Myfrenchfilmfestival.com
“My French Film Festival”
festival de cinema online e gratuito
será exibido pelo Terra TV
em toda a América Latina
De 12 de janeiro a 01 de fevereiro, você poderá assistir a vinte e três filmes do
festival de cinema francês de graça e sem sair de casa

De 12 de janeiro até 1º de fevereiro de 2012 acontece a segunda edição
do MyFrenchFilmFestival.com, festival de cinema online organizado pela
Unifrance Films e Allocine. A primeira edição do festival em 2011 atraiu mais
de 320 mil internautas. Este ano, os filmes estão acessíveis em 14 idiomas. O
objetivo do MyFrenchFilmFestival.com é divulgar a jovem criação francesa e
fazer com que internautas do mundo inteiro se apaixonem pelo cinema francês.

Durante a mostra online, os cinéfilos terão acesso a dez longas e dez curtasmetragens que competem pela preferência do público, além de dois filmes e
um curta fora da disputa “La Traversée de Paris” e ‘La Vérité’, dos consagrados
diretores Claude Autant-Lara e Marc Bisaillon, respectivamente, e o curta
Trotteur, de Arnaud Brisebois e Francis Leclerc.
O festival será hospedado por plataformas parceiras em todo o mundo: Filmin
na Espanha, Filmstarts na Alemanha, JCOM no Japão, KT na Coréia,
Snagfilms nos Estados Unidos, Terra TV na América Latina e Youku na
China,entre outros.
Para a diretora executiva da Unifrance Films, Régine Hatchondo, o festival
permite renovar o público do cinema francês e mostrar a nova geração de
cineastas franceses. “Este é o primeiro e único festival de cinema que pode ser
visto pela internet em todo o mundo. A aliança com o Terra é uma ótima
oportunidade para democratizar a festa e atingir o maior número de pessoas na
América Latina de forma gratuita”.

O festival funciona assim: após assistir aos filmes, legendados, os internautas
poderão votar e eleger o melhor de cada categoria. Além do público, um júri
formado por blogueiros estrangeiros e profissionais da imprensa internacional
também elegerão seus preferidos. No total, serão seis prêmios; três para os
curtas e três para os longas-metragens (internautas, mídias sociais e jornalistas
estrangeiros, dentre eles, o brasileiro Rodrigo Fonseca do jornal O Globo). Os
longas vencedores serão exibidos a bordo de aeronaves da Air France a partir
de maio.
Os internautas também podem ganhar prêmios jogando a aplicação através da
página do My French Film Festival no Facebook: uma viagem à Paris para
duas pessoas em 2012 para residentes estrangeiros, independentemente do
seu país de origem ou uma viagem à Nova Iorque para duas
pessoas apostando no filme escolhido pelos internautas através da página da
Air France no Facebook. O link estará também no Terra TV :
http://terratv.terra.com.br/videos/Diversao/Festival-Online-de-Cinema/My-FrenchFilm-Festival/5230-395964/Cinema-frances-gratis-no-Terra-TV.htm
Os vídeos ficarão disponíveis no Terra até o dia 12 de fevereiro.
Para completar a oferta cinematográfica, o Terra TV reunirá em um canal
especial, durante o período da mostra, entrevistas com os 20 diretores das
produções apresentadas no concurso e trailers de todos os filmes e curtas
concorrentes.
“Nosso acordo com My French Film Festival garante a variedade de filmes no
catálogo do Terra TV, que tem como objetivo levar a mais ampla oferta de
conteúdos a todos os países onde o Terra está presente. Não só os
blockbusters dos principais estúdