
 
 
FRANKOFONIA JUHLII MAALISKUUSSA JOENSUUSSA RANSKALAISEN ELOKUVAN VIIKOLLA! 
 
20. maaliskuuta vietetään ympäri maailmaa kansainvälistä ranskan kielen ja ranskankielisen 
kulttuurin eli frankofonian päivää. Päivän kunniaksi järjestetään monenlaisia kulttuuritapahtumia eri 
puolilla maailmaa. Ranskan kieli yhdistää 220 miljoonaa virallisena kielenään ranskaa puhuvaa 
sekä 890 miljoonaa ihmistä 75:ssa valtiossa (56 varsinaista jäsenmaata ja 19 tarkkailijamaata), jotka 
muodostavat kansainvälisen frankofoniayhteisön. Tänä vuonna frankofoniapäivä on omistettu 
erityisesti nuorisolle. Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys ja Joensuun suomalais-
ranskalainen yhdistys yhteistyökumppaneineen (Ranskan instituutti, Joensuun Ranskan 
kunniakonsulaatti, Joensuun kaupunki, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan 
ammattikorkeakoulu, Blancco, Maija Cosmetics ja Savonkinot Oy) järjestävät 22.-26.3.   
 
Tapiossa ranskalaisen elokuvan viikon. LIPUT 3 EUROA/ELOKUVA! Perjantain ”Jumalista 
ja ihmisistä” -elokuvan lipun hinta on 7 euroa. 
 

 

L’Esquive  (”Sivuaskel”) (2004)  
Draamakomedia (119 min, englanninkielinen tekstitys)  
Ohjaaja: Abdellatif Kechiche 
Tiistai 22.3. klo 16.30 

 
Elokuva seuraa 15-vuotiaan Krimon, hänen parhaan ystävänsä Ericin ja kaveriporukan 
ihmissuhdekoukeroita Pariisin siirtolaislähiössä. On kevät ja Krimo ihastuu luokkatoveriinsa 
Lydiaan. Romanssiin tuo yllätyksiä nuorten harjoittelema Marivaux’n näytelmä, jossa käsitellään 
yhteiskuntaluokkien välisiä rakkaussuhteita, pääosissa ylhäinen neito ja narri.  
L’Esquive -elokuvan näyttelijät ovat pääosin amatöörejä. Se sai vuonna 2004 neljä Ranskan 
elokuvapalkintoa eli Césaria parhaasta ranskalaisesta elokuvasta, parhaasta käsikirjoituksesta ja 
ohjauksesta. Lisäksi näyttelijä Sara Forestier’lle luovutettiin naistulokkaan César.  
 

 

Dans la vie (”Kiinni elämään”) (2007) 
Komedia (73 min, englanninkielinen tekstitys) 
Ohjaaja: Philippe Faucon 
Keskiviikko 23.3. klo 16.30 
 

 
Elokuvan tapahtumat sijoittuvat Välimeren rannalla sijaitsevaan Toulonin kaupunkiin. Iäkäs 
halvaantunut uskonnoltaan juutalainen arabinainen Esther tarvitsee päivittäin jatkuvaa apua. Hän 
kohtelee kuitenkin kaltoin kotihoitajiaan huonotuulisuudellaan niin, että viimeinenkin jättää työnsä. 
Elie, Estherin poika ei tiedä, mitä tehdä. Sairaanhoitaja Sélima, joka on muslimi-, arabi- ja 
maahanmuuttajaperheestä ehdottaa avustajaksi harrasta uskovaista muslimiäitiään Halimaa. Vastoin 
kaikkia odotuksia Estherin ja Haliman välille syntyy todellinen kumppanuus. Molemmilla on 
yhteisiä muistoja kotimaastaan Algeriasta. Haliman kärsivällisyys, energia ja ystävällisyys vievät 
voiton Estherin huonotuulisuudesta, ja tämä saa takaisin elämänhalunsa.  



 

Khamsa (2008) 
Draama (110 min, englanninkielinen tekstitys) 
Ohjaaja: Karim Dridi 
Torstai 24.3. klo 16.30 
 

 
Elokuvan tapahtumat pyörivät Mirabeaun mustalaisleirissä Marseillen lähellä. Nuori Marco, 
syntyperältään puoliksi romaani ja puoliksi algerialainen pakenee sijoitusperheestään 
mustalaisleiriin, jossa hän on syntynyt ja jonka hän tuntee ainoaksi perheekseen.. Mikään ei tunnu 
muuttuneen tässä kovassa ja köyhässä elinympäristössä, jossa Marco yrittää löytää oman paikkansa. 
Tony -serkku, tappelukukkojen kasvattaja, tarjoaa hänelle majapaikan. Tonyn kanssa hän uskoo 
rikastuvansa kukkotappeluilla. Onnen löytääkseen Marco ajautuu lapsuudenystävänsä Coyoten ja 
naapurilähiön arabin Rachitiquen kanssa rikollisille teille. Marco suutelee turhaan kaulassaan 
riippuvaa pientä Fatiman kättä, jonka hän olettaa tuovan suojelusta ja onnea. Hän toivoo vain yhtä 
ainoaa asiaa: löytää paikkansa omiensa joukossa. 
 

