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HIGHLIGHTS
CINE GOLD (SALA 2)

PIAȚA HUET

CINE GOLD (SALA 4)

NUNȚI, BOTEZURI,
ÎNMORMÂNTĂRI

Joi, 7 iulie, 18:15

Sâmbătă, 9 iulie, 21:45

Vineri, 8 iulie, 18:00

MAIGRET

PATRICE LECONTE
FRANȚA, BELGIA | 89’

PREMIERĂ /
PROIECȚIE CU INVITAȚI

HABERMANN MARKT

HABERMANN MARKT

OPERAȚIUNEA
MINCEMEAT

ORICE, ORIUNDE,
ORICÂND

Joi, 7 iulie, 21:45

PREMIERĂ

(OPERATION MINCEMEAT)
JOHN MADDEN
MAREA BRITANIE | 128’

Sâmbătă, 9 iulie, 21:45

PREMIERĂ

HABERMANN MARKT

(EVERYTHING EVERYWHERE
ALL AT ONCE)
DAN KWAN, DANIEL SCHEINERT
SUA | 140’

CINE GOLD (SALA 4)

Vineri, 8 iulie, 21:45

Sâmbătă, 9 iulie, 20:00
Duminică, 10 iulie, 15:00

METRONOM

BESTIILE

ALEXANDRU BELC
ROMÂNIA | 102’
PREMIUL PENRU REGIE,
CANNES, 2022 /
PROIECȚIE CU INVITAȚI

(WEDDINGS, CHRISTENINGS
AND FUNERALS)
ALEXANDRU LUSTIG
ROMÂNIA | 121’

PREMIERĂ

(THE BEASTS)
RODRIGO SOROGOYEN
SPANIA | 139’

BILETELE PE: T I F F .EVE NTBO O K.RO | TIFF O FFICIAL APP | SIBIU.TIFF.RO
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toate filmele de la a la z
all films from a to z
preotului din oraș. Femeia începe o relație
amoroasă cu Iuliu, un elev de 16 ani cu un trecut
tumultuos, dar relaţia ilicită devine tot mai
periculoasă, mai ales când adolescentul începe să se
spovedească preotului.

A

Ecaterina, a high school Religion Education teacher
and wife of the town priest, gets involved with
Iuliu, a 16-year-old student with a troubled past.
Iuliu’s infatuation turns increasingly dangerous
when he starts confessing his sins to the priest.

ALCARRÀS
Alcarràs | Spania-Italia, 2021 | 120'
R. Carla Simón. Cu: Jordi Pujol Dolcet,
Anna Otín, Berta Pipó.
Din moşi-strămoşi, familia Solé îşi petrece vara
culegând piersici în livada din sătucul spaniol
Alcarràs. Dar recolta din acest an ar putea fi ultima,
pentru că familia riscă evacuarea după ce noul
proprietar al terenului plănuieşte să taie piersicii
şi să monteze în loc panouri solare... Ursul de Aur
anul acesta la festivalul de la Berlin!
As far as they can remember, the Solés have spent
every summer picking the peaches from their
orchard in Alcarràs, a small village in Spain. But this
year’s crop could be their last, as they face eviction.
The new plans for the land include cutting down the
peach trees and installing solar panels... Winner of
this year's Berlinale Golden Bear!

B
BALAUR
A Higher Law | România-Germania-Serbia,
2021 | 123'
R. Octav Chelaru. Cu: Mălina Manovici,
Alexandru Papadopol, Sergiu Smerea.
Ecaterina este profesoară de religie și soția

BESTIILE
Beasts/As Bestas | Spania-Franţa, 2022 | 139'
R. Rodrigo Sorogoyen. Cu: Denis Ménochet,
Marina Foïs, Luis Zahera.
Vincent şi Olga sunt doi francezi stabiliţi de ani
buni într-un sat din provincial spaniolă Galicia.
Cuplul duce o viaţă liniştită, dar relaţia cu localnicii
nu este la fel de caldă pe cât şi-ar fi dorit. Refuzul
lor de a participa la implementarea unei ferme de
turbine eoliene va înrăutăţi curând lucrurile...
Vincent and Olga are a French couple who
settled long ago in a village from the interior of
Galicia. There they lead a quiet life, although their
coexistence with the locals is not as idyllic as they
wish. Their refusal to implement a wind farm
will soon accentuate the disagreements with the
neighbors.
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C
CAMPANIA
La Croisade/The Crusade | Franţa, 2021 | 67'
R. Louis Garrel. Cu: Laetitia Casta, Joseph
Engel, Louis Garrel.
Abel, Marianne şi fiul lor în vârstă de 13 ani,
Joseph, locuiesc în Paris. Viaţa lor are parte de o
aventură neaşteptată atunci când cei doi părinţi
descoperă că fiul le-a vândut obiecte de valoare
din casă pentru a finanţa împreună cu amicii un
misterios proiect verde în Africa. Vor salva ei oare
planeta?
Abel, Marianne and their 13-year-old son Joseph
live together in Paris. Their everyday existence
is thrown into turmoil when Abel and Marianne
discover that Joseph has secretly sold valuables
from the family home to finance a mysterious
ecological project he and his friends have in Africa.
They’re about to save the planet.

APERITIFF

CEL MAI TARE ŞEF
El buen patrón/The Good Boss | Spania, 2021 | 120'
R. Fernando León de Aranoa. Cu: Javier
Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor.
Blanco este carismaticul patron al unei mici fabrici
de familie. Afacerea merge ca pe roate, dar nu
e suficient: Blanco vrea neapărat un premiu de
excelenţă oferit de comunitatea locală! Exact când
totul trebuie să fie perfect, problemele apar ca
ciupercile după ploaie... Şase premii Goya, inclusiv
pentru Cel mai bun film, Cel mai bun regizor şi Cel
mai bun actor!
Blanco, the charismatic owner of a family-run
factory, is under pressure as he covets a local award
for business excellence. Everything needs to be
perfect! But the veneer of the perfect company
cracks as Blanco has to deal with more and more
issues that put his dream in danger... Six Goya
awards, including for Best Film, Best Director and
Best Actor!

CLUBUL ŞOMERILOR
El club del paro/The Unemployment Club | Spania,
2021 | 82'
R. David Marqués. Cu: Carlos Areces, Fernando
Tejero, Adrià Collado.
În fiecare dimineaţă, Fernando, Negro, Jesús şi
Benavente se întâlnesc la barul favorit, ca să bea
câteva halbe de bere şi să pună ţara la cale fix cum
le place, criticând cu ardoare orice şi pe oricine. Cei
patru au un lucru în comun: sunt toţi şomeri. Toţi,
cu excepţia unuia... Cel mai nou film al scenaristului
lui Campeones, filmul spaniol cu cele mai mari
încasări din 2018!

APERITIFF
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un film legendar şi îi vrea pe cei mai buni din
industrie. Renumita regizoare Lola Cuevas este
aleasă să regizeze, iar curând i se alătură doi actori
nemaipomenit de talentaţi şi cu ego-uri pe măsură.
Numai că Lola îi supune la probe din ce în ce mai
excentrice... Unul dintre cele mai amuzante filme
ale anului trecut!

Proiecția din Florești este precedată de
scurtmetrajul Părfect, filmat în Cluj-Napoca
(r. Răzvan Marinescu).
Each morning, whatever the day, Fernando, Negro,
Jesús and Benavente meet at a bar to have some
beers and fix the world their own way, by criticizing
and ranting against everything and everyone.
They have something in common: they are all
unemployed. Well, all but one... The newest film
of the writer of Champions, Spain's biggest hit in
2018! The screening in Florești is preceded by the
Cluj-Napoca-shot short film Parfect (d. Răzvan
Marinescu).

When a billionaire entrepreneur impulsively
decides to create an iconic movie, he demands the
best. Renowned filmmaker Lola Cuevas is recruited
to mastermind this ambitious endeavour and
completing the all-star team are two actors with
massive talent and even bigger egos. And when
Lola sets a series of increasingly eccentric trials for
them, chaos ensues. One of the funniest films of
2021!

COP SECRET
Cop Secret | Leynilögga, 2021 | 100'
R. Hannes Þór Halldórsson. Cu: Auðunn
Blöndal, Egill Einarsson, Sverrir Thór
Sverrisson.

COMPETIŢIA OFICIALĂ
Competencia oficial/Official Competition | SpaniaArgentina, 2021 | 114'
R. Mariano Cohn, Gastón Duprat. Cu: Penélope
Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martínez.
Un miliardar decide pe nepusă masă să producă

Bússi este un poliţist neîntrecut, gata să preia cele
mai grele cazuri. Deşi Bússi nu este încă pregătit săşi accepte sexualitatea, destinul îi oferă o surpriză:
se va îndrăgosti de noul său partener în timp ce
investighează un şir de jafuri de bănci. O inedită
comedie de acţiune islandeză cu poliţişti gay!
Bússi is a tough supercop, ready to tackle the
most difficult cases. Bússi is also in denial about
his sexuality and fate seems to have prepared a
sweet deal for him: he will fall in love with his
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new partner while investigating a string of bank
robberies. An Icelandic action comedy with gay
cops? Consider us sold!
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mai bun film anul trecut la festivalul de la Torino
este semnată de românul Tudor Vladimir Panduru!
After a worker is severely injured in their family
business, Kadir is forced into making a moral
decision, which will have an impact on his dreams,
his family and the life of the injured worker’s wife.
A winner of the Best Film Award at the Torino film
festival, this film was shot by Romanian director of
photography Tudor Vladimir Panduru!

