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O Festival Varilux de Cinema Francês 2021 teve o or-
gulho de estar entre os primeiros eventos culturais 
presenciais no Brasil, alcançando uma cobertura 
nacional forte em todo país, com 49 cidades e 94 ci-
nemas! O resultado de público foi significativo, com 
25.000 espectadores - mais do dobro do público al-
cançado em 2020. Esse resultado segue muito abai-
xo dos números das edições pré-pandemia. Porém, 
o festival participou do processo de reconquista pro-
gressiva do público brasileiro, trazendo uma progra-
mação atrativa que ficou em primeiro lugar da bilhe-
teria de quase todos os cinemas parceiros. 

Vale lembrar também que vários cinemas que cos-
tumam programar o festival há muitos anos, ainda 
não tinham reaberto no momento do evento, por ra-
zões econômicas óbvias. 

VALORAÇÃO NA MÍDIA ESPONTÂNEA:  
R$ 10 MILHÕES

Graças a uma assessoria de imprensa dedicada e à 
presença de quatro artistas representando filmes da 
seleção, conseguimos manter um nível significativo 
de retorno de mídia espontânea com 996 matérias 
na imprensa escrita, audiovisual e digital.

CAMPANHA PUBLICITÁRIA E PARCERIAS:  
R$ 3.194.383 MILHÕES

Conseguimos manter as parcerias históricas e as 
novas, conquistadas em 2020. Assim o Festival se 
beneficiou de campanhas abrangentes e diversifi-
cadas, com jornais impressos e digitais, TVs, rádios, 
e campanhas de outdoor (aeroportos, busdoor, me-
trô, mobiliário urbano). 

ENGAJAMENTO CRESCENTE DO PÚBLICO  
WEBSITE

Em 2021 conseguimos implementar o Google Analy-
tics no site do #FestivalVarilux, que mostra impressio-
nantes 87.886 sessões engajadas! Além disso, temos 
a base de 76 mil usuários navegando no portal, sendo 
mais de 56 mil acessos vindos de smartphones.

REDES SOCIAIS

Graças a um trabalho constante e criativo, o Festival 
segue crescendo em todos os canais das redes so-
ciais. A conta Instagram se destaca com um cresci-
mento de 15,5 %, para chegar a 31.937 seguidores e 
1.920.823 impressões totais. Engajamentos: 53.040

MARKETING ONLINE

Reforçamos a verba de mídia online e a repartimos 
entre Facebook Ads e o Google Ads. Isso foi muito 
importante para alcançarmos ainda mais pessoas. 
Assim 1.239.568 pessoas foram alcançadas pelo Fa-
cebook Ads. No Google ads, atingimos 122.348 im-
pressões e 63.761 engajamentos.

CONCLUSÃO

Pelo segundo ano consecutivo, o evento padeceu 
das consequências a longo prazo da pandemia. Ape-
sar da situação ter melhorado graças ao avanço da 
vacinação, o setor do cinema e da cultura em geral 
segue muito impactado. Mas acreditamos que o fes-
tival, pela sua resiliência e pelo fato de seguir man-
tendo um padrão de qualidade e exigência, contribui 
muito para a defesa e o reforço da diversidade au-
diovisual no país.

O CINEMA FRANCÊS 
MARCA PRESENÇA EM 
TODO O BRASIL EM 2021

25 DE NOVEMBRO  
A 8 DE DEZEMBRO



VARILUX
POR TODO  
BRASIL
O Festival Varilux de Cinema Francês 

2021 teve o orgulho de estar entre os 

primeiros eventos culturais presenciais 

no Brasil, alcançando uma cobertura 

nacional forte em todo país, com 49 

cidades e 94 cinemas. 

REGIÃO NORTE

Amazonas (AM) MANAUS • Cinépolis  

Shopping Millenium • Casarão das Ideias Maranhão (MA)  

SÃO LUIS • Cine Lume • Cinépolis São Luis Shopping Pará (PA) BELÉM  

• Cine Líbero Luxardo Paraíba (PB) JOÃO PESSOA • Centerplex Mag Shopping  

• Cinépolis Manaíra Shopping Pernambuco (PE) JABOATÃO DOS GUARARAPES  

• Cinépolis Guararapes RECIFE • Cinema do Museu • Cinemark RioMar Shopping  

• Fundação Joaquim Nabuco - Cinema do Derby • Moviemax Rosa e Silva  

Piauí (PI) TERESINA • Cinépolis Rio Poty

REGIÃO CENTRO-OESTE

Distrito Federal (DF) BRASÍLIA • Cine Cultura Liberty Mall • Cinemark Pier 21  

• Espaço Itaú Brasilia Casa Park Goiás (GO) GOIÂNIA • Cine Ritz Mato Grosso do 

Sul (MS) CAMPO GRANDE • Cinemark Shopping Campo Grande Mato Grosso (MT) 

CUIABA • Cinépolis Estação Cuiabá Tocantins (TO) PALMAS • Cine Cultura Palmas

REGIÃO SUL

Paraná (PR) CURITIBA • Cineplex Batel • Cinépolis Pátio Batel • Cine Passeio  

FOZ DO IGUAÇU • Cine Cataratas LONDRINA • Cineflix Aurora Shopping MARINGÁ 

• Cineflix Maringá Park Rio Grande do Sul (RS) CAXIAS DO SUL • Sala de Cinema 

Ulysses Geremia PELOTAS • Cineflix Shopping Pelotas PORTO ALEGRE • Cine Grand 

Café • Cinemark Barra Shopping Sul • Espaço de Cinema Sul  • Cinemateca Paulo 

Amorim Santa Catarina (SC) BALNEÁRIO CAMBORIÚ • Cineramabc Arthouse 

FLORIANÓPOLIS • Cinesystem Shopping Center Iguatemi • Cineshow Beira Mar 

•Paradigma Cine Arte •Cine Multi

REGIÃO NORDESTE

Alagoas (AL) MACEIÓ • Cinesystem Parque Shopping Maceió   

• Centro Cultural Arte Pajuçara Bahia (BA) SALVADOR  

• Cinépolis Bela Vista  • Saladearte - Cine Paseo  

• Saladearte - Cinema do MAM VITÓRIA DA CONQUISTA  

• Centerplex Boulevard Vitoria da Conquista Ceará (CE) FORTALEZA 

• Cinepolis RioMar  • Cinema do Dragão Rio Grande do Norte (RN) 

NATAL • Cinépolis Natal Shopping Sergipe (SE) ARACAJU  

• Cinema Vitória  • Cinemark Shopping Jardins

REGIÃO SUDESTE

Espírito Santo (ES) VITÓRIA • Cine Jardins  

Minas Gerais (MG) BELO HORIZONTE • Cinemark  

Pátio Savassi • UNA Cine Belas Artes • Cine Theatro  

Brasil Vallourec • Cineart Ponteio JUIZ DE FORA  

• UCI Kinoplex Independência Rio de Janeiro (RJ) BÚZIOS  

• Cine Bardot Búzios MACAÉ • Cineshow Macaé  

NITERÓI • Cinemark Plaza Shopping NOVA FRIBURGO  

• Cineshow Cadima RIO DE JANEIRO • Cine Museu  

• Cine Santa • Cinemark Downtown • Cinépolis Lagoon  

• Cinépolis Rio Design Barra • Cinesystem Américas Shopping  

• Espaço Itaú de Cinema Botafogo • Estação Botafogo  

• Estação Gávea  • Parque Lage São Paulo (SP) ARARAQUARA  

• Cine Center Lupo BARUERI • Cinépolis Iguatemi Alphaville  

BOTUCATU • Cineflix Shopping Botucatu CAMPINAS • Cinépolis Galleria Shopping 

COTIA • Cineflix The Square Granja Viana INDAIATUBA • Topázio Polo Shopping 

Indaiatuba • Topázio Shopping Jaraguá Indaiatuba JUNDIAÍ • Cinépolis Jundiaí 

Shopping LIMEIRA • Centerplex Limeira RIBEIRÃO PRETO • Cinépolis Santa Úrsula 

SANTOS • Cineflix Miramar Shopping Santos SÃO CARLOS • Cine São Carlos  

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS • Cinemark Colinas Shopping  

SÃO PAULO • Cinesystem Morumbi Town Shopping • Cinemark Higienópolis  

• Cinemark Iguatemi • Cinépolis Jardim Pamplona • Cinépolis JK Iguatemi  
• Cinesala • Espaço Itaú de Cinema Augusta • Espaço Itaú de Cinema Pompeia  

• Espaço Itaú de Cinema Shopping Frei Caneca • Petra Belas Artes  

• Cine Marquise SOROCABA • Cinépolis Iguatemi Esplanada



AS COISAS DA VIDA LES CHOSES DE LA VIE
1970 / 1h29 / Drama, Romance

Com: Michel Piccoli, Romy Schneider, Gérard Lartigau, Lea Massari, Jean Bouise
Direção: Claude Sautet

Distribuição no Brasil: Bonfilm

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.

DELICIOSO: DA COZINHA PARA O MUNDO
DÉLICIEUX

2021 / 1h53 / Comédia, Histórico
Com: Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe

Direção: Eric Besnard
Distribuição no Brasil: PlayArte

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.

ADEUS, IDIOTAS ADIEU LES CONS
2020 / 1h27 / Comédia

Com: Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié
Direção: Albert Dupontel

Distribuição no Brasil: Mares Filmes

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.

CAIXA PRETA BOÎTE NOIRE
2020 / 2h09 / Thriller, Drama

Com: Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier
Direção: Yann Gozlan

Distribuição no Brasil: Bonfilm

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.

@ARTHUR RAMBO - ÓDIO NAS REDES
ARTHUR RAMBO

2021 / 1h27 / Drama
Com: Rabah Naït Oufella, Sofian Khammes, Antoine Reinartz

Direção: Laurent Cantet
Distribuição no Brasil: Vitrine Filmes

Quem é Karim D.? Um jovem escritor empenhado no sucesso?  
Ou seu pseudônimo Arthur Rambo, que espalha mensagens  

de ódio em suas redes sociais?

A TRAVESSIA
LA TRAVERSÉE

2021 / 1h24 / Animação, Drama, 
Com: Emilie Lan Dürr, Florence Miailhe, Maxime Gémin

Direção: Florence Miailhe
Distribuição no Brasil: Bonfilm

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.

PROGRAMAÇÃO 
2021



ILUSÕES PERDIDAS ILLUSIONS PERDUES
2021 / 2h29 / Drama, Histórico

Com: Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste
Direção: Xavier Giannoli

Distribuição no Brasil: California Filmes

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.

