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(2015)                                                                                                                                 
Draamakomedia, 129 min, suomenkielinen tekstitys, K12, liput 9 e                                                                                                 
Ohjaus: Xavier Giannoli                                                                                                                                           

Pariisi 1920-luvulla. Marguerite Dumont (Cathérine Frot) on varakas 
nainen ja vakuuttunut siitä, että hänellä on lahjoja laulamiseen. Hän on 
laulanut vuosien ajan säännöllisesti vakiintuneelle seurapiirilleen. Mutta 
Marguerite laulaa huonosti ja nuotin vierestä, eikä kukaan ole koskaan 
sanonut sitä hänelle. Aviomies ja läheiset ovat aina ylläpitäneet hänen 
kuvitelmiaan. Kaikki mutkistuu päivänä, jolloin hän saa päähänsä esiintyä 
oikealle yleisölle oopperassa. Valmistautuakseen tuohon suureen päi-
vään, hänestä tulee laulaja Il Divon oppilas.

MARGueRITe 
su 20.3.
Kellonaika ilmoitetaan myöhemmin 
sali 3 

7 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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www.joensuuranska.fi • www.institutfrancais.com • www.france.fi
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(1991)
Seikkailuelokuva, 101 min, suomenkielinen tekstitys, K16 
Ohjaus: Olivier Austen
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) näytös, liput 5 e

Elokuva perustuu Hugo Prattin (1927-1995) sarjakuvaan Suuren Pohjolan 
mies, joka syntyi alkujaan 1970-luvun lopulla ja julkaistiin ensimmäisen 
kerran albumina 1980.

Kanada vuonna 1911. Korppikotka kertoo tarinan lumisissa maisemissa 
vaeltavasta puoliverisestä intiaani Jésuit Joesta, jonka valkoisten opit 
ovat vieraannuttaneet molemmista kulttuureista. Siksi hän vaeltaa kau-
niissa luonnossa kostamassa melkein kaikille. Lapsena hän on nähnyt 
viranomaisten hirttävän isoisänsä. Viranomaisten takaa-ajamana hän 
varastaa lainsuojattomien tappaman ratsupoliisin univormun ja jatkaa 
matkaansa hevosella. Saavuttuaan kaupunkiin kapteeni Fox antaa hänel-
le, väärälle ratsupoliisille, tehtäväksi viedä oikeuden eteen varkaudesta 
syytetyn avioparin.

JesuIT Joe 
ma 21.3. klo 16.30 sali 2  

8



Lulu (2014)                                                                                                                    
Draamakomedia,87 min, englanninkielinen tekstitys, K16, liput 4 e
Ohjaus: Solveig Anspach                                                                                                                                                

Epäonnistuneen työpaikkahaastattelun seurauksena Lulu (Karin Viard) päättää 
olla palaamatta kotiin, ja jättää miehensä ja kolme lastaan. Hän pakenee Ven-
déen kylpyläkaupunkiin etsimään hieman vapautta. Rannalla tämä kotoa pake-
neva, ujo nelikymppinen törmää rahan puutteeseen ja ryhtyy etsimään kattoa 
pään päälle. Etsiessään uutta elämää hän kohtaa kolme henkilöä: suojelevan 
vankilasta vapautuneen miehen, vanhan kapinallisen naisen ja johtajansa kiu-
saaman naisvirkailijan. Nämä kolme ratkaisevaa henkilöä auttavat Lulua löytä-
mään itsensä. Elokuva on vapaa sovitus Etienne Davodeaun sarjakuvasta Lulu 
femme nue.

Raskautta ja anarkiaa (2014)                                                                                                                                              
Komedia, 88 min, suomenkielinen tekstitys, K16, liput 4 e
Ohjaus: Albert Dupontel                                                                                                            

Ariane Felder (Sandrine Kiberlain) on raskaana. Se kuulostaa tosi hämmästyttävältä, 
sillä kyseessä on tiukkapipoinen nuori tuomari ja piintynyt sinkku. Mutta vielä häm-
mästyttävämpää on se, että isyystutkimuksien perusteella lapsen isäksi osoittautuu 
etsitty väkivaltarikollinen Bob (Albert Dupontel). Ariane, joka ei muista mitään, yrit-
tää kuitenkin ymmärtää, mitä on voinut tapahtua ja mikä häntä odottaa… 

Sandrine Kiberlain on saanut parhaan naisnäyttelijän César-palkinnon ja Albert Du-
pontel palkittiin parhaasta alkuperäisestä käsikirjoituksesta.