CUT!
Coupez!/Final Cut | Franţa, 2022 | 112'
R. Michel Hazanavicius. Cu: Romain Duris,
Bérénice Bejo, Grégory Gadebois.
Într-o fabrică dezafectată sunt în plină desfăşurare
filmările la un horror cu buget mic. Fix în timpul
pregătirilor pentru cea mai dificilă scenă, filmarea
este întreruptă de zombi adevăraţi! Proiecţie la
TIFF imediat după premiera mondială de la Cannes!
In a disused factory, a Z-grade horror film shoot
is in full swing. During the preparation of a
particularly difficult shot, filming is disrupted by
an eruption of the real living dead. Film available at
TIFF only weeks after its Cannes world premiere!

D
DIN ZORI ŞI PÂNĂ-N ZORI
Between Two Dawns/İki Şafak Arasında | TurciaFranţa-România-Spania, 2021 | 91'
R. Selman Nacar. Cu: Mücahit Koçak, Nezaket
Erden, Burcu Gölgedar.
După ce un muncitor este rănit grav în timp ce lucra
pentru mica sa afacere, Kadir este nevoit să ia o
decizie dificilă, iar ea îi va afecta viitorul şi familia,
dar şi pe nevasta muncitorului rănit. Imaginea
acestui lungmetraj premiat cu trofeul pentru Cel

E
EDUCATIFF (14+)
EU SUNT ZLATAN
I Am Zlatan/Jag är Zlatan | Suedia-DanemarcaOlanda, 2021 | 102'
R. Jens Sjögren. Cu: Emmanuele Aita, Cedomir
Glisovic, David S. Lindgren.
Eu sunt Zlatan este povestea legendarului fotbalist
Zlatan Ibrahimovic, care a crescut într-o violentă
suburbie suedeză. Născut într-o familie de imigranţi
din Balcani, Zlatan s-a salvat din acel mediu dur
datorită calităţilor sale sportive, ajungând să joace
în cele mai importante cluburi de fotbal ale lumii...
I Am Zlatan is a coming-of-age story depicting
Zlatan Ibrahimovic's upbringing in a rough Swedish
suburb. Born to Balkan immigrants, football was
Zlatan's release in a tough environment where his
remarkable talent and self-reliance catapulted him
against all odds to the top of international football
competitions…
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EVENIMENTUL
L'événement/Happening | Franţa, 2021 | 100'
R. Audrey Diwan. Cu: Anamaria Vartolomei,
Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami.
Franţa, 1963. Anne este o studentă strălucită, dar
când rămâne însărcinată îşi vede ameninţat visul
de a-şi termina studiile. Cum ultimele examene se
apropie vertiginos şi pântecele ei capătă proporţii,
Anne decide să ia măsuri... Leul de Aur anul trecut
la Veneţia şi un rol extraordinar al actriţei de
origine română Anamaria Vartolomei!
France, 1963. Anne is a bright young student, but
when she falls pregnant, she sees the opportunity
to finish her studies disappearing. With her final
exams fast approaching and her belly growing,
Anne resolves to act... Winner of the Golden Lion at
the 2021 Venice film festival, Happening boasts an
excellent performance from Romania-born actress
Anamaria Vartolomei!
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F
EDUCATIFF
FAMILIA ADEVĂRATĂ
La vraie famille/The Family | Franţa, 2021 | 102'
R. Fabien Gorgeart. Cu: Mélanie Thierry, Lyès
Salem, Félix Moati.
Anna ţine foarte mult la Simon, un băieţel de şase
ani pe care Protecţia copilului i l-a dat în grijă pe
când avea doar 18 luni. Dar vine ziua când tatăl lui
Simon anunţă că e gata să-l ia la el. Anna nu mai
poate de durere, dar ştie că trebuie să-l ajute pe
Simon să se întoarcă la tatăl lui...
Anna greatly loves Simon, a child placed with
her by Child Care Services when he was just 18
months old and is now aged 6. One day, Simon’s
father expresses the desire to get his child back. It
is heartbreaking, but Anna knows she must help
Simon to return to his father…

I
INOCENŢII
The Innocents/De uskyldige | Norvegia-SuediaDanemarca-Finlanda-Franţa-Marea Britanie,
2021 | 117'
R. Eskil Vogt. Cu: Rakel Lenora Fløttum, Alva
Brynsmo Ramstad, Sam Ashraf.
În timpul orbitoarei veri scandinave, mai mulţi
copii îşi pun la încercare puterile misterioase atunci
când sunt departe de atenţia adulţilor. În acest
captivant şi original thriller supranatural, orele de
joacă sunt de-a dreptul periculoase. Film regizat de
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Eskil Vogt, nominalizat anul acesta la Oscar pentru
scenariul lui The Worst Person in the World!
During the bright Nordic summer, a group of
children reveal their dark and mysterious powers
when the adults aren't looking. In this original
and gripping supernatural thriller, playtime takes
a dangerous turn. The film is directed by Eskil
Vogt, who received a Best Original Screenplay
nomination for The Worst Person in the World at this
year’s Academy Awards!

