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ПРОГРАМА

СІЧЕНЬ

ДАТА ПОДІЯ МІСЦЕ

8 січня ПОЧАТОК КАМПАНІЇ «ОБИРАЙ ФРАНЦІЮ»  
ТА КАМПАНІЇ СТИПЕНДІЙ ФРАНЦУЗЬКОГО УРЯДУ 2020

www.ukraine.
campusfrance.org

9 – 17  січня ЗАПИС НА КУРСИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
Напівінтенсивні курси – Спецкурси – Курси для підлітків – Клуб «Принців 
і принцес» – Інтенсивні курси
Нові цілі у новому році: записуйтесь на курси французької для дорослих і 
дітей !

Французький 
інститут в Україні 
(ФІУ) 
вул. О. Гончара, 84
Відділ курсів (301)

9 – 16 січня  
ЗАПИС НА СІЧНЕВІ ТЕСТИ TCF ТА TCF DAP

ФІУ
Відділ іспитів  
(101)

9 – 22 січня ЗАПИС НА ЛЮТНЕВУ СЕСІЮ ІСПИТІВ DELF-DALF ТА DELF JUNIOR
Підтвердіть свій рівень володіння французькою мовою та отримайте визна-
ний у всьому світі диплом.

ФІУ
Відділ іспитів 
(101)

17 січня –  
15 лютого 

ВИСТАВКА «ТРИВОГА ТА НІЖНІСТЬ» АЛІНИ ГАЄВОЇ Кафе ФІУ
Вхід вільний

17 січня, 
19.00

ЛІТЕРАТУРНИЙ ЧАЙ. ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ ФОТОГРАФА КСАВ’Є  
ПЕЛЛІЗЗАРІ «ПОГЛЯД ІНШОГО» ЗА УЧАСТІ АВТОРА
Чарівне запрошення до прогулянки київськими вулицями.

Медіатека ФІУ
Вхід вільний

22 – 29 січня КІНО. ВЕЧОРИ ФРАНЦУЗЬКОГО КІНО
Добірка свіжих сучасних фільмів, комедій та драм, які отримали нагороди 
на престижних фестивалях. 
- « Особливі» – 2019 – 114 хв
- « Однієї чарівної ночі» – 2019 – 87 хв
- « Крихітка зомбі» – 2019 – 103 хв
- « Портрет дівчини у вогні» – 2019 – 121 хв
- « Нотр-Дам» – 2019 – 88 хв
Сеанси та опис: www.institutfrancais-ukraine.com

Кінотеатр «Оскар»
Спортивна площа, 
1а
ТРЦ Gulliver

25 січня,  
29 лютого та
28 березня, 
12.00

ГОДИНА КАЗОК  
Медіатека запрошує дітей віком 5-9 років, що розмовляють французькою 
або тільки починають її вивчати, послухати цікаву історію.

Медіатека ФІУ
Вхід вільний

30 січня, 
19.00

ДІАЛОГ ІДЕЙ. НІЧ ІДЕЙ-2020: БУТИ ЖИВИМ
Показ фільму «Життя: першопочаток» Лорана Ліхтенштейна (2016 – 
52хв) та обговорення з Абдерразаком Ель Альбані, геологом та виклада-
чем університету м. Пуатьє
Бути живим – ця тема ставить в центр Ночі ідей-2020 питання екологічної 
рівноваги та відносин людини зі світом. « Бути живим» – це також діяти, 
брати на себе відповідальність, наповнювати смислом свої дії та існування. 
Що означає «бути живим»? Яким є наше місце у живому світі? 
Детальна програма на сайті ФІУ.

Кінотеатр «Ліра»
вул. Велика  
Житомирська, 40
Вхід вільний  
за реєстрацією

31 січня, 
19.00

КІНОКЛУБ ФІУ. «ФЕРМЕР», РЕЖ. ЮБЕР ШАРЮЕЛЬ
В продовження Ночі ідей кіноклуб ФІУ пропонує переглянути стрічку, що 
отримала три премії Сезар у 2018 році (найкращий актор, дебютний фільм та 
акторка другого плану). Французька сільська глибинка та труднощі, з якими 
зіштовхуються малі фермери.
Тридцятилітній П‘єр займається розведенням молочних корів. Найголовніше у 
його житті – це ферма, сестра-ветеринар та справа батьків, яку він перейняв. 
Коли у Франції спалахує епідемія зоонози, П‘єр виявляє перші ознаки хвороби 
на своїй фермі. Він не може втратити стадо за жодних обставин. Йому нічого 
не залишається, як зробити все можливе, щоб його врятувати.

Кінотеатр «Ліра»
вул. Велика  
Житомирська, 40

ЛЮТИЙ

6 лютого – 
20 березня

ІНСТАЛЯЦІЯ. «САД ПАМ’ЯТІ» ОЛЬГИ КІСЕЛЬОВОЇ
Інсталяція «Сад пам’яті» художниці Ольги Кісельової присвячена трагедії в 
Бабиному Яру і представить візуалізацію «голосу» дерев: на відеопроекції 
глядач побачить графічну репрезентацію записів внутрішніх рухів усере-
дині стовбура. Проєкт «Сад пам’яті» включає також програму від Memory 
Lab Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», в межах якої відбудеть-
ся серія публічних дискусій про сучасні практики комеморації трагічних 
подій та способи роботи з травматичним минулим засобами мистецтва та 
технологій.
У співпраці з фондом ІЗОЛЯЦІЯ, Меморіальним центром Голокосту «Бабин 
Яр», Університетом Сорбонна.
Відкриття 6 лютого о 19.00

Креативна  
спільнота IZONE; 
2-й поверх
вул. Набережно- 
Лугова, 8
Вхід вільний

7 лютого, 
19.00 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ЧАЙ
ФІУ запросив до себе Читацький клуб Kiev Accueil, щоб дізнатися про літературні 
уподобання його учасників.

Медіатека ФІУ
Вхід вільний

18 лютого – 
20 березня

ВИСТАВКА. ФОТОГРАФІЇ ПАВЛА ГУР'ЄВА
Фотограф Павло Гур’єв є яскравим представником руху мобільної 
стріт-фотографії в Ураїні та членом міжнародної фотоагенції 14&15 Mobile 
Photographers. Виставка представить серію його чорно-білих робіт про 
повсякденне життя українських вулиць, взаємодію жителів із містом та 
урбаністичні пейзажі.

Кафе ФІУ
Вхід вільний

14 та 28  
лютого, 19.00 

КІНОКЛУБ ФІУ – 60 РОКІВ НОВІЙ ХВИЛІ
60 років тому група молодих режисерів стала передвісниками нової течії, 
освітивши своїм талантом темні кінозали Франції і всього світу. Цей рух 
пізніше отримав назву « Нова хвиля», залишивши неоціненний слід в 
історії кінематографу. В лютому ми пропонуємо вам переглянути два  
культові фільми Жана-Люка Годара: 
- «Безтямний П‘єро» – 1965 – 112 хв (на згадку про Анну Каріна)
- «Зневага» – 1963 – 110 хв (фільм-відкриття молодої зірки – Бріжіт Бардо).

Кінотеатр «Ліра»
вул. Велика  
Житомирська, 40

24 – 28 
лютого

ЗАПИС НА КУРСИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ. ІНТЕНСИВНА СЕСІЯ 
Нехай похмурість березня вас не лякає: з французькою на інтенсивних 
сесіях зима пролетить за мить!

ФІУ
Відділ курсів (301)

БЕРЕЗЕНЬ

9 – 20  
березня

ЗАПИС НА КУРСИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
Зустрічайте весну з французькою мовою; ловіть теплі дні та насолоджуйтесь 
життям «а ля франсез»!

ФІУ
Відділ курсів (301)

10 – 13 
березня

ЗАПИС НА БЕРЕЗНЕВІ ТЕСТИ TEF CANADA, TEFAQ, TEF ТА TCF ФІУ
Відділ іспитів 
(101)

10 – 16 
березня 

ЗАПИС НА ТРАВНЕВУ СЕСІЮ ІСПИТІВ DELF PRIM 2020
DELF Prim розрахований на учнів початкової школи від 8 до 12 років.

ФІУ
Відділ іспитів 
(101)

10 – 20 
березня

ЗАПИС НА КВІТНЕВУ СЕСІЮ ІСПИТІВ DELF JUNIOR 2020
DELF Junior розрахований на учнів середньої школи від 12 до 17 років.

ФІУ
Відділ іспитів 
(101)

16 – 22 
березня

ДНІ ФРАНКОФОНІЇ
Детальна програма за посиланням: www. francophonie.com.ua

20 та 21 
березня, 
19:00 

ТЕАТР. ВИСТАВА «ДЛЯ НАШИХ ДИКИХ ДУШ» КОМПАНІЇ «ДИКІ ДУШІ»  
В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ФРАНКОФОНІЇ  
Вільна адаптація роману Бориса Віана «І ми знищимо всіх потворних», ство-
рена в рамках співпраці між Україною, Швейцарією та Францією. 
Цей абсурдний трилер був написаний у 1948 році і оповідає історію героїв, 
які під час кримінального розслідування викривають лабораторію божевіль-
ного лікаря Маркуса Шутца, що вирішив знищити всю потворність нашої 
планети, створивши гарних, на його думку, клонів людей!

Національний 
центр  
О. Довженка
вул. Васильківська, 1

20 – 29 
березня

КІНО. XVII-ИЙ ФЕСТИВАЛЬ DOCUDAYS ЗА УЧАСТІ РЕЖИСЕРКИ КЛЕР СІМОН
У програмі повнометражний документальний серіал Клер Сімон «Село», а 
також три фільми в рамках ретроспективи, присвяченої французькій режисерці!
Детальна програма за посиланням:www.docudays.ua

Кінотеатри Києва

       БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПОДІЙ :            WWW.INSTITUTFRANCAIS-UKRAINE.COM             FACEBOOK @INSTITUFRANCAISUKRAINE


