
16.30
THREE FLOORS
de Nanni Moretti 
(2021, 119 min, IT, FR) 
ÎN COMPETIȚIE, CANNES 2021

19.00
LES OLYMPIADES
de Jacques Audiard 
(2021, 106 min, FR) 
ÎN COMPETIȚIE, CANNES 2021

13.30
LE DISCOURS
de Laurent Tirard
(2020, 87 min, FR) 
SELECȚIA OFICIALĂ, CANNES 2020

15.30
A HERO 
de Asghar Farhadi 
(2021, 127 min, FR, IR) GRAND PRIX (EX-
AEQUO), CANNES 2021

18.30
LA CIVIL
de Teodora Ana Mihai 
(2021, 135 min, BE, RO, MX)
PREMIUL PENTRU CURAJ, UN CERTAIN 
REGARD, CANNES 2021 
Precedat de o introducere înregistrată de 

regizoarea Teodora Ana Mihai, în prezența 

criticului de film Doru Pop.

Proiecție prezentată cu sprijinul 
Consulatului onofic al Mexicului la  
Cluj-Napoca.

13.30
LES INTRANQUILLES
de Joachim Lafosse 
(2021, 118 min, BE, LU, FR) 
ÎN COMPETIȚIE, CANNES 2021

16.00
THE WORST PERSON IN THE WORLD
de Joachim Trier 
(2021, 121 min, NO, FR, SE, DK)
PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ, 
CANNES 2021
precedat de scurtmetrajul

PRIN ORAȘ CIRCULĂ SCURTE 
POVEȘTI DE DRAGOSTE 
de Carina-Gabriela Dașoveanu 
(2021, 21 min, RO)
ÎN COMPEȚITIA CINÉFONDATION, 
CANNES 2021 

19:00
TITANE
de Julia Ducournau 
(2021, 108 min, FR, BE) 
PALME D’OR, CANNES 2021

SÂMBĂTĂ 
6 NOIEMBRIE

VINERI 
5 NOIEMBRIE

DUMINICĂ 
7 NOIEMBRIE

REGULI DE ACCES
*Conform Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 94/2021, în localităţile unde incidenţa cumulată a cazurilor COVID se situează peste 6/1000 
locuitori, participarea la proiecţiile cinematografice în sala de cinema sau în aer liber se face la 30% din capacitatea spațiului și este condiţionată de prezentarea 
unui certificat digital valid (persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de 
vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2).
*Prin achiziționarea unui bilet la Les Films de Cannes à Cluj-Napoca, sunteți de acord cu condițiile specificate mai sus și luați la cunoștință că în situația 
neprezentării unui certificat digital valid nu vi se va permite accesul la film/eveniment.
*Purtarea măștii este obligatorie pe toata durata evenimentului.
*Așezarea este permisă doar pe scaunele marcate ca fiind disponibile.
*Pentru a evita orice tip de aglomerare se vor respecta semnele de atenționare și marcajele din fiecare locație. Este interzisă staționarea spectatorilor pe 
traseele pe care se circulă.
*Vă rugăm să vă dezinfectați mâinile la intrare, să păstrați sau să aruncați pliantele și broșurile consultate, în locurile special marcate.
*Toate suprafețele care intră în contact cu publicul sunt dezinfectate regulat de către personalul din locații.
Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare.

DISCLAMER
Pe toată durata festivalului, se vor face fotografii în cinematografe și la evenimentele conexe, inclusiv spectatorilor și participanților la evenimente. Toate 
drepturile pentru aceste fotografii aparțin organizatorilor. Fotografiile pot fi utilizate pentru promovarea evenimentului prin comunicarea lor publică. 
Achiziționarea de bilete, participarea la proiecții și/sau la evenimentele desfășurate în cadrul festivalului echivalează cu acceptarea prezentelor condiții.