APERITIFF

Lucien soon finds rejection and loses the baroness’s
support. He finds himself alone, penniless and
hungry until the day he seeks revenge by writing
controversial – yet banal – articles. Inside the
Paris he so coveted, he finds a cynical world where
everything – and everyone – can be bought and
sold. Can he find his way back to his hopes and
dreams?
.

L

Iluzii pierdute
Illusions perdues | Franţa, 2021 | 149'
R. Xavier Giannoli. Cu: Benjamin Voisin,
Cecile de France, Gerard Depardieu,
Vincente Lacoste.
Tânărul poet Lucien de Rubempré se îndrăgosteşte
nebuneşte de baroneasa Louise de Bargeton şi,
de teama scandalului, cei doi iubiţi fug la Paris,
unde speră să trăiască anonim. Nu trece mult şi
baroneasa îl respinge, iar Lucien se trezeşte singur
şi fără o leţcaie, dar asta numai până când, împins
de dorinţa de răzbunare, tânărul începe să scrie
articole controversate - chiar dacă banale. În Parisul
pe care şi l-a dorit cu atâta ardoare descoperă o
lume unde orice - şi oricine, de altfel - poate fi
cumpărat. Îşi va regăsi el drumul spre idealurile de
la început?
Lucien de Rubempré, a young, lower-class poet,
is madly in love with the baroness Louise de
Bargeton. The risk of scandal forces them to flee
to Paris where they hope to live and love freely.

LEONARD COHEN ŞI HALLELUJAH POVESTEA UNUI CÂNTEC
Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song | SUA,
2021 | 117'
R. Daniel Geller, Dayna Goldfine. Cu: Leonard
Cohen, Nancy Bacal, Steve Berkowitz.
Hallelujah, superhitul global al lui Leonard Cohen, a
fost iniţial respins de casa de discuri. Documentarul
prezintă istoria cântecului şi contextul în care a
fost creat, oferind o mulţime de materiale de arhivă
inedite!
Leonard Cohen's Hallelujah, a global superhit,
started as a record label reject! The documentary
explores the song's history and the context that led
to its creation, offering a wealth of never-beforeseen archival materials!
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EDUCATIFF (12+)
LOC DE JOACĂ
Un monde/Playground | Belgia, 2021 | 72'
R. Laura Wandel. Cu: Maya Vanderbeque,
Günter Duret, Karim Leklou.
Nora are şapte ani şi abia aşteaptă să meargă la
şcoală cu fratele ei mai mare, Abel. Când Nora vede
cum Abel e agresat de colegi, fata ar da fuga să-şi
cheme tatăl în ajutor, dar Abel o forţează să nu
scoată o vorbă. Ce va face Nora? Peste 20 de premii
internaţionale, inclusiv premiul FIPRESCI la ediţia
2021 a festivalului de la Cannes!
7-year-old Nora and her big brother Abel are
back to school. When Nora witnesses Abel being
bullied by other kids, she rushes to protect him by
warning their father. But Abel forces her to remain
silent. What will Nora do? Winner of more than 20
international awards, including the FIPRESCI Prize
at the 2021 Cannes film festival!
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A young girl is found dead in a Parisian square,
wearing an evening dress. Commissioner Maigret
will try to identify the killer and then understand
what happened to the victim. Adaptation of
Georges Simenon's Maigret and the Dead Girl, with
the famous Gérard Depardieu playing the iconic
detective.

MAROCCO
Mikado | România-Cehia, 2021 | 96'
R. Emanuel Pârvu. Cu: Şerban Pavlu, Anca
Indricău, Tudor Cucu Dumitrescu.
Magda îi oferă lănţişorul ei scump unei fetiţe
bolnave, dar tatăl Magdei este sigur că adolescenta
minte din nou. Pus în faţa adevărului, tatăl se simte
vinovat şi ruşinat, însă este incapabil să admită că a
greşit. Relaţiile se destramă şi se instalează haosul...
Teenager Magda offers her expensive necklace to
a sick child, but her father is certain she is lying
again. Faced with the truth, he feels ashamed and
guilty, but he is incapable of admitting he was
wrong. Relationships are now broken and chaos
ensues.