ESTÁ TUDO BEM TOUT S’EST BIEN PASSÉ
2021 / 1h52 / Comédia dramática

Com: Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas
Direção: François Ozon

Distribuição no Brasil: California Filmes

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.

ENQUANTO VIVO  DE SON VIVANT
2021 / 2h / Drama

Com: Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara
Direção: Emmanuelle Bercot

Distribuição no Brasil: Bonfilm

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.

NOSSO PLANETA, NOSSO LEGADO
LEGACY - NOTRE HÉRITAGE

2020 / 1h40 / Documentário
Direção: Yann Arthus-Bertrand

Distribuição no Brasil: Bonfilm

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.

MENTES EXTRAORDINÁRIAS PRESQUE
2020 / 1h31 / Comédia dramática

Com: Bernard Campan, Alexandre Jollien, Marilyne Canto
Direção: Bernard Campan e Alexandre Jollien

Distribuição no Brasil: California Filmes

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.

MADRUGADA EM PARIS MÉDECIN DE NUIT
2020 / 1h22 / Drama

Com: Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai
Direção: Elie Wajeman

Distribuição no Brasil: Bonfilm

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.



TITANE TITANE
2021 / 1h48 / Thriller, Drama

Com: Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier
Direção: Julia Ducournau

Distribuição no Brasil: MUBI

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.

UM INTRUSO NO PORÃO
L’HOMME DE LA CAVE

2021 / 1h54 / Thriller
Com: François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo

Direção: Philippe Le Guay
Distribuição no Brasil: Synapse

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.

PEQUENA LIÇÃO DE AMOR 
PETITE LEÇON D’AMOUR

2020 / 1h27 / Comédia, Romance
Com: Laetitia Dosch, Pierre Deladonchamps, Lorette Nyssen

Direção: Eve Deboise
Distribuição no Brasil: Bonfilm

Uma jovem se abriga num café para escapar da chuva. Lá, encontra 
provas de matemática esquecidas e uma inquietante carta de amor…

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

2021 / 1h42 / Drama, Romance
Com: Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Keba Tacu

Direção: Leyla Bouzid
Distribuição no Brasil: Bonfilm

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.

PARIS, 13º DISTRITO LES OLYMPIADES
2021 / 1h45 / Comédia, Romance

Com: Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant
Direção: Jacques Audiard

Distribuição no Brasil: California Filmes

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.

TRALALA TRALALA
2021 / 2h / Comédia musical

Com: Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry
Direção: Arnaud e Jean-Marie Larrieu

Distribuição no Brasil: Bonfilm

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.



DELEGAÇÃO 
ARTISTICA 
2021
Apesar do período ter sido impactado pelas conse-

quências da pandemia, o Festival conseguiu convi-

dar alguns representantes dos filmes da seleção.

O diretor PHILIPPE LE GUAY (Um Intruso no Porão), 

e os atores OLIVIER RABOURDIN (Caixa Preta), 

SAMI OUTALBALI (Um Conto de Amor e Desejo) e 

BENJAMIN VOISIN (Ilusões perdidas) prestigiaram 

as noites de abertura em São Paulo e no Rio de Ja-

neiro e participaram de vários debates com o público 

nas salas. O jovem ator STÉPHANE CRÉPON tam-

bém integrou essa delegação, como acompanhante 

de Sami e Benjamin. O público do Festival acolheu 

calorosamente esses três representantes da “nova 

guarda” do cinema francês.



NOITES 
DE ABERTURA

EM SAO PAULO

A noite de abertura do Festival em São 

Paulo aconteceu no 24/11 no Espaço Itaú 

de Cinema Frei Caneca. Foram apresen-

tados os filmes Um Intruso no porão, Ilu-

sões perdidas, Caixa Preta e Um Conto 

de amor de desejo em presença da dele-

gação artística. 

As projeções foram seguidas de um co-

quetel no lobby do cinema.

Um jantar VIP foi organizado na Cidade 

Matarazzo.

NO RIO DE JANEIRO

A noite de abertura no Rio de Janeiro 

aconteceu no Estação Net Botafogo e 

Estação Net Rio, com os mesmos filmes 

apresentados pela delegação artística. 

Na sequencia mais de 500 convidados 

prestigiaram a tradicional Festa do Fes-

tival na Villa Philippe.

EM VARIAS  
CIDADES DO BRASIL

Também foram organizadas noites de 

pré-estreias em parceria com a Allian-

ce Française nas cidades de Manaus, 

Belém, Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, 

Maceió, Natal, Recife, Salvador, Campo 

Grande, Brasília, Vitória, Belo Horizonte, 

Araraquara, Vale do Paraíba, Campinas, 

Ribeirão Preto, Santos, Niterói, Nova 

Friburgo, Macaé, Florianópolis, Curitiba, 

Foz do Iguaçu, Porto Alegre



O FESTIVAL 
VARILUX 

AO AR LIVRE
Além das projeções em 94 cinemas do 

país, esse ano, pela primeira vez, o fes-

tival aconteceu também ao ar livre no 

Rio de Janeiro durante toda sua dura-

ção, de 25 de novembro a 8 de dezem-

bro. Todas as noites forma exibidos 2 

ou 3 filmes da seleção em um telão de 

14m x 7m instalado no Parque Lage, 

equipado com espreguiçadeiras e ca-

deiras confortáveis. Um bar-lanchone-

te também estava disponível para que 

os espectadores possam curtir das 

projeções em clima de verão. 



VALORAÇÃO
NA MÍDIA
ESPONTÂNEA

VALORAÇÃO: 

R$  10 MILHÕES
996  INSERÇÕES

Graças a uma assessoria de 
imprensa dedicada, o Festival 
consegue um grande impacto  

nas mídias em todo o país.

1. REVISTA VEJA SP / CULTURA (19/11)  2. REVISTA 29 HORAS 
(DEZEMBRO DE 2021)  3. REVISTA ISTOÉ / CULTURA (26/11)

1. O GLOBO - SEGUNDO CADERNO (25/11)  2. FOLHA DE
S. PAULO - COLUNA MÔNICA BERGAMO (28/10)   
3. O ESTADO DE S. PAULO (26/11)

2

2

3

3

1

1



2

2

3

3

1 1

1. O ESTADO FORTALEZA (8/12)  2. CORREIO BRAZILIENSE
(26/11) 3. TRIBUNA DE MINAS (2 E 5/12)

1. METRO - SP (23/11)  2. JORNAL DA CIDADE
ARACAJU (25/11) 3. GAZETA DE ALAGOAS (25/11)



CAMPANHA  
FESTIVAL VARILUX 2021

OUTDOOR

CAMPANHA AEROPORTOS

MUPI E RELÓGIO

ELETROMÍDIA

BUSDOOR

VIDEO DE 30’ EM MÍDIA AEROPORTUÁRIA - 08/11 A 08/12     
> SANTOS DUMONT (RJ): 33 MONITORES E 198 000 INSERÇÕES MENSAIS
> CONGONHAS (SP): 30 MONITORES E 180 000 INSERÇÕES MENSAIS

JC DECAUX – 400 FACES.      
CAMPANHAS EM ARACAJU, BELÉM, FORTALEZA, NATAL, SÃO LUÍS E SÃO PAULO 

VIDEO DE 15’ EM ELETROMÍDIA - METRÔ SP - LINHA VERDE - TV MINUTO - 23/11 A 06/12
BUSDOORS RIO DE JANEIRO - 09/11 A 08/12



CAMPANHA  
FESTIVAL VARILUX 2021
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O rapperMurica, natural de Brazlândia, na periferia do Distrito Federal, usa umparangolé inspirado emHelio Oiticica sob oMinhocão, em São Paulo Eduardo Knapp/Folhapress

ilustrada
TERÇA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2021 C3

ANOS
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ilustrada ilustríssima
DOMINGO, 21 DE NOVEMBRO DE 2021 C7

é parte do mito humano de
que, lá na frente, a gente vai
resolver qualquerproblema.
A verdade é que a experiên-
cia humana da doença é ex-
tremamente cruel.”
Bonder entende que a do-

ença humana se compõe de
quatroaspectos:ofísico,refle-
tido na dor; omental, no so-
frimento,queabarcaashipó-
tesesnegativasdavidafutura
e,nocasodeDeborah,acom-
paixãopelonetodoente;oin-
telectual, traduzido em uma
solidão (já que asdoenças às
vezes provocam medo e no-
jo nos saudáveis) e pela im-
potência profissional e afeti-
va; e,porfim,oespiritual, re-
fletidopelo desespero.
Perguntei se essa mentali-

dade de que tudo um dia se-
rá curável vem do cristianis-
mo,quedeuaomundoama-
joritáriaperspectivahistórica
daredençãoedacorreçãodas
imperfeições.
Orabino—queincluiuJesus

em“Cura”,emumaespantosa
cena de silêncio coreografa-
do—concorda, estabelecen-
do que, por dar menor rele-
vância aomundo pós-morte
epelaausênciado“sistemade
méritos”quevaidarnoinfer-
no, a religião hebraica se tor-
na um contraponto interes-
santeaesse“sarar”categórico.
Exige-se uma responsabi-

lidade grande da consciên-
cia em vida, porque o custo
vem por meio de limitações
emvida.
Manifesta na pele, a doen-

ça genética de Theo remete
àsenfermidadesdaBíbliaHe-
braica(ouAntigoTestamento,
paraoscristãos),emgeralre-
feridascomoleprainfecciosa.
Na Torá,Moisés pede aDeus
que cure Míriam, sua irmã,
acometida de uma lepra que
deixa suapele “branca como
aneve”comopuniçãoporca-
luniar o líder hebreu.O grito
de Moisés (“Al na El na refa-

na la”), cantado na peça por
Bonder,começouasubverter
o próprio título doprojeto.
“Disse a ela que a cura não

era umtemae simumgrito”,
afirma Bonder, voltando ao
temada súplica. “Foi aí quea
gentecomeçouaseentender.
Théoeraessepersonagemda
curadoquenãosara,queco-
ça as feridas, que sofre, mas
que também luta judô, corre
e dáum jeito de viver e ser.”
Issolevouaomitoiorubáde

Obaluaê,meninoquenasceu
cobertode feridas, foi adota-
doporIemanjáeseimpôsno
fimpelaameaçadecontágio.
É nessa cena que o espetá-

culoexibeseusmomentosde
maior impacto visual, com
roupas em tons sanguíneos
em gestos vigorosos e a agi-
taçãodas colunas de franjas,
ao somda percussão perspi-
caz deCarlinhosBrown.
Porfim,háacançãodeLeo-

nardCohen,“YouWantItDar-
ker”, gravada pouco antes da
morte do compositor judeu
canadense, emque o sussur-
ro“hineni”(“eis-meaqui”)de-
monstra, segundo Bonder,
umaatitudede resistência: é
a mesma palavra de pronti-
dão que Abraão diz na Torá,
quandoDeuslheconvocapa-
raosacrifíciodeIsaac, seufi-
lhoúnico.
Há tantos símbolos religi-

osos nessa verbalidade que
é de se perguntar se teria si-
do mais fácil se Deborah es-
tivesse aberta à religião des-
de o início.
“Teria sido uma interação

pobre, porque a resistência
dela me fez reconhecer esse
grito.NãoéumgritodoTheo,
masoda avó. Tecnicamente,
Deborah é Jó, gritando pelo
retorno à harmonia, tentan-
docompreenderumainjusti-
ça e entendendo a aceitação
não como resignação, mas
como resistência ante o que
é inexorável.”ÂBailarinos da companhia Deborah Colker no espetáculo ‘Cura’ Leo Aversa/Divulgação
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Para a volta ao ar do “Lady
night”, comandado por Tatá

Werneck no Multishow. O
programa está divertido.

Valem elogios especiais para
o quadro “Entrevista com o

especialista” e para a
presença de Ary Fontoura. 

Para o Prime Video da
Amazon,que põe em

evidência em seu catálogo
três temporadas de “Hanna”.
Só esquecem de avisar que a

terceira não estreou.O
freguês só acha o trailer.

“Engana-trouxa” clássico. 

Participação especialíssima
Lima Duarte como Mauro na segunda temporada de “Aruanas”, que tem direção artística de André Felipe Bin-
der. O ator vive um cidadão conhecido em Arapós. Ele faz um protesto em praça pública que servirá de ponto de
partida para a nova investigação da ONG da trama. A série estreia no Globoplay no próximo dia 25

TV GLOBO/ MAURÍCIO FIDALGO

Comédia com drama
Criadora de “Todxs nós”
(HBO), Vera Egito está
dirigindo uma série, co-
escrita por ela, para a
Star+. Com o título de
“Dois tempos”, a produção
é uma comédia com ele-
mentos de drama. O elenco
conta com Paulo Rocha,
Dadá Coelho, Letrux e Sol
Menezzes. As gravações
estão acontecendo, sob
esquema de sigilo, nas cida-
des de Santos e São Paulo. 

Secretíssimo
Não bastou o elenco de
“Verdades secretas” 2 assi-
nar um acordo de confiden-
cialidade. Para garantir que
não acontecerão vazamen-
tos, os atores convocados
foram orientados a não
revelar se participam ou
não das cenas finais.

...E mais
Antes mesmo da liberação
dos novos capítulos de
“Verdades secretas” 2, o
nome do ator Felipe Mafra
já estava em alta nas buscas.
E os internautas seguem
pesquisando se Alex, perso-
nagem de Rodrigo Lombar-
di, está mesmo morto. Nas
últimas horas, a pesquisa
por “alex volta para ‘verda-
des secretas’ 2” cresceu
mais de 500%.

Lusofonia linda
A adaptação teatral de Tere-
sa Frota para o romance
“Caim” vai fazer parte das
atividades programadas
pela Fundação José Sarama-
go para o centenário do
escritor. No Brasil e em
Portugal.

Certa normalidade
Interrompido em março de
2020 por conta da pande-
mia, “Casa paraíso”, seriado
do Multishow estrelado por
Leandro Hassum e Pauli-
nho Serra, voltará a ser gra-
vado em janeiro.

Bastidores 
A diretora Natalia Warth
entre as atrizes Karina
Dohme e Ana Lúcia Torre
nos bastidores da próxima
novela das 19h, “Quanto
mais vida melhor”, novela
das 19h de Mauro Wilson.
Na trama, que estreia no dia
22, elas viverão as vilãs
Teka e Celina 

ARQUIVO PESSOAL

‘SUCCESSION’
FAZ SUCO 
DE VILÕES 

CRÍTICA

Uma das razões de o público se apaixonar tanto
pelos vilões é que eles são os personagens mais

ativos de uma dramaturgia. São quem puxa a ação,
diferentemente das mocinhas boazinhas e
passivas. Pensei nisso ao assistir ao episódio mais
recente de “Succession”. Raramente uma história
concentra tantos tipos negativos por metro
quadrado. Ninguém tem caráter. As brigas nunca
se dão entre polos opostos —a bondade versus a
maldade. Aqui, a queda de braço é entre os ruins.

Vence quem conchavar com
mais esperteza. 

Nesse quinto capítulo,
chegou a hora da reunião de
acionistas. A família Roy corre
o risco de perder tudo. De um
lado há a falta de apoio dos
investidores recém-chegados.
De outro, a Casa Branca já não
oferece a proteção de antes.
Numa tentativa de pressionar
o presidente, Logan mandou

subir o tom crítico dos noticiários. De nada
adiantou. Para não perderem o controle da
empresa, os Roy precisam formar alianças. 

Logan (Brian Cox) se mostra refratário à ideia de
fazer concessões, mas a verdade é que ele não tem
saída. A família se reúne cercada dos aspones de
sempre, Gerri (J. Smith-Cameron), Karl (David
Rasche) e Frank (Peter Friedman). Começam as
discussões. Por causa de uma infecção urinária,
Logan sofre de uma súbita confusão mental. Pela
primeira vez, seus filhos precisam decidir sem ele. 

A saúde frágil do patriarca é uma metáfora de
tudo o que está acontecendo com a empresa. Essa
trama se abre para novos conflitos. Que eles sejam
bem-vindos. “Succession” só melhora. 

NO QUINTO
EPISÓDIO,
CHEGA A HORA
DA REUNIÃO DE
ACIONISTAS. 
A FAMÍLIA ROY
CORRE O 
RISCO DE
PERDER TUDO

Sertão maravilhoso
Os atores Silvia Buarque e Matheus Nachtergaele num
intervalo dos trabalhos de “Mais pesado é o céu”. O filme
do diretor Petrus Cariry está sendo rodado em Quixadá,
lugar chamado carinhosamente por seus moradores de
“Hollywood do Sertão” 

INGRED XAVIER

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
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“Eu não tenho problema
em dizer que acho o

meu filho o maior de todos. E
espero que não surja nin-
guém melhor do que ele en-
quanto eu estiver por aqui.
Cazuza era adorável, inteli-
gente, sensível, bonito, bom
cantor... É difícil reunir tan-
tos predicados num homem
só”, observa Lucinha Araújo,
aos 85 anos, sobre o filho,
ídolo de gerações: “Pra com-
pletar, Cazuza é pé-quente.
Teve uma vida tão intensa,
tão vigorosa, que tudo sobre
ele vira sucesso.”

Morto aos 32, em 1990, em
decorrência da Aids, o artista
vem sendo lembrado desde
então em múltiplos tributos.

“Cazas de Cazuza”, ópera-rock
que fez sucesso em 2000 —foi
assistida por 80 mil espectado-
res e sua trilha virou CD e está
no streaming —, volta à cena
reformulada. Serão três apre-
sentações no Vivo Rio, no
Aterro do Flamengo: amanhã
eem 3 e 4 de dezembro, às 21h.

—Eu não queria que fosse
biográfico, mas que conse-
guisse mostrar a magnitude
da poesia da obra de Cazuza
—diz Rodrigo Pitta, idealiza-
dor e diretor do espetáculo.

O musical mostra a história
de oito personagens. Mia (Juli-
anne Trevisol), Enrico (Fer-
nando Prata), Justo (Leandro
Buenno), Bete Balanço (Jade
Baraldo), Deco (Yann Dufau),
Vera (Janamô), Ernesto (Ale-
xandre Damascena) e Dornel-
les (Paulinho Serra) têm o co-
tidiano permeado por temas
como sexo, drogas, amor e pre-
conceito, também presentes
nas 20 músicas de Cazuza que
costuram a trama, como “Ide-
ologia” e “Brasil”.

Cantor e compositor que se
tornou conhecido em 2014, ao

participar do “The voice Bra-
sil”, na Globo, reality em que
chegou às semifinais , Leandro
Buenno acredita que, além do
talento artístico, sua história
pessoal tenha influenciado na
seleção para integrar o musi-
cal, no papel de Justo: ele é gay

e, assim como Cazuza, foi diag-
nosticado com o vírus HIV.

—Rodrigo [Pitta]disse que
tinha adorado me ver cantar
e que leu sobre a minha rela-
ção com o HIV, com que eu
convivo desde 2017. A peça
tem essa temática — diz o

músico, que faz sua estreia
como ator. —Ter me desco-
berto soropositivo foi im-
prescindível para o desenvol-
vimento da minha carreira.
Isso me transformou como
pessoa, mas também me fez
crescer artisticamente.

ÓPERA-ROCK COM A
HISTÓRIA DE CAZUZA
VOLTA AOS PALCOS

‘TER ME DESCOBERTO
SOROPOSITIVO FOI
IMPRESCINDÍVEL
PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA MINHA CARREIRA’,
DIZ LEANDRO
BUENNO, UM DOS
ATORES DO MUSICAL

NAIARA ANDRADE
naiara.andrade@extra.inf.br

IMPRESSOS

DIGITAL

RÁDIO/TV

O GLOBO: ANUNCIO DE MEIA PAGINA NO 
SEGUNDO CADERNO IMPRESSO - 19/11     

FOLHA DE SÃO PAULO: DOIS ANÚNCIOS  
DE MEIA PAGINA NO GUIA - 21/11 E 30/11

REVISTA PIAUI: ANUNCIO DE UMA PAGINA NA 
EDIÇÃO DE NOVEMBRO DE 2021

O GLOBO – 900 000 IMPRESSÕES 16/11 A 08/12   - FOLHA DE SÃO PAULO – 780 MIL IMPRESSÕES
ADORO CINEMA – 1 291 MIL IMPRESSÕES - 25/11 A 08/12   - PAPO DE CINEMA – BANNERS, VINHETAS E 
CHAMADAS NO LIVE - 25/11 A 08/12   - FILME B - BANNERS

RADIO
JB FM – 20 PAUTAS PROMOCIONAIS (SPOT) - 22/11 A 03/12 + 
DIVULGAÇÃO NO SITE E NAS REDES SOCIAIS DE 11/11 A 03/12
RÁDIO ALPHA FM - SPOTS COMERCIAIS 22/11 A 08/12 

TV
VINHETA DE 30’ EM CANAL ARTE 1 - 12/11 A 08/12
VINHETA DE 30’ EM CANAL CURTA - 12/11 A 08/12
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WEBSITE & 
REDES SOCIAIS

Em 2021 conseguimos implementar o Google Analytics no site do #FestivalVarilux.  
Essa é uma ferramenta muito importante porque nos mostra, além do comportamento dos 

usuários em nosso portal (páginas mais acessadas, desistências de navegação etc.),  
de onde vêm grande parte dessas pessoas (redes sociais, outros sites etc.).  

Tivemos impressionantes 87.886 sessões engajadas - nas quais os usuários  
realizaram algum tipo de ação. Além disso, temos a base de 76 mil usuários  

navegando no portal, sendo mais de 56 mil acessos vindos de smartphones. 

INSTAGRAM
Seguidores: 31.937 (+15,5%)
Posts: 121
Impressões totais: 1.920.823
Contas alcançadas: 1.104.981
Contas engajadas: 13.738

FACEBOOK
Seguidores: 58.918
Posts: 50
Pessoas alcançadas no periodo: 1.244.754 
Impressões totais: 1.512.326
Engajamentos: 53.040

TWITTER
Seguidores: 2.121 (+ 8%)
Impressoes totais: 38.553
Engajamentos: 1.964

YOUTUBE
Seguidores: 6.647 (+ 5%)
Visualizações: 40.263
Impressões totais: 82.998

GIPHY 
Voltamos às atividades no canal esse ano e os  
resultados foram surpreendentes, passando dos  
3 milhões de visualizações em apenas um dos gifs.  
Embora não seja uma propaganda direta do festival,  
ajuda a ampliar nosso alcance e torna algumas  
imagens da ediçao familiares do grande público. 

SPOTIFY
Voltamos ao Spotify em 2021. Nessa edição,  
criamos 3 playlists com trilhas sonoras dos filmes  
em cartaz: Instrumental, Voix e Belmondo.  
Todo o crescimento foi orgânico.
Seguidores: 163 (+22%)
Curtidas em playlists: 703
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MARKETING 
ONLINE
Reforçamos a verba de mídia online e repartimos ela 
entre Facebook Ads e o Google Ads. Isso foi muito 
importante para alcançarmos ainda mais pessoas.  
No Facebook e Instagram trabalhamos com  
campanhas de Alcance e Tráfego. 

FACEBOOK ADS
Pessoas alcaçadas : 1.239.568
Impressões : 1.682.206 
Cliques :  23.580
Engajamento com as publicaçoes : 36.520 

GOOGLE ADS
No Google Ads apostamos em apenas uma campanha 
de vídeo, com o objetivo de alcance e reconhecimento. 
Atingimos :
Impressões : 122.348
Engajamentos 63.761 (com o vídeo e os links 
direcionados para o site). 
Visualizaçoes : 19.186 (com uma taxa de visualização 
de 15,68%, considerada eficiente pelo Google)

MATERIAL 
IMPRESSO

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 edi-
ção, feita sob condições adversas devido à pande-
mia 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 reno-
vada com a chegada da vacina. 

A Embaixada se orgulha desta parceria que, mais uma 
vez, viabiliza exibições em cerca de 60 cidades do Brasil.

Depois de longos meses longe dos telões, mais do que 
nunca entendemos a importância de nos encontrar-
mos 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.

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 fil-
mes que emocionam tanto os profissionais quanto os 
amadores do cinema, os neófitos e cinéfilos.

O Festival prestará também uma homenagem a um 
dos atores francês mais famosos do cinema dos últi-
mos 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 Embai-
xada da França.

Não podemos deixar de mencionar o tradicional labo-
ratório de roteiro cuja vocação é ajudar a revelar os 
talentos do cinema brasileiro do futuro.

A Embaixada agradece todos os que tornaram pos-
sível este evento:

Os principais parceiros, que são o grupo Essilor-Va-
rilux, 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.

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

Desejamos a todos um excelente Festival Varilux!

 Olivier Giron
CONSELHEIRO CULTURAL NA EMBAIXADA DA FRANÇA NO BRASIL
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A EQUIPE DO FESTIVAL

REALIZAÇÃO E PRODUÇÃO

Bonfilm
DIREÇÃO E CURADORIA

Emmanuelle e Christian Boudier
GERENCIAMENTO DO PROJETO

Paula de Oliveira
COORDENAÇÃO E PROGRAMAÇÃO CINEMAS

Otávio Lima
SUPERVISÃO DE COMUNICAÇÃO E PARCERIAS

Emmanuelle Boudier
 
COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO

Fernanda Lacerda
PRODUÇÃO

Ana Portes, João Saddi, Laura Peronne
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Luzimar Valentim
COORDENAÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS

Pedro Alves
COORDENAÇÃO NACIONAL 

Natália Sabino
REDES SOCIAIS

Gustavo Rispoli

ASSISTENTE DE PROGRAMAÇÃO

Clara Ferrer
COORDENAÇÃO TÉCNICA E LEGENDAGEM

ETC FILMES - Clayton Douglas - Diego 
Urias – Milena Larissa – Leticia Gurgel
IDENTIDADE E PROGRAMAÇÃO VISUAL

Dinamo Design/Alexsandro Souza
DESIGN GRÁFICO

Nathalia Younes e Cristiano Terto
VIDOGRAFISMO

Daniel Lopes
WEBSITE

New Gosling
ASSESSORIA DE IMPRENSA

Agência Febre - Katia Carneiro
TRADUÇÃO

Cristiana Brindeiro
PRODUÇÃO GRÁFICA

Grupo Alest - Estevão Claros
CONVIDADOS

Digitevent

75

Há sempre uma
Alliance Française
perto de você

aliancafrancesabrasil.com.br

Aprenda francês de um jeito 
moderno, inclusivo e colaborativo.

Mais do que nunca, precisamos de cinema! Precisa-
mos de novos horizontes, novas possibilidades, novas 
visões, novas paixões, imagens, histórias e movimen-
tos, olhares e corpos, música e sons, luz, fôlego, aven-
turas 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 via-
jar, sonhar e se inspirar. E este ano, novamente, o 
encantamento estará presente, com uma programa-
ção capaz de nos tirar de nossas cadeiras e nos fazer 
mergulhar em histórias cada vez mais incríveis, diver-
tidas, 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 lem-
bramos, lamentavelmente, do falecimento do Magní-
fico, do Incorrigível, do Marginal, do Ás dos Ases, do 
Homem do Rio, Jean-Paul Belmondo, estrela insubs-
tituível 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, inspi-
radora, 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 nos-
sas 34 Alianças Francesas no Brasil.

Desejamos, a todos vocês, uma viagem fabulosa!

Jean Bourdin
COORDENADOR DA ALIANÇA FRANCESA NO BRASIL 
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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 37

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). 

FRANÇOIS SAUVAGNARGUES (COORDENADOR)

Iniciou sua carreira na 
Sociedade Francesa de 
Produção (SFP) e na França 
Mídia Internacional. Posterior-
mente 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.

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

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 

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

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

O FESTIVAL EM CLIMA DE VERÃO NO PARQUE LAGE

Confira a programação no site variluxcinefrances.com
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INFORMAÇÃO PARA QUEM É 
DONO DO PRÓPRIO NARIZ 
(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.

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 

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.
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CATÁLOGO COM 
ANÚNCIOS DOS PARCEIROS



AÇÕES EDUCATIVAS

LABORATÓRIO  
FRANCO-
BRASILEIRO  
DE ROTEIROS
Pelo quarto ano, o Festival organizou o Laboratório 

Franco-Brasileiro de Roteiros, destinado a roteiris-

tas, diretores, profissionais de cinema e TV. O labo-

ratório explora os fundamentos e a metodologia da 

construção dramática aplicando-os no desenvolvi-

mento de projetos de roteiros de ficção de longa-

-metragem para cinema e séries para televisão. O 

objetivo é acompanhar a escrita, explorar aborda-

gens que facilitem a construção da história, orientar 

os autores ajudando-os a encontrarem suas particu-

laridades e a construir uma narração.

Coordenado por François Sauvagargues, o LAB foi 

ministrado por Claire Barré, Corinne Klomp e Didier 

Lacoste, roteiristas consagrados e formadores.

OS SELECIONADOS DO LAB 2021: 

Adolfo Osvaldo Orico Rosenthal, Amanda Hecht, 

Anna Clara Peltier de Queiroz, AntonioTeicher Perei-

ra, Arnon Segal Hochman, Daniel Porto de Abreu,-

João Rodrigues Folharini, Lúcia Ferreira Tupiassú, 

Marcelo Moraes Caetano, Marcelo Rodrigues Este-

ves, Rodrigo Santos Gonçalves Pinto, Vanessa Mar-

tins Andrade Medeiros.



SESSÕES EDUCATIVAS

NO GALPÃO 
BELA MARÉ

Foram realizadas duas sessões: tanto a animação  

A Travessia (2021) de Florence Miailhe, quanto Nosso 

Planeta, Nosso Legado (2020) de Yann Arthus-

Bertrand, foram exibidos no sábado, 27 de novembro 

de 2021, no Galpão Bela Maré. As sessões foram 

seguidas de um caloroso debate conduzido pela 

coordenação educativa do próprio espaço cultura.

NAS ALIANÇAS FRANCESAS
EM CAMPINAS

05/12/ 2021: Projeçao do filme de animação A Travessia (2021) 

de Florence Miailhe no Cinépolis Galleria Shopping.

EM  BELO HORIZONTE

24/11/ 2021: Projeçao do documentário com temática ambien-

tal Nosso Planeta, Nosso Legado (2020) de Yann Arthus-Ber-

trand no Cine Theatro Brasil Vallourec.

EM FLORIANÓPOLIS

08/12/2021: Projeçao do filme de animação A Travessia (2021) 

de Florence Miailhe no Cinema Villa Romana. 

CINE DE RUA
O Theatro Cinema Guarany recebeu o Festival 

Varilux de Cinema Francês 2021, que foi realizado 

nas datas 07 e 08 de dezembro com quatro 

sessões dos filmes “Nosso Planeta, Nosso Legado 

e “A Travessia”



MERCI!
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