
Luni, 28 mai 2012 

ULTIMUL CANTON 
(2010) 

 
 Gen: dramă 
 
Regizor – Aleksei Ucitel’, Irina Gorlova 
Scenariul – Aleksandr Gonorovski 
Producător – Konstantin Ernst 
Coproducător - Aleksei Ucitel’, Aleksandr Maksimov 
Studio – Rock films 
În rolurile principale: Vladimir Maşkov, Viaceslav 
Krikunov, Anjorka Strechel, Iulia Peresild, Aleksandr 
Başirov, Serghei Garmaş, Vladas Bagdonas 
Durata: 110 minute 
 
Descriere: Acţiunea filmului se petrece în Siberia în anii 
de după cel de-al doilea război mondial.  Ignat, 
mecanicul unei locomotive cu aburi, erou de război 
ajuns până la Berlin, nimereşte prin voia sorţii la capătul 
lumii, într-o aşezare a unor exilaţi. Să conducă 
locomotiva, să simtă puterea acestei maşinării, viteza, 
libertatea şi hazardul devin raţiunea de a trăi a lui Ignat.  
Prin vântul ca de gheaţă şi prin pădurile înzăpezite el îşi 
conduce locomotiva spre necunoscut unde îi este sortit 
să îşi găsească iubirea. În taiga se ascunte de întreaga 
lume nemţoaica Elsa care trăise câţiva ani în pădure ca o 
sălbăticiune luptându-se pentru viaţa sa. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=DayhXDyAE8c&feature=related 

 
Premii  

- Globul de aur 2011 – nominalizare „Cel mai bun film într-o limbă străină” 
- Vulturul de aur 2011 – Laureat: Cel mai bun regizor (Aleksei Ucitel), Cel mai bun rol feminin 

(Aniurka Strechel), Cel mai bun rol masculin (Vladimir Maşkov), Cel mai bun rol feminin 
secundar (Iulia Peresild) 

- Nominalizări: Cel mai bun film, Cel mai bun scenariu, Cel mai bun 
operator, Cel mai bun montaj 

- Nika 2011 – Laureat: Cel mai bun film, Cel mai bun rol masculin (Vladimir Maşkov), Cel mai 
bun operator  

- Nominalizări: Cel mai bun rol feminin (Aniurka Strechel), Cel mai bun 
rol feminin secundar (Iulia Peresild), Cel mai bun regizor (Aleksei Ucitel), Cele mai bune 
costume, Cel mai bun sunet, Cel mai bun scenograf 

- Jorj 2011 – Nominalizare „Cea mai bună dramă rusescă” 

 

 

 
 

 



Marţi, 29 mai 2012 

 
GAMBITUL TURCESC 

(2005) 
 

 

 

 
 
 
Gen: aventuri, poliţist 
 
Regizor – Djanik Faiziev 
Scenariul – Boris Akunin 
Studio Trite, “Pervîi kanal” ORT 
În rolurile principale: Egor Beroev, Olga 
Krasko, Aleksandr Lîkov, Marat Başarov, 
Dimitri Pevţov, Daniel Olbrîhski, Aleksandr 
Baluev, Goşa Kuţenko 
Durata: 124 minute 
 
Descriere: Filmul se bazează pe romanul cu 
acelaşi nume al lui Boris Akunin, roman ce 
urmăreşte aventurile lui Erast Fandorin în 
timpul războiului ruso-turc din 1877-1878. 
Eroul o întâlneşte pe frumoasa Varvara 
Andreevna Suvorova pe când acesta se 
îndrepta spre trupele ruseşti pentru a-şi vedea 
logodnicul. Cu ajutorul ei, Fandorin reuşeşte 
să dejoace planurile spionului ascuns în 
rândurile armatei ruseşti. 
 

http://gambit-movie.ru/ 
http://www.youtube.com/watch?v=NGu-_7PnBgA 

 
 

Premii: 
-  Vulturul de aur 2006 – Laureat: Cel mai bun scenograf, Cele mai bune costume, Cel mai bun 

montaj 
– Nominalizări: Cel mai bun film, Cel mai bun regizor de sunet 

- MTV Rusia 2006 – Laureat: Cel mai bun soundtrack 
– Nominalizări: Cel mai bun fim, Cel mai bun rol masculin (Igor Beroev), 