M
MAIGRET
Maigret | Franţa-Belgia, 2022 | 89'
R. Patrice Leconte. Cu: Gérard Depardieu, Jade
Labeste, Mélanie Bernier.
O tânără îmbrăcată în rochie de seară este găsită
fără suflare într-o piaţă din Paris. Comisarul
Maigret va încerca să descopere criminalul şi
să înţeleagă circumstanţele morții ei violente.
Ecranizare după romanul poliţist Maigret et la jeune
morte de Georges Simenon, cu celebrul Gérard
Depardieu, pentru prima oară în rolul iconicului
comisar!

METRONOM
Metronom | România-Franţa, 2022 | 102'
R. Alexandru Belc. Cu: Mara Bugarin, Şerban
Lazarovici, Vlad Ivanov.
În 1972, doi liceeni se iubesc şi scriu scrisori la
emisiunea Metronom de la Europa Liberă. Cand
el primeşte aprobarea să plece cu familia definitiv
din ţară, ei ştiu că trebuie să se despartă, dar nu
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se aşteaptă ca ultimele zile împreună să devină
hotărâtoare pentru întreaga lor viaţă. Premiul Cel
mai bun regizor (secţiunea Un Certain Regard) anul
acesta la Cannes!
In 1972, two high schoolers were in love and wrote
letters to the Metronom radio show at Radio Free
Europe. When the boy's parents are allowed to
emigrate, the two realize the end of their love story
is imminent, but little do they know that their last
days together will haunt them forever. Winner of
the Best Director Award (Un Certain Regard) at this
year’s Cannes film festival!

APERITIFF

N
NIMIC DESPRE DRAGOSTE
Nothing About Love | România, 2022 | 98'
R. Florin Piersic Jr.. Cu: Paul Ipate, Florin
Piersic Jr., Cătălina Grama, Maria Bata.
Nimic despre dragoste spune povestea a două
femei și a doi bărbați implicați într-un cataclism
emoțional. Filmul încearcă să surprindă și să
analizeze acele momente delicate din viața noastră
când percepem dragostea ca fiind o boală a
sufletului. Premieră mondială la TIFF!
Nothing About Love tells the story of two women
and two men involved in an emotional cataclysm.
The movie tries to capture and analyze those
delicate moments in our lives when we perceive
love as being a disease of the soul. World premiere
at TIFF!

MIRACOL
Miracle | România-Cehia-Letonia, 2021 | 118'
R. Bogdan George Apetri. Cu: Ioana Bugarin,
Emanuel Pârvu, Cezar Antal.
Tânăra călugăriţă Cristina are o problemă urgentă
şi se furişează afară din mănăstire pentru a ajunge
în oraşul din apropiere, dar pare că nu-şi poate
rezolva problema şi pe bărbatul pe care îl caută nu
îl găsește. Pe drumul de întoarcere, tânăra va avea
parte de o soartă neaşteptată. Cel mai bun film la
festivalul de la Varşovia 2021!
Young nun Cristina sneaks out of her isolated
monastery to attend to an urgent matter. Her
enigmatic journey takes her all around nearby
town, but she is seemingly unable to solve her
problem and find the man she is looking for. On her
way back, something happens. Best Film Award at
the 2021 Warsaw film festival!

NUNȚI BOTEZURI ÎNMORMÂNTĂRI
Weddings, Christenings and Funerals |
România, 2022 | 121'
R. Adrian Lustig. Cu: Şerban Pavlu,
Sergiu Costache, Ilona Brezoianu.
Cosmin joacă tenis cu trei prieteni. Se uită la ceas și
intră în panică: a întârziat la Oficiul Stării Civile, la
o cununie - propria lui cununie, cu fosta lui nevastă,
de care divorțase fără ca prietenii lui să știe. Dar de
viaţa liniştită a familiei se alege praful când Cosmin
intră în conflict cu noii vecini, proprietarii unui club
care organizează evenimente...
Cosmin plays a tennis game with his friends. He
checks his watch and starts panicking: he is late

APERITIFF
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for his own wedding! Cosmin marries his ex-wife,
from whom he had divorced without his friends
knowing. But soon after the wedding the happy
family life ends when Cosmin starts a conflict with
his new neighbours, the owners of a venue where
noisy events are organized...

ORICE, ORIUNDE, ORICÂND
Everything Everywhere All at Once |
SUA, 2022 | 139'
R. Dan Kwan, Daniel Scheinert. Cu: Michelle
Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan.

O
OPERAȚIUNEA MINCEMEAT
Operation Mincemeat | SUA-Marea Britanie,
2022 | 128'
R. John Madden. Cu: Colin Firth, Matthew
Macfadyen, Mark Gatiss.
În 1943, Al Doilea Război Mondial provoacă prăpăd
în Europa.Conştienţi că şiretenia poate fi o armă
redutabilă, doi agenţi secreţi ticluiesc un plan
dement: să-I păcălească pe nazişti că Forţele Aliate
vor ataca sudul Europei din Grecia şi nu din Sicilia.
Cei doi folosesc un cadavru şi documente măsluite,
dar vor pica naziştii în capcană? Un captivant film
de război cu popularul Colin Firth în rolul principal!
1943, World War 2 is raging throughout Europe.
Knowing that deception is the greatest weapon
in war, two intelligence officers conceive a plan
to the Nazis into thinking that Allied forces were
planning to attack southern Europe by way of
Greece rather than Sicily. They use a corpse and
misleading papers, but will the Nazis take the bait?
A compelling war film starring the popular Colin
Firth!

