129 минут

Венгрия, Германия, Франция
год: 2017
режиссер: Корнел Мундруцо
жанр: фантастика, драма, триллер
хронометраж: 129 минут
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«Арман» киноорталығы 
Фильмдер түпнұсқа тілде және орыс 

тіліндегі субтитрмен көрсетіледі.
Билет құны: 1200 теңге

Киноцентр «Арман» 
Фильмы демонстрируются на языке 

оригинала с субтитрами на русском языке. 
Стоимость билета: 1200 тенге

24.05 - 20.00
Матанги/Майя/M.I.A

Көк зал/Синий зал

25.05 - 20.00
Күн сәулесін кіргіз

Впусти солнце

Көк зал/Синий зал

27.05 - 19.30
Юпитердің жерсерігі 

Спутник Юпитера

Көк зал/Синий зал

26.05 - 19.30
Қатарлар арасында 

Между рядами

Көк зал/Синий зал


