MINISTÉRIO DO TURISMO, GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA,
LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA, PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA APRESENTAM

MINISTÉRIO DO TURISMO,
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA,
LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA,
PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO E
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
APRESENTAM

CIDADANIA CORPORATIVA
O caminho do Grupo Essilor

Melhorar vidas através da visão é a missão da Essilor
e está no DNA da multinacional francesa.
Experiência, inovação e alcance global são as bases
para conter o crescimento exponencial da visão não
corrigida. O desenvolvimento sustentável do Grupo
Essilor sempre residiu na sua capacidade de antecipar e abraçar essa causa, levando visão saudável a
pessoas que precisam de correção no mundo.
Saúde visual é direito de todos. Cultura também A
Essilor agradece a Bonfilm e a todos os parceiros que
colaboram na realização do Festival Varilux de Cinema
Francês, o maior do país. E, em especial, à equipe da
Aliança Francesa, que leva cultura e aprendizado do
idioma francês aos seus alunos, através da emoção
audiovisual dos filmes franceses.

A Essilor International é lider mundial em lentes oftálmicas e detentora de Varilux®, a marca de lente multifocal nº 1 no mundo*, Crizal®, a marca de lente
antirreflexo nº 1 no mundo** e lentes fotossensíveis
Transitions®.
* Varilux é a marca de lente multifocal mais
vendida no mundo, conforme estimativas de
mercado calculadas pela Essilor.
** Crizal é a marca de lente antirreflexo mais
vendida no mundo, conforme estimativas de
mercado calculadas pela Essilor.
Varilux e Crizal são marcas registradas da
Essilor International. Transitions e o “swirl”
são marcas registradas da Transitions Optical, Inc. usada sob licença pela Transitions
Optical do Brasil Ltda.

Essilor. Para ver melhor o mundo.
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A Embaixada da França tem o grande prazer de apoiar
a realização da edição 2021 do Festival Varilux de
Cinema Francês, principal evento cinematográfico
francófono realizado no Brasil. Após a última edição, feita sob condições adversas devido à pandemia de COVID-19, o festival volta aos cinemas, graças
ao empenho e à paixão de seus criadores Christian e
Emmanuelle Boudier, nesse ano de esperança renovada com a chegada da vacina.
A Embaixada se orgulha desta parceria que, mais uma
vez, viabiliza exibições em cerca de 60 cidades do Brasil.

O Festival prestará também uma homenagem a um
dos atores francês mais famosos do cinema dos últimos sessenta anos que nos deixou esse ano: Jean-Paul Belmondo. O filme O Magnífico, de Philippe de
Broca, sera exibido em salas comerciais e uma mostra
de filmes emblematicos tambem circulara em salas
culturais, em parceria com a Cinemateca da Embaixada da França.
Não podemos deixar de mencionar o tradicional laboratório de roteiro cuja vocação é ajudar a revelar os
talentos do cinema brasileiro do futuro.

Depois de longos meses longe dos telões, mais do que
nunca entendemos a importância de nos encontrarmos numa sala de cinema. Entendemos o quanto o
cinema é uma experiência que exige projeção, sala
e, sobretudo, partilha. É essencial ver filmes juntos
para que eles se abram para nós ao lado de outros
espectadores que, durante a exibição, farão a viagem
conosco. A sétima arte está ligada ao seu modo de
exibição. Sem a sala, esvaziamos a obra de parte do
seu significado. A Embaixada se orgulha de apoiar um
festival que defende a sala de cinema e a experiência
única que o acompanha.

A Embaixada agradece todos os que tornaram possível este evento:

O evento traz neste ano uma seleção de filmes inéditos,
brindando o público com obras populares e premiadas
nos maiores festivais do mundo. Essa é a grande força
do Festival Varilux de Cinema Francês: apresentar filmes que emocionam tanto os profissionais quanto os
amadores do cinema, os neófitos e cinéfilos.

E as Alianças Francesas, que fazem com que o festival
atinja um público amplo, conquistando novos espectadores no país inteiro.

Os principais parceiros, que são o grupo Essilor-Varilux, o Ministério do Turismo e a Secretaria Especial
da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a
Prefeitura do Rio de Janeiro, a Delegação Geral das
Alianças Francesas, Ingresso.com, Club Med, Tereos,
Air France, Fairmont e Unifrance.
Os distribuidores que abraçaram esta parceria, em
especial Bonfilm, Mares Filmes, Califórnia Filmes,
Vitrine Filmes, Playarte e Synapse.

Desejamos a todos um excelente Festival Varilux!
Olivier Giron
CONSELHEIRO CULTURAL NA EMBAIXADA DA FRANÇA NO BRASIL
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Há sempre uma
Alliance Française
perto de você
Aprenda francês de um jeito
moderno, inclusivo e colaborativo.
aliancafrancesabrasil.com.br

Mais do que nunca, precisamos de cinema! Precisamos de novos horizontes, novas possibilidades, novas
visões, novas paixões, imagens, histórias e movimentos, olhares e corpos, música e sons, luz, fôlego, aventuras e viagens... E a tela de cinema não nos oferece
as melhores condições para viajar? O cinema torna
seus espectadores viajantes, no espaço, no tempo,
no som e nas emoções e, como em qualquer viagem,
muitas vezes voltamos diferentes, mais enriquecidos,
mais fortes, mais inspirados.
Este ano, uma vez mais, o Festival Varilux de Cinema
Francês percorre o Brasil para fazer seu público viajar, sonhar e se inspirar. E este ano, novamente, o
encantamento estará presente, com uma programação capaz de nos tirar de nossas cadeiras e nos fazer
mergulhar em histórias cada vez mais incríveis, divertidas, inebriantes e, às vezes, absurdas. 2021 foi um
ano especial para o cinema francês, certamente ainda
abalado pela pandemia, mas também e sobretudo
energizado por seus próprios talentos, por exemplo,

Titane, um filme de Julia Ducournau que ganhou a
Palma de Ouro no Festival de Cannes. Também lembramos, lamentavelmente, do falecimento do Magnífico, do Incorrigível, do Marginal, do Ás dos Ases, do
Homem do Rio, Jean-Paul Belmondo, estrela insubstituível do cinema francês.
A rede das Alianças Francesas, mais uma vez, este
ano e, para nosso maior prazer, acompanha o Festival
Varilux em sua nova edição, original, variada, inspiradora, dinâmica... uma verdadeira festa do cinema!
Uma longa e maravilhosa viagem à França e ao seu
incomparável idioma, uma outra forma de viajar,
assim como o é aprender francês em uma de nossas 34 Alianças Francesas no Brasil.
Desejamos, a todos vocês, uma viagem fabulosa!
Jean Bourdin
COORDENADOR DA ALIANÇA FRANCESA NO BRASIL
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AS COISAS DA VIDA

Depois de ter sido um dos setores mais afetados pela
pandemia, o cinema segue na linha de frente, enfrentando uma das mais temíveis sequelas do pós-Covid:
o perigo de nos recolhermos para dentro de nós mesmos, seja no plano político, seja no plano individual.
Para o cinema, este perigo tem um nome: a “cultura
do sofá”, embalada pelo fenômeno do “binge watching”,
somadas às refeições via delivery e às redes sociais...
Ao cinema cabe uma grande responsabilidade: ajudar as pessoas a reencontrarem “o gosto dos outros”
(famoso filme de Agnès Jaoui!), a deixarem de ver
no outro apenas um possível transmissor do vírus; a
não recusarem o mundo exterior por achá-lo demasiado tóxico... Enfim, a reencontrarem “As coisas da
vida”, para citar o comovente clássico de Claude Sautet, estrelado por um casal de atores míticos (Romy
Schneider e Michel Piccoli), que terá seus 50 anos
celebrados pelo festival Varilux 2021.
Como o ator Michel Piccoli que, ao sofrer um acidente
de carro, vê passar na sua mente o filme da sua vida
e se pergunta o que deveria ter feito ou deixado de
fazer, a pandemia nos fez compreender que o essencial está nas coisas mais simples: começando pela
necessidade do contato humano.

Desde o seu nascimento, o cinema é um espaço fundamental para preservar a vida social, seja num bairro
ou numa cidade. É uma experiência única a vivência proporcionada pela comunidade efêmera que se
forma à nossa volta na sala escura de um cinema,
onde compartilhamos uma mesma emoção. A França
acerta quando defende com firmeza suas 5.500 salas
de cinema, as quais recebem ajuda substancial dos
municípios e do governo federal em um esforço para
fazer com que nenhuma delas feche suas portas.
Recentemente a comunidade cinematográfica francesa se opôs à realização nos cinemas de um festival organizado pela Netflix – considerado como o
“melhor” inimigo do sistema de apoio ao cinema francês e das salas de exibição.
Há quem compare essa resistência àquela da pequena
aldeia gaulesa de Asterix... Talvez para alguns seja
uma causa perdida, mas acreditamos que assistir a
filmes no cinema continua a ser uma das “coisas da
vida” que valem a pena ser defendidas. Essa é uma
das razões que motivam a equipe e os parceiros do
Festival Varilux. Pensamos ser essencial que o primeiro contato com uma obra cinematográfica se dê
no formato de uma grande tela. Como dizia Malraux,
“a cabeça dos atores é maior do que a de vocês”. Ver
um filme numa grande sala ou num smartphone,
são experiências sensoriais e emocionais que não
se comparam.

Nessas condições, é difícil não sentir uma grande tristeza ao descobrir os danos provocados pela Covid
nos cinemas independentes por todo o Brasil: muitos deles permanecem fechados – alguns para sempre. Lamentável que as autoridades não deem maior
atenção a esses espaços tão essenciais para a vida
em sociedade.
Com esta nova edição, o Festival Varilux, espera modestamente - ajudar os cinemas parceiros a
reconquistarem seu público. Para isso, conseguimos montar uma magnífica seleção: temos orgulho
de cada um dos vinte títulos escolhidos para 2021,
todos consagrados pela crítica, pelo público, por festivais ou por prêmios como o César (Sete prêmios
César para Adieu les cons!).
O público brasileiro poderá reencontrar os maiores
atores do cinema francês, como Catherine Deneuve
– incrivelmente comovente ao lado de Benoit Magimel em Enquanto vivo – Gérard Depardieu, Sophie
Marceau, Pierre Niney, François Cluzet, Mathieu
Amalric, André Dussolier... Todos em filmes dirigidos por cineastas consagrados, como François Ozon,
Jacques Audiard, Laurent Cantet, Albert Dupontel,
os irmãos Larrieu e Philippe Le Guay – sendo este
último presente no Festival Varilux! Sem esquecer da
nova geração de atores franceses, entre os quais o
extraordinário Benjamin Voisin, que estrela a magnífica adaptação do romance de Balzac Ilusões perdidas, ou o sutil Sami Outalbali (conhecido por sua

participação na série “Sex education”), que empresta
seu brilho a Um conto de amor e de desejo. Estes dois
atores, bastante jovens, que encarnam o futuro do
cinema francês, virão até nós para se encontrar com
o público brasileiro durante o festival.
Porém, mesmo estando voltado para o futuro, o festival não se esquece do passado glorioso do cinema
francês e prestará homenagem a seu ídolo nacional,
Jean-Paul Belmondo, com a projeção do Magnífico
– filme que sempre foi muito apreciado pelo público
brasileiro.
Por nos ter permitido fazer o festival “renascer”, os
nossos agradecimentos ao Ministério do Turismo/
Secretaria Especial de Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, à Secretaria de Estado de
Cultura do Rio de Janeiro e à Prefeitura do Rio de
Janeiro por meio da Lei do ISS.
Obrigado a Essilor/Varilux, em especial ao seu presidente Sébastien Picot. Nossos agradecimentos à
Embaixada da França e às Alianças Francesas, que,
com entusiasmo, levam o festival a todas as grandes
cidades brasileiras! Obrigado à Unifrance, Club Med,
Air France, Fairmont, Ingresso.com, Tereos, Dispositiva e a todos os nossos outros parceiros.
Emmanuelle e Christian Boudier
DIRETORES E CURADORES DO FESTIVAL
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Confira a programação em

44 CIDADES · 72 CINEMAS

variluxcinefrances.com

ARACAJU

CAMPINAS

FOZ DO IGUAÇU

MANAUS

RIBEIRÃO PRETO

SÃO PAULO

CINE VITÓRIA ARACAJU
CINEMARK SHOPPING JARDINS

CINÉPOLIS GALLERIA SHOPPING

CINE CATARATAS

CINE CASARÃO
CINÉPOLIS SHOPPING MILLENIUM

CINÉPOLIS SANTA ÚRSULA

CAMPO GRANDE

INDAIATUBA

CINEMARK SHOPPING CAMPO GRANDE

TOPÁZIO POLO SHOPPING INDAIATUBA
TOPÁZIO SHOPPING JARAGUÁ INDAIATUBA

MARINGÁ

JABOATÃO DOS GUARARAPES

NATAL

CINÉPOLIS GUARARAPES

CINÉPOLIS NATAL SHOPPING

JOÃO PESOSA

NITERÓI

CINÉPOLIS LAGOON
CINÉPOLIS RIO DESIGN BARRA
ESTAÇÃO NET GÁVEA
ESTAÇÃO NET RIO
ESTAÇÃO NET BOTAFOGO
CINE CASAL SANTA TERESA
ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA BOTAFOGO

ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA AUGUSTA
ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA POMPEIA
ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA SHOPPING FREI CANECA
CINESALA
CINÉPOLIS JARDIM PAMPLONA
CINÉPOLIS JK IGUATEMI
CINEMARK HIGIENÓPOLIS
CINEMARK IGUATEMI
PETRA BELAS ARTES
CINE MARQUISE

CENTERPLEX MAG SHOPPING
CINÉPOLIS MANAÍRA SHOPPING

CINEMARK NITERÓI

SALVADOR

SOROCABA

ARARAQUARA
CINE CENTER LUPO

RIO DE JANEIRO
CINEFLIX MARINGÁ PARK

CAXIAS DO SUL
BALNEÁRIO CAMBURIU

SALA DE CINEMA ULYSSES GEREMIA

CINERAMA ABC ARTHOUSE

COTIA
BARUERI

CINEFLIX THE SQUARE GRANJA VIANA

CINÉPOLIS IGUATEMI ALPHAVILLE

CUIABA
BELÉM

JUNDIAÍ

CINE LIBERO LUXARDO

CURITIBA
BELO HORIZONTE
CINEMARK PÁTIO SAVASSI
CINE THEATRO BRASIL VALLOUREC
UNA CINE BELAS ARTES

CINE PASSEIO
CINÉPOLIS PATIO BATEL

PELOTAS
LIMEIRA

FLORIANÓPOLIS
PARADIGMA CINE ARTE

BRASÍLIA

CINE CULTURA PALMAS

CINÉPOLIS JUNDIAÍ SHOPPING
CINEFLIX SHOPPING PELOTAS

CENTERPLEX LIMEIRA

BOTUCATU
CINEFLIX SHOPPING BOTUCATU

PALMAS

CINÉPOLIS ESTAÇÃO CUIABÁ

PORTO ALEGRE
LONDRINA
CINEFLIX AURORA SHOPPING

FORTALEZA
CINEMA DO DRAGÃO
CINÉPOLIS RIOMAR

CINE GRAND CAFÉ
CINEMARK BARRA SHOPPING SUL
ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA BOURBON COUNTRY

MACEIÓ
CENTRO CULTURAL ARTE PAJUÇARA

ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA CASA PARK
CINEMARK PIER 21

RECIFE
CINEMARK RIOMAR SHOPPING
MOVIEMAX ROSA E SILVA

CINÉPOLIS BELA VISTA

CINÉPOLIS IGUATEMI ESPLANADA

SANTOS

TERESINA

CINEFLIX MIRAMAR SHOPPING SANTOS

CINÉPOLIS RIO POTY

SÃO CARLOS

VITÓRIA

CINE SÃO CARLOS

CINE JARDINS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

VITÓRIA DA CONQUISTA

CINEMARK COLINAS SHOPPING

CENTERPLEX BOULEVARD VITORIA DA CONQUISTA

SÃO LUÍS
CINÉPOLIS SÃO LUIS SHOPPING

LISTA PROVISÓRIA DE CIDADES E CINEMAS CONFIRMADOS ATÉ A DATA DE FECHAMENTO
DESTE CATÁLOGO. CONSULTE A LISTA DEFINITIVA NO SITE VARILUXCINEFRANCÊS.COM
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O FESTIVAL EM CLIMA DE VERÃO NO PARQUE LAGE

Este ano, pela primeira vez, o festival acontece
tambem ao ar livre durante toda sua duração,
de 25 de novembro a 8 de dezembro.

e cadeiras confortáveis. Como o local estará
coberto com uma tenda cristal, os filmes
podem ser exibidos mesmo em caso de chuva.

Todas as noites serão exibidos 2 ou 3 filmes da
seleção em um telão de 14m x 7m instalado no
Parque Lage, equipado com espreguiçadeiras

Um bar-lanchonete também está disponível
para quem quiser curtir as comidinhas do
chef Frédéric Monnier durante os intervalos.

Confira a programação no site

variluxcinefrances.com
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@ARTHUR RAMBO ÓDIO NAS REDES

Seleção oficial do festival TIFF 2021
e do festival do filme de San Sebastian

LAURENT CANTET

ARTHUR RAMBO

DIRETOR

Laurent Cantet é um diretor e roteirista nascido
em 1961, filho de pais professores. Ingressando
no IDHEC (Instituto de Estudos Cinematográficos Avançados) em 1983, formou-se com o
filme de graduação Chercheurs d’or. Desde
1993, mantém uma colaboração fiel com Robin
Campillo, co-roteirista e editor de quase todos
os seus filmes.

Desde o início, o cinema de Laurent Cantet explorou a questão das relações sociais. O
diretor sabe sondar os embates da sociedade:
o mundo corporativo em Recursos Humanos,
vencedor do César de melhor primeira obra em
2000; o turismo sexual com Em direção ao sul,
em 2005; a sala de aula, em Entre os Muros da
Escola, Palma de Ouro em Cannes em 2008 e,
por fim, A Trama, em 2017.

de Laurent Cantet
com Rabah Naït Oufella,
Sofian Khammes,
Antoine Reinartz
2021 – DRAMA – 1H27
DISTRIBUIÇÃO: VITRINE FILMES
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 ANOS

Quem é Karim D.? Um
jovem escritor empenhado
no sucesso? Ou seu
pseudônimo Arthur Rambo,
que espalha mensagens de
ódio em suas redes sociais?
19
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Vencedor de 7 Cesars, incluindo o de Melhor Filme,
Melhor Realização e Melhor Argumento Original.
Indicado para outras 6 categorias

ADEUS, IDIOTAS
ADIEU LES CONS

“ALBERT DUPONTEL ASSINA UMA ÓPERA VISUAL MAGNÉTICA E ENÉRGICA, FEBRIL E PODEROSA.” LE PARISIEN
“ENTRE O BURLESCO E A TRAGÉDIA, O SÉTIMO LONGA-METRAGEM DE ALBERT DUPONTEL É UM DE SEUS
MELHORES E ACERTA O ALVO: NO CORAÇÃO.” ROLLING STONE

ALBERT DUPONTEL

DIRETOR

Philippe Guillaume, conhecido como Albert
Dupontel, é um ator, diretor, roteirista e humorista, nascido em 1964 em Saint-Germain-en-Laye. Descoberto por Patrick Sébastien no
início dos anos 1990, ele começou como ator
e autor de um show solo, depois se tornou ator
de cinema. Começou em seguida uma carreira

como diretor e roteirista, continuando a atuar
para outros cineastas. Ganhou vários prêmios
César nas categorias Melhor roteiro original,
Melhor adaptação, Melhor diretor e Melhor filme,
por seus trabalhos em Uma juíza sem juízo, Nos
vemos no paraíso e Adeus, Idiotas.

de Albert Dupontel
com Virginie Efira,
Albert Dupontel,
Nicolas Marié
2020 – COMÉDIA – 1H27
DISTRIBUIÇÃO: MARES FILMES
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 ANOS

Quando Suze Trappet
descobre, aos 43 anos, que
está seriamente doente,
decide ir procurar a criança
que foi forçada a abandonar
quando tinha 15 anos. Sua
busca vai fazê-la cruzar com
JB, um quinquagenário em
pleno esgotamento mental, e
com o Sr. Blin, um arquivista
cego de um entusiasmo
impressionante. Juntos,
eles embarcam em uma
missão tão espectacular
quanto improvável.
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CAIXA PRETA

Prêmio do público no 38º Festival Reims Polar

BOÎTE NOIRE

“ESSE THRILLER PSICOLÓGICO TRAZ UMA MISE EN SCÈNE CLÁSSICA E EFICAZ, BRINCA COM O SOM NA MESMA
LINHA DE “ALERTA LOBO”, DE ANTHONY BAUDRY, E MERGULHA SEUS ESPECTADORES EM UMA CORRIDA
CONTRA O RELÓGIO, NA QUAL CADA CENA SE FAZ CADA VEZ MAIS OPRESSORA, ATÉ ENTREGAR UM RESULTADO
INESPERADO.” CNEWS
“A BUSCA OBSESSIVA DO HERÓI ESTENDE-SE EM UMA SOFISTICADA ENCENAÇÃO QUE FAZ DE CAIXA PRETA UM
ENREDO PARANÓICO E EXTREMAMENTE EFICAZ.” OUEST FRANCE

YANN GOZLAN

DIRETOR

Yann Gozlan é um roteirista e diretor francês nascido em Aubervilliers. Na juventude, abandonou
seus estudos em economia para estudar cinema
na universidade Paris VIII. Após os curtas Pellis
(2004) e Echo (2007), escreveu e dirigiu seu
primeiro longa em 2009, o thriller psicológico O
Cativeiro com Zoé Félix, Eric Savin e Arié Elmaleh.
Em seu segundo longa-metragem, em 2014, Yann
Gozlan dirigiu Pierre Niney, então recém premiado
com um César, na obra Un homme Idéal.

OLIVIER RABOURDIN

ATOR CONVIDADO

Olivier Rabourdin nasceu em1959. Ele apareceu
em mais de setenta filmes desde 1985. Em 1999,
ele interpreta o Duc de Richemont no Joana
D’Arc de Luc Besson. Em 2004, ele é o parceiro
de Isabelle Huppert no filme Minha Mãe, no qual
o cineasta Christophe Honoré explora a relação
sombria entre uma mãe e seu filho. Em 2007, fez
parte do elenco de Busca Implacável, de Pierre
Morel, contracenando com Liam Neeson. Em 2010
foi nomeado para um prêmio César na categoria
de Melhor Ator Coadjuvante pelo papel de Christophe no filme Homens e Deuses. 2020 foi o ano
em que trouxe às telas o vilão Victor Pollock, no
filme Caixa Preta.

de Yann Gozlan
com Pierre Niney,
Lou de Laâge,
André Dussollier,
Olivier Rabourdin
2020 – THRILLER, DRAMA – 2H09
DISTRIBUIÇÃO: BONFILM
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 ANOS

O que aconteceu a bordo
do voo Dubai-Paris antes
de bater no maciço alpino?
Técnico na BEA, autoridade
responsável pelas
investigações de segurança
na aviação civil, Mathieu
Vasseur é o investigador
principal desse desastre
aéreo sem precedentes. Teria
sido um erro do piloto? Falha
técnica? Ato terrorista? A
análise minuciosa das caixas
pretas fará com que Mathieu
conduza secretamente a
sua própria investigação. Ele
ainda não sabe até onde vai
a sua busca pela verdade.
23
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Selecionado para a Semana da Crítica de Cannes 2021
Prêmio de melhor filme no Festival du film francophone
d’Angoulême 2021

UM CONTO DE AMOR E DE DESEJO
UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DÉSIR

“PARA ENCENAR ESTE JOGO ERÓTICO-SENTIMENTAL DE GATO E RATO MINADO POR BLOQUEIOS CULTURAIS,
LEYLA BOUZID USA SUA FERRAMENTA FAVORITA, SUA CÂMERA, NOS OFERECENDO IMAGENS DE
SENSUALIDADE ÚNICAS QUE CRIAM EMOÇÃO DE UMA FORMA SEM PRECEDENTES.” LE PARISIEN
“INTELECTUAL E ORGÂNICO, POÉTICO E SENSUAL. ESTE FILME ATINGE UM EQUILÍBRIO PERFEITO ENTRE A
MODÉSTIA NA SUA FORMA DE MOSTRAR O DESPERTAR PARA A SEXUALIDADE E A AUDÁCIA, QUE DESCREVE
SEM RODEIOS O ARDOR DOS SENTIMENTOS E FANTASIAS.” LE JOURNAL DU DIMANCHE

LEYLA BOUZID

DIRETORA

Leyla Bouzid, nasceu em 1984 em Tunis, onde cresceu. Em 2003, ela partiu para Paris para estudar
literatura francesa na Sorbonne, antes de estudar
cinema na La Fémis. Dirigiu seu filme de formatura,
Shudders, em 2011 e Zakaria em 2013. Em 2015,
seu primeiro longa-metragem, Assim que abro
meus olhos, foi premiado no Festival de Veneza
antes de ser selecionado por diversos festivais
internacionais. Uma História de Amor e Desejo
é seu segundo longa-metragem.

SAMI OUTALBALI

ATOR CONVIDADO DO FESTIVAL

Sami começou sua carreira de ator em 2006 no
filme Il faut sauver Saïd, antes de aparecer quatro
anos depois em um episódio de Famille d’accueil.
Nesse mesmo ano, ele conseguiu um pequeno
papel em Les Tuches de Olivier Baroux, e depois
foi para projetos de televisão com Vive la Colo!
em 2012 e Sam em 2016.

Foi em Les Grands que ganhou sua notoriedade.
Sami interpreta, por três temporadas Ilyes, um
estudante em busca de si mesmo e de sua sexualidade. Esta experiência abriu-lhe as portas do
cinema, com Lola vers la Mer ao lado de Benoît
Magimel e com Un vrai bonhomme.
O ano 2019 marca sua chegada ao Netflix na
série original Mortal, onde ele interpreta o irmão
desaparecido do herói interpretado por Carl
Malapa. No ano seguinte juntou-se ao elenco da
2ª temporada de Sex Education, outra criação original da plataforma, conhecida pela liberdade de
tom e pela abordagem inovadora da sexualidade
adolescente. Ele interpretou Rahim, um pequeno
francês recém-chegado ao colégio, que rapidamente se apaixonou por Eric (Ncuti Gatwa).

de Leyla Bouzid
com Sami Outalbali,
Zbeida Belhajamor,
Diong-Keba Tacu
2021 – DRAMA, ROMANCE – 1H42
DISTRIBUIÇÃO: BONFILM
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 ANOS

Ahmed, 18 anos, é francês de
origem argelina. Cresceu nos
subúrbios parisienses. Nas
bancadas da universidade,
ele conhece Farah, uma
jovem tunisiana cheia de
energia que acaba de chegar
de Túnis. Ao descobrir uma
coletânea de literatura árabe
sensual e erótica da qual
ele nunca soube, Ahmed
apaixona-se perdidamente
por esta jovem e, apesar de
literalmente inundado de
desejo, ele vai tentar resistir.
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DELICIOSO DA COZINHA PARA O MUNDO
DÉLICIEUX

“PRATOS SUCULENTOS SÃO HOMENAGEADOS EM UMA OBRA QUE DÁ VONTADE DE SENTAR À MESA NA
COMPANHIA DE SEU HERÓI, O COZINHEIRO PIERRE MANCERON (GRÉGORY GADEBOIS).” CNEWS
“SENSUAL E ROMÂNTICO, ESTE MAGNÍFICO FILME É UMA HOMENAGEM À CULINÁRIA, ESTA SUTIL ARTE DE
TRANSFORMAÇÃO.” LA CROIX

ERIC BESNARD

DIRETOR

Diretor, roteirista e produtor, Eric Besnard é filho
do diretor Jacques Besnard. Ele começou escrevendo e dirigindo um primeiro curta-metragem
em 1994, intitulado Une belle soul. lançou seu
primeiro longa-metragem em 1998, Le Sourire
du clown. Após dez anos assinando roteiros, Eric
Besnard volta para os bastidores em 2008 com

Ca$h, sucesso de bilheteria na França. O êxito lhe
permitiu obter um orçamento maior para rodar
um filme de aventura com Clovis Cornillac, 600
Kilos D’or Pure, em 2010. Em 2015 lança O Sentido do Amor, com Virginie Éfira e, em 2019, a
comédia L’esprit de famille.

de Eric Besnard
com Grégory Gadebois,
Isabelle Carré,
Benjamin Lavernhe
2021 – COMÉDIA, HISTÓRICO – 1H53
DISTRIBUIÇÃO: PLAYARTE
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: LIVRE

No alvorecer da Revolução
Francesa, Pierre Manceron,
um cozinheiro ousado, mas
orgulhoso, foi demitido
por seu mestre, o duque de
Chamfort. Conhecer uma
mulher surpreendente,
que deseja aprender a arte
culinária ao seu lado, dá-lhe
autoconfiança e o leva a
se libertar de sua condição
de servo para empreender
sua própria revolução.
Juntos, eles vão inventar um
lugar de prazer e partilha
aberto a todos: o primeiro
restaurante. Uma ideia que
fará com que eles ganhem
clientes... e inimigos.
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ENQUANTO VIVO
DE SON VIVANT

EMMANUELLE BERCOT

DIRETORA

Após o ensino médio, Emmanuelle Bercot ingressou na Escola de Dança Serge Alzetta, depois
na École du Spectacle, onde descobriu o teatro.
Realizou o documentário True Romanès (1995),
depois o curta Les Vacances, Prêmio do Júri de
Cannes em 1997, tendo como filme de formatura
o média-metragem La Puce (1999), uma ousada
história do desfloramento de uma adolescente
por um homem de meia-idade.
Conduzindo sua carreira de atriz, Emmanuelle Bercot interpreta o papel principal de seu
primeiro longa-metragem, Clément, sobre uma
mulher de 30 e poucos anos que se apaixona por
um menino de 13 anos. Este trabalho modesto e

perturbador foi apresentado em Cannes em 2001
na seção Un Certain Regard. Em 2014 Emmanuelle Bercot traz um filme forte, De Cabeça
Erguida, apresentado fora de competição em
Cannes, contando a jornada de um jovem difícil
que uma juíza e um educador incansavelmente
tentam salvar.
Coroada com um Prêmio de Interpretação
em Cannes em 2016 por seu papel de partir o
coração como uma mulher quebrada em Meu Rei,
de Maïwenn, Bercot volta para a dirigir com 150
Miligramas, filme biográfico centrado em Irène
Frachon, pneumologista que revelou ao público
o escândalo do caso Mediator.

de Emmanuelle Bercot
com Catherine Deneuve,
Benoît Magimel,
Gabriel Sara
2021 – DRAMA – 2H
DISTRIBUIÇÃO: BONFILM
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 ANOS

Um homem condenado cedo
demais por uma doença.
O sofrimento de uma mãe
diante do inaceitável. A
dedicação de um médico
e de uma enfermeira
para acompanhá-los num
caminho impossível.
Ao longo das quatro
estações de um ano eles
terão que lidar com a
doença, domesticá-la, e
compreender o que significa
morrer enquanto vive.
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ESTÁ TUDO BEM
TOUT S’EST BIEN PASSÉ

“UM FILME COMOVENTE E SURPREENDENTE SOBRE O SUICÍDIO ASSISTIDO.” LE PARISIEN
“APESAR DA EUTANÁSIA E DO DIREITO DE MORRER COM DIGNIDADE REIVINDICADO POR MUITOS PACIENTES
SEREM AINDA UM ASSUNTO TABU NA FRANÇA, ESTE FILME NUNCA CAI NO PATHOS E OSCILA ENTRE CENAS
PUNGENTES QUE NOS FAZEM CHORAR E SEQUÊNCIAS CÔMICAS E MAIS LEVES.” CNEWS

FRANÇOIS OZON

DIRETOR

Em 1990, depois de se licenciar em cinema pela
Universidade de Paris I, François Ozon estudou
na escola de cinema La Fémis. Realizou diversos curta-metragens, tais como Une robe d’été
(1996) e Scènes de lit (1998), que refletem já o
seu estilo particular. Sua estreia em longas metragens deu-se com Sitcom - Nossa linda família
(1998), que teve bom acolhimento da crítica e
do público. Em 2002 veio o filme que o tornou
conhecido para além das fronteiras francesas,
8 Mulheres, que conta com um elenco notável
com Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Isabelle
Huppert e Emmanuelle Béart.

Vê-se seu gosto pela pela estilização em Swimming pool, suspense apresentado em Cannes
em 2003. Com Ricky (2009), surpreende com
a história de um bebê dotado de um superpoder.
Em 2010 Potiche - Esposa troféu, é recebido
calorosamente na Mostra de Veneza. Apresenta,
em 2013, no Festival de Cannes, Jovem e Bela. Em
2017, dirige Frantz, indicado ao César em nove
categorias, com Pierre Niney. Em 2018, O amante
duplo é o maior sucesso do Festival Varilux. Em
2019 Graças a Deus vence o Urso de Prata no Festival de Berlim. Finalmente, em 2020, apresenta
Verão de 85, parte da seleção oficial de Cannes
e indicado a 11 Césars.

de François Ozon
com Sophie Marceau,
André Dussollier,
Géraldine Pailhas
2021 – COMÉDIA DRAMÁTICA – 1H52
DISTRIBUIÇÃO: CALIFORNIA FILMES
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 ANOS

Emmanuèle, romancista
realizada na sua vida
privada e profissional, se
dirige ao hospital onde o
seu pai, André, acaba de
sofrer um AVC. Fantasque,
apaixonado pela vida, porém
cansado, pede à sua filha
para ajudá-lo a acabar com
isso. Com a ajuda de sua
irmã Pascale, ela terá que
escolher: aceitar a vontade
de seu pai ou convencê-lo
a mudar de ideia.
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ILUSÕES PERDIDAS

Indicado para o Leão de Ouro no Festival de Veneza

ILLUSIONS PERDUES

XAVIER GIANNOLI

DIRETOR

Depois de estudar Letras, Xavier Giannoli foi jornalista antes de trabalhar em filmes como assistente
de direção. Em 1993, dirigiu seu primeiro curta-metragem Le Condamné com Philippe Léotard
e Christine Boisson, adaptado de um conto de
Jean-Paul Dubois. Com François Cluzet e, especialmente, L’Interview (1998), que ganhou a Palma de
Ouro de curta-metragem, assim como um César.
Dando continuidade ao seu ímpeto, Xavier
Giannoli dirige em 2006 a dupla Cécile de France
e Gérard Depardieu no comovente Quando estou
amando, selecionado em Competição no Festival
de Cannes, assim como No princípio, de 2009, inspirado por uma notícia que ocorreu no norte da França.
Xavier Giannoli voltou a dirigir em 2012 com
Superstar, que acabou na seleção oficial do Festival de Cinema de Veneza. Apenas em 2015 o diretor
dirigiu seu sexto filme, Marguerite, um longa-metragem histórico inspirado na cantora estadunidense Florence Foster Jenkins, que tinha a notável
característica de cantar desafinado. Em 2017 lança
A Aparição, um drama sobre um repórter cético
convidado pelo Vaticano a investigar uma jovem
que alega ter visto a Virgem Maria em pessoa.

BENJAMIN VOISIN

ATOR CONVIDADO DO FESTIVAL

Depois de passar pelo Cours Florent e pelo Conservatório Nacional de Arte Dramática, Benjamin
Voisin encontrou seu primeiro papel no cinema em
Bonne Pomme (2017), ao lado de Gérard Depardieu e Catherine Deneuve.
Aproveitando essa experiência, ele interpreta, em Je sais tomber (2018). Nesse mesmo
ano, participou do longa-metragem The Happy
Prince, primeira produção do comediante britânico Rupert Everett, com foco nos últimos dois
anos de Oscar Wilde.
2020 vê a carreira de Benjamin Voisin acelerar a uma velocidade impressionante. Ele primeiro
interpreta, em Un vrai bonhomme, um jovem cuja
onipresença ao lado de seu irmão mais novo se
torna uma influência tóxica. Logo depois, ele interpreta o papel-título de La dernière vie de Simon.
Chamado por diretores de maior prestígio,
Benjamin Voisin é foi o protagonista do filme de
François Ozon, Verão 85, apresentado no Festival
Varilux em 2020. Essa atuação lhe permite receber
o Prêmio Lumière de Melhor Revelação e concorrer
ao César de Melhor Ator Promissor Masculino.
Em 2021, o jovem ator é herói de Ilusões
perdidas de Xavier Giannoli, uma adaptação do
livro homônimo de Balzac.

de Xavier Giannoli
com Benjamin Voisin,
Cécile de France,
Vincent Lacoste
2021 – DRAMA, HISTÓRICO – 2H29
DISTRIBUIÇÃO: CALIFORNIA FILMES
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 ANOS

Lucien é um jovem poeta
desconhecido da França
do século XIX. Ele tem
grandes esperanças e
quer escolher seu destino.
Ele larga a gráfica de sua
província natal para tentar
a sorte em Paris, nos braços
de sua protetora. Logo
deixado por conta própria
na fabulosa vila, o jovem
rapaz vai descobrir os
bastidores de um mundo
condenado à lei do lucro
e das falsidades. Uma
comédia humana na qual
tudo se compra e se vende,
da literatura à imprensa, da
política aos sentimentos,
das reputações às almas.
Ele vai amar, sofrer, e
sobreviver às suas ilusões.
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Quer descobrir o Rio
de um jeito ainda mais
inesquecível?
Hospede-se em um resort urbano repleto
de experiências surpreendentes no coração
de Copacabana. No Fairmont Rio, além de curtir
a vista mais privilegiada da cidade, você explora
o melhor da gastronomia brasileira, aproveita
drinks à beira da piscina infinita e relaxa
em um Spa com tratamentos exclusivos.
Reserve momentos inesquecíveis:
copacabana.reservations@fairmont.com
(21) 2525-1232
fairmontrio.com
@fairmontrio
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UM INTRUSO NO PORÃO
L’HOMME DE LA CAVE

“COM MAESTRIA ABSOLUTA, UM INTRUSO NO PORÃO OCASIONALMENTE FLERTA COM UMA FANTASIA
POLANSKIANA E OFERECE UMA REFLEXÃO PERTURBADORA SOBRE O NEGACIONISMO, MUITO RARAMENTE
ENCENADO NO CINEMA.” POSITIF
“UM FILME IMPORTANTE SOBRE NOSSO TEMPO E SUAS PERTURBAÇÕES.” LES ECHOS

PHILIPPE LE GUAY

DIRETOR CONVIDADO DO FESTIVAL

Formado no IDHEC, onde ingressou em 1980, Philippe Le Guay colaborou em 1986 na escrita do
primeiro filme de Nicole Garcia, antes de escrever
e dirigir seu primeiro longa-metragem, Les Deux
Fragonard, lançado nas telas em 1989.
Ator ocasional, Le Guay trabalhou para a
televisão, onde participou também da escrita de
alguns filmes. Em 1995, foi lançado seu segundo
longa-metragem, Juliette: Um Amor Alucinante,
uma comédia estrelada por Fabrice Luchini e Philippine Leroy-Beaulieu.
O cineasta destaca pela terceira vez Fabrice
Luchini em As Mulheres do Sexto Andar, de 2011,
uma sátira social que rodeia o seu ator favorito
com uma procissão de mulheres, incluindo Sandrine Kiberlain e a espanhola Carmen Maura.

