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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 preci-
sam 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 fil-
mes franceses.

Essilor. Veja os detalhes. Veja sem limites.

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 antirreflexo nº 1 no mundo** e lentes fotossensí-
veis Transitions®.

* Varilux é a marca de lente multifocal mais vendida 
no mundo, conforme estimativas de mercado calcu-
ladas pela Essilor.

** Crizal é a marca de antirreflexo mais vendida no 
mundo, conforme estimativas de mercado calcula-
das pela Essilor.

Varilux e Crizal são marcas registradas da Essilor 
International. Transitions e o o logotipo Transitions 
são marcas registradas da Transitions Optical, Inc. 
utilizadas sob licença da Transitions Optical Ltda.

CIDADANIA CORPORATIVA
O Grupo Essilor caminha junto à sociedade
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A Embaixada da França tem o grande prazer em apoiar 
a realização desta nova edição do Festival Varilux de 
Cinema Francês, maior evento que promove a produ-
ção cinematográfica francesa no Brasil, que acontece 
esse ano entre 21 de junho e  6 de julho de 2022 no 
Brasil todo.

Após as duas últimas edições feitas sob condições 
adversas devido à pandemia de COVID-19, as práticas 
de consumo de conteúdos evoluíram de forma significa-
tiva no Brasil, como no mundo inteiro. Diante desse novo 
cenário, a vontade da Embaixada da França no Brasil em 
promover uma oferta cinematográfica que se destaque 
pela diversidade das narrativas é cada vez mais impor-
tante nas salas como nas plataformas de streaming. 
Com 13 edições sucessivas, o Festival Varilux de Cinema 
Francês sempre conseguiu se adaptar às mudanças 
profundas que atravessam o setor audiovisual.

Em 2022, promover a difusão de filmes independentes 
nas salas de cinema brasileiras tornou-se um exercício 
muito difícil diante de uma realidade econômica ainda 
instável no mercado do cinema. Por ser o fruto de uma 
colaboração inteligente e virtuosa entre os exibidores, 
os distribuidores, os patrocinadores, os apoiadores ins-
titucionais e a querida equipe da BonFilm, o Festival 
Varilux de Cinema Francês oferece, ainda esse ano, uma 
seleção de 19 longas-metragens franceses exibida nas 
salas de cinema do Brasil inteiro.

Emmanuelle e Christian Boudier com a equipe de produ-
ção do Festival trouxeram inovações importantes nessa 
edição de 2022. O Festival Varilux de Cinema Francês 
será o primeiro festival de cinema do Brasil a propor de 
forma gratuita uma seleção de 7 séries de ficção nas 
salas e também na plataforma de streaming.

Para os profissionais brasileiros do mercado audiovisual, 
o famoso laboratório de roteiro de filmes de cinema 
do Festival Varilux será realizado novamente no Rio de 
Janeiro em parceria com o Conservatório Europeu de 
Escrita Audiovisual. Pela primeira vez, um laboratório 
de roteiro de séries de ficção será também parte da pro-
gramação do Festival. Ele será acompanhado de mas-
terclass de showrunners e de produtores franceses de 
séries de ficção.

A Embaixada agradece todos os que tornaram possí-
vel este evento: 

Os principais parceiros, que são o grupo Essilor-Varilux, 
o Ministério do Turismo e a Secretaria Especial da Cul-
tura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro e sua Secretaria Munici-
pal de Cultura, o grupo Pernod-Ricard, Ingresso.com,  
Club Med, Air France, Fairmont e Unifrance. 

Os distribuidores que abraçaram essa festa do cinema 
francês, em especial Bonfilm, California, Elite Filmes, 
Mares Filmes, Synapse e Zeta Filmes.

As redes de salas de cinema que garantem a difusão dos 
filmes selecionados, parceiras Espaço Itaú de cinema, 
Grupo Estação, Cinepolis, Cineflix e Cinemark.

E a rede das Alianças Francesas, que faz com que o fes-
tival atinja um público amplo, e conquiste 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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aliancafrancesabrasil.com.br

Aprenda francês de um jeito 
moderno, inclusivo e colaborativo.

Em formato on-line ou presencial.

AD_Varilux.indd   1 03/10/2019   11:32

Seja qual for o seu
Rolé a Aliança pode 
estar junto de você!

Amor, lealdade, glória, amizade, trabalho, loucura, 
política, poder, fuga, liberdade, manipulação, paixão, 
glamour, ambiente, cinema, prisão, juventude, traição, 
riso, arte... estes são alguns dos temas abordados 
pelo festival Varilux 2022. 

Poderia haver um retrato melhor do mundo de hoje, 
abalado por crises econômicas, políticas e ambien-
tais e pela guerra? Esta nova edição de nosso festival 
de cinema preferido nos mostra um mundo à beira 
do colapso. Mas, paradoxalmente, o festival também 
nos traz o conforto da distância. Quando estão na tela 
grande, as crises parecem se afastar e pertencer a 
outra dimensão, outra realidade pouco tangível, a do 

cinema, onde tudo é possível: esquecer as realidades 
do mundo, rir de tudo, cantar na chuva, sentir-se cres-
cer as asas, tornar-se um herói...

Mais uma vez, a rede das Alianças Francesas Alianças 
Francesas está feliz e orgulhosa de estar associada à 
Varilux para acompanhar o cinema francês aos qua-
tro cantos do Brasil, para fazer brilhar nossa língua, 
nossos talentos, nossas visões e para re-encantar 
nossas vidas! 

Bom festival!

Jean Bourdin
COORDENADOR DA ALIANÇA FRANCESA NO BRASIL 
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este ator confirma que é um dos maiores nomes do 
cinema francês atual. Estamos felizes e honrados por 
ele ter aceitado nosso convite para que possamos 
desdobrar seu talento excepcional para o deleite do 
público brasileiro.

O festival será também uma espécie de “quinzena dos 
realizadores” graças à gratificante presença de cineas-
tas franceses reconhecidos e aclamados pela crítica 
e pelo público na França em 2022: Carine Tardieu  
(Os Jovens Amantes), Jérôme Salle (Kompromat), 
Eric Gravel (Contratempos), Régis Roinsard (Esperando 
Bojangles) e Diasteme (O mundo de ontem), que virão 
apresentar seus filmes e debatê-los com o público. 
Uma maneira de confirmar que o cinema francês, 
mesmo que não se esqueça de fazer todo o possível 
para seduzir seu público, permanece acima de tudo 
um cinema autoral inspirado na criatividade, sensi-
bilidade e convicções dos indivíduos - sem receitas 
ou algoritmos.

O festival também destacará a figura emblemática 
do autor engajado Molière, cujo aniversário de 400 
anos é comemorado esse ano. O público brasileiro 
poderá redescobrir seu humor satírico com o clás-
sico do festival: As Aventuras de Molière, de Laurent 
Tirard e Ariane Mnouchkine, um filme cheio de humor, 
inteligência e energia!

Finalmente, estamos particularmente orgulhosos de 
apresentar o filme Um Herói, dirigido pelo cineasta ira-
niano Asghar Farhadi e produzido pela França. Tanto 

O cinema não só é inspirado por nossas vidas, mas 
também as transforma. O cinema francês, mais do 
que qualquer outro, tem uma capacidade singular de 
se inspirar em tudo o que perturba a nossa sociedade. 
Nossos medos, nossas desordens, mas também nos-
sas esperanças e nossas alegrias refletem-se nele, 
de forma fiel, exagerada ou minimalista, mas sempre 
criativa e surpreendente.

Os filmes da edição de 2022 apresentam aos espec-
tadores uma visão de mundo sem dúvidas menos 
leve do que o habitual: a pandemia, a guerras às por-
tas da Europa, as migrações forçadas, as ameaças 
ambientais, a ascensão dos extremos… Mas essa 
urgência os torna ainda mais ricos, mais relevantes, 
mais inspiradores.

O mundo está mudando, e o mundo das imagens está 
mudando junto com ele. A pandemia acentuou essa 
tendência de “consumir” filmes no sofá, sob demanda. 
Nunca antes foi tão difícil atrair o público aos cine-
mas e sabemos que reconquistá-los será lento… Mas 
nós acreditamos nisso. O cinema será sempre um 
dos lugares mais importantes para viver juntos, um 
baluarte contra a solidão ultramoderna e o medo do 
outro…

porque o filme é maravilhosamente emocional, como 
também porque é uma ilustração de um cinema fran-
cês que continua sendo um pólo de atração e uma 
terra de acolhimento para cineastas independentes 
de todo o mundo.

Um cinema plural e independente, descoberto pri-
meiro na tela grande e que promove a tolerância e a 
descoberta do outro: este é o próximo passo que nós 
e a maioria dos parceiros do Festival Varilux sonha-
mos para a sétima arte do amanhã. Parceiros que, 
cada um à sua maneira, são heróis, a começar pelos 
exibidores de cinema.

Então, obrigado a todos esses heróis, parceiros e ami-
gos do Festival! Obrigado Essilor-Luxottica, proprie-
tária da marca Varilux, especialmente seu presidente 
Sébastien Picot. Obrigado ao grupo Pernod-Ricard - 
seu presidente Benoît Laug. Obrigado à Embaixada 
da França e às Alianças Francesas - obrigado Matthieu 
Thibaudault e Jean Bourdin - que levam o festival com 
entusiasmo a todas as grandes cidades brasileiras! 
Obrigado Unifrance, Air France, Club Med, Fairmont, 
Ingresso.com, JC Decaux e todos os outros parceiros.

E que venha o próximo passo! 

Emmanuelle e Christian Boudier
DIRETORES E CURADORES DO FESTIVAL

Todos aqueles que participam do Festival Varilux 
sabem o quanto sempre lutamos para apoiar o 
cinema. O Festival será, portanto, novamente progra-
mado no maior número de salas de cinema possível. 
Mas também sabemos que há coisas extraordinárias 
acontecendo fora dos cinemas: na França, o talento e 
a criatividade de roteiristas, diretores e atores recen-
temente também se concentraram em séries. Sua 
qualidade e diversidade os tornam cada vez mais um 
elemento fundamental do cenário audiovisual francês.

É por isso que decidimos, pela primeira vez, apre-
sentar ao público brasileiro uma seleção de séries 
francesas inéditas no Brasil, uma amostra que será 
oferecida nos cinemas do Rio de Janeiro e São Paulo 
durante o Festival, depois transmitida em streaming 
por vários meses. Esta iniciativa será acompanhada 
de encontros entre profissionais franceses e brasilei-
ros, visando futuras coproduções entre os dois países.

Como estivemos com o Festival Varilux em casa 
durante a pandemia, seremos os primeiros a expe-
rimentar um novo modelo! De fato, nenhum festival 
no Brasil ofereceu séries até hoje. Esperamos que 
esta primeira experiência desperte a curiosidade 
do público e que ela contribua para mostrar toda a 
riqueza da produção audiovisual francesa.

No que diz respeito ao cinema, o Varilux 2022 será 
quase um festival Gilles Lellouche: com 3 filmes notá-
veis (Kompromat, Golias e O Destino de Haffmann), 

O PRÓXIMO PASSO
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AFOGADOS DE INGAZEIRA
CINE SÃO JOSÉ

ARACAJU
CINEMARK SHOPPING JARDINS

KINE VITÓRIA

ARARAQUARA
CINE CENTER LUPO

BELÉM
CINE LIBERO LUXARDO

BELO HORIZONTE
CINEMARK PÁTIO SAVASSI

UNA CINE BELAS ARTES

CENTRO CULTURAL UNIMED - BH MINAS

BRASÍLIA
CINEMARK PÍER 21

ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA 

BRASÍLIA CASA PARK

CINE CULTURA LIBERTY MALL

CAMPINAS
CINÉPOLIS GALLERIA SHOPPING

CAMPO GRANDE
CINEMARK SHOPPING CAMPO GRANDE

SESC CULTURA

LISTA PROVISÓRIA DE CIDADES E CINEMAS CONFIRMADOS ATÉ A DATA DE FECHAMENTO 
DESTE CATÁLOGO. CONSULTE A LISTA DEFINITIVA NO SITE VARILUXCINEFRANCÊS.COM

CAXIAS DO SUL
SALA DE CINEMA ULYSSES GEREMIA

COTIA
THE SQUARE GRANJA VIANNA

CUIABÁ
SESC ARSENAL

CURITIBA
CINÉPOLIS PÁTIO BATEL

CINEPLEX BATEL

CINE PASSEIO

FLORIANÓPOLIS
PARADIGMA CINE ARTE

FORTALEZA
CINEPOLIS RIOMAR

CINE TEATRO SÃO LUIZ

CINEMA DO DRAGÃO

GOIÂNIA
CINE CULTURA GOIÁS

INDAIATUBA
TOPÁZIO JARAGUÁ INDAIATUBA

JOÃO PESSOA
CENTERPLEX MAG SHOPPING

CINÉPOLIS MANAÍRA SHOPPING 

CINE BANGUÊ

JUNDIAÍ
CINÉPOLIS JUNDIAÍ SHOPPING 

LONDRINA
SHOPPING AURORA LONDRINA

MACEIÓ
CINE ARTE PAJUÇARA

MANAUS
CINÉPOLIS SHOPPING MILLENIUM

MARINGÁ
MARINGÁ PARK

NATAL
CINÉPOLIS NATAL SHOPPING

NITERÓI
CINE ARTE UFF

OURO PRETO
CINE VILA RICA

PALMARES
CINE TEATRO APOLO

PALMAS
CINE CULTURA PALMAS

PELOTAS
SHOPPING PELOTAS

PORTO ALEGRE
ESPAÇO DE CINEMA BOURBON COUNTRY

PORTO ALEGRE
CINE GRAND CAFÉ

CINEMATECA PAULO AMORIM

SALA REDENÇÃO

RECIFE
CINEMARK RIOMAR RECIFE

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO

UFPE

MOVIEMAX ROSA E SILVA

SESC PE

RIBEIRÃO PRETO
CINÉPOLIS SANTA ÚRSULA

RIO BRANCO
CINE TEATRO RECREIO

RIO DE JANEIRO
CINEMARK DOWNTOWN

ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA BOTAFOGO

ESTAÇÃO NET RIO

ESTAÇÃO NET GÁVEA

ESTAÇÃO NET BOTAFOGO

INSTITUTO MOREIRA SALLES

CINE SANTA

SALVADOR
CINE METHA - GLAUBER ROCHA

SALA WALTER DA SILVEIRA

SANTOS
SHOPPING MIRAMAR SANTOS

SÃO CARLOS
CINE SÃO CARLOS

SÃO LUIS
CINÉPOLIS SÃO LUIS SHOPPING 

SÃO PAULO
CINEMARK IGUATEMI SP

CINÉPOLIS JARDIM PAMPLONA

ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA AUGUSTA

ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA SHOPPING FREI CANECA

CINE MARQUISE

TERESINA
CINÉPOLIS RIO POTY

VITÓRIA
CINE METRÓPOLIS

CINE JARDINS

SESC CULTURAL SESC GLÓRIA

VOLTA REDONDA
CINE GACEMSS

SESSÕES DE DEMOCRATIZAÇÃO 
AFOGADOS DE INGAZEIRA - PE: CINE SÃO JOSÉ

ARCOVERDE - PE: SESC ARCOVERDE

CAMPO GRANDE - MS: SESC CULTURA

CARUARU - PE: SESC CARUARU

CUIABÁ - MT: SESC ARSENAL

GARANHUNS - PE: SESC GARANHUNS

OURO PRETO - MG: CINE VILA RICA

PALMARES - PE: CINE TEATRO APOLLO

PETROLINA - PE: SESC PETROLINA

PORTO ALEGRE - RS: SALA REDENÇÃO 

RECIFE - PE: CINEMA DA UFPE

SALVADOR - BA: SALA WALTER DA SILVEIRA

42 CIDADES · 74 CINEMAS
Confira a programação em

VARILUXCINEFRANCES.COM
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O ACONTECIMENTO
L’ÉVÉNEMENT

Uma adaptação do romance homônimo de Annie Ernaux. França, 1963. Anne, uma 
estudante promissora, engravida. Ela decide abortar, pronta para fazer qualquer 

coisa para se livrar do bebê e ser dona de seu próprio corpo e de seu futuro. 
Ela se envolve sozinha em uma corrida contra o tempo, desafiando a lei.

AUDREY DIWAN DIRETORA

Antes de se tornar diretora de cinema, Audrey Diwan (nascida em 
1980), trabalhou como jornalista e roteirista. Ela escreveu vários 
livros, dentre eles La Fabrication d’un mensonge, que recebeu 
o prêmio René Fallet em 2008 . Ela faz parte do Collectif 50/50, 
uma ONG francesa que promove a igualdade entre homens e 
mulheres na indústria cinematográfica. Em 2021, seu segundo 
longa-metragem, L’événement ganhou o Leão de Ouro no 78º 
Festival Internacional de Cinema de Veneza. Audrey Diwan é a 
segunda diretora francesa a receber esse prêmio.

Direção de Audrey Diwan, com Anamaria Vartolomei,  
Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami 

2021 – DRAMA – 1H40 | DISTRIBUIÇÃO: ZETA FILMES | 16 ANOS

 ∞ VENCEDOR DO LEÃO DE OURO DE MELHOR FILME NO FESTIVAL DE VENEZA EM 2021. 

“Audrey Diwan faz um filme extremamente justo em sua dureza, 
que opõe um olhar livre e destemido à moralidade obtusa de uma 
sociedade que aprisiona os corpos das mulheres.” LES FICHES DU CINÉMA

“Com um dispositivo sóbrio e meticuloso, Audrey Diwan captura com 
força a angústia e a batalha sufocante de sua heroína transformando, 
pouco a pouco, seu drama social em um filme de resistência: o de 
uma mulher entregue a si mesma. Um verdadeiro soco” ECRAN LARGE
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CONTRATEMPOS
À PLEIN TEMPS

Julie luta sozinha para criar seus dois filhos no subúrbio e manter seu emprego em 
Paris. Quando ela finalmente consegue uma entrevista para um cargo correspondente 

às suas aspirações, uma greve geral eclode, paralisando o transporte. Ela então 
embarcará em uma corrida frenética para salvar seu emprego e sua família.

ERIC GRAVEL DIRETOR CONVIDADO DO FESTIVAL

Nascido em Montreal, onde estudou cinema e trabalhou para 
a televisão, Eric Gravel mudou-se para França em 2000, onde 
ainda vive. Sua obra inclui dois curtas-metragens (Ce n’était 
qu’un rêve e Eau boy) e dois longas-metragens (Crash Test Aglaé 
e Contratempos). Ele também atuou como diretor de equipe 
para projetos de televisão e cinema. Gravel já foi coroado com 
diversos prêmios, como Melhor Diretor no Festival de Veneza 
e no Orizzonti Award.

Direção de Eric Gravel, com Laure Calamy,  
Anne Suarez, Geneviève Mnich

2022 – DRAMA – 1H28 | DISTRIBUIÇÃO: BONFILM | 14 ANOS

 ∞ VENCEDOR DOS PRÊMIOS DE MELHOR DIRETOR  
E MELHOR ATRIZ (LAURE CALAMY) NO FESTIVAL DE VENEZA. 
INDICADO PARA A CATEGORIA DE MELHOR FILME.

“Contratempos nos faz vivenciar o tempo que nos 
escorre pelos dedos, na organização padrão de nossas 
vidas, e esse é o seu grande sucesso.” LE MONDE

“Tensa mas digna, Laure Calamy oferece com este papel uma visibilidade 
bem-vinda a todas as mulheres que lutam diariamente.” FEMME ACTUELLE
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O DESTINO DE HAFFMANN
ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

Paris, 1941. François Mercier é um homem comum que sonha em começar uma 
família com a mulher que ama, Blanche. Ele trabalha para um talentoso joalheiro, 

o Sr. Haffmann. Mas frente à ocupação alemã, os dois homens não terão outra 
escolha senão concluir um acordo cujas consequências perturbarão seus destinos.

FRED CAVAYÉ DIRETOR

Nascido em Rennes, França, em 1967, Fred Cavayé começou 
a sua carreira como fotógrafo no mundo da moda. Depois 
de se formar na faculdade La Motte Brûlon, começou a fazer  
curtas-metragens e o primeiro, Tudo por Ela, lançado em 2008, 
deu origem ao remake americano 72 Horas, de Paul Haggis. 
Cavayé também é roteirista e participou da redação de La 
Guerre des Miss, de Patrice Leconte, também lançado em 2008. 

O diretor explorou diversos gêneros do cinema, como 
thrillers (À Queima Roupa e Mea Culpa) e comédias (Um 
Amável Pão-Duro e Nada a Esconder).

Direção de Fred Cavayé, com Daniel Auteuil,  
Gilles Lellouche, Sara Giraudeau

2022 – DRAMA, HISTÓRICO – 1H56 | DISTRIBUIÇÃO: SYNAPSE | 14 ANOS

 ∞ VENCEDOR NAS CATEGORIAS MELHOR ATRIZ E MELHOR FILME  
(PRÊMIO DO PÚBLICO) NO FESTIVAL DU FILM DE SARLAT 2021

“Fred Cavayé muda de registro e época para este filme noir 
adaptado da peça que recebeu quatro prêmios Molière e que conta, 
numa encenação clássica, elegante e tensa, os lados obscuros 
da nossa história como do ser humano.” LE JOURNAL DU DIMANCHE
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fairmontrio.com
copacabana.reservations@fairmont.com
+55 21 2525.1232
@fairmontrio

www

Hospede-se com conforto e estilo em frente à praia de 
Copacabana. Conheça nossas acomodações e aproveite 

ao máximo sua estadia na Cidade Maravilhosa.



ENTRE ROSAS
LA FINE FLEUR

Eve Vernet foi a maior criadora de rosas. Hoje, está à beira da falência, prestes a ser 
comprada por um poderoso concorrente. Véra, sua fiel secretária, acha que encontrou 
uma solução ao contratar três presidiários que tentam se reinserir na sociedade, mas 

que não tem nenhum conhecimento de jardinagem. Enquanto quase tudo os separa, 
eles embarcam juntos em uma aventura singular para salvar a pequena fazenda.

PIERRE PINAUD DIRETOR

Pierre Pinaud é roteirista e diretor. Seu primeiro curta-metragem, 
Conte Sans Fée, lançado em 1997, contou com o apoio do Grupo 
de Pesquisa e Ensaios Cinematográficos (GREC). Seu segundo 
curta-metragem, Gelée précoce foi selecionado e premiado em 
diversos festivais na França e no exterior em 2000.

Em 2001, produziu o documentário Domaine interdit, uma 
reflexão sobre a cegueira e o estatuto da imagem. Em 2002, foi 
selecionado para a operação “Cannes Young Talents” e dirigiu 
o curta-metragem Fonctions annexes. Em 2003, continuou o 
trabalho iniciado em Domaine interdict e produziu uma ficção 
de 30 minutos intitulada Submersible, apresentada em Cler-
mont-Ferrand em 2004. Em 2008, dirigiu Les Miettes, que lhe 
rendeu inúmeros prêmios, incluindo o César 2009 de melhor 
curta-metragem. Seu primeiro longa-metragem, Está no Ar! 
com Karin Viard e Nicolas Duvauchelle nos papéis principais, 
foi lançado em janeiro de 2012.

Direção de Pierre Pinaud, com Catherine Frot,  
Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed 

2021 – COMÉDIA – 1H36 | DISTRIBUIÇÃO: CALIFORNIA FILMES | LIVRE

 ∞ SELECIONADO PARA O L’ALPE-D’HUEZ FILM FESTIVAL.

“Catherine Frot carrega o filme com tremenda sutileza: graças 
à sua música muito particular, ela transforma cada frase 
engraçada em uma resposta hilária. E transforma uma situação 
de riso em emoção em uma única nuance.” LE PARISIEN

“Uma comédia dramática sobre a família misturada e transmissão, 
cheia de charme e benevolência.” LE JOURNAL DU DIMANCHE
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ESPERANDO BOJANGLES
EN ATTENDANT BOJANGLES

RÉGIS ROINSARD DIRETOR CONVIDADO DO FESTIVAL

Após estudar na ESEC (École Supérieure d’Etudes Cinématogra-
phiques), Régis Roinsard filmou seu primeiro curta-metragem, 
Les Petits-Salés, em 1995, na sua região natal de Louviers. Após 
seu segundo curta-metragem, Madame Dron, ele se encontra 
atrás da câmera para fazer videoclipes de diversas canções. É só 
em 2001 que o diretor volta a dirigir curtas, com Simon. 

Seu primeiro longa-metragem, A Datilógrafa, foi aclamado 
pela crítica, lhe rendendo uma indicação ao Prêmio César na 
categoria de Melhor Primeiro Filme. O longa apresentado no 
Festival Varilux em 2013.

Em 2020, lançou o longa Os Tradutores, muito bem 
avaliado pela imprensa especializada. Em 2022, retorna aos 
cinemas com Esperando Bojangles, baseado no best-seller de 
mesmo nome do escritor Olivier Bourdeaut, que vendeu mais 
de 700 mil exemplares na França.

Direção de Régis Roinsard, com Romain Duris, Virginie Efira, 
Grégory Gadebois 

2022 – COMÉDIA, DRAMA – 2H05 | DISTRIBUIÇÃO: CALIFORNIA FILMES | 14 ANOS

Camille e Georges dançam todas as noites ao som de sua música favorita, 
Mr Bojangles. Em sua casa, só há espaço para diversão, fantasia e amigos. Até 
que um dia Camille, mulher hipnotizante e imprevisível, desce mais fundo em 

sua própria mente, e Georges e seu filho Gary precisam mantê-la segura.

“Os heróis deste filme tocam nossos corações em uma obra 
que assume a forma de um surpreendente hino ao amor. Por 
mais excêntricos que sejam, Régis Roinsard sabe aproximá-
los de nós, como são, obviamente, próximos dele.” TÉLÉRAMA

“A meio caminho entre a comédia e o drama, em torno do casal Efira/
Duris, Régis Roinsard consegue um filme surpreendente, flertando 
entre o burlesco ultrajante e o drama mais sombrio”  LES FICHES DU CINÉMA
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GOLIAS
GOLIATH

France, professora de esportes durante o dia, trabalhadora à noite, é uma ativista contra 
o uso de pesticidas. Patrick, um obscuro e solitário advogado parisiense, é especialista 
em direito ambiental. Mathias, lobista brilhante e apressado, defende os interesses de 

um gigante agroquímico. Seguindo o ato radical de uma pessoa anônima, esses três 
destinos, que nunca deveriam ter se cruzado, se acotovelam, colidem e se inflamam.

FRÉDÉRIC TELLIER DIRETOR

Frédéric Tellier iniciou sua carreira no cinema como assistente 
de direção. Permaneceu nessa posição por cerca de dez anos, 
trabalhando em comerciais, filmes corporativos, longas-metra-
gens, entre outros.

Em 1996, escreveu, dirigiu e produziu seu primeiro cur-
ta-metragem, L’Enfermé, e deu início a sua carreira como dire-
tor. Em 2015 escreveu e dirigiu seu primeiro longa-metragem,  
O Caso SK1, que retraça o caso Guy George, “assassino do 
leste parisiense”. No elenco, Raphaël Personnaz, Nathalie Baye 
e Olivier Gourmet. O filme lhe rendeu duas indicações ao César: 
Melhor Adaptação e Melhor Primeiro Filme.

Em 2018, dirigiu o drama Através do Fogo, seu segundo 
longa-metragem. Apresentado no Festival Varilux 2019, teve 
mais de 700 mil espectadores na França. 

Confira a biografia de Gilles Lellouche na página 40.

Direção de Frédéric Tellier, com Gilles Lellouche, Pierre Niney,  
Emmanuelle Bercot 

2022 – DRAMA, SUSPENSE – 2H02 | DISTRIBUIÇÃO: BONFILM | 14 ANOS

 ∞ MAIS DE 680 MIL ESPECTADORES NA FRANÇA. 

