
1. Памфір / Pamfir (2022) 

https://program.goteborgfilmfestival.se/en/program/pamfir (International Competition) 

Сімейна драма Дмитра Сухолиткого-Собчука, яка зірвала шквал овацій під час світової прем’єри 

у програмі «Двотижневик режисерів» Каннського кінофестивалю. 

Події стрічки розгортаються в Західній Україні напередодні традиційного карнавалу Маланка та 

розповідають про головного персонажа Памфіра, який повертається додому до своєї сім’ї після 

довгої відсутності та мусить виправити помилку сина й відновити зв’язок зі своїм кримінальним 

минулим. 

 

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=TvkrRzDZwHY  

Дати показів: 

31.01 20:00 Bio Roy 

01.02 18:00 Aftonstjärnan 

02.02 14:00 Biopalatset 6 

02.02 14:00 Online 

 

2. Люксембург, Люксембург / Luxembourg, Luxembourg (2022) 

https://program.goteborgfilmfestival.se/en/program/luxembourg-luxembourg (Voyage) 

Другий повнометражний фільм Антоніо Лукіча, (нагадаємо, дебютна стрічка режисера — 

трагікомедія “Мої думки тихі” — в двадцятці найкращих фільів України за версією Довженко-

Центру: https://dovzhenkocentre.org/top-100-all/). 

Історія про двох братів Колю і Васю, які вирушають у тривалу подорож до Люксембургу. Там 

один із них мріє познайомитися з батьком, якого не бачив із п’ятирічного віку, а інший воліє будь-

що ухилитися від цієї зустрічі. Втім, неминучого не уникнути, і ця поїздка назавжди змінить життя 

Колі й Васі. 

 

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=l4PFxeGdK5g 

Дати показів: 

30.01 18:00 Capitol 

01.02 21:00 Biopalatset 2 

03.02 10:00 Draken 

 

3. Присвячується молоді всього світу ІІ / Dedicated to the Youth of the World II (2019) 

https://program.goteborgfilmfestival.se/en/program/dedicated-to-the-youth-of-the-world-ii (Focus: 

Homecoming) 

Документальний фільм режисерського дуету Яреми Малащука і Романа Хімея. 

У фaбулі фільму — вечірка «Схема» та молодь, на якій уважно фокусується кaмерa на ранок 

події. Простір кіностудії Довженкa перетворений нa тaнцмaйдaнчик, синхронізовaний нaтовп, 

світло прожекторів, aритмічні синтетичні звуки Стaніслaвa Толкaчовa — кaмерa віддaляється тa 

нaближaється, створюючи відчуття ромaнтичного «піднесення» і водночaс — модерного 

«відчуження». 

 

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=szD4hKUa8H0 

Дата показу: 01.02 18:45 Haga 1 

 

 

4. Ля Палісіада / La Palisiada (2023) 

https://program.goteborgfilmfestival.se/en/program/la-palisiada (Ingmar Bergman Competition) 

Повнометрижна нео-нуар стрічка Філіпа Сотниченка про останню смертну кару в Україні. 

Україна, 1996 рік. До скасування смертної кари – п’ять місяців. В озері знаходять убитого 

міліціонера. Правоохоронці хочуть помститися та поспішають завершити справу до введення 

мораторію на страту. Судовий психіатр має зіграти ключову роль у заплутаному процесі 

розслідування, щоби врятувати обвинувачених від покарання, на яке вони не заслуговують. 

 

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=QbRtv4hSmM4 

Дати показів: 



31.01 17:30 Göta 1 

01.02 17:30 Biopalatset 8 

02.02 13:30 Göta 2 

05.02 18:30 Biopalatset 8 

 

 

5. Коли в Бучу прийшла весна / When Spring Came to Bucha (2022) 

https://program.goteborgfilmfestival.se/en/program/when-spring-came-to-bucha (Voyage) 

Документальний фільм режисерів Маркуса Ленца та Міли Тешаєвої. Творці фільму 

задокументували життя звичайних українців, котрі лишилися на тліючих руїнах свого рідного 

міста. Розпач, паніка смуток - все це можна відчути при перегляді фільму. Але згодом, слідом за 

пробудженням природи і першими весняними квітками, українці демонструють свою міць та 

незламність духу. 

 

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=pp8NDQpvx3A 

Дати показів: 

28.01 17:15 Göta 2 

29.01 15:00 Haga 2 

30.01 14:45 Haga 1 

31.01 15:00 Haga 1 

 

 

6. Плай / Plai. A Mountain Path (2022) 

https://program.goteborgfilmfestival.se/en/program/plai-a-mountain-path (Voyage) 

Повнометражний документальний дебют фільм Єви Джишиашвілі. Стрічка перемогла в 

національному конкурсі DOCU/УКРАЇНА (https://docudays.ua/2022/news/kino/the-winner-of-docu-

ukraine-2022-is-plai-a-mountain-path-by-eva-dzhyshyashvili) 

Це історія про людей, які зберегли більше, ніж втратили під натиском нашого неоднозначного 

сьогодення, що сплутало всі земні й небесні закони. Їхня сила і слабкість в любові: до своєї 

землі, до ближнього. Вони незгодні й покірні водночас, немов гори. Бунтують проти 

несправедливості життя й мужньо приймають удари долі. Родина Малковичів для людського ока 

— загублена серед красивої й суворої природи, та насправді вони там, де від початку часів 

панує гармонія і любов, що передається від покоління до покоління. 

 

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=055b8U0hhIU 

Дати показів: 

30.01 17:30 Göta 2 

31.01 18:00 Biopalatset 7 

01.02 18:30 Biopalatset 7 

05.02 12:00 Biopalatset 7 