Cel mai bun rol feminin (Olga Krasko), Cel mai bun rol de comedie (Marat Başarov), Cea mai 
bună echipă, Cel mai bun rol negativ (Aleksandr Lîkov), Cea mai bună luptă, Cea mai bună 
scenă de acţiune 

- Jorj 2006 – Cel mai bun film din Rusia şi ţările CSI 
 

 

 
 



Miercuri, 30 mai 2012 

POVESTEA COSMOSULUI MEU 
[ROMADESUS] 

(2009) 
 

 

 
 
Gen: comedie 
 
Regizor – Iana Poliaruş 
Scenariul – Iana Poliaruş, Inga Kirkij 
Producător – Viaceslav Telnov 
Studio Lenfilm 
În rolurile principale: Aleksandra 
Bairakovskaia, Andrei Feskov, Olga Antonova, 
Larisa Malevannaia, Tatiana Tuzova, Serghei 
Mighiţko, Nodari Djanelidze, Larisa Lusta, 
Mariana Anohina, Aleksandr Karpuhov 
Durata: 79 minute 
 
 
Descriere: Într-o zi, locuitorii unui apartament 
comunal din Petersburg, uitându-se pe 
fereastră, vor vedea în locul curţii obişnuite 
ceva de neînţeles. Până să îşi dea seama ce se 
întâmplă, viaţa lor este dată peste cap. 

 
http://vidrima.livejournal.com/ 

 
 

Premii: 
- Festivalul de film „Fereastră spre Europa”, Vîborg 2009 – laureat - Marele premiu „Barca de 

aur” 
- Festivalul filmelor de comedie „Ulîbnis Rossia”, Moscova 2009 – laureat – Cel mai bun debut 

în comedie, Premiul juriului studenţesc 
- Festivalul Internaţional de Film pentru debuturi „Spiritul focului” 2009 – laureat – premiul 

spectatorilor „Taigaua de argint” 
- Festivalul de film „Literatură şi film”, Hatsina 2012 – laureat – Cel mai bun debut 

 

 

 

 



Joi, 31 mai 2012 

BUNICA TOSIA 
(2003) 

 

 

 
Gen: dramă 
 
Regizor – Lidia Bobrova 
Scenariul – Lidia Bobrova 
Producător – Andrei Zerţalov 
Studio Lenfilm 
În rolurile principale: Nina Şubina, Iuri 
Ovsianko, Anna Ovsiannikova, Vladimir 
Kulakov, Serghei Gamov, Maria Lobace 
Durata: 103 minute 
 
„Babusia” îi spuneau cu afecţiune nepoţii 
pentru care ea era cel mai important om din 
lume. 
Au trecut ani. Nepoţii au crescut şi şi-au 
întemeiat propriile familii. Bunica şi-a vândut 
casa, banii obţinuţi i-a dat nepoţilor, iar ea a 
rămas să locuiască împreună cu fiica şi 
ginerele. Vera, fiica sa, se îmbolnăveşte şi 
moare, iar ginerele refuză să mai locuiască cu 
fosta soacră, intenţionând să îşi refacă viaţa. 

 
http://www.kinopoisk.ru/level/16/film/41465/ 

 
Premii: 

- Kinotaur, Soci 2003 – laureat – Cel mai bun rol feminin (Anna Ovsiannikova) 
– Nominalizare – Marele premiu „Trandafirul de Aur” 

- Festivalul de film de la Karlovy Vary 2003 – laureat – Premiul special al juriului, Premiul 
juriului ecumenic, Premiul „Don Quijote” 

– Nominalizare – Globul de cristal 
- Festivalul European de Film Cottbus 2003 – laureat – Marele premiu, Premiul spectatorilor 
- Festivalul Internaţional de Film de la Marrakech – nominalizare – „Steaua de Aur” 
- Festivalul „Rencontres Internationales de Cinéma a Paris” 2003 – laureat – premiul „Arte”, 

Marele Premiu al publicului 
- Festivalul de film Cinéssonne, Franţa 2003 – Marele Premiu al juriului 
- Festivalul Festivalurilor, Sankt-Petersburg 2003 – Marele Premiu 
- Festivalul Internaţional de Film de la Copenhaga 2004 – laureat – „Lebăda de Aur” pentru cel 

mai bun scenariu şi cea mai bună regie, Premiul special al juriului pentru actriţele Nina 
Şubinma şi Anna Ovsiannikova 

- Festivalul Filmului European Lecce 2004 – laureat – „Măslinul de Aur” 
 



Vineri, 1 iunie 2012 

 
 
 
 

CREDINŢĂ 
 (2009) 

 

 

 

 
Gen: dramă 

 
Regizor – Lidia Bobrova 
Producător – Viaceslav Telnov 
Coproducător – Lidia Bobrova 
Studio Lenfilm  
Durata: 90 minute 
 
 
În rolurile principale: Aleksandr Aravuşkin, 
Irina Osnovina, Serghei Amosov, Fedor 
Iasnikov, Aleksandr Fedorov, Iuri Jigarkov 
 
Descriere: La baza filmului stau trei povestiri 
ale lui Vasili Şukşin care au în comun eroul 
principal: Maksim. Maksim este chinuit de o 
nostalgie de neînţeles şi încearcă să îi găsească 
o cauză. El încearcă să demonstreze că o boală 
sufletească este la fel de îngrozitoare ca şi 
celelalte boli de care poate suferi un om. 
 

 
http://www.youtube.com/watch?v=JLBEU_0zssA  
 
Premii: 

- Festivalul de film „Zilele Şukşîn în Altai” 2009 – Marele Premiu 
- Festivalul de film „Literatură şi film”, Hatsina 2010 – laureat – Premiul spectatorilor 
- Forumul Slav de Artă „Viteazul de Aur”, Moscova 2010 – laureat – Premiul „Viteazul de Aur” 
- Festivalul Internaţional de Film din Zabaikal 2010 – premiul guvernatorului regiunii 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sâmbătă, 2 iunie 2012 

GHEORG 
 (2008) 

 

 

 

 

Gen: dramă 

 

Regizor – Peeter Simm 
Scenariul - Mati Põldre, Aleksandr Borodianski 
Producător – Märten Kross, Ivo Felt, Ilkka 

Matila, Sergey Zernov 
Producător executiv  – Svetlana Kucimaeva 
Studio Centrul Filmului Naţional "Lege Artis 
film" (Эстония), ALLFILM (Эстония) 
Durata: 100 minute 
 
În rolurile principale: Marko Matvere, 
Anastasia Makeeva, Renars Kaupers, Tõnu 
Kark, Elle Kull  
 
Descriere: Melodii de neuitat, un timbru vocal 
unic şi o voce care mişca sufletul oricărui 
ascultător. O enigmă pentru femei, o 
autoritate pentru bărbaţi, Gheorg Ots a fost 
un cântăreţ apreciat de nomenclatura 
comunistă din URSS, dar şi de milioane de 
oameni simpli. 
Filmul prezintă viaţa lui, nicidecum simplă, aşa 
cum s-ar crede, privită prin ochii soţiei sale, ai 
femeii care a trăit alături de el mai bine de 20 
de ani. 
 

http://ruskino.ru/video/georg/large 
http://www.youtube.com/watch?v=9PpsPY2twAU 

 
 
 
Premii: 

- Festivalul de film „Lucezarnîi anghel” 2009 – laureat – Locul III 
 
 
 
 
 
 
 



Duminică, 3 iunie 2012 

 

EFECT DE SERĂ 
  (2005) 

 
 

 

 

 

Gen: dramă 

 

Regizor – Valeri Ahadov 
Scenariul – Oleg Antonov 
Producător – Serghei Zernov 
Producător executiv  – Svetlana Kucimaeva 
Studio Centrul Filmului Naţional 
În rolurile principale: Aleksandr Iakin, Elena 
Poliakova, Aleksandr Korşunov, Evgheni 
Harlanov, Irina Loseva, Pavel Semenihin, Anna 
Frolovţeva 
Durata: 83 minute 
 
Descriere: După ce i se fură bagajele în gară, 
Rita se trezeşte singură, fără acte, bani sau 
prieteni,  într-un oraş străin şi rece. 
Întâmplător, face cunoştinţă cu Nemoi (Mutul) 
un vagabond la vârsta adolescenţei cu care 
treptat ajunge să lege o prietenie strânsă. Cei 
doi tineri trec printr-o serie de întâmplări 
neverosimile. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=l1NN9IyfH0c 

 
- Kinotaur 2005 – Nominalizare la Marele premiu 
- Montréal World Film Festival 2005 –  Nominalizare la Marele premiu 
- Festivalul Internaţional de filme pentru copii şi Tineret  Zlín 2006 – premiul Milos Macourek; 

„Cel mai bun film artistic” din partea juriului ecumenic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


