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(Hiroshima, rakastettuni)
1959 • draama • 92min • K16 • liput 6 e
Ohjaaja: Alain Resnais

Ranskalainen näyttelijätär viimeistelee rauhaa käsittelevää elokuvaa Hi-
roshimassa. Siellä hän tapaa japanilaisen arkkitehdin, josta tulee hänen 
rakastajansa, mutta myös uskottunsa. Mies puhuu hänelle elämästään ja 
toistaa usein lausetta: ”Sinä et ole nähnyt mitään Hiroshimasta”. Näyt-
telijätär kertoo miehelle nuoruudestaan Neversin kaupungissa toisen 
maailmansodan aikana, rakkaudestaan saksalaiseen sotilaaseen ja siitä 
nöyryytyksestä, jota hän joutui kärsimään saksalaismiehityksen (1944-
1945) aikana.

Elokuva pohjautuu kirjailija Marguerite Durasin käsikirjoitukseen. Se oli 
yksi niistä elokuvista, jotka olivat aloittamassa ranskalaisen elokuvan 
uutta aaltoa. Vuonna 1979 elokuva pääsi mukaan suomalaiskriitikoiden 
sadan tärkeimmän elokuvan listalle ja vuonna 2018 BBC:n kansainvälinen 
asiantuntijaraati äänesti sen kaikkien aikojen sadan parhaan ei-englan-
ninkielisen elokuvan joukkoon.

HIRosHIMA Mon AMouR 
la 21.3. klo 13.00 sali 2

INSTITUT FRANçAIS JA ELOKUVA

Institut français on Ranskan ulkoministeriön alainen toimija, 
joka vastaa kulttuuriyhteistyöstä Ranskan ulkopuolella. sen 
tehtävänä on edistää kulttuurivaihtoa, sekä Ranskan kielen, 
kirjallisuuden ja tieteen leviämistä maailmanlaajuisesti. 
suomessa on oma edustuksensa: Institut français de Finlan-
de / Ranskan instituutti suomessa.

Institut français tukee unifrance Films -vientitoimiston rin-
nalla ranskalaisen elokuvan kansainvälistä ei-kaupallista 
levitystä ja edistää ranskalaisten elokuva-ammattilaisten 
näkyvyyttä maailmalla. Institut français tukee myös muiden 
maanosien elokuvatuotantoa Cannes’n elokuvafestivaalin 
Cinémas du Monde -paviljongin, Cinémathèque Afrique 
-elokuva-arkiston ja yhdessä CnC:n kanssa hallinnoidun 
Fonds sud Cinéma -rahoitusohjelman kautta.

ELOKUVATEATTERIKESKUS TApIO
Kauppakatu 27 •  Joensuu 

Järjestäjät: 

Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys ry

Joensuun suomalais-ranskalainen yhdistys ry  
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2018 • draamakomedia • K12 • 101min • englanninkielinen tekstitys • liput 6 e  
Ohjaaja: Alex Lutz

Gauthier on nuori toimittaja, joka saa tietää äidiltään, että olisi kuuluisan ranska-
laisen varieteetaitelilijan Guy Jamet’n avioton lapsi. Tällä oli kulta-aikansa 60- ja 
90 -lukujen välillä. Guy Jamet on parhaillaan julkaisemassa uudelleen albuminsa 
ja järjestelee kiertuettaan. Gauthier päättää seurata kameroineen taiteilijan arki-
elämää ja konsertteja tehdäkseen hänestä dokumentin.

Elokuva on saanut useita palkintoja, mm. parhaan miesnäyttelijän (Alex Lutz) ja 
parhaan alkuperäisen musiikin (Vincent Blanchard, Romain Greffe) César-palkinnot.

(Onnen maa)
1993 • komedia/comédie • 60min • K7 
tekstitys ranskaksi/sous-titré en français • liput 6 e
Ohjaaja: Markku Pölönen

L’année dernière à l’occasion de la Semaine du film français le réalisateur Markku 
Pölönen a offert à l’Association franco- finlandaise de Joensuu une copie rare de 
son premier film « Pays du bonheur » (Onnen maa) sous-titré en français. C’est une 
comédie nostalgique chauffée par la musique du tango finlandais d’un été du début 
des années soixante en Carélie du Nord et les évènements marquants sont vus à 
travers les yeux d’un petit garçon. Ce premier film réalisé par Markku Pölönen a reçu 
plusieurs prix et c’était le meilleur film de l’année 1994 en Finlande.

Viime vuonna ranskalaisen elokuvaviikon yhteydessä ohjaaja Markku Pölönen lah-
joitti Joensuun suomalais-ranskalaiselle yhdistykselle harvinaisen ranskaksi teks-
titetyn filmikopion ensimmäisestä elokuvastaan ”Onnen maa”. Tämän nostalgisen 
komedian tapahtumat sijoittuvat 1960-luvun alun kesään Pohjois-Karjalassa suoma-
laisen tangon siivittämänä. Tapahtumia seurataan pienen pojan silmin. Elokuva on 
saanut useita palkintoja ja valittiin vuoden parhaimmaksi elokuvaksi vuonna 1994.