Pe lângă că îşi consumă fiecare strop de energie cu
mica ei afacere, Evelyn trebuie să facă faţă şi unui
mariaj pe butuci şi crizei vârstei de mijloc ce bate
la uşă. Şi soarta întregii lumi stă pe umerii ei, când
o perturbare a multiversului o face să exploreze
realităţi paralele! Unul dintre cele mai iubite filme
ale anului!
With her laundromat teetering on the brink of
failure and her marriage on the rocks, overworked
Evelyn Wang struggles to cope with everything.
And, as if facing a gloomy midlife crisis wasn't
enough, now Evelyn has to save the world when
an inexplicable multiverse rift makes her explore
parallel realities! One of the most beloved films of
2022!

P
PASAGERII NOPŢII
Les Passagers de la nuit/The Passengers of the Night |
Franţa, 2021 | 111'
R. Mikhaël Hers. Cu: Charlotte Gainsbourg,
Quito Rayon Richter, Noée Abita.
Elisabeth este părăsită de soţ şi se trezeşte nevoită
să-şi întreţină singură cei doi copii. Se angajează
la o emisiune radio de noapte, unde o întâlneşte
pe Talulah, o adolescentă cu probleme pe care
Elisabeth o invită să locuiască la ea... Noul film al
regizorului lui Amanda!
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Left by her husband, Elisabeth finds herself alone,
responsible for the day-to-day care of her two
children. She finds work at a late-night radio show
and encounters a troubled teenager named Talulah
whom she invites into her home. The newest film
from the director of Amanda!

R
REŢEAUA JANE
Call Jane | SUA, 2022 | 121'
R. Phyllis Nagy. Cu: Elizabeth Banks,
Sigourney Weaver, Chris Messina.

PENTRU MINE TU EŞTI CEAUŞESCU
You Are Ceaușescu to Me | România, 2021 | 100'
R. Sebastian Mihăilescu. Cu: Denis Duma, Dan
Hudici, Ionuţ Amador Motoi.
Tineri între 15 și 22 de ani participă la audiții
pentru rolul lui Nicolae Ceaușescu în tinerețe,
încercând să găsească motivația din spatele
acțiunilor sale. Rezultatul este în acelaşi timp
un portret al noii generații și un instantaneu al
moștenirii fostului lider comunist român. Cel mai
bun documentar central şi est-european la Jihlava
2021!
Youngsters aged 15-22 are auditioning for the role
of young Nicolae Ceauşescu, while trying to find
the drive behind his actions. The result is both a
portrait of the young generation and a glimpse
at the legacy of Romania's communist leader.
Winner of the Best Central and Eastern European
Documentary Film at the 2021 Jihlava film festival!

Chicago, 1968. Joy este casnică şi are parte de
o confortabilă viaţă de suburbie alături de soţ şi
fiică. Dar o sarcină nedorită riscă să-i pună viaţa
în pericol şi Joy îşi dă seama că sistemul medical
este incapabil să o ajute, ceea ce o va determina
să caute cu disperare o soluţie. Debutul în regie
al scenaristei filmului Carol, nominalizat la şase
Oscaruri în 2016!
Chicago, 1968. Suburban housewife Joy leads
an ordinary life with her husband and daughter.
When Joy’s pregnancy leads to a life-threatening
condition, she must navigate a medical
establishment unwilling to help. She will soon
start desperately searching for a solution. The first
feature directed by Phyllis Nagy, the screenwriter
of the acclaimed film Carol, nominated for six
Academy Awards in 2016!

CINE
CONCERT
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PIAȚA HUET

sibiu.tiff.ro

VINERI /
FRIDAY,
08.07

LIVE:
MAATUS
PEALLER

21:45

HAXAN

BENJAMIIN CHRISTENSEN
SUEDIA | 1922 | 105’

DUMINICĂ /
SUNDAY,
10.07

LIVE:
DJ DUBASE

21:45

THE LODGER
ALFRED HITCHCOCK
SUA | 1927 | 91’

BILETELE PE: TIFF.EVENTBOOK.RO | TIFF OFFICIAL APP | SIBIU.TIFF.RO
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Descarcă aplicația / Download TIFF app
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APERITIFF