Varkaat (1996)                                                                                                                  
Rikoselokuva, 117 min, suomenkielinen tekstitys, K16                                                                                                 
Ohjaus: André Téchiné 
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) näytös, liput 5 e

Tarina kertoo yksinäisestä poliisista, jonka perheenjäseniä on sotkeutunut rikol-
lisuuteen. Ohjaaja André Téchiné käsittelee elokuvassa hänelle tuttuja teemoja 
kuten seksuaalisuutta, ihmissuhteita ja moraalisia kysymyksiä. Elokuva kuuluu 
ranskalaiseen rikoselokuvaperinteeseen. 
Naispääosassa nähdään Cathérine Deneuve ja miespääosassa Daniel Auteuil. 
Laurence Côte sai vuonna 1997 parhaan naistulokkaan César -palkinnon.

Les VoLeuRs 
ma 14.3. klo 16.30 sali 2

LuLu FeMMe nue 
ke 16.3. klo 16.30 sali 2
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9 MoIs FeRMe 
pe 18.3. klo 16.30 sali 2
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Pihalla (2014)                                                                                                                 
Draamakomedia, 97 min, englanninkielinen tekstitys, K16, liput 4 e
Ohjaus: Pierre Salvadori                                                                                                                                                        

Nelikymppinen rock-muusikko Antoine (Gustave Kervern) päättää yhtäkkiä lo-
pettaa uransa. Muutaman harhailupäivän jälkeen hän hankkii itselleen työn 
kiinteistön vartijana. Mathilde (Cathérine Deneuve), nuori eläkeläinen, löytää 
olohuoneensa seinästä huolestuttavan halkeaman. Vähitellen hänen ahdistuk-
sensa kasvaa paniikiksi: mitä jos koko kerrostalo sortuisi? Hiljalleen Antoine 
ystävystyy tämän naisen kanssa, joka pelkää vajoavansa kohti hulluutta. Pää-
seekö tämä hullunkurinen ja toisistaan riippuvainen parivaljakko yli hankalasta 
tilanteesta?

Ohjaaja Pierre Salvadori on palkittu ohjauksesta Cabourg-elokuvafestivaaleilla.

Cherbourgin sateenvarjot (1964) 
Musikaali, 91 min
englanninkielinen tekstitys, S, liput 4 e
Ohjaaja : Jacques Demy                                                                                                                                                      

Elokuva sijoittuu vuoteen 1957, jolloin Ranska liittyi Algerian sotaan. Rouva 
Emery (Anne Vernon) pitää tyttärensä Genevièven (Cathérine Deneuve) kans-
sa sateenvarjokauppaa. Äitinsä harmiksi tytär on rakastunut komeaan auto-
mekaanikkoon Guyhin (Nino Castelnuovo). Äiti haluaisi Genevièven menevän 
naimisiin rikkaan jalokivikauppiaan Roland Cassardin kanssa. Guy kutsutaan 
Algerian sotaan, mikä mutkistaa tilannetta entisestään...

Cherbourgin sateenvarjot on yksi eurooppalaisen elokuvamusikaalin klassi-
koista, jonka musiikin on säveltänyt Michel Legrand, ja ohjaaja Jack Demy on 
palkittu mm. Cannesin elokuvajuhlilla 1964.

DAns LA CouR
ti 15.3. klo 16.30 sali 2

Les PARAPLuIes
De CHeRBouRG 
to 17.3. klo 16.30 sali 2

la 19.3. klo 13.00 sali 2

Keskipäivän aave (1963)                                                 
Draama, 105 min, englanninkielinen tekstitys, K16, liput 4 e
Ohjaus Jean-Luc Godard                                                                                                   

Menestynyt käsikirjoittaja Paul Javal (Michel Piccoli) valmistelee elokuvasovitusta 
Homeroksen Odysseuksesta. Hän huomaa pian, että elokuvan ohjaajalla Fritz Langil-
la on taiteellisia erimielisyyksiä amerikkalaisen tuottajan Jeremy Prokoschin (Jack 
Palance) kanssa. Tämä haluaisi rahoittaa eeppisen elokuvan, kun taas ohjaaja Lang 
haluaa tehdä siitä psykologisen elokuvan. Paulin vaimo Camille (Brigitte Bardot) ja 
Prokosch tapaavat toisensa sattumalta elokuvastudiolla. Aviopari saa kutsun Proko-
schin luokse, joka on erityisen kiinnostunut nuoresta vaimosta. Paul jättää Camillen 
yksin rikkaan ja hurmaavan tuottajan kanssa. Vaimo kuvittelee, että hänen miehensä 
yrittää näin saada filmin käsikirjoitustyön etenemään. Tästä alkavat väärinkäsityk-
set, halveksunta, ja avioliitto hajoaa pirstaleiksi.

Jean-Luc Godardin ohjaama ranskalais-italialainen draamaelokuva perustuu Alberto 
Moravian romaaniin Keskipäivän aave.  
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