
 

 

 

 

                                                         Посольство  

Аргентинської Республіки  в Україні 
у рамках показу іспаномовного кіно, яке представляють 

Посольства Аргентини, Іспанії та Мексики в Україні, 

запрошує Вас на показ фільму: 

 

““ССЕЕРРЦЦЕЕ  ЛЛЕЕООННАА””  
 (2013) 

 
Івана Корнехо – успішний адвокат. Вона розлучена. Загубивши мобільний телефон, 

Івана знайомиться з Леоном Годоєм, відомим архітектором,  

цікавим і харизматичним, який також розлучений.  

Леон - справжній чоловік, але його зріст - лише 1 м 36 см.  

Івана шукатиме можливість компенсувати сантиметри,  

яких не вистачає чоловіку її життя, борючись зі своїми власними  

упередженнями та з упередженнями оточуючих людей. 
 

ППооккаазз  ввііддббууддееттььссяя  
 9 квітня 2015 року о 19:00 

В культурно-освітньому центрі «Майстер Клас» 
 вул. Лаврська,16 A. 

 
Оригінальна версія з субтитрами українською мовою. 

Для будь-якої глядацької аудиторії. 
 

ВХІД ВІЛЬНИЙ 



 

La Embajada de la República Argentina en Ucrania 
en el marco del ciclo de cine en español que presentan  

las Embajadas de Argentina, España y México en Ucrania 

 invita a la proyección de la película: 

 

““CCOORRAAZZÓÓNN  DDEE  LLEEÓÓNN””  
 (2013) 

 

Ivana Cornejo es una exitosa abogada divorciada.  

Gracias a la pérdida de su teléfono celular, conoce a León Godoy,  

un arquitecto de gran renombre, también divorciado,  

con una personalidad arrolladora. León es el hombre perfecto,  

pero es demasiado bajo: mide 1,36 metros de altura.  

Ivana buscará superar esos centímetros que le faltan al hombre de su vida, enfrentando sus 

propios prejuicios y los del resto de la sociedad. 

 

LLaa  pprrooyyeecccciióónn  tteennddrráá  lluuggaarr  

el 9 de abril de 2015 a las 19ºº horas 

en la Sede de MASTER KLASS, Lavrska, 16 A, Kiev 

Proyección en versión original con subtítulos en ucraniano 

Apta para todo público 

ENTRADA GRATUITA 



 

 

 

 

                                                         Посольство  

Аргентинської Республіки  в Україні 
у рамках показу іспаномовного кіно, яке представляють 

Посольства Аргентини, Іспанії та Мексики в Україні, 

запрошує Вас на показ фільму: 

 

““ААККААЦЦІІЇЇ””  
 (2011) 

Кращий дебют 64-го Каннського кінофестивалю!  

 
Фільм запрошує нас у подорож з Асунсьйона до Буенос-Айреса.  

Водій вантажівки має перевезти незнайому жінку.  

Проте, виявляється, що жінка не одна, вона їде з немовлям.  

Вони мають проїхати 1.500 кілометрів… 
 

ППооккаазз  ввііддббууддееттььссяя  
 23 квітня 2015 року о 19:00 

В культурно-освітньому центрі «Майстер Клас» 
 вул. Лаврська,16 A. 

 
Оригінальна версія з субтитрами українською мовою. 

Для будь-якої глядацької аудиторії. 
 

ВХІД ВІЛЬНИЙ 



 

La Embajada de la República Argentina en Ucrania 
en el marco del ciclo de cine en español que presentan  

las Embajadas de Argentina, España y México en Ucrania 

 invita a la proyección de la película: 

 

““LLAASS  AACCAACCIIAASS””  
 (2011) 

Cámera D’Or a la mejor opera prima del 

64° Festival de Cine Internacional de Cannes. 

 

Las acacias nos lleva de viaje entre Asunción y Buenos Aires.  

Un camionero debe trasladar a una mujer desconocida. La mujer no está sola, carga con su 

bebé. 1.500 kilómetros de ruta les quedan por recorrer. 

 

LLaa  pprrooyyeecccciióónn  tteennddrráá  lluuggaarr  

el 23 de abril de 2015 a las 19ºº horas 

en la Sede de MASTER KLASS, Lavrska, 16 A, Kiev 

Proyección en versión original con subtítulos en ucraniano 

Apta para todo público 

ENTRADA GRATUITA 


