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SINOPSI
Happy End presenta a una família de l'alta burgesia europea que està vivint el final
de la vida del patriarca George, qui es dedica a recordar temps passats que ell
considera millors, mentre la resta dels membres de la família s'enfronten als seus
propis reptes i problemes. Al mateix temps, s'està produint una crisi de refugiats i
un debat al voltant de la immigració com a conseqüència de l'aparició de
campaments de refugiats, un dels quals està a Calais, ben bé al costat de
l'empresa que dirigeix aquesta família.
Haneke és un dels directors essencials del cinema europeu contemporani,
responsable de films imprescindibles com Funny Games (1997), La cinta blanca
(2009) o Amor (2012). Happy End és el seu darrer treball, menys contundent en
aparença que els títols precedents, però amb la mateixa dosi d’ironia àcida i
d’esperit crític, en qualsevol cas un compendi de temes ja tractats en la seva
filmografia: la violència i la seva plasmació a través dels avenços tecnològics, la
maldat en l’adolescència, l’eutanàsia, o el racisme en l’Europa contemporània. Tot
això a partir dels problemes d’una família de l’alta burgesia francesa, que ens pot
resultar molt antipàtica però que podria ser simplement un reflex incòmode dels
nostres defectes.
Encapçalen un luxós repartiment dos dels millors actors francesos de tots els temps
que ja havien treballat amb el director austríac: Jean-Louis Trintignant i Isabelle
Huppert.

TRÀILER

https://youtu.be/BfPvd3NiIsU
Dijous, 10 de gener al CINEMA DE L’ATENEU
- A les 8 del vespre en VERSIÓ DOBLADA
- A les 10 de la nit en VERSIÓ ORIGINAL EN FRANCÈS AMB SUBTÍTOLS