Volta em 2013 com a comédia Pedalando com
Molière, onde Luchini interpreta, ao lado de Lambert Wilson, um ator de teatro que está de volta
ao serviço. Dois anos depois, o cineasta continua
com a comédia-drama A Viagem de Meu Pai, em
que Jean Rochefort interpreta uma pessoa com
doença de Alzheimer (seu último papel).
Em 2018, Philippe Le Guay dirige François
Cluzet em Normandia Nua, uma comédia agrícola
em que este interpreta um prefeito determinado
a salvar sua aldeia na Normandia.

de Philippe Le Guay
com François Cluzet,
Jérémie Renier,
Bérénice Bejo
2021 – THRILLER – 1H54
DISTRIBUIÇÃO: SYNAPSE
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 ANOS

Em Paris, Simon e Helen
decidem vender um
porão no imóvel onde
vivem. Um homem com
um passado conturbado
o compra e instala-se lá
sem aviso prévio. Pouco a
pouco, a sua presença vai
mudar a vida do casal.
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MADRUGADA EM PARIS
MÉDECIN DE NUIT

“UM FILM NOIR, ÁSPERO E TENSO, CARREGADO POR UM MAJESTOSO VINCENT MACAIGNE” LES ECHOS
“MÉDECIN DE NUIT É UM FILME REPLETO DE URGÊNCIA, QUE NOS CONVIDA A REFLETIR SOBRE A CONDIÇÃO
PRECÁRIA E FRÁGIL NA QUAL MUITAS PESSOAS AINDA SE ENCONTRAM, NOS REMETENDO A UMA NUDEZ
EXISTENCIAL, AO MESMO TEMPO QUE REVELA A BELEZA DO DIA.” CULTUROPOING.COM

ELIE WAJEMAN

DIRETOR

Após dirigir um curta-metragem, Elie Wajeman
surpreendeu com sua estreia no formato de longa,
com Alyah, um drama dark que lembra os filmes de
James Gray e acompanha a jornada de um traficante
parisiense judeu que sonha em levantar dinheiro
suficiente para deixar a capital e se estabelecer em
Israel. O filme foi apresentado na Quinzaine des
Réalisateurs do Festival de Cannes 2012. Com

base neste primeiro ensaio de sucesso, Elie Wajeman continua com Os Anarquistas, apresentado
na abertura da Semana da Crítica, que reúne Tahar
Rahim e Adèle Exarchopoulos. O filme se passa em
Paris em 1899 e é centrado no personagem do sargento Jean Albertini, escolhido para se infiltrar em
um grupo de anarquistas.

de Elie Wajeman
com Vincent Macaigne,
Sara Giraudeau,
Pio Marmai
2020 – DRAMA – 1H22
DISTRIBUIÇÃO: BONFILM
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 ANOS

Mikaël é um médico noturno.
Ele cuida de pacientes
de bairros vulneráveis,
mas também daqueles
que ninguém quer ver: os
viciados. Dividido entre
a mulher e a amante e
arrastado pelo primo
farmacêutico para um
perigoso esquema de
receitas falsas, sua vida se
torna um caos. Mikaël não
tem escolha: esta noite, ele
deve decidir seu destino.
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MENTES EXTRAORDINÁRIAS
PRESQUE

BERNARD CAMPAN

CO-DIRETOR

Bernard Campan nasceu em 1958, em Agen.
Apaixonado pela comédia, ele voa para a capital
após obter seu bacharelado. Em 1981, conseguiu
ingressar na trupe do Petit Théâtre de Bouvard,
onde conheceu Didier Bourdon e Pascal Légitimus.
O trio deixou a empresa e em 1989 fundou a Les
Inconnus. O sucesso popular foi deslumbrante e
as esquetes dos três comediantes tornaram-se
conhecidas (Télé scheming, Les Chasseurs, Auteuil
Neuilly Passy, etc.)
Bernard mudou de carreira no início dos anos
2000. Ele fez amizade com o filósofo Alexandre
Jollien e decidiu provar que ele poderia desempenhar papéis dramáticos. Vemos isso em particular
em Se souvenir de belles choses, de Zabou Breitman, Le dernier pour la route, de Philippe Godeau
e Combien tu m’aimes ?, de Bertrand Blier. O trio
cult da década de 1990, no entanto, voltou à vida
em 2014 e a sequência de Trois frères foi lançada
na tela grande.

ALEXANDRE JOLLIEN

CO-DIRETOR

Nascido em 1975 na Suíça, Alexandre Jollien cresceu
dos 3 aos 20 anos em uma instituição especializada
para pessoas com deficiência. Devido a um estrangulamento do cordão umbilical quando nasceu, ele
convive com a paralisia cerebral. No início dos anos
1990, ele descobriu a filosofia, que se tornou sua
área favorita. Depois de acompanhar Bernard Campan na escrita de seu filme La Face Cachée em 2007,
Alexandre Jollien se reúne com o ex-Inconnue em
2021 para Mentes Extraordinárias, longa-metragem
que co-dirigiu, co-escreveu e no qual protagonizou o
papel principal. Este road movie aborda a deficiência
e defende uma convivência melhor com a condição.

de Bernard Campan e
Alexandre Jollien
com Bernard Campan,
Alexandre Jollien,
Marilyne Canto
2020 – COMÉDIA DRAMÁTICA – 1H31
DISTRIBUIÇÃO: CALIFORNIA FILMES
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 ANOS

Dois homens dirigem-se
de Lausanne para o sul da
França num carro funerário.
Se conhecem pouco e têm
pouco em comum. Ou pelo
menos é o que acham.
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NOSSO PLANETA, NOSSO LEGADO
UNE BELLE EQUIPE

YANN ARTHUS-BERTRAND

DIRETOR

Vindo de uma família renomada de medalhistas
e joalheiros, o jovem Yann Arthus-Bertrand rapidamente ficou fascinado pela natureza e pelos
animais. Fez um desvio pelo cinema, com pequenos papéis em Dis-moi qui tuer (1965) e OSS 117
prend des vacances (1970), mas nunca se sentiu
tão confortável como no meio da natureza. Depois
de ter administrado uma reserva natural, partiu em
1976 para viver no Quênia e observar o cotidiano
dos leões. Desta viagem nasceu uma imensa paixão pela fotografia em geral, com especial atração
pelas fotos tiradas do céu, a bordo de um balão
de ar quente.

Desde o início dos anos 1980, Yann Arthus-Bertrand se tornou um fotojornalista renomado. Viaja
pelo mundo, faz inúmeras reportagens relacionadas com a natureza, cobre dezenas de acontecimentos. É autor do best-seller La Terre vue du Ciel.
Titular da Ordem Nacional da Legião de
Honra, Yann Arthus-Bertrand é inteiramente dedicado à causa ecológica: nunca para de fotografar,
multiplica publicações, cria a fundação GoodPlanet, trabalha para a televisão. Em 2009, escreveu e
dirigiu o documentário Home, produzido por Luc
Besson, que visa fazer um balanço da situação
ecológica de nosso planeta.

de Yann Arthus-Bertrand
2020 – DOCUMENTÁRIO – 1H40
DISTRIBUIÇÃO: BONFILM
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: LIVRE

Dez anos depois de “Home”,
Yann Arthus-Bertrand
retorna com “Legacy”, um
grito poderoso do coração.
Ele compartilha uma
visão sensível e radical do
nosso mundo, que viu se
deteriorar ao longo de uma
geração, e revela um planeta
sofredor, uma humanidade
desorientada e incapaz de
levar a sério a ameaça que
pesa sobre ela e sobre todos
os seres vivos. Para o diretor,
é urgente: todos podem e
devem fazer ações concretas
pelo futuro do planeta
para nossas crianças.
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PARIS, 13º DISTRITO
LES OLYMPIADES

JACQUES AUDIARD

DIRETOR

Audiard nasceu em Paris. Começou sua carreira Prix em Cannes, um prêmio BAFTA, e foi indicado
de roteirista na década de 1980. Em 1994, dirigiu a 13 Césars, ganhando nove: Melhor Filme, Melhor
Regarde les Hommes Tomber, um road movie Diretor, Melhor Ator e Ator Mais Promissor para
estrelado por Mathieu Kassovitz e Jean-Louis Tahar Rahim , Melhor Ator Coadjuvante por Niels
Trintignant. O filme ganhou o Prêmio César de Arestrup, Melhor Roteiro Original, Melhor Fotogramelhor primeiro filme e o Prêmio Georges-Sa- fia, Melhor Edição e Melhor Desenho de Produção.
doul. Dois anos depois, ele se reuniu com KassoEm 2013, Ferrugem e Osso recebeu duas
vitz e Trintignant para Um Herói Muito Discreto, indicações ao BAFTA, duas ao Globo de Ouro e
adaptado do romance de Jean-François Deniau nove ao César, ganhando quatro: Melhor Roteiro
e vencedor do prêmio de Melhor Roteiro em Can- Adaptado, Ator Mais Promissor por Matthias
nes, além de seis indicações ao César. Em 2002, Schoenaerts, Melhor Música Original por AlexanSobre Meus Lábios foi indicado a nove Césars e dre Desplat e Melhor Edição de Juliette Welfling.
ganhou três: Melhor Atriz (Emmanuelle Devos),
Em 2015, seu sétimo filme, Dheepan - O
Melhor Roteiro e Melhor Som.
Refúgio, ganhou a Palma de Ouro em Cannes e
Seu quarto filme, De Tanto Bater, Meu Cora- recebeu nove indicações César. Em 2 de setembro
ção Parou, recebeu 10 indicações no Césars e de 2018, seu primeiro filme americano, The Sisters
ganhou oito, entre elas Melhor Filme, Melhor Dire- Brothers, teve sua estreia mundial no Festival de
tor, Melhor Roteiro, Melhor Filme Musical e Melhor Cinema de Veneza.
Fotografia. Em 2009, O Profeta ganhou o Grand

de Jacques Audiard
com Lucie Zhang,
Makita Samba,
Noémie Merlant
2021 – COMÉDIA, ROMANCE – 1H45
DISTRIBUIÇÃO: CALIFORNIA FILMES
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 ANOS

Paris, 13º arrondissement,
bairro de Olympiades. Emilie
encontra Camille, que se
sente atraído por Nora, que
acaba cruzando caminhos
com Amber. Três garotas
e um garoto. Eles são
amigos, às vezes amantes,
frequentemente os dois..
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UMA PEQUENA LIÇÃO DE AMOR
PETITE LEÇON D’AMOUR

EVE DEBOISE

DIRETORA

Formada em direito, ex-aluna da École nationale
supérieure des beaux-arts, e depois da La Fémis,
Eve Deboise trabalhou como roteirista, principalmente com Rithy Panh, antes de passar a dirigir

no início dos anos 2000. Se envolveu também na
criação da série de televisão Une famille formidable. Seu primeiro longa-metragem, Paradis Perdu,
foi lançado em julho de 2012.

de Eve Deboise
com Laetitia Dosch,
Pierre Deladonchamps,
Lorette Nyssen
2020 – COMÉDIA, ROMANCE – 1H27
DISTRIBUIÇÃO: BONFILM
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 ANOS

Uma jovem se abriga
num café para escapar
da chuva. Lá, encontra
provas de matemática
esquecidas e uma
inquietante carta de amor...
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Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes 2021

TITANE
TITANE

“O SEGUNDO LONGA-METRAGEM DE JULIA DUCOURNAU É UM SOCO E UM UIVO DE AMOR. A CONFIRMAÇÃO DE
UM IMENSO TALENTO A SERVIÇO DE UMA HUMANIDADE FERIDA E EM BUSCA DE RESILIÊNCIA.” BANDE À PART
“UMA OBRA APARENTEMENTE ELUSIVA, MAS QUE ORGANIZA NO SEU CAOS FEITO DE CARNE E DE AÇO TEMAS
FASCINANTES QUE CIMENTAM A REFLEXÃO DA CINEASTA SOBRE UM HORROR AO MESMO TEMPO FRONTAL E
MUITO INTERNALIZADO, CENTRADO NO CORPO E NOS LAÇOS FAMILIARES.” MAD MOVIES

JULIA DUCOURNAU

DIRETORA

Nascida em Paris, Julia Ducournau tem formação
literária. Formada em letras modernas e inglês, ela
começou no cinema em 2004, estudando roteiro
na capital francesa. Em suas primeiras obras, já
tratou de temas de mutação física. Seu curta
Junior (2011), selecionado na Semana da Crítica
do Festival de Cannes, mostra a metamorfose de
um adolescente.

Seis anos depois, seu primeiro longa-metragem,
Grave (2017), segue a mesma linha, com a história
de uma estudante de veterinária cujo despertar
para a sexualidade dá origem a impulsos canibais. Este filme chocante percorreu festivais, da
Semana da Crítica em Cannes a Gérardmer, no
qual ganhou o Prêmio da Crítica e o Grand Prix, a
Toronto (TIFF), onde fez com que os espectadores
desmaiassem. Indicado a 6 categorias do César,
Grave lançou a carreira da diretora, que apareceu
como uma revelação deslumbrante no cinema de
gênero na França.

de Julia Ducournau
com Vincent Lindon,
Agathe Rousselle,
Garance Marillier
2021 – THRILLER, DRAMA – 1H48
DISTRIBUIÇÃO: MUBI
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 18 ANOS

Depois de uma série de
crimes inexplicáveis, um
pai encontra seu filho,
que está desaparecido há
10 anos. Titânio: Metal
altamente resistente ao
calor e à corrosão, dando
origem a ligas muito duras.
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TRALALA

Seleção Oficial Festival de Cannes 2021

TRALALA

ARNAUD E JEAN-MARIE LARRIEU

DIRETORES

Jean-Marie Larrieu e seu irmão Arnaud desenvolveram uma paixão pelo cinema desde muito cedo,
graças a um avô dos Hautes-Pyrénées que fazia
filmes em 16 mm. A partir de meados da década
de 1980, os irmãos realizaram diversos curtas-metragens que percorreram festivais, como Les
Baigneurs (1991) e Bernard ou les apparitions
(1993). Eles levaram dois anos para refinar o
roteiro de seu primeiro longa, Fin d’été (1999),
a história do reencontro entre um engenheiro e
seu ex-pai de 68 anos.
Em 2000, dirigiram Mathieu Amalric em La
Brèche de Roland, com a história de uma caminhada em família que se transforma em acerto
de contas. Quatro anos depois, o ator participa
também de Un homme, un vrai ao lado de Hélène
Fillières, que os cineastas já haviam dirigido no
curta Madonna in Lourdes.

Com um casting de peso (Auteuil, Azéma), Pintar
ou fazer amor, sexto longa dos irmãos, foi apresentado em competição no Festival de Cinema de
Cannes em 2005. Em 2013, os Larrieu adaptaram
o romance Incidences de Philippe Djian com o
filme L’amour est un crime parfait, que estreou
no Festival de Cinema de Toronto
No verão de 2014, os dois irmãos gravaram
21 nuits avec Pattie com Isabelle Carré e Karin
Viard. Equilibrado entre o solar e o noturno, o filme
caminha livremente entre a comédia, o conto e
o suspense, destacando o desejo feminino como
fonte de ficção jubilosa.

de Arnaud e
Jean-Marie Larrieu
com Mathieu Amalric,
Josiane Balasko
e Mélanie Thierry
2021 – COMÉDIA MUSICAL – 2H
DISTRIBUIÇÃO: BONFILM
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 12 ANOS

Tralala, 40 anos, um cantor
das ruas de Paris, encontra
uma jovem que lhe deixa
uma única mensagem antes
de desaparecer: “Acima de
tudo, não seja você mesmo”.
Teria Tralala sonhado? Ele
deixa a capital e acaba
encontrando em Lourdes a
mulher pela qual já estava
apaixonado, mas que não
se lembra dele. Porém,
uma emocionada mulher
de 60 anos acredita que
Tralala é seu próprio filho,
Pat, desaparecido 20 anos
antes nos Estados Unidos.
Tralala decide assumir o
papel. Ele vai descobrir
para si uma nova família e
encontrar a vocação que
não sabia que tinha.
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Menção do júri do
Festival Internacional du Film d’animation d’Annecy

A TRAVESSIA
LA TRAVERSÉE

“COM A TRAVESSIA, FLORENCE MIAILHE OFERECE UMA FÁBULA MAGNÍFICA E ATEMPORAL E UMA OBRA-PRIMA
ANIMADA.” LES FICHES DU CINÉMA
“POR SEU CARACTER AO MESMO TEMPO POTENTE E PRECÁRIO, A ANIMAÇÃO DE FLORENCE MIAILHE CONSEGUE
DAR FORMA AO DOLOROSO ENCONTRO DA INGENUIDADE E DA INFELICIDADE.” LES CAHIERS DU CINÉMA

FLORENCE MIAILHE

DIRETORA

Florence Miailhe nasceu em 1956, em Paris. Formou-se na Escola Nacional de Artes Decorativas
em 1980, com especialização em gravura. Além
de pintora, ela trabalha como modelista e ilustradora para a imprensa. Depois de uma série de
exposições sobre o hammam, o banho turco, em
1991, realizou seu primeiro filme de animação:
Hammam. Em 1995, Florence Miailhe entrega seu

segundo filme, Shéhérazade, e, em 1996, dirige
para o canal ARTE Histoire d’un prince devenu
borgne et mendiant, transmitido por ocasião de
uma noite temática das Mil e Uma Noites. Au premier dimanche d’août, curta-metragem, ganhou
notavelmente o César de melhor curta-metragem
em 2002. A animação é uma etapa essencial na
pesquisa plástica da diretora.

de Florence Miailhe
com Emilie Lan Dürr,
Florence Miailhe,
Maxime Gémin
2021 – ANIMAÇÃO, DRAMA – 1H24
DISTRIBUIÇÃO: BONFILM
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: LIVRE

Uma aldeia saqueada, uma
família em fuga e duas
crianças perdidas nos
caminhos do exílio… Kyona
e Adriel tentam escapar
daqueles que os perseguem
para chegar a um país com
um regime mais brando.
Durante uma jornada que
os levará da infância à
adolescência, eles passarão
por muitas provações
envoltas em um misto de
fantasia e realidade para
chegar ao seu destino.
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JEAN-PAUL BELMONDO, LE MAGNIFIQUE

HOMENAGEM
Nascido em 6 de abril de 1933 em Neuilly sur Seine,
Jean-Paul Belmondo morreu esse ano em setembro,
aos 88 anos. Um choque imenso para o público francês, para o qual esse monstro sagrado do cinema, chamado de “Bebel”, já tinha se tornado há muito tempo
ao mesmo tempo um ícone e uma figura familiar.
Conhecido e amado de todos, o ator tem uma filmografia incrivelmente rica e diversificada, com 67 títulos,
muitos dos quais de grande sucesso de bilheteria no
cinema, mas também na televisão, onde até os seus
mais antigos filmes sempre seguem sendo exibidos.
Esse ator imensamente popular do cinema de
ação, rei da malandragem e da treta, começou sua
carreira quase por acaso com Acossado, de Jean-Luc
Godard, que o revelou aos amantes do cinema em
1959. O filme foi homenageado no Brasil no Festival
Varilux de Cinema Francês de 2020. Belmondo tornou-se rapidamente o ícone da “Nouvelle Vague” e se
esforçou de permanecer vinculado à essa nova onda
cinematográfica nascida nos anos 1960, com outros
filmes de Godard (O Demônio das Onze Horas, filme
cult!), e também de Jean-Pierre Melville (Léon Morin,
o Padre e Técnica de um Delator), Peter Brook (Duas

Almas em Suplicio), François Truffaut (A Sereia do
Mississipi) ou Alain Resnais (Stavisky ou o Imperio
de Alexandre).
Mas foi sua amizade com o popular cineasta Philippe de Broca, um sujeito alegre como ele, que mudaria
seu destino como ator e daria à luz a figura “Bebel” aos
olhos de toda a França. Começou com Cartouche, em
1962, e continuou com cinco de seus maiores sucessos
de público, incluindo O Homem do Rio, As Tribulações
de um Chinês na China (um filme no qual ele conheceria Ursula Andress, que será sua namorada por algum
tempo ...) e O Magnífico.
Foi com O Homem do Rio, em 1964, que nasceu
seu personagem audacioso e irreverente, que não tinha
medo de nada e se recusava a ser substituído nas cenas
de ação. Isso lhe valeu vários acidentes, feridas e cicatrizes! Em 1977, em O Animal de Claude Zidi, se recusou
a ser dublado na frente de um tigre. O animal caiu sobre
ele lhe rasgou a orelha ...
Bebel nasceu atlético. Quando criança, ele foi
expulso várias vezes das melhores escolas em que
seu pai, o escultor Paul Belmondo, o matriculou. Ele
só gostava de boxe e futebol ... e depois de teatro!

Mas Belmondo não foi apenas um excelente dublê,
até o crítico mais exigente o reconhece como um ator
excepcional. Cômico, dramático, policial ou bandido, ele
demonstrava uma habilidade única de encarnar filmes
em registros e tons muito diferentes.
Nos anos 80, porém, começou a se tornar sistematicamente “O Belmondo”. O público francês ia ao
cinema com a família para ver “O Belmondo” do ano.
Essa personalização aconteceu sobretudo sob a batuta
de outro diretor decisivo para sua carreira, Georges
Lautner, com quem filmou Tira ou Ladrão, Le Guignolo
e O Profissional no início dos anos 80.
E fato que, na época, ele era dos poucos atores
que podia “vestir” um filme e garantir seu sucesso
comercial apenas com seu nome. O outro foi Alain
Delon, seu grande amigo e rival. Com ele faria alguns
filmes incluindo Borsalino de Jacques Deray, em 1970,
filme que provocou um lendário processo na justiça,
quando Belmondo descobriu que o nome de Alain Delon
- também produtor do filme - aparecia duas vezes no
pôster! Posteriormente, algumas fontes revelaram que
a briga desses dois monstros sagrados teve um objetivo
puramente publicitário ...

É com Itinerário de um Aventureiro de Claude
Lelouch, em 1988, que lhe rendeu o César de Melhor
Ator, que a carreira de sucesso de Jean-Paul Belmondo
realmente chega ao fim. Um filme melancólico e simbólico de fim de viagem, em que um empresário cansado
das responsabilidades se faz passar por morto durante
um cruzeiro, e vai navegar, sem bússola, pelos mares.
Haveria mais alguns filmes nos anos 90, mas
nenhum verdadeiramente reconhecido. Em 2001, Belmondo sofreria um derrame e lutaria por 20 anos para
superar as sequelas da doença. Morreu 20 anos depois,
“de cansaço”, informaram seus familiares. Depois de
tal carreira, não podemos culpá-lo.
O charme provocador de Belmondo, conhecido
pela generosidade e fidelidade nas amizades, deixará
saudades em todos. O Festival Varilux de Cinema Francês tem o prazer homenageá-lo, exibindo o filme culte
O Magnifico, de Philippe de Broca.
Encontre Jean-Paul Belmondo no filme de Philippe de Broca, O Magnifico (Le Magnifique – 1973),
filme clássico culte do Bebel, apresentado pelo festival.

MOSTRA EM HOMENAGEM A JEAN-PAUL BELMONDO

Veja a programação da Mostra em homenagem a Jean-Paul Belmondo
no site www.variluxcinefrancês.com

O Demônio das Onze Horas

O Homem do Rio

Técnica de um delator

Léon Morin, o padre

Pierrot le fou (1965 - Drama – 1h55)

L’homme de Rio (1964 – Aventura – 1h52)

Le Doulos (1963 – Açao/Suspenso – 1h48)

Léon Morin, prêtre (1961 – Drama/Romance – 2h10)

De Jean-Luc Godard
Com Jean-Paul Belmondo e Anna Karina

De Philippe de Broca
Com Jean-Paul Belmondo e Françoise Dorléac

De Jean-Pierre Melville
Com Jean-Paul Belmondo, Serge Reggiani,
Michel Piccoli

De Jean-Pierre Melville
Com Jean-Paul Belmondo,
Emmanuelle Riva, Irène Tunc

Ferdinand Griffon é um professor de língua
espanhola casado com uma italiana. Ele anda um
pouco desiludido porque acaba de perder o seu
emprego na televisão. Em uma noite, o casal vai a
uma festa burguesa na casa de amigos. Mas para
frequentar o evento social, precisavam que alguém
cuidasse das crianças. Decidem, então, contratar
a jovem Marianne como babá. Após uma noite
decepcionante, Ferdinand volta para a casa, encontra
Marianne e tenta conquistá-la. No dia seguinte, o
novo casal foge em direção ao Sul, onde se envolvem
com tráfico de armas e conspirações políticas.

O piloto Adrien Dufourquet consegue uma semana
de folga e planeja encontrar-se com a namorada
Agnès em Paris. Ao chegar, depara-se com um bando
de índios sul-americanos que raptam a moça. Eles
pensam que a jovem sabe onde estão as estátuas
que os levariam a um fabuloso tesouro. Adrien segue
os bandidos até a Selva Amazônica e vive uma série
de perigos ao tentar resgatar Agnès.

Recém-saído da prisão, Maurice planeja um roubo
junto com o amigo Silien. O comparsa, no entanto,
o delata para a polícia, que impede o roubo e fere
Maurice. Recuperado, ele orquestra um plano para
se vingar.

Durante a Segunda Grande Guerra a viúva Barny,
ateia, manda sua filha meio judia para viver em uma
fazenda antes que os alemães invadissem a cidade.
Quando ela descobre que o irmão de seu chefe fora
mandado a um campo de concentração por ser
judeu, decide batizar a filha na religião católica e
assim se aproxima do padre Léon, por quem acaba
sentindo uma grande atração.

Baseada no livro Obsession, de Lionel White, o filme
é tido como um dos grandes marcos do movimento
“Nouvelle Vague”.

O MAGNÍFICO

humor e aventura, um coquetel explosivo
que funciona maravilhosamente bem.

de Philippe de Broca
com Jean-Paul Belmondo,
Jaqueline Bisset, Vittorio
Caprioli, Jean Lefebvre

Bebel, O Magnifico, tem grande prazer em
entregar suas falas cartoonistas de um
espião sedutor, como pular agilmente em
um conversível ou exibir seus músculos
bronzeados ao sair de uma piscina. Aqui as
piadas se sucedem admiravelmente numa
cascata de humor e a diversao é garantida
do início ao fim, salpicada com uma
magnífica banda sonora de Claude Bolling.

LE MAGNIFIQUE

1973 – COMÉDIA/AVENTURA – 1H35
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: LIVRE

Francois é um escritor de romances de
espionagem, cuja figura principal é Bob
Saint Clair, um espião muito esperto,
inteligente e sedutor. Sua obra desperta
o interesse acadêmico de Christiane,
uma estudante inglesa de sociologia. Aos
poucos, o estudo e o relacionamento entre
eles começam a se confundir com trechos
do novo livro do escritor.

O filme cult é uma hilariante, feroz,
violenta gozação dos filmes de aventura,
espionagem, dos super-heróis; o alvo mais
específico são os filmes de James Bond,
mas ele abarca tudo o que já existia e o que
viria depois. Essa sátira arrasadora usa e
abusa de todos os excessos do gênero com
alegria contagiante. Ele explora co maestria
o tema da vida dupla, real e sonhada.

O Magnifico não é apenas uma simples
comédia comercial. Ele é também uma
maravilhosa brincadeira a respeito de um
tema sério: a arte e o entretenimento como
fuga da realidade.
Além da comédia popular, há um subtexto
no imaginário, no sonho e até no processo
de criação de um romance.
O início das filmagens foi uma maldição.
Ao saltar do carro, Belmondo machucou
o tornozelo. Foi apenas o começo !
“Estávamos filmando em Acapulco no
período da seca, com os coqueiros caídos,
não era bonito, comentou Philippe de
Broca. Além disso, o laboratório mexicano
bagunçou o negativo do que já havíamos
filmado. O produtor parou tudo e mandou
todo mundo pra praia! Em seguida,
começamos do zero em outro lugar em
Puerto Vallarta.”

Humor ácido, absurdo e delírio, é o que
oferece este verdadeiro show pirotécnico de
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AS COISAS
DA VIDA

LES CHOSES DE LA VIE
de Claude Sautet
com Michel Piccoli,
Romy Schneider, Lea Massari,
Jean Bouise
1970 – DRAMA ROMÂNTICO – 1H29
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 ANOS

Seleção oficial do
Festival de Cannes 1970
Pierre (Michel Piccoli), arquiteto na faixa dos
40 anos, sofre um grave acidente de carro.
Arremessado para fora de seu veículo, em estado
de coma à beira da estrada, tem flashbacks do
passado e das duas mulheres de sua vida: a
ex-mulher Catherine (Léa Massari), com quem
tem um filho, e Hélène (Romy Schneider), com
quem vive um conturbado relacionamento.

As coisas da vida é o quarto longa-metragem de
Sautet, mas é a primeira vez que ele experimenta
o registro dramático. Essa primeira incursão
levará o cineasta a se dedicar principalmente a
esse gênero durante o resto de sua carreira.
A história do filme, baseada no romance Les
Choses de la vie, de Paul Guimard, gira em
torno deste estado de coma. Sem qualquer
consciência da morte que se aproxima e

inocentemente obcecado pelo seu cansaço, o
monólogo interior travado por Pierre revela o
medo de que venha à tona uma carta que daria
outro sentido à sua relação com os outros.
No momento do acidente que o deixa
gravemente ferido, ele vê sua vida passar em
ritmo acelerado. E ele se dá conta de como as
pequenas coisas da existência - as alegrias e as
tristezas - formam a felicidade de toda uma vida.
O filme foi um grande sucesso de bilheteria, com
um total de 2.959.682 espectadores nos cinemas.
Mas o sucesso não só foi de público, pois o longametragem também ganhou o Prêmio Louis Delluc.
Ao confiar os papéis principais do filme a Romy
Schneider e Michel Piccoli, Claude Sautet não
só colaborou com dois dos melhores atores do
cinema francês da época, mas formou um casal
de cinema cuja credibilidade se estenderia ao
longo dos anos. Romy Schneider foi dirigida pelo
realizador em As Coisas da Vida e também em
Sublime Renúncia, César e Rosalie, Mado, Um
Amor Impossível e Uma História Simples. Cinco
dos filmes dessa atriz de beleza estonteante
foram com Sautet. Em quatro desses filmes com
Romy Schneider marca presença também Michel
Piccoli – só em César e Rosalie ele não aparece em
cena, mas faz o narrador que encerra a história.
Philippe Sarde, então com ridículos 20 anos de
idade, compôs para o filme uma trilha de beleza
marcante e forte. O tema principal é triste, delicado
e belo – exatamente como o filme e como a obra
desse magnífico cineasta. Assim como Federico
Fellini teve Nino Rotta e Sergio Leone teve Ennio
Morricone, Claude Sautet teve Philippe Sarde.
Ao longo de 30 anos, Sarde foi o autor das trilhas
sonoras de 11 filmes do diretor. A colaboração
começou exatamente em As Coisas da Vida.
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FORMADORES
CLAIRE BARRÉ
Claire Barré é roteirista e romancista.
Ela estudou dois anos como roteirista
na C.E.E.A. Ao terminar o programa,
escreveu para várias séries de
televisão (TF1, France 2 e Arte). Seu
roteiro “Uma Mulher Ideal” recebeu o
prêmio Sopadin de Melhor Roteirista
e abriu o mundo do cinema para ela.
Ela publicou cinco livros: “This is my sex” (Hugo Roman,
2014), “Baudelaire, the devil and me” (Robert Laffont,
2015), “Phrères” (Robert Laffont, 2016), “Pourquoi
je j&#39;ai nenhum filme sobre Sitting Bull “(Robert
Laffont, 2017) e ”Chant d’amours“ (Sable polaire, 2019).

CORINNE KLOMP
Pelo quarto ano, o Festival organiza o Laboratório
Franco-Brasileiro de Roteiros, destinado a roteiristas,
diretores, profissionais de cinema e TV. O laboratório
explora os fundamentos e a metodologia da construção
dramática aplicando-os no desenvolvimento de projetos
de roteiros de ficção de longa-metragem para cinema e
séries para televisão. O objetivo é acompanhar a escrita,
explorar abordagens que facilitem a construção da
história, orientar os autores ajudando-os a encontrarem
suas particularidades e a construir uma narração.
Realizado no Hotel Fairmont Copacabana, no Rio de
Janeiro, entre 25 A 29 DE NOVEMBRO, o LAB é fruto
da parceria com Conservatório Europeu de Escrita
Audiovisual (CEEA).

Corinne Klomp foi aluna da FEMIS e
do Conservatório Europeu de Escrita
Audiovisual. Hoje ela é roteirista de
cinema, TV e autora teatral. Possui
um currículo extenso, composto por
mais de 12 obras cinematográficas
diversas, além de diversas peças
teatrais. Premiada pela Fondation
J.M. Bajen em 2012 como autora
revelação pela obra teatral “Une saine inquiétude”,
e no Festival do Filme Europeu de Bruxelas (2006)
com o prêmio de melhor roteiro de longa-metragem
para “Gueule d’emploi”. Atualmente, Corinne Klomp é
membro do Conselho de Administração da Sociedade
Francesa de Autores e Compositores de Drama
(SACD) e, desde 2017, é vice-presidente do mesmo.

DIDIER LACOSTE
FRANÇOIS SAUVAGNARGUES

(COORDENADOR)

Iniciou sua carreira na
Sociedade Francesa de
Produção (SFP) e na França
Mídia Internacional. Posteriormente se tornou administrador
de coproduções e aquisições
no Canal ARTE França, antes
de ser nomeado Diretor do
Departamento de Ficção para
TV do canal entre 2003 e 2011.
Foi diretor artístico do Festival
Internacional de Programação
Audiovisual (FIPA) até 2018.
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De 1994 até 2011, Didier Lacoste
escreveu várias séries semanais
e premiados filmes para TV tais
como “A Woman to Kill” (Arte),
“Kanaks”(France 2), “Qui sème le
vent” (Arte), “Shanghai Blues” (Arte),
e “Les yeux ouverts” (France 2).
Em 2015, tornou-se showrunner da
segunda temporada da série política
“Spin” (France 2), produzida por
Macondo Productions e Tetramedia. Em 2017, tornou-se
showrunner da segunda temporada da série de aventura
dramática “Guyane” (Canal +), produzida por Edmol/
Shine. Atualmente, Didier trabalha numa série original
para TV Amazons, desenvolvida pelo Studio canal.
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SESSÕES EDUCATIVAS

Aproximar o cinema francês do universo
escolar sempre foi um dos intuitos do Festival
Varilux. Uma das ações do segmento educativo
para auxiliar em tal objetivo são as sessões
educativas. Tais sessões constituem exibições
gratuitas para instituições de educação em
todo o Brasil, em cinema, escolas e cineclubes.
Este ano contamos com A Travessia (2021),
elogiado longa de animação, de Florence
Miailhe. Uma das primeiras animações
realizadas com a técnica de pintura em
vidro (paint on glass), o filme aborda,
através de uma perspectiva fabular, temas
muito pertinentes para serem debatidos na
contemporaneidade relacionados à infância e

INFORMAÇÃO PARA QUEM É
DONO DO PRÓPRIO NARIZ

exílio. Além das discussões interdisciplinares
concedidas pela própria narrativa, o
Festival oferecerá a projeção do filme em
sessões com acessibilidade, possuindo
audiodescrição, legenda descritiva e libras.
Também serão organizados debates
sobre as questões meioambientais a
partir do documentário Nosso planeta,
nosso legado de Yann Arrthus-Bertrand,
com a participação de várias ONG’s
Em 2021 teremos sessões educativas
nas seguintes cidades: Belém, Belo
Horizonte, Brasília, Florianópolis, Foz
do Iguaçu, Maceió, Porto Alegre, Recife,
Rio de Janeiro, São Paulo e Paraty.

(E SABE QUE ELE TEM QUE
FICAR DENTRO DA MÁSCARA)
A partir de agora a piauí passa a ser vinculada ao Instituto Artigo 220, uma
associação sem fins lucrativos criada para garantir o exercício do jornalismo
independente, rigoroso e apartidário. Uma iniciativa inédita no Brasil.
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A EQUIPE DO FESTIVAL

REALIZAÇÃO E PRODUÇÃO

ASSISTENTE DE PROGRAMAÇÃO

Bonfilm

Clara Ferrer

DIREÇÃO E CURADORIA

COORDENAÇÃO TÉCNICA E LEGENDAGEM

Emmanuelle e Christian Boudier
GERENCIAMENTO DO PROJETO

ETC FILMES - Clayton Douglas - Diego
Urias – Milena Larissa – Leticia Gurgel

Paula de Oliveira

IDENTIDADE E PROGRAMAÇÃO VISUAL

COORDENAÇÃO E PROGRAMAÇÃO CINEMAS

Dinamo Design/Alexsandro Souza

Otávio Lima

DESIGN GRÁFICO

SUPERVISÃO DE COMUNICAÇÃO E PARCERIAS

Nathalia Younes e Cristiano Terto

Emmanuelle Boudier

VIDOGRAFISMO

Daniel Lopes
COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO

WEBSITE

Fernanda Lacerda

New Gosling

PRODUÇÃO

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Ana Portes, João Saddi, Laura Peronne

Agência Febre - Katia Carneiro

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

TRADUÇÃO

Luzimar Valentim

Cristiana Brindeiro

COORDENAÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS

PRODUÇÃO GRÁFICA

Pedro Alves

Grupo Alest - Estevão Claros

COORDENAÇÃO NACIONAL

CONVIDADOS

Natália Sabino

Digitevent

REDES SOCIAIS

Gustavo Rispoli
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