“Um filme eficaz que honra uma certa ideia do cinema 
francês popular e exigente.”  LES ECHOS

“Os mistérios do poder se misturam em um filme emocionante 
e fascinante do início ao fim.” FRANCE INFO CULTURE
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UM HERÓI
UN HÉROS

Rahim está na prisão devido a uma dívida que não conseguiu pagar. Durante uma 
licença de dois dias, ele tenta convencer o seu credor a retirar a sua queixa contra o 
pagamento de parte da quantia. Mas as coisas não correm de acordo com o plano…

ASGHAR FARHADI DIRETOR

Após estudar teatro na Universidade de Teerã e obter um mes-
trado em Direção Teatral, o cineasta iraniano produziu alguns 
filmes na Sociedade Iraniana de Cinema Jovem, em Isfahan, ini-
ciando sua carreira. Dirigiu seu primeiro longa-metragem, Danse 
dans la poussière, em 2003, para o qual também escreveu o 
roteiro, como na maioria de seus filmes. 

Em 2009, foi premiado com o Urso de Prata do Festival 
de Berlim de Melhor Diretor pelo filme Procurando Elly. Em 
setembro de 2010, Farhadi lançou o longa A Separação, muito 
elogiado pela narrativa sofisticada e a empatia dos personagens. 
O filme lhe rendeu diversos prêmios, como o Oscar de Melhor 
Filme Internacional e o Urso de Ouro de Berlim de Melhor Filme.

Farhadi explorou a temática do tumulto doméstico em 
O Passado (2013), e novamente em O Apartamento (2016). 
Ambos os dramas foram bastante aclamados, o último notada-
mente ganhando o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

Ele então escreveu e dirigiu o filme em espanhol Todos 
Já Sabem (2018), que estrelou Penélope Cruz e Javier Bardem. 
Em seu mais novo filme, Um Herói, Farhadi assina a direção 
e o roteiro.

Direção de Asghar Farhadi, com Amir Jadidi,  
Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Orafaee 

2021 – DRAMA – 2H08 | DISTRIBUIÇÃO: CALIFORNIA FILMES | 12 ANOS

 ∞ VENCEDOR DO GRAND PRIX NO FESTIVAL DE CANNES DE 2021. 
SELECIONADO PARA A PALMA DE OURO. 

“Emocionante e de tirar o fôlego do início ao fim, ‘Um Herói’ de 
Asghar Farhadi, que traça a trajetória de um homem simples preso 
em uma engrenagem infernal, confirma o estilo pessoal de um 
dos mais importantes cineastas contemporâneos.” BANDE À PART

“Essa história kafkiana extrai seu poder de sua simplicidade 
para denunciar injustiças, boatos, fake news e a 
influência das redes sociais.” LE JOURNAL DU DIMANCHE
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OS JOVENS 
AMANTES

LES JEUNES AMANTS

Dois amantes se reencontram no corredor de um hospital, 15 anos após o primeiro 
contato. Shauna tem 71 anos, enquanto Pierre tem 45. Opostos, mas hipnotizados 

um pelo outro, eles se reconectam, enquanto Shauna, que já é mãe, avó e viúva, quer 
reafirmar que ainda é uma mulher e que a diferença de idade entre eles não importa.

CARINE TARDIEU DIRETORA CONVIDADA DO FESTIVAL

Carine Tardieu estudou na Escola Superior de Produção Audio-
visual de Paris, e, em seguida, trabalhou como assistente de 
direção em diversos filmes para o cinema e para a televisão. 

Entre 2002 e 2004, após anos de trabalho na televisão, 
ela dirigiu dois curtas premiados internacionalmente: Les 
Baisers des autres e L’Aîné de mes soucis. Por conta desse 
reconhecimento, ela foi apoiada pelo ator e produtor Christophe 
Rossignon, que produziu o seu primeiro longa-metragem, A 
Cabeça de Mamãe, em 2007. 

Seu segundo longa, Feito Gente Grande, foi lançado em 
2012 e seu terceiro, Me Tire Uma Dúvida, em 2017.  

Além de dirigir, Carine Tardieu também escreve romances 
para jovens.

Direção de Carine Tardieu, com Fanny Ardant,  
Melvil Poupaud, Cécile de France 

2022 – DRAMA – 1H54 | DISTRIBUIÇÃO: ELITE FILMES | 14 ANOS

“Este melodrama precioso, delicado e comovente pretende 
mostrar que o grande amor entre dois seres é muito mais 
poderoso do que as convenções sociais.” CNEWS

“Com muita delicadeza, este filme sobre um caso de amor entre 
um jovem de quarenta anos e uma septuagenária é iluminado 
pelas interpretações de Fanny Ardant e Melvil Poupaud.” LA CROIX
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KING 
MEU MELHOR AMIGO

KING

King, um filhote de leão traficado, foge do aeroporto e encontra 
abrigo na casa de Inès e Alex, de 12 e 15 anos. Os irmãos bolam um 

plano maluco: levar King de volta para casa, na África.

DAVID MOREAU DIRETOR

Formado em cinema na Escola Superior de Produção Audiovisual 
(ESRA), David Moreau começou a colocar seus conhecimentos 
em prática logo após sair da faculdade, escrevendo e realizando 
dois curtas-metragens. 

Com a ajuda de Xavier Palud, diretor e roteirista francês, 
escreveu e dirigiu o seu primeiro longa-metragem, Eles, um 
thriller de terror estrelado por Olivia Bonamy e Michaël Cohen. 
Em 2008, produziu e dirigiu o filme O Olho do Mal, um remake 
do filme dos irmãos Pang (Hong Kong).

Em 2017, realizou Sozinhos, um de seus filmes mais 
populares. 

Direção de David Moreau, com Gérard Darmon, 
Lou Lambrecht, Léo Lorléac’h 

2022 – AVENTURA, FAMÍLIA – 1H45 | DISTRIBUIÇÃO: BONFILM | LIVRE

“Acompanhado por dois jovens atores incríveis, o 
cineasta se mostra muito à vontade contando essa 
história lúdica à altura das crianças.” PREMIÈRE



KOMPROMAT
KOMPROMAT

A espetacular fuga de um diretor da Aliança Francesa da Sibéria. Vítima de uma trama 
orquestrada pelo FSB (Serviço Federal de Segurança da Rússia), esse intelectual 

terá que se transformar em homem de ação para escapar de seu destino.

JÉRÔME SALLE DIRETOR CONVIDADO DO FESTIVAL

Jérôme Salle (Belga, 1971) dirigiu os filmes Anthony Zimmer - A 
Caçada (indicado para o Prêmio César de Melhor Longa-Me-
tragem), a adaptação do quadrinho belga O Invencível - Largo 
Winch, e sua sequência Largo Winch II - A Conspiração Burma. 
Em 2013, seu filme Zulu foi selecionado como o filme de encer-
ramento no Festival de Cannes. 

Em 2016, seu filme A Odisséia de Jacques recebeu um 
prêmio por seu som no César, além de ser indicado em duas 
categorias no Globes de Cristal Awards.

Seu filme Anthony Zimmer ganhou uma adaptação ame-
ricana intitulada The Tourist, dirigida por Florian Henckel von 
Donnersmarck.

GILLES LELLOUCHE ATOR CONVIDADO DO FESTIVAL

Depois de estudar teatro e cinema na tradicional Universidade 
de Paris, Gilles Lellouche estreou como ator de cinema em 1995, 
com o curta-metragem Ah les femmes. Começou a se desta-
car no início dos anos 2000, quando codirigiu o curta Pourkoi…
passkeu, premiado no Festival de Cannes. Filmes como O Amor 
Está no Ar (2005), Até a Eternidade (2010) e Um Banho de 
Vida (2018) estabeleceram sua posição como um dos atores 
mais populares da França. 

Com uma extensa carreira com mais de 50 filmes, Lellou-
che foi nomeado a diversos prêmios, incluindo 7 indicações para 
o Prêmio César - incluindo Melhor Ator (2022), Melhor Roteiro 
Original (2019) e Melhor Direção (2019).

O ator é o protagonista de três filmes da seleção do Festival 
Varilux de 2022: Kompromat, O Destino de Haffmann e Golias. 

Direção de Jérôme Salle, com Gilles Lellouche,  
Michael Gor, Joanna Kulig 

2022 – DRAMA, SUSPENSE – 2H07 | DISTRIBUIÇÃO: MARES FILMES | 14 ANOS

“Kompromat não apenas nos lembra o valor de um judiciário independente 
e a devida consideração pelas evidências; também serve como um 
lembrete oportuno de que um único poder centralizado, público ou privado, 
facilmente transforma instituições que poderiam apoiar a democracia e 
a justiça – os tribunais, os meios de comunicação de massa, as eleições – 
em armas para subverter essas mesmas coisas.”  BMA MAGAZINE
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O MUNDO DE ONTEM
LE MONDE D’HIER

Elisabeth de Raincy, Presidente da República, optou por se aposentar da vida 
política. Três dias antes do primeiro turno das eleições presidenciais, ela 

fica sabendo por seu secretário-geral, Franck L’Herbier, que um escândalo 
do exterior atrapalhará seu sucessor designado e dará a vitória ao candidato 

de extrema-direita. Eles têm três dias para mudar o curso da história.

DIASTÈME DIRETOR CONVIDADO DO FESTIVAL

Diastème, nome artístico de Patrick Asté, começou sua carreira 
aos 20 anos, escrevendo na imprensa durante alguns anos, prin-
cipalmente como crítico de cinema na revista Première, mas 
também como jornalista para 7 à Paris, L’Autre Journal, 20 
ans e para a revista de paródia Infos du monde. 

O diretor se volta para uma carreira artística como autor 
e realizador da peça La Nuit du thermomètre, muito elogiada, 
inclusive com dois atores indicados na categoria “Revelação 
Teatral” no prêmio Molière, em 2003.

Em sua carreira, escreveu diversos roteiros para televisão 
e para longas metragens. No total, Diastème dirigiu cinco filmes 
e escreveu treze. Dentre suas obras mais conhecidas estão Meu 
Anjo, Le bruit des gens autour e Julho Agosto.