 

Des hommes et des dieux (“Jumalista ja ihmisistä”) (2010) 
Draama (125 min, suomenkielinen tekstitys, K13) 
Ohjaaja: Xavier Beauvois 
Perjantai 25.3. klo 16.30 
 

 
Cannesin elokuvajuhlien Grand Prix´n voittanut ja Ranskassa yli 3 miljoonaa katsojaa 
elokuvateattereihin koonnut Xavier Beauvois´n tarina munkeista Algerian vuoristossa perustuu 
tositapahtumiin. Tämä Ranskan Oscar –ehdokas ei ole muodikas elokuva. Jumalista ja ihmisistä ei 
käsittele internetiä, eikä siinä ole edes vauhdikkaita takaa-ajoja. Silti elokuva on puhutellut katsojia 
laidasta laitaan.  Elämän kiertokulku, hyvän ja pahan alituinen kamppailu, musiikin kohottava 
voima, ja vapaan ihmisen pelottomuus uhkailun edessä ovat vain osa tämän tämän monisäkeisen 
elokuvan annista, jota on aika vaikeata tyhjentävästi määritellä. 
 

 

Gainsbourg – tarina legendasta (Gainsbourg – vie héroïque) (2010) 
 (130 min, suomenkielinen tekstitys) 
Muusikkoelämäkerta 
Ohjaaja: Joann Sfar 
Lauantai 26.3. klo 15.00 
 

 
Elokuva kertoo nuoren ranskanjuutalaisen Lucien Ginsburgin (1928-1991) tarinan alkaen Pariisin 
miehityksestä 1940 koko maailman tuntemaksi kuuluisaksi runoilijaksi, säveltäjäksi, laulajaksi ja 
elokuvaohjaajaksi. Elokuva tarkastelee Serge Gainsbourgin taiteellista matkaa nuoresta 
maalaustaiteeseen rakastuneesta miehestä hänen avangardistiseen ja provokatoriseen 
musiikkimaailmaansa, joka teki hänestä todellisen ranskalaisen kulttuurin ikonin. Tähän vaikutti 
myös hänen alkoholihuuruisen yksityiselämänsä myrskyisät rakkaudet, joiden kohteena olivat mm. 
Juliette Gréco, Brigitte Bardot ja Jane Birkin. Suomessa Gainsbourg tunnetaan ehkä parhaiten 
eroottisesta kappaleestaan ”Je t’aime – moi non plus”, jonka hän esitti duettona Jane Birkinin 
kanssa vuonna 1969. Sarjakuvataiteilija Joann Sfar on ohjannut elokuvan ja se on hänen 
esikoisohjauksensa. 
 
Elokuvalla on César-ehdokkuudet helmikuussa 2011 parhaasta naissivuosasta (Laétitia Casta 
Brigitte Bardot’n roolissa) ja parhaasta esikoisfilmistä. 



La Semaine du cinéma français organisée par l’Association Regionale de cinéma de la Carélie du 
Nord et l’Association franco-finlandaise de Joensuu se tiendra pour la sixième année consécutive à 
Joensuu en Carélie du Nord au cinéma Tapio de la société Savonkinot. 

Séances: 
Mardi 22 mars 16h30: L’Esquive d’ Abdellatif Kechiche (V.0, soustitré en anglais) 
Mercredi 23 mars 16h30: Dans la vie de Philippe Faucon  (V.O,soustitré en anglais) 
Jeudi 24 mars 16h30: Khamsa de Karim Dridi (V.O, soustitré en anglais) 
Vendredi 25 mars 16h30: Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois (V.O, soustitré en finnois) 
Samedi 26 mars 15h00: Gainsbourg – vie héroïque de Joann Sfar (V.O, soustitré en finnois) 
 
En collaboration avec l’Institut Français, le Consulat honoraire de France à Joensuu, la Ville de 
Joensuu, l’Université de la Finlande de l’Est, l’École professionnelle Supérieure de la Carélie du 
Nord, Blancco, Maija Cosmetics et la société Savonkinot.  


	Perjantai 25.3. klo 16.30