JOI / THURSday, 07.07
PIAȚA HUET
21:45

COMPETIȚIA
OFICIALĂ (OFFICIAL
COMPETITION)

cine gold (sala 2)
114’

120’

Spania

Spania

18:15

MAIGRET

HABERMANN MARKT

OPERAȚIUNEA
MINCEMEAT
(OPERATION
MINCEMEAT)

CEL MAI TARE ȘEF
(EL BUEN PATRON)

Fernando Leon de Aranoa

Mariano Cohn, Gaston Duprat

21:45

16:00

cine gold (sala 4)

Patrice Leconte

20:00

ALCARRÀS
Carla Simón

111’

Franța

89’

18:00

INOCENȚII
(THE INNOCENTS)

117’

Eskil Vogt

120’

Norvegia, Suedia, Danemarca,
Franța, Marea Britanie

20:15

Spania , Italia

John Madden

PASAGERII NOPȚII
(LES PASSAGERS
DE LA NUIT)
Mikhaël Hers

Franța, Belgia

128’

16:00

Marea Britanie

CUT! (COUPEZ!)

PREMIERĂ

Franța

Michel Hazanavicius

112’

VINERI / FRIday, 08.07
PIAȚA huet
21:45

HAXAN

cine gold (sala 2)
105’

Benjamiin Christensen

11:00 EDUCATIFF / INTRAREA LIBERĂ

LOC DE JOACĂ
(UN MONDE)
Laura Wandel

Suedia | 1922

cine gold (sala 4)
72’
12+

Belgia

CINE-CONCERT

Live: Maatus Pealler

16:00

DIN ZORI ȘI PÂNĂ-N
ZORI (BETWEEN TWO
DAWNS)

HABERMANN MARKT

16:00

CLUBUL ȘOMERILOR
(THE UNEMPLOYMENT
CLUB)

83’

David Marqués
Spania

91’

18:00

MAIGRET

Patrice Leconte

Selman Nacar

89’

Franța, Belgia

Turcia, Franța, România, Spania

21:45

METRONOM
Alexandru Belc
România

PREMIUL PENRU REGIE,
CANNES, 2022 /
PROIECȚIE CU INVITAȚI

102’

18:00

CAMPANIA
(LA CROISADE)

20:00
67’

Phyllis Nagy

Louis Garrel

SUA

Franța

19:30

ILUZII PIERDUTE
(ILLUSIONS PERDUES)
Xavier Giannoli
Franța

REȚEAUA JANE
(CALL JANE)

149’

121’

APERITIFF
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SÂMBĂTĂ / SATURday, 09.07
PIAȚA huet
21:45

NUNȚI, BOTEZURI,
ÎNMORMÂNTĂRI
(WEDDINGS,
CHRISTENINGS
AND FUNERALS)

cine gold (sala 2)
121’

11:00 EDUCATIFF / INTRAREA LIBERĂ

FAMILIA ADEVARATĂ
Fabien Gorgeart
Franța

16:00

EVENIMENTUL
(L’ÉVÉNEMENT)

Alexandru Lustig
România

HABERMANN MARKT

Dan Kwan, Daniel Scheinert
SUA

PREMIERĂ

10+

100’

139’

LEONARD COHEN
ȘI HALLELUJAH POVESTEA UNUI
CÂNTEC
(HALLELUJAH:
LEONARD COHEN,
A JOURNEY, A SONG)

117’

România

Sebastian Mihăilescu
România

MAROCCO
(MIKADO)

96’

Emanuel Pârvu

AVANPREMIERĂ
20:00

BESTIILE
(THE BEASTS)

Rodrigo Sorogoyen

PREMIERĂ

Florin Piersic Jr.

100’

România

SUA

NIMIC DESPRE
DRAGOSTE
(NOTHING ABOUT
LOVE)

PENTRU MINE
TU EȘTI CEAUȘESCU
(YOU ARE CEAUSESCU
TO ME)

18:00

Daniel Geller, Dayna Goldfine

20:15

16:00

AVANPREMIERĂ

Franța

18:00

ORICE, ORIUNDE,
ORICÂND
(EVERYTHING
EVERYWHERE
ALL AT ONCE)

102’

Audrey Diwan

PREMIERĂ /
PROIECȚIE cu invitați

21:45

cine gold (sala 4)

Spania

PREMIERĂ
98’
18+

139’

18

APERITIFF

DUMINICĂ / SUNday, 10.07
PIAȚA huet
21:45

THE LODGER

cine gold (sala 2)
91’

Alfred Hitchcock

Live: DJ DUBASE

Franța

14+

16:00

REȚEAUA JANE
(CALL JANE)

HABERMANN MARKT

Michel Hazanavicius

102’

Suedia, Danemarca, Olanda

CINE-CONCERT

CUT! (COUPEZ!)