(Kaikki elämän aamut)
1991 • draama, elämäkerta- ja musiikkielokuva • 115min • K7 
suomenkielinen tekstitys • liput 6 e
Ohjaaja: Alain Corneau

Tämä musiikkielokuva perustuu kirjailija Pascal Quignardin samannimiseen teok-
seen kahdesta 1600-luvulla eläneestä barokkisäveltäjästä. Elämänsä loppupuo-
lella Ludvig XIV:n maineikas viola da gamban soittaja Marin Marais (Gérard Dé-
pardieu) muistelee oppiaikaansa kuuluisan viola de gamban taiturin, oppi-isänsä 
Jean de Sainte Colomben (Jean-Pierre Marielle) kanssa. Nuoren Marin Marais’n 
roolissa nähdään Guillaume Dépardieu. Monsieur de Sainte Colombe on ankara 
ja tinkimätön opettaja ja kahden tyttären isä. Marin oppii pyhän soittimen salai-
suuksia, mutta hänen täytyy myös valita uran ja rakkauden välillä. Valinnalla on 
kohtalokkaita seurauksia.

Elokuva on saanut Ranskassa peräti seitsemän César-palkintoa. Se on palkittu 
myös Berliinissä Kultaisella karhulla ja Yhdysvalloissa Golden Globella.

Tous Les MATIns 
Du MonDe 
ma 16.3. klo 16.30 sali 2

ke 18.3. klo 16.30 sali 2
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to 19.3. klo 16.30 sali 2
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(Mahdoton rakkaus)
2018 • draama • 135 min • K12 • englanninkielinen tekstitys • liput 6 e
Ohjaaja: Catherine Corsini

Eletään 50-luvun loppua Châteauroux’ssa. Nuori vaatimaton toimistovirkailija 
Rachel (Virginie Efira) rakastuu Philippeen (Niels Scneider), joka on upea, kulttuu-
rista kiinnostunut nuorimies porvarisperheestä. Tästä intohimoisesta, mutta lyhy-
estä suhteesta syntyy pieni tytär Chantal. Philippe kieltäytyy menemästä naimisiin 
sosiaaliluokkaansa kuulumattoman kanssa. Rachelin on kasvatettava tyttärensä 
yksin Rachel on onnellinen tyttärestään ja hän taistelee yli kymmenen vuotta sen 
puolesta, että Philippe antaisi sukunimensä tyttärelleen. Taistelu rikkoo Rachelin ja 
Chantalin elämän, kun totuus vihdoin paljastuu...

Perustuu Christine Angot’n samannimiseen romaaniin (2015)

2017 • draama, • 91min • K16 • englanninkielinen tekstitys • vapaa pääsy!
Ohjaaja: Philippe Faucon

Senegalilainen Amin (Moustapha Mbengue) on tullut töihin Ranskaan yhdeksän 
vuotta sitten jättäen kotimaahan vaimonsa Aïchan (Marème N’Diaye) ja heidän 
kolme lastaan. Hän viettää Ranskassa yksinäistä elämää, jonka hän jakaa maja-
paikkansa ja työnsä välillä. Aîcha näkee miestään muutaman kerran vuodessa 
viikon tai pari kerrallaan ja hyväksyy tämän pakkotilanteen. Amin lähettää ansait-
semansa rahat Senegaliin elättääkseen perhettään. Eräänä päivänä Amin tapaa 
Gabriellen (Emmanuelle Devos) ja heidän välilleen syntyy suhde, mikä mutkistaa 
tilannetta entisestään.

un AMouR 
IMPossIBLe  
ti 17.3. klo 16.30 sali 2

(Erityiset) 
2019 • komedia • 115min • K12 • suomenkielinen tekstitys • liput 11 e
Ohjaaja: Eric Toledano, Olivier Nakache

Bruno (Vincent Cassel) työskentelee vaikeasti autististen ja Malik (Reda Kateb) 
hankalissa oloissa elävien nuorten kanssa. Kahden yhdistyksensä voimalla he kou-
luttavat vaikeista oloista lähtöisin olevia nuoria auttamaan näitä erityisiä autistisia 
tapauksia ja sopeuttamaan heitä yhteiskuntaan. Virallisesti Bruno ja Malik eivät toi-
mi tarkalleen Ranskan lainsäädännön mukaisesti ja niinpä eräänä päivänä he saavat 
vieraakseen sosiaalihuollon tarkastajat.

Elokuvan ohjaajat Eric Toledano ja Olivier Nakache ovat tulleet tunnetuksi maailmal-
la lempeän huumorin elokuvalla Koskemattomat. Erityiset on ehdolla useissa tämän 
vuoden César-kategorioissa. Kuten Koskemattomat, myös Erityiset on tositapahtu-
miin perustuva tarina ystävyyden merkityksestä. Tarinan innoittajina ovat toimineet 
ranskalaiset Stephane Benhamou ja Daoud Tatou, jotka ystävystyivät työskennelles-
sään vaikeasti autististen parisssa.
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