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KÄRLEKENS LABYRINTER VORTEX
AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

FÖrHandSVISnIng

Regi: Claire Denis

Med: Vincent Lindon, 

Juliette Binoche, 

Grégoire Colin, mm.

Frankrike 2022

1h 56min

franskt tal, svensk text

Regi: Gaspar Noé

Med: Françoise Lebrun, 

Dario Argento, 

Alex Lutz, mm.

Frankrike 2021

2h 15min

franskt tal, svensk text

Regi: Emmanuel Marre, 

Julie Lecoustre

Med: Mara Taquin, 

Adèle Exarchopoulos, 

Alexandre Perrier, mm.

Regi: Quentin Dupieux

Med:  Alain Chabat, 

Léa Drucker, 

Benoît Magimel, mm.

Frankrike 2022

1h 55min

franskt tal, engelsk text

Frankrike 2022

1h 14min

franskt tal, svensk text

Alain och Marie upptäcker något konstigt i sitt nya hus: klättrar 
man ner i källaren trillar man ut på övervåningen. Under den 
korta färden har tolv timmar gått och man blir tre dagar 
yngre. Alain vet inte vad han ska göra men Marie blir smått 
besatt av tanken att återfå sin ungdom …
* * * * ”Rappt och vansinnigt gladlynt berättad” – The Guardian

Alain et Marie ont décidé d’acheter une maison. Lors d’une 
visite, un agent immobilier les conduit dans la cave et leur 
révèle l’existence d’une trappe aux pouvoirs extraordinaires. 
Leur vie va être bouleversée par cette découverte. 

Cassandre, 26 år, flygvärdinna på ett lågprisflygbolag, lever 
från flyg till flyg med påtvingade leenden, nattklubbfester och 
Tinderdejter. Genom att filma den tvivelaktiga verkligheten 
bakom flygbolagets kulisser har de två regissörerna lyckats 
skapa ett roligt och melankoliskt generationsporträtt. Detta 
är en film som, på gränsen mot det dokumentärt, använder 
sig av mycket improvisation och amatörskådespelare.
 
Cassandre, 26 ans, hôtesse de l’air dans une compagnie low-
cost, vit au rythme des vols, des sourires forcés, des cuites en 
clubs et des rendez-vous Tinder d’un soir. Un quotidien sans 
passé et sans lendemain. Le duo de réalisateurs dresse un 
portrait générationnel drôle et mélancolique.

En annorlunda Gaspar Noé-film med “split-screen”-
effekt som följer ett äldre par från deras respektive 
perspektiv. Hon märker med fasa hur hennes sinne börjar 
fragmenteras. Han kämpar på med sitt bokprojekt och vill 
inte riktigt inse hur illa det är med frun. Tänkvärt drama som 
berör.

Gaspar Noé étonne encore et toujours. Dans Vortex, il 
filme, en split-screen, les derniers jours d’un couple âgé 
dont l’épouse est atteinte d’Alzheimer. “D’une puissance 
visuelle, narrative et émotionnelle sidérante.” Le Journal du 
Dimanche

När Sarah, som lever lycklig med Jean, ser sitt ex François 
på gatan, så slås hon av tanken att livet plötsligt kan 
förändras. Strax därpå kontaktar Francois Jean och föreslår 
att de ska börja arbeta tillsammans igen. Därefter blir 
ingenting sig likt.

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils 
vivent ensemble depuis plusieurs années. Un matin, Sarah 
croise par hasard François, son ancien amant, ce François 
qui lui a présenté Jean et qu’elle a quitté pour Jean, sans 
hésiter.
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PETER VON KANT MAIGRET
FÖrHandSVISnIng

PRESQUE

2 noV. 9 noV.
Regi: François Ozon

Med: Denis Ménochet, 

Isabelle Adjani, 

Khalil Gharbia, mm.

Regi: Patrice Leconte

Med: Jade Labeste, 

Gérard Depardieu, 

Mélanie Bernier, mm.

Frankrike 2022

1h 25min

franskt tal, svensk text

Frankrike 2022

1h 28min

franskt tal, svensk text

Louis, en bitter begravningsentreprenör råkar krocka med 
Igor, cykelbud med CP-skada och passion för filosofi. Trots 
många olikheter blir detta möte början på en otippad 
vänskap. I en begravningsbil ger de sig ut på en omvälvande 
road trip. 

Un croque-mort ne souriant que lorsqu’on le chatouille et 
un handicapé philosophe, au tempérament optimiste, se 
retrouvent coincés ensemble le temps d’un long trajet en 
corbillard. Ce voyage initiatique va modifier leur existence…

Sophie, 28, är tecknare. I alla fall skulle hon vilja vara det. 
Hon har nästan hittat sin plats i den parisiska kulturella miljön. 
Men vad gäller kärleken är det svårare. Hon är förvirrad 
och ställer sig tusen frågor om kärleken med stort K och om 
tvåsamheten. 

Sophie, 28 ans, est dessinatrice. Enfin, elle aimerait l’être. Elle 
a fait du chemin depuis sa banlieue populaire jusqu’au milieu 
culturel parisien, où elle se sent presque à sa place. Mais sur 
le plan affectif, c’est bancal. Elle est paumée et se pose mille 
questions sur l’amour et le couple. 

16 noV. 23 noV.
Regi: Nine Antico

Med: Sara Forestier, 

Laetitia Dosch, 

Pierre Lottin, mm

Regi: Bernard Campan, 

Alexandre Jollien

Med: Bernard Campan, 

Alexandre Jollien, 

Tiphaine Daviot, mm.

Frankrike 2021

1h 28min

franskt tal, engelsk text

Frankrike 2022

1h 32min

franskt tal, svensk text

Den rutinerade kommissarie Maigret blir inkopplad på ett nytt 
fall. Undersökningen avslöjar en tragisk historia som väcker 
mörka minnen till liv. Den i vanliga fall så orubblige Maigret 
känner marken gunga under sina fötter. Georges Simenons 
klassiska deckarhjälte i ny tappning. 

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet 
de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se 
souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble 
étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une 
autre disparition, plus ancienne et plus intime…

När den berömde regissören Peter von Kant presenteras för 
den unge skådespelartalangen Amir blir han blixtförälskad. 
Amir flyttar hem till Peter, som lovar att hjälpa honom att slå 
sig in i branschen. Men när framgången har blivit ett faktum 
lämnar Amir Peter.
François Ozons hommage till den legendariske regissören 
Fassbinder.
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, rencontre et 
s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine modeste. Il lui 
propose de partager son appartement et de l’aider à se 
lancer dans le cinéma. Librement adapté de Les Larmes 
amères de Petra Von Kant de Fassbinder (1972).


