VAMOS FALAR SOBRE CINEMA?

CINÉ-CLUB
VIRTUAL

Bande a Part

Bem-vindos(as) ao

Bande a Part

nosso cineclube virtual!

Neste mês de junho fazemos nossa estreia com direito a tapete vermelho e traje de gala
para apresentar para todos vocês o Bande à Part nosso cineclube virtual. Estamos muito
felizes em colocar em prática esta iniciativa que visa, antes de mais nada, criar um
espaço agradável de discussão e reflexão sobre os filmes e a sétima arte!
No Brasil, o mês de junho é lembrado, entre outras coisas pelo Dia dos Namorados (data
que os franceses celebram em 14 de fevereiro, dia de São Valentim). Por esta razão,
nosso primeiro encontro tem como tema central de inspiração o amor.
Ah o amor! Sentimento sublime que transcende a própria razão e para o qual os gregos
tinham diferentes nomes e definições. Eros, era a face mais humana do amor, a manifestação do amor carnal, erótico, romântico. Era tido pelos gregos antigos como uma espécie de ‘theia manía’, isto é, uma loucura divina, já que os arrebatados pela flecha de
cupido, embriagados pela paixão, perdiam a lucidez e a partir de então só tinham olhos
para a pessoa amada, razão de sua existência e força motriz de seu desejo. Neste sentido, Eros poderia trazer consigo tanto a mais genuína felicidade quanto a mais completa
ruína; prato cheio para roteiristas, atores, atrizes e diretores(as)!
O amor é assim um dos temas, senão ‘o tema’ mais abordado ao longo da história da arte:
da poesia à música, da pintura à escultura, o amor não escaparia ao cinema. Quantos
beijos apaixonados, brigas e desenlaces, lágrimas e reconciliações já não foram encenados diante das lentes de diferentes diretores e diretoras na história da sétima arte?
Esperamos que todos se divirtam, se emocionem e se apaixonem pelas histórias de amor
contadas pelos filmes a seguir.
Por isso, luz, câmera...ação!

Lucas Moraes Augusto Costa
Gerente Cultural da Aliança Francesa de Belo Horizonte

Mon inconnue
Mon Inconnue, Comédia Romântica, 119 min, 2019 França
Direção: Hugo Gélin
Roteiro: Hugo Gélin
Elenco: François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe,
Camille Lellouche, Amaury de Crayencour, Edith Scob
Fotografia: Nicolas Massart
Montagem: Virginie Bruant

Sinopse
Da noite para o dia, Raphaël se vê mergulhado num
mundo no qual nunca encontrou sua esposa Olivia.
Como ele vai fazer para reconquistar a mulher da sua
vida, que se tornou uma perfeita desconhecida?

Link de acesso ao filme:
https://www.looke.com.br/filmes/amor-a-segunda-vista

L homme fidele
L’homme Fidèle, Romance/Drama, 75 min, 2018 França
Direção: Louis Garrel
Roteiro: Louis Garrel, Jean-Claude Carrière
Elenco: Bakary Sangaré, Diane Courseille, Joseph Engel,
Kiara Carrière, Laetitia Casta, Lily-Rose Depp, Louis Garrel,
Vladislav Galard
Fotografia: Irina Lubtchansky
Montagem: Joëlle Hache

Sinopse
Nove anos depois de deixá-lo pelo seu melhor amigo,
a agora viúva Marianne volta para o jornalista Abel.
Porém, o que parece um belo recomeço logo se
mostra bem mais complicado e Abel se vê enrolado
em um monte de drama, como as maquinações do estranho filho de Marianne e a questão de afinal o que
aconteceu com o ex marido dela.
Link de acesso ao filme:
https://www.looke.com.br/filmes/um-homem-fiel

Premieres vacances

Premières Vacances, Comédia, 101 min, 2019 - França
Direção: Patrick Cassir
Roteiro: Patrick Cassir, Camille Chamoux
Elenco: Bar Levy, Camille Chamoux, Camille Cottin, Dominique Valadié, Jérémie Elkaïm, Jonathan Cohen, Svetlana Gergova, Vincent Dedienne
Fotografia: Yannick Ressigeac
Montagem: Stéphane Couturier

Sinopse
Em As Primeiras Férias Não se Esquece Jamais!,
Marion e Ben se conheceram no Tinder e decidem, no
começo da manhã, sair de férias juntos. Eles finalmente vão para a Bulgária, rumo ao destino dos
sonhos de cada um: Beirute para Marion, Biarritz para
Ben. Sem uma programação decidida, eles são colocados em situações que mostram que suas concepções
sobre férias dos sonhos são extremamente diferentes.
Link de acesso ao filme:
https://www.looke.com.br/filmes/as-primeiras-ferias-nao-se-esquece-jamais
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