Direção de Diastème, com Léa Drucker,  
Denis Podalydès, Alban Lenoir 

2022 – DRAMA – 1H29 | DISTRIBUIÇÃO: BONFILM | 14 ANOS

“O Mundo de Ontem é um thriller metálico, afiado e sombrio. 
Deixamo-nos levar pelo suspense da trama e nos deleitamos com 
essa impressão de entrar nos bastidores da Presidência.” LE PARISIEN

“Diastème orquestra a agonia de um mandato de cinco anos e 
encena a política francesa como uma tragédia antiga. Um filme 
sombriamente elegante, carregado pela poderosa interpretação de 
Léa Drucker como a rainha amaldiçoada da Quinta República.” LES ECHOS
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UM PEQUENO 
GRANDE PLANO

LA CROISADE

Abel e Marianne descobrem que seu filho de 13 anos, Joseph, está vendendo 
seus bens mais valiosos para financiar um projeto ecológico na África. Eles 

rapidamente entendem que Joseph não é o único, existem centenas de 
crianças ao redor do mundo em uma missão para salvar o planeta.

LOUIS GARREL DIRETOR E ATOR

O ator e diretor teve seu primeiro papel aos 6 anos, no filme Les 
Ministères de l’art, realizado pelo seu pai, Philippe Garrel, no qual 
foi protagonista. Mas sua carreira deslanchou verdadeiramente 
após seu papel no filme Os Sonhadores de Bernardo Bertolucci, 
interpretando “Théo”, em 2002. Após o filme de Bertolucci a 
carreira do ator o levou a diversos papéis, como em Canções de 
Amor, Saint Laurent e A Bela Junie. Em 2006 ganhou o Prêmio 
César como “Melhor Estreante Masculino” devido sua atuação 
no filme Les amants réguliers. Ele dirigiu três curtas entre 2008 
e 2011: Mes copains, Aprendiz de Alfaiate e A Regra de Três. 
Seu primeiro longa, Dois Amigos, foi lançado em 2015, no qual 
ele também assina o roteiro. Em 2018, lançou seu segundo longa, 
Um Homem Fiel, que tem a participação do diretor no elenco. 
Um pequeno grande plano é seu terceiro longa-metragem, e 
Garrel também é creditado como roteirista e ator no filme.

Direção de Louis Garrel, com Louis Garrel, 
Laetitia Casta, Lionel Dray 

2021 – COMÉDIA – 1H06 | DISTRIBUIÇÃO: SYNAPSE | LIVRE

“Louis Garrel apresenta uma fábula divertida e comovente sobre 
as diferentes atitudes em relação ao problema do aquecimento 
global e sobre o que significa maturidade.” CINEUROPA

“Louis Garrel oferece uma representação da luta ecológica no auge de 
uma criança, com admiração, comicidade e sede de aventura.” BANDE À PART
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PETER VON KANT
PETER VON KANT

Peter von Kant é um diretor de cinema de sucesso e mora com seu assistente 
Karl, a quem gosta de maltratar e humilhar. Sidonie, uma grande atriz que foi sua 

musa por muitos anos, o apresenta a Amir, um belo e modesto jovem. Peter se 
apaixona por Amir e se oferece para dividir seu apartamento com ele e ajudá-lo a 

entrar na indústria cinematográfica. O plano funciona, mas assim que ganha fama, 
Amir termina com Peter, deixando-o sozinho para enfrentar seus demônios.

FRANÇOIS OZON DIRETOR

A grande revelação do diretor veio em 2000, com Gotas d’água 
em Pedras Escaldantes. O filme é uma adaptação francesa de 
uma peça do ídolo de Ozon, o lendário diretor alemão Rainer 
Werner Fassbinder. Ganhou o Prêmio Teddy de Berlim de melhor 
filme LGBTQ e foi o início de uma longa relação entre o diretor 
francês e a Berlinale.

A farsa musical de mistério de assassinato de Ozon em 
2002, 8 Mulheres, levou o Urso de Prata de Berlim por seu con-
junto de estrelas, que incluía Isabelle Huppert, Fanny Ardant 
e Catherine Deneuve. Em 2010, filma O Refúgio, onde inova 
pela delicadeza do tom e pela forma de agarrar as questões 
da toxicodependência e da perda. Potiche - Esposa Troféu, do 
mesmo ano, foi apresentado no Festival de Veneza e em mais 
de 30 outros festivais internacionais. O filme rendeu a François 
Ozon, o César de Melhor Adaptação e a Catherine Deneuve, o 
César de Melhor Atriz. Seu drama íntimo Graças a Deus, sobre 
três homens abusados quando crianças pelo mesmo padre, 
ganhou o prêmio do Grande Júri em 2019.

Este ano, Ozon voltou a Berlim e a Fassbinder, com Peter 
von Kant, que abriu o Festival. Assim como Gotas d’água 
em Pedras Escaldantes, o filme é baseado em uma peça de  
Fassbinder, que o próprio diretor alemão adaptou na tela como 
o clássico de 1972 As Lágrimas Amargas de Petra von Kant.

Direção de François Ozon, com Denis Ménochet, 
Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia, Stephan Crépon

2022 – COMÉDIA, DRAMA – 1H26 | DISTRIBUIÇÃO: BONFILM | 16 ANOS

 ∞ INDICADO AO URSO DE OURO DE MELHOR FILME NO FESTIVAL DE BERLIM EM 2022.

“Tanto homenagem quanto crítica, Peter von Kant astutamente entra 
na pele do original com tema LGBT cria novas ressonâncias e se 
prova tanto autenticamente Fassbinderiano quanto completamente 
Ozonesco em suas sensibilidades irônicas.” SCREEN DAILY

“Menos teatral e mais dinâmico do que a versão original, Peter von Kant 
de François Ozon mantém-se fiel ao espírito e intensidade emocional 
pretendidos por Fassbinder, com esta câmara amorosa entre duas pessoas 
do mesmo sexo, na Alemanha do Ocidente do início dos anos 1970.” LA CROIX
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O PRÓXIMO PASSO
EN CORPS

Elise, uma jovem e promissora bailarina clássica, se machuca em uma 
apresentação após flagrar a traição do namorado. Apesar dos especialistas 

dizerem que ela não conseguirá mais dançar, Elise vai lutar para se 
recuperar, buscando novos rumos no mundo da dança contemporânea.

CÉDRIC KLAPISCH DIRETOR

Nascido em 1961 e formado em cinema na Sorbonne Nouvelle, 
em Paris, e em artes na Universidade de Nova York, Cédric Kla-
pisch trabalhou com diversas áreas do audiovisual: documen-
tários, curtas, longas e séries. Começou sua carreira dirigindo 
diversos curtas-metragens, como Ce qui me meut, em 1989, 
que lhe rendeu o prêmio de Melhor Curta do Sindicato Francês 
de Críticos de Cinema, e foi indicado ao Prêmio César de Melhor 
Curta de Ficção .

Em 1992, seu primeiro longa-metragem, Riens du tout, foi 
indicado para um prêmio César. Klapisch ganhou outros prê-
mios César, incluindo o de Melhor Roteiro, com o longa Odeio Te 
Amar em 1996. No mesmo ano, lançou O Gato Sumiu, estrelando 
Romain Duris, ator parceiro do diretor em diversos projetos.

Seus filmes de maior sucesso são O Albergue Espanhol 
(2002) e Bonecas Russas (2005). Seu longa mais recente, O 
Próximo Passo, foi um fenômeno nas bilheterias, somando 
mais de um milhão de espectadores na França.

Direção de Cédric Klapisch, com Marion Barbeau,  
Hofesh Shechter, Denis Podalydès 

2022 – DRAMA – 1H57 | DISTRIBUIÇÃO: BONFILM | 12 ANOS

 ∞ TERCEIRO FILME MAIS VISTO NA FRANÇA NA SUA SEMANA DE ESTREIA.  
SOMA MAIS DE UM MILHÃO DE ESPECTADORES NA FRANÇA.

“Cédric Klapisch assina o seu grande e belo regresso filmando 
corpos em movimento com uma fluidez rara: somos sobretudo 
transportados pela força vital de uma jovem que encontra a 
coragem de se dar uma nova oportunidade.” LE JOURNAL DU DIMANCHE

“Com esta sensível comédia sobre a fragilidade erigida 
em força, Cédric Klapisch, sempre atento ao ritmo do 
mundo, assina, talvez, o seu melhor filme.”. TÉLÉRAMA
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QUERIDA LÉA
CHÈRE LÉA

JÉRÔME BONNELL DIRETOR

Depois de dois anos de estudos cinematográficos na Universi-
dade de Paris VIII, Bonnell fez seus primeiros passos como diretor 
em 1999 com Fidèle, um curta-metragem que marca o início de 
uma longa colaboração com a atriz Nathalie Boutefeu. Depois de 
outros dois curtas-metragem, ele tinha apenas 23 anos quando 
fez seu primeiro filme, Le Chignon d’Olga, premiado no Festival 
Internacional de Cinema de Chicago.. Em 2005, seu filme Les 
Yeux Clairs, vencedor do Prémio Jean-Vigo, marca sua fidelidade 
a uma trupe de atores, composta por Nathalie Boutefeu, Florença 
Loiret-Caille, Marc Citt, Judith Rémy.

Direção de Jérôme Bonnell, com Grégory Montel, 
Grégory Gadebois, Anaïs Demoustier 

2021 – COMÉDIA, DRAMA – 1H30 | DISTRIBUIÇÃO: ELITE FILMES | 14 ANOS

Depois de uma noite de bebedeira, Jonas decide visitar sua ex-namorada Léa, por 
quem ainda é apaixonado. Contudo, ele é rejeitado. Atormentado, Jonas vai ao café 

do outro lado da rua para escrever-lhe uma última carta de amor, perturbando 
assim o seu dia de trabalho e despertando a curiosidade do dono do café.