EU SUNT ZLATAN
(I AM ZLATAN)
Jens Sjögren

SUA | 1927

21:45

11:00 EDUCATIFF / INTRAREA LIBERĂ

cine gold (sala 4)

121’

139’

Rodrigo Sorogoyen

18:00

MIRACOL
(MIRACLE)

118’

Bogdan George Apetri

SUA

România, Cehia, Letonia

18:15

BALAUR
(A HIGHER LAW)

123’

Octav Chelaru

AVANPREMIERĂ /
PROIECȚIE cu invitați
20:30

20:15

CEL MAI TARE ȘEF
(EL BUEN PATRON)

120’

Fernando Leon de Aranoa

România, Germania, Serbia

COP SECRET

BESTIILE
(THE BEASTS)
Spania

Phyllis Nagy

112’

15:30

Spania

100’

Hannes Thor Halldórsson

POLITICĂ BILETE TIFF SIBIU 2022

Islanda

VÂNZAREA BILETELOR:
ON-LINE, pe tiff.eventbook.ro și prin aplicația mobilă a festivalului, TIFF
Official App 2022. Biletele cumpărate prin sistemul on-line sau direct prin
aplicaţie se supun aceloraşi reguli prezentate în politica oficială de bilete
a festivalului.
Singurul punct de unde se pot achiziona bilete, în afara de sistemul
on-line, este: Cine Gold, str. Lector 1-3A,
Program: Joi, 7 iulie - Duminică, 10 iulie: 15:00 - 20:00
PREȚURILE BILETELOR
• Bilet pentru proiecțiile de la Piața Habermann / Habermann Markt
(outdoor): 20 lei
• Bilet pentru proiecțiile de la Cine Gold (indoor): 20 lei
• Bilet pentru proiecțiile din cadrul EducaTIFF de la Cine Gold: intrare
liberă (necesită procurarea unui bilet cu valoare zero, în limita locurilor
disponibile)
• Piața Huet, intrare liberă, în limita locurilor disponibile.
REGULI DE ACCES
Accesul la proiecții se face prin scanarea biletului, fie printat, fie în format
electronic, de pe dispozitivele mobile. Accesul este posibil doar pe baza
unui bilet valabil la proiecția respectivă (exceptând copiii sub 3 ani, care
nu ocupă un loc individual).
Locurile în sală (Cine Gold) sunt garantate până cu 5 minute înainte
de începerea proiecției. De asemenea, după începerea proiecției,
accesul în sală este interzis! Locurile nu sunt alocate și sunt disponibile
la alegerea spectatorului.

Filmele din cadrul festivalului pot conține scene de sex, violență sau
limbaj licențios, astfel că vă recomandăm să verificați descrierea
acestora din programul oficial înainte de a cumpăra biletele. Accesul cu
animale de companie nu este permis în incinta sălilor de cinema.
ANULARE BILETE ȘI RAMBURSARE BANI
Biletele achiziționate nu pot fi anulate sau schimbate. Se returnează
contravaloarea biletelor doar în cazul în care proiecția este anulată în
avans din motive tehnice, condiții meteorologice nefavorabile sau alte
cazuri de forță majoră, nu și dacă vremea se deteriorează după începerea
proiecției. Urmăriți site-ul oficial al festivalului sibiu.tiff.ro, pagina de
Facebook a festivalului, respectiv tiff.eventbook.ro pentru informații
referitoare la reprogramarea proiecțiilor, în caz de vreme nefavorabilă.
În caz de vreme nefavorabilă, proiecțiile din Piața Huet și Habermann
Markt se pot muta la Cine Gold și necesită achiziționarea unui bilet pentru
proiecția respectivă.
LOCAȚII:
Piața Huet (outdoor)
Piața Habermann / Habermann Markt (outdoor)
CineGold (sala 2 și sala 4)
Pentru orice alte informații sau neclarități, vă rugăm să ne contactați
pe adresa de email office@eventbook.ro
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PREMIERĂ

sibiu.tiff.ro

ORICE,
ORIUNDE,
ORICÂND
EVERYTHING
EVERYWHERE
ALL AT ONCE
SUA | 2022 | 140’

HABERMANN
MARKT

DAN KWAN
DANIEL SCHEINERT

Sâmbătă, 9 iulie,
21:45

MICHELLE YEOH
STEPHANIE HSU
JAMIE LEE CURTIS

THE FESTIVAL MUST GO ON
ANYTIME. ONLINE

VREI SĂ VEZI UN FILM BUN
FĂRĂ SĂ MAI CERI RECOMANDĂRI?
ABONEAZĂ-TE LA

5€

+T VA / lu

nă

Abonează-te pe unlimited.tiff.ro și vezi filme premiate din toată lumea, de la cineaști
care provoacă și inspiră. Conținut reînnoit constant, cu peste 200 de titluri disponibile.

