
NA CASA 
(Francia, 2012) 105 min. VOS

2012: Festival Toronto. Premio FIPRESCI
2012: Festival San Sebastian, Cuncha de Ouro

Un profesor de literatura francesa enfastiado das torpes
redaccións dos ses alumnos, descobre un rapaz que 
sobresae do resto. Sen embargo, a realidade e a fantasia
non é sinxela de distinguir.

Dirixida por François Ozon

mércores

3
abril

ELENA
(Rusia,2011) 109 min. VOS

Dirixida por Andre Zvyaginstev

2011: Festival Cannes. Premio especial xurado
2011: Festival Sevilla. Premio mellor actriz 

Unha muller de avanzada idade debe elexir entre un
saudable marido e un fillo alcohólico cuxa enfermidade
esta a conducir a familia, á pobreza.

THE MASTER
(EE.UU, 2012) 137 min. VOS

Dirixida por Paul Thomas Anderson

2012: Festival Venecia: Premio mellor director, 
actor. FIPRESCI

Un persoa de fortes conviccións, crea unha organización
relixiosa que comeza a ser moi popular. Un vagabundo 
convírtese, pero xúrdenlle as primeiras dúbidas.

CÉSAR DEBE MORRER
(Italia,2012) 76 min. VOS

Dirixida por Paolo e Vittorio Taviani

2011: 5 premio Donatello, incluída mellor
película e director
2012: Festival Berlin: Oso de ouro mellor
película 

Na cárcere romana de Rebibbia, o director Fabio Cavalli,
ensaia cos presos a obra "Xulio César" de Shakespeare.

TABÚ
(Portugal, 2012) 118 min. VOS

Dirixida por Miguel Gomes

2012: Festival Berlin. Premio FIPRESCI

Trala morte dunha gran dona, a súa criada, 
entregada ás causas sociais, descobre un episodio do
pasado, relacionado co amor, o crime, e África.

BESTAS DO SUR 
SALVAXE
(EE.UU, 2012) 91 min. VOS

Dirixida por Benh Zeitlin

2012: Festival Sundance.Mellor filme e fotografía
2012: Festival Cannes: Cámara ouro. FIPRESCI

No sur do planeta, o nivel das augas está subir e todos
os diques se afunden. Ao mesmo tempo, os animais
voltan das súas tumbas.

AMOR
(Austria, 2012) 127 min. VOS

Dirixida por Michael Haneke

2012: Óscar mellor filme de fala non inglesa
2012: Festival Cannes. Palma Ouro
2012: Cine europeo. Mellor filme, director e
actriz 

O amor dunha parella de oitenta anos, verase posto a 
proba, despois do infarto da muller.

HOLY MOTORS
(Francia, 2012) 115 min. VOS

Dirixida por Leo Carax

2012: Festival Sitges: Mellor filme, director e
Méliès d'Argent (mellor filme europeo)

Un día na vida dun ser con múltiples caras: asasino,
mendigo, executivo,monstro,pai de familia...Cada persoa
semella estar dentro dunha película.

CINE DE AUTOR  [ MAIO 2013 ]

mércores

10
abril

mércores

17
abril

mércores

24
abril

mércores

29
maio

mércores

15
maio

mércores

22
maio

mércores

8
maio

* En colaboración coa Vicerreitoría do campus de Ourense da Universidade
de Vigo. Dentro do programa  "Portugués perto!"

*

-Sesións ás 18, 20:30 e 23 horas-

Cota xeral de entrada: 4 euros (Cota reducida 
para parados, xubilados e universitarios con carnet 
vixente: 3 euros)

Anímate a presentar os filmes. Contacta con nós.

+ (i): http://cineclubepf.blogspot.com.es

CINE DE AUTOR  [ ABRIL 2013 ]

Proxeccións: CINEBOX Ourense
(Centro comercial Pontevella)  