“O filme casa, com um toque de humor burlesco, o tom e 
o ritmo de uma comédia romântica, ganhando pouco a 
pouco profundidade, contando menos a reconquista de um 
amor do que a aceitação de seu fim. JOURNAL DU DIMANCHE

“Baseado em uma trama minimalista e uma encenação 
baseada na força do off-screen, Querida Léa é uma 
comédia humilde, delicada e sedutora.” BANDE À PART
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O SEGREDO DE MADELEINE COLLINS
MADELEINE COLLINS

Judith leva uma vida dupla entre a Suíça e a França, com dois amantes e 
filhos diferentes. Por um lado Abdel, com quem cria uma menina, por outro 
Melvil, com quem tem dois meninos mais velhos. Pouco a pouco, esse frágil 

equilíbrio de mentiras, segredos e idas e vindas começa a se despedaçar.

ANTOINE BARRAUD DIRETOR

Com mais de 20 anos de carreira, Antoine Barraud é um pre-
miado produtor, roteirista e diretor. Fez seu primeiro curta-metra-
gem, Monstre, em 2005, seguido por Déluge (2006) e Monstre 
(2) (2008), ambos exibidos no Festival Internacional de Curta-

-Metragens de Clermont-Ferrand. Em 2007, fez seu primeiro 
longa-metragem, Song, com Nathalie Boutefeu, parceria pre-
sente também no seu segundo filme experimental, Les Gouffres, 
que também conta com Mathieu Amalric, e que foi aclamado 
pela crítica e exibido em diversos festivais na Suíça e na França.

O diretor também é responsável pelos documentários 
Danièle Gould (2009) e La Forêt des Songes (2010), além de 
ter co-dirigido o curta Son Of A Gun com Claire Doyon.

Direção de Antoine Barraud, com Virginie Efira, 
Quim Gutiérrez, Bruno Salomone 

2021 – DRAMA – 1H42 | DISTRIBUIÇÃO: SYNAPSE | 14 ANOS

“Virginie Efira encarna com grande talento esta figura plácida que 
vai se desintegrando gradualmente, jogando tanto com o controle 
quanto com a preocupação com pequenas nuances.” BANDE À PART

“Sofisticada e elegante, O Segredo de Madeleine Collins defende a 
ideia de que nenhuma identidade é estável, que todos desempenham 
vários papéis. É, por si só, uma homenagem à ficção.” TÉLÉRAMA
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SENTINELA DO SUL
SENTINELLE SUD

MATHIEU GÉRAULT DIRETOR

Após ter sido premiado e bem sucedido com dois curtas-metra-
gens: Hautes herbes, apresentado na Quinzena dos Realizadores 
de 2001 e premiado no Premiers Plans Festival em Angers, e 
Journal IV, Mathieu Gérault realiza seu primeiro longa-metra-
gem, Sentinelle Sud.

Direção de Mathieu Gérault, com Sofian Khammes,  
Niels Schneider, India Hair 

2021 – DRAMA – 1H37 | DISTRIBUIÇÃO: BONFILM | 14 ANOS

Após uma operação clandestina que dizimou sua unidade no Afeganistão, o soldado 
Christian Lafayette está de volta à França. Enquanto tenta retomar uma vida normal, 

logo se envolve no tráfico de ópio para salvar seus dois irmãos de armas sobreviventes. 

“Mais do que uma história sobre o exército, Sentinela do Sul, a 
primeira longa-metragem de Mathieu Gérault, é um retrato cru 
e delicado de jovens soldados traumatizados e esfolados vivos, 
que procuram tanto as respostas como o amor.” LE PARISIEN

“Uma descida febril ao inferno tanto quanto a ascensão de 
um vulcão social, Sentinela do Sul é atravessada por belas 
ideias e carregada de esplêndida fotografia.”  ECRAN LARGE
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CLÁSSICO 2022
PAPAI NOEL É UM PICARETA

LE PÈRE NOEL EST UNE ORDURE

A linha direta parisiense de SOS é interrompida na véspera de Natal pela chegada de 
personagens marginais excêntricos que causam desastres em cadeia. Realizado pela 

trupe Splendid, este filme é a adaptação de sua peça de mesmo nome, criada em 1979.

sem que sejam ditas as já tradicionais 
respostas: “c’est celà, oui”, “c’est fin, 
ça se mange sans faim”, “ça dépend, 
ça dépasse”, ou “je ne vous jette pas 
la pierre, Pierre”.

Modelo de comédia francesa, com 
uma irreverência atemporal, Papai 
Noel é um picareta atravessa os anos e 
as modas incansavelmente, sem medo 
de comparação com outras, porque as 
comédias atuais raramente vão tão 
longe no humor negro e incorreção, 
lixo e insolência. No final, mais tragi-
cômico do que cômico, com assassi-
nato, pobreza, depressão e frustração, 
o espírito do Papai Noel é um picareta 
entrou bem e verdadeiramente em 
nossos costumes e agora faz parte 
do patrimônio cultural francês.

Este clássico indestrutível atra-
vessa as gerações com confiança e 
descontração, vomitando a covardia 
e a mesquinhez dos nossos contempo-
râneos. É um salutar insulto ao «bom 
gosto», um grande bazar caricatural 
(mas nem tanto), delirante e irrisó-
rio, ácido como champanhe rançoso, 
ironicamente dramático como um 
nauseante «kloug» subitamente 
esmagado em um imaculado paletó 
de smoking branco.

PAPAI NOEL É UM PICARETA FAZ 40 ANOS
A comédia mais cult do cinema francês!

O seu status de filme cult, Papai Noel 
é um picareta não ganhou nas salas 
escuras. No seu lançamento, e apesar 
do sucesso da peça de que é adaptado, 
este longa-metragem, maltratado pela 
crítica, atraiu apenas 1,6 milhões de 
espectadores. Um bom número, mas 
longe de outros filmes da época que 
também se tornaram clássicos, como 
La boum: No Tempo dos Namorados 
ou Les sous-doués. Quando o filme foi 
lançado, em agosto de 1982, a produção 
encontrou dificuldades em promovê-lo, 
por conta de seu título, que não foi bem 
recebido. A RATP (empresa responsável 
pelos transportes públicos em Paris e 
nos seus arredores) e a cidade de Paris 
recusaram-se a alugar espaço publicitá-
rio para o cartaz do filme, julgando o seu 
título demasiado irreverente. Problemas 
também foram encontrados filmando as 
cenas da loja de departamentos.

É realmente graças à televisão que 
o que agora podemos chamar de fenô-
meno ganhou força. Ano após ano, os 
canais franceses continuam a transmi-
tir o filme e, cada vez, obtém audiências 
muito significativas. A maioria dos fran-
ceses, de todas as gerações combinadas, 
conhece alguns dos diálogos de cor e não 
há refeição em família que se prolongue 

Direção de Jean-Marie Poiré, com Josiane Balasko, 
Marie-Anne Chazel, Anémone, Thierry Lhermitte, 
Christian Clavier, Gérard Jugnot

1982 – COMÉDIA – 1H23 | 14 ANOS
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com uma abordagem popular e sarcás-
tica de temas relevantes até hoje, como 
o machismo, dogmas da igreja, a luta de 
classes e a corrupção. Também retratou 
de forma brilhante os defeitos e virtudes 
da alma humana. Comportamentos e 
sentimentos como inveja, orgulho, cobiça, 
avareza e arrogância são objetos impor-
tantes e presentes em suas obras. 

Autor de cerca de 30 comédias em 
verso e prosa, suas peças se tornaram 
referências da literatura universal. Molière 
também é considerado o patrono dos ato-
res franceses e o primeiro diretor teatral da 
forma como concebemos hoje: ensaiando 
longamente os espetáculos, atentos aos 
menores detalhes. 

Ironicamente, apesar de Molière 
não poupar a Igreja, a aristocracia e nem 
mesmo a monarquia em suas obras, um 
de seus maiores admiradores e patroci-
nadores foi o rei Luís XIV. Diversas peças 
do dramaturgo foram apresentadas no 
teatro Ópera Real do castelo de Versa-
lhes. A estreia de “Tartufo”, inclusive, foi 
realizada nos jardins do palácio. 

Dentre suas obras mais importan-
tes estão “Escola de mulheres” (1662), 

“Tartufo” (1664), “Dom Juan” (1665),  
“O misantropo” (1667), “O cavalheiro bur-

guês” (1670), “A trapaça de Scapin” (1671) 
e “O doente imaginário” (1673).

Foi há 400 anos que nasceu Molière, o pai 
da comédia moderna que criou peças que 
atravessaram os séculos e continuam a ser 
encenadas, recheadas de humor, críticas 
e sarcasmo. Seu sucesso é gigante, e ele 
é o dramaturgo de língua francesa mais 
lido, interpretado e traduzido no mundo.

Nascido como Jean-Baptiste Poquelin 
em Paris, 1622, filho de um vendedor de 
tapetes, perdeu a mãe muito cedo, aos dez 
anos. Na infância recebeu uma sólida edu-
cação jesuítica, e depois estudou para se 
tornar advogado. 

