Szeptember 16. 19.00 Zsebtolvaj (73 perc, 1959.)
A Dosztojevszkij Bűn és bűnhődésének alaphelyzetét és motívumait idéző filmben
Michel meggyőződésből lett zsebtolvaj. Szerinte vannak emberek, akiknek
szabad megszegniük a törvényt, s maga is ilyen. Barátnője, Jeanne és egy
rendőrfelügyelő hiába próbálja az ellenkezőjéről meggyőzni; ügyessége folytán a
rendőrségnek sehogy sem sikerül tetten érnie. Amikor két cinkostársát
letartóztatják, Michel átmenetileg elhagyja Párizst. Visszatérvén újra találkozik
Jeanne-nal, akit közben egy másik férfi teherbe ejtett. Újra lopásra adja a fejét,
hogy a lányt támogassa, de ezúttal elfogják. Jeanne meglátogatja, s Michel ekkor
ébred rá, hogy szereti: "Milyen furcsa utat is kellett bejárnom, hogy eljussak
hozzád."
Szeptember 23. 19.00 Jeanne D’arc pere (70 perc, 1960)
"A némaságot a hangosfilm találta fel" - vallja Bresson. Dreyer szenvedélyes,
izzó, égbe kiáltó Szent Johannájához képest Bresson Jeanne-ja makacs
némaságba burkolózik. A per ridegen, tárgyszerűen folyik, Cauchon püspök és a
többi vádló inkább szenvtelen ügyintéző, mint lángoló-lobogó fanatikus. Isten
nincs jelen a tárgyalóteremben. Bresson katolikus rendező, de nem hirdeti vallása
tételeit. Hőseinek sorsában végül a katolikus tételeknek ellentmondó tanulságok
és kérdések fogalmazódnak meg.
Szeptember 30. 19.00 Vétlen Balthasar (95 perc, 1966)
Bár a címszereplő Balthazár egy szamár, nem ezópuszi tanmesét és nem is
kalandos állattörténetet látunk. Bresson szavaival: "A szamár ugyanazokat a
szakaszokat éli át, mint egy ember: gyermekkorában a becézgetést, érett
korában a munkát, a tálentumot az élet feleútján, s a végső misztikát, mely a
halált közvetlenül megelőzi. A szamár hordozza a relikviákat, s meghal aztán,
mert az emberek bűneit hordozza." A szamár mellett, mely különféle bűnöket gőgöt, iszákosságot, lustaságot, durvaságot, pénzvágyat, a kiszolgáltatottak
megalázását - megtestesítő emberekkel találkozik, a film másik hőse Marie, aki
szintén védtelen és vétlen teremtmény. Kettőjük sorsa párhuzamos, mindketten
áldozatok. Marie-t Anne Wiazemsky játssza, a legnagyobb modern katolikus író,
Claude Mauriac unokahuga. A későbbi híres Godard-színésznő (és Godard nagy
szerelme) itt még ismeretlen kislány, kinek gyermeki szépsége, tisztasága és
ártatlansága egészen különleges és megejtő.