Cruzou caminhos com Tiberio Fiorelli, 
conhecido como Scaramouche, famoso 
comediante da época, e com a atriz Madeleine 
Béjart, o que o levou a renunciar à carreira jurí-
dica e se dedicar ao teatro. Junto a Madeleine 
e outra dezena de comediantes, fundou, em 
1643, a companhia de teatro L’Illustre Théâtre. 
O início da trupe foi desastroso e a compa-
nhia faliu, fazendo com que Molière fosse 
parar na prisão por causa de dívidas. Dois 
anos depois, adotou o pseudônimo Molière 
e fundou outra companhia, excursionando 
pela França. 

Dentro do contexto social da França de 
sua época, Molière ridicularizou a vaidade 
e o esnobismo da burguesia em ascensão, 
questionando os princípios da organiza-
ção social. Profundo observador do com-
portamento humano, o autor criou peças 
que poderiam ter sido escritas atualmente, 

Direção de Laurent Tirard e Ariane Mnouchkine,  
com Alban Casterman, Romain Duris, Fabrice Luchini

2007 – DRAMA, ROMANCE – 2H  | 14 ANOS

HOMENAGEM AOS
400 ANOS DE MOLIÈRE

AS AVENTURAS DE MOLIÈRE
MOLIÈRE

Em 1644, Molière tem apenas 22 anos. Cheio de dívidas e perseguido por oficiais  
de justiça, ele insiste em encenar tragédias nas quais é inegavelmente ruim. 

E então um dia, depois de ser preso por credores impacientes, ele desaparece.

“O filme de Tirard (...) estabelece uma relação muito descontraída com o 
grande autor e com a própria noção de clássico. Essa irreverência nunca é 
grosseira, mas até restaura a especificidade cômica de Molière, polvilhada 
por anos de leitura escolar pavloviana, modernidade e energia.” LIBÉRATION
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Pela primeira vez, o Festival apresenta ao público brasileiro uma sele-
ção de séries francesas inéditas no Brasil. Dois episódios de 7 séries 
serão exibidos nos cinemas do Rio de Janeiro e São Paulo durante 
o Festival e, a partir do 14 de julho, a primeira temporada de 4 delas 
será oferecida gratuitamente em streaming por vários meses no site 
variluxcinefrancês.com 

CHEYENNE E LOLA (Cheyenne et Lola)
2020 / 8x50’ / Drama
COM: Veerle Baetens, Charlotte Lebon
DIREÇÃO: Eshref Reybrouck
SHOWRUNNERS: Virginie Brac, Fanny Talmone

Cheyenne e Lola é o encontro de duas jovens opostas que se encontram, apesar de si mesmas, presas 
em uma engrenagem infernal. Para sobreviver e partir para a conquista de um ambiente que lhes é 
muito hostil, elas não têm escolha a não ser unir forças e, pouco a pouco, tornarem-se amigas.

ÓPERA (L’Opéra)
2021 / 8x50’ / Drama
COM: Ariane Labed, Raphaël Personnaz, Suzy Bemba
SHOWRUNNERS E DIREÇAO: Cécile Ducrocq, Benjamin Adam

Na Ópera de Paris, Zoé, uma bailarina estrela de 35 anos com uma carreira deslumbrante, vive hoje 
em excesso: festas demais, amantes, ansiedade... mas ela vai lutar contra a instituição, seus pares e 
principalmente contra ela mesma para ter uma segunda chance.

O QUE PAULINE NÃO DIZ (Ce que Pauline ne vous dit pas)
2021 - 2022 / 4x52’ / Drama
COM: Ophelia Kolb, Grace Seri, Sylvie Testud 
DIRETOR: Rodolphe Tissot
SHOWRUNNERS: Antoine Lacomblez, Julien Capron

Pauline presencia a morte de seu ex-marido e por um concurso de circunstancias, se torna a principal 
suspeita do crime. E cada vez que tenta se justificar, se afunda um pouco mais, até perder a confiança 
da sua própria família.

AS SENTINELAS (Les Sentinelles)
2022 / 7x50’ / Drama
COM: Pauline Parigot, Louis Peres, Birane Ba
DIREÇÃO: Jean-Philippe Amar
SHOWRUNNERS: Thibault Valetoux, Frédéric Krivine

Na região de Mopti, no Mali, a seção da tenente Anaïs Collet, destacada como parte da Operação 
Barkhane, dedica-se a rastrear terroristas. Mas uma emboscada com consequências dramáticas revive 
as tensões entre os militares e a população maliana, que aceita cada vez menos a presença francesa.

SÍNDROME E (Syndrome E)
2021 / 6x52’ / Drama, Policial, Thriller
COM: Vincent Elbaz, Jennifer Decker, Emmanuelle Béart
SHOWRUNNERS: Mathieu Missoffe

Síndrome E é o termo para o comportamento assassino de certos indivíduos. Os policiais parisien-
ses Franck Sharko e Lucie Hennebelle investigam o mundo arrepiante da manipulação mental e da 
neurociência quando cinco cadáveres são encontrados horrivelmente mutilados. Baseado no livro 
epônimo de Franck Thilliez.

JOGOS DE PODER (Jeux d’influence)
2019 / 8x60’ / Drama, Thriller
COM: Alix Poisson, Laurent Stocker, Jean-François Sivadier
DIREÇÃO E CRIAÇÃO: Jean-Xavier de Lestrade, Antoine Lacomblez

Um agricultor com leucemia, um parlamentar idealista, um acusado multinacional, um lobista disposto 
a tudo para defender os interesses de seu cliente e um jornalista comprometido: eis os principais 
elementos desse jogo de poder. Um thriller emocionante inspirado em fatos reais sobre a atividade 
dos lobbies e da indústria fitossanitária.

A CORDA (La corde)
2022 / 3x50’ / Drama, Fantasia, Thriller
COM: Suzanne Clément, Jean-Marc Barr, Christa Théret, Jeanne Balibar
DIRETOR: Dominique Rocher

Um pequeno grupo de cientistas isolado em uma base na Noruega descobre uma corda misteriosa 
e aparentemente interminável que corre ao longo de seu observatório e na floresta próxima. Alguns 
decidem segui-la. A expedição inocente se transforma lentamente em uma busca para desvendar esse 
mistério. Adaptado do romance alemão homônimo de Stefan aus dem Siepen.
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MASTERCLASS
Como parte da mostra de 7 séries francesas inéditas no 
Brasil, o festival convida um diretor e um roteirista para 
uma viagem no mundo complexo da criação de séries. 
Eles discutirão a escrita, a dramaturgia e a direção. Duas 
masterclasses acontecerão em São Paulo e no Rio de 
Janeiro, destinadas a escritores e diretores, mas também a 
iniciantes e a todos aqueles que desejam entender melhor o 
funcionamento desse universo fascinante.

Antoine Lacomblez e Jean-Philippe Amar também vão 
encontrar o público para apresentar as séries As Sentinelas 
e Jogos de Poder.

ENCONTROS PROFISSIONAIS
No Brasil, pais da novela, a curta série de autores é uma 
oferta bastante recente, ligada ao surgimento de muitos 
talentos e um setor de produção independente das grandes 
emissoras, com cerca de quinze talentosas produtoras 
sediadas principalmente nas grandes cidades. As séries 
brasileiras cativam o público local e estão começando a 
ser exportadas, principalmente por meio de plataformas. 

Além de ser uma vitrine, o festival tem uma 
ambição estruturante e deseja acompanhar e 
fortalecer esta evolução da produção, promovendo 
encontros profissionais entre produtores, autores, 

São Paulo
Terça-feira 21 de junho | 10h às 17h
Teatro da Alliance Française
Rua Gen. Jardim, 182 - 3º e 4º Andares - Vila Buarque

 

 Inscrições no site www.variluxcinefrancês.com

Soizic Gelbard
produtora 

Gaumont Télévision

Alexandre Piel
diretor adjunto 

de ficção da ARTE 

responsável pelas 

coproduções

Isabella Barsumian 
responsável das vendas 

na América Latina na 

Federation Entertainment

 

Antoine Lacomblez
roteirista

 

Jean-Philippe Amar
diretor

São Paulo
Quarta-feira 22/06 | 17h
Teatro da Alliance Française
Rua Gen. Jardim, 182 - 3º e 4º Andares - Vila Buarque

Rio de Janeiro
Sexta-feira 24/06 | 17h
Estação Net Rio
R. Voluntários da Pátria, 35 - Botafogo

Rio de Janeiro
Sexta-feira 24 de junho | 10 h às 17 h
Estação Net Rio
R. Voluntários da Pátria, 35 – Botafogo

diretores, distribuidores e emissoras franceses e 
brasileiros, com vistas a futuras coproduções.

Será organizado em São Paulo e no Rio de Janeiro 
um dia de encontros profissionais em torno das séries de 
TV com uma delegação de profissionais franceses e uma 
seleção das melhores séries francesas do momento.

 Cinco temáticas constituem o eixo desses 
encontros: produção, roteiro, direção, distribuição 
e o papel do canal franco-alemão ARTE.

A delegação francesa é composta por:

ANTOINE LACOMBLEZ
ROTEIRISTA

Antoine Lacomblez escreveu mais de trinta filmes para 
cinema e televisão, incluindo Oriana de Fina Torrès 
(Caméra d’Or em Cannes em 1985), Depois do Amor 
de Diane Kurys, Morasseix de Damien O’doul, e Minha 
Doce Pepper Land de Huner Saalem. Nos últimos dez 
anos, ele trabalhou principalmente com Jean-Xavier de 
Lestrade com quem escreveu, entre outros, a mini-série 
Três Vezes Manon (Fipa d’or em 2014), Laëtitia (festival de 
Sundance) e Jogos de poder (melhor mini-série no festival 
La Rochelle), apresentada no festival. Em 2018, o SACD 
concedeu-lhe o prêmio de melhor roteirista de televisão. 

JEAN-PHILIPPE AMAR
DIRETOR, ATOR

O primeiro passo de Jean-Philiippe Amar na ficção foi a 
produção de Sweet Dreams, um drama adolescente no 
slot “nova trilogia” do Canal+. Depois passou a dirigir 
principalmente projetos de séries como Xanadu, Un 
village français, Engrenages, e a primeira temporada de As 
Sentinelas, apresentada no Festival. Atualmente ele está 
trabalhando na adaptação de um romance de Lola Lafon, 
Une fièvre impossible à négocier em uma mini-série.
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Pelo quinto ano o Festival Varilux de Cinema Francês 
realiza o Laboratório Franco Brasileiro de Roteiros, 
coordenado por François Sauvagnargues, especialista 
de ficção e ex-diretor geral do FIPA, o Festival Interna-
cional de Programação Audiovisual (Biarritz, França). 

Destinado a roteiristas, diretores e produtores, 
o laboratório permite o desenvolvimento da 
escrita dos projetos dos participantes, prin-
cipalmente de roteiros de longa-metragem e 
séries de TV. 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 narrativa que faça sentido. 

O LAB é uma parceria entre o Festival Varilux 
de Cinema Francês, e o Conservatório Europeu 
de Escrita Audiovisual (CEEA), que se tornou 
referência para a formação de roteiristas de 
TV, na França. Entre teoria e prática, o evento 
promove a troca de experiências entre palestrantes 
europeus com larga experiência, e profissionais 
brasileiros, contribuindo para estimular o 
intercâmbio de conhecimentos, e incentivar 
coproduções futuras entre Europa e Brasil.

O laboratório acontece no Rio de Janeiro, entre  
20 a 24 de junho de 2022, em formato presencial. 
Ele foca em 16 projetos selecionados, divididos entre 
4 grupos, com 4 participantes cada um, ministrados 
por professores do CEEA: Corinne Klomp, Pascale Rey, 
Jean-Marie Chavent e Nicolas Clément. Um trabalho 
personalizado, que traz ferramentas, exemplos, refe-
rências, e promove a troca entre os participantes, em 
uma semana de imersão intensa nos projetos autorais.

FRANÇOIS SAUVAGNARGUES 
(COORDENADOR)

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

CORINNE KLOMP

Formada pela EM Lyon Business 
School, Corinne Klomp trabalhou 
para a imprensa econômica antes 
de deixar tudo para trás para 
inventar histórias. Ex-aluna do 
FEMIS e do CEEA, roteirizou vários 

filmes para TV e trabalhou com Philippe de Broca.

Sua longa-metragem L’Albatros recebeu apoio 
do CNC (Fundo de Apoio à Inovação Audiovisual) 
e seu projeto Gueule d’emploi foi coroado com 

o prêmio de melhor conceito de longa-metra-
gem no Festival de Cinema de Bruxelas.

Cerveau de chagrin e Une saine inquiétude, 
duas de suas peças, lhe renderam o apoio da 
Beaumarchais SACD e o Prêmio Novo Autor 
da Fundação Bajen, respectivamente.

Ela também escreve muitas ficções históricas para 
a rádio France Inter e apresenta oficinas de redação 
na França e no Rio de Janeiro (Festival Varilux). 
Apaixonada pelo Brasil, publica crônicas e notícias 
em português em revistas brasileiras na internet.

Foi Primeira Vice-Presidente da Sociedade de 
Autores e Compositores Dramáticos (SACD) e 
atualmente é membro da Comissão de Apoio a Pro-
jetos de Podcast e Rádio do Ministério da Cultura.

NICOLAS CLÉMENT

Graduado pelo Instituto de 
Estudos Políticos de Lyon e pelo 
Conservatório Europeu de Escrita 
Audiovisual de Paris, Nicolas 
Clément, 39 anos, é roteirista 
desde 2006 e produtor artís-

tico do Beaubourg Stories desde 2021.

Ele co-escreveu notavelmente séries de detetive 
e thrillers para a televisão, como Empreintes Cri-
minelles, Perfil Criminoso, Section de Recherches, 
Imposture ou, mais recentemente, Morgana: A 
Detetive Genial, Une si longue nuit e Lupin na Netflix. 
Ele também é co-diretor da 5ª temporada de Cherif 
e da 2ª a 5ª temporada de Balthazar.

PASCALE REY

Pascale Rey é uma roteirista 
francesa (TV, quadrinhos, cinema, 
teatro) e costuma dar workshops 
como roteirista em diversos 
países, como Filipinas, Madagascar, 
Senegal, EUA, Reino Unido, 

Espanha, entre outros. Ela acredita na dramaturgia 
e sente que é muito importante respeitar cada 
universo e história e encontrar a melhor maneira 
de transmitir a mensagem do escritor. Por isso 
ela criou uma organização internacional sem fins 
lucrativos chamada DreamAgo há dezoito anos. O 
objetivo do DreamAgo é ajudar escritores de todo o 
mundo a liderarem seus projetos do roteiro à tela.

JEAN-MARIE CHAVENT

Jean-Marie Chavent começou por 
trabalhar como assistente de dire-
ção, antes de participar na criação 
do Movimento Productions, onde 
produziu e geriu a produção de 
várias curtas-metragens. Ele 

gradualmente se voltou para o roteiro, treinando 
através do Grand Atelier Scénario de la Femis. Até 
o momento, ele escreveu (ou co-escreveu) 3 filmes 
de TV de 90 minutos, bem como cerca de trinta 
episódios de séries em 52 e 90 minutos. É também 
formador no CEEA (Conservatório Europeu de Escrita 
Audiovisual), onde tem conduzido workshops de 
escrita há vários anos.
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O Programa Educativo do Festival Varilux visa propor-
cionar a interação e a integração dos diversos públicos 
com o universo do cinema francês contemporâneo. Para 
isso, instituições da educação formal e não-formal são 
convidadas a participar das sessões gratuitas, realizadas 
em salas de cinema, centros culturais, escolas e cine-
clubes, simultaneamente, em todo território nacional.  

Por meio das exibições e debates, o Programa Educativo 
do Festival Varilux deseja articular a vivência cinema-
tográfica como importante espaço de aprendizagem. 

As sessões educativas buscam acolher as particulari-
dades dos estudantes, além de oferecer um espaço de 
experiência artística e reflexão crítica que reforçam o 
estímulo das potencialidades criativas e o alargamento 
dos horizontes de saberes. 

Temas atuais e urgentes são compartilhados com os 
estudantes levados das telas para a sala de aula e vice-
-versa. As questões relacionadas ao meio ambiente 

e mudanças climáticas, estão presentes no filme Um 
Pequeno Grande Plano, no qual encontramos a possibi-
lidade de debater o lugar da criança na sociedade e sua 
autonomia para agenciar o futuro do Planeta.

No filme King, meu melhor amigo, uma dupla de irmãos 
embarcam em uma grande aventura, descobrindo novos 
mundos a partir de uma viagem. Valores éticos como 
empatia, liberdade, respeito e justiça são temas de 
debate para estudantes e professores. 

Entre as instituições que participam do Programa 
Educativo em 2022, agradecemos aos estudantes da 
Escola Municipal Manoel Cícero, do Lycée Molière (Rio 
de Janeiro), Lycée Pasteur (São Paulo), às escolas da 
Aliança Francesa em diversas cidades do Brasil, aos 
usuários da saúde mental do CAPS Franco Basaglia e 
da Cooperativa da Praia Vermelha (Rio de Janeiro) e à 
ONG Impacto das Cores (Rio de Janeiro). 

ECUDAÇAPROGRAMA EDUCATIVO
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A EQUIPE DO FESTIVAL

REALIZAÇÃO E PRODUÇÃO

BONFILM

DIREÇÃO GERAL E CURADORIA

Emmanuelle e Christian Boudier

DIRETOR LAB E ENCONTROS PROFISSIONAIS

François Sauvagnargues

GERENCIAMENTO DE PROJETO

Paula de Oliveira

COORDENAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CINEMAS

Otavio Lima

SUPERVISÃO DE COMUNICAÇÃO E PARCERIAS

Emmanuelle Boudier

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO

Ana Portes

PRODUÇÃO EM SÃO PAULO

Eliz Ferreira

PRODUÇÃO 

Elodie Salmeron
Lucas Noleto
Thalita Sauwen

RELAÇÕES COM OS TALENTOS NA FRANÇA

Fanny Beauville

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Agência Febre • Katia Carneiro

RELAÇÕES PÚBLICAS E IMPRENSA

Patrícia Rabello

COORDENAÇÃO LAB E ENCONTROS PROFISSIONAIS

Nathalia Guinet

COORDENAÇÃO NACIONAL

Natalia Sabino

COORDENAÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS

Bianca Bernardo

REDES SOCIAIS

Gustavo Rispoli

ASSISTENTE DE PROGRAMAÇÃO

Clara Ferrer

ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO

Cecilia Belém

COORDENAÇÃO E LEGENDAGEM

Etc Filmes

IDENTIDADE E PROGRAMAÇÃO VISUAL

Dínamo Design • Alexsandro Souza

DESIGN GRÁFICO

Nathalia Younes
Cristiano Terto

VIDEOGRAFISMO

Daniel Lopes

WEBSITE

New Gosling • Fabiana Lizak e Bruno Gosling

LEGENDAS 

Cristiana Brindeiro

PRODUÇÃO GRÁFICA

Grupo Alest • Estevão Claros

GESTÃO DOS CONVIDADOS

Digitevent • Cédric Marin

AGÊNCIA MÍDIA DIGITAL

Digital Industry • Marcus Junque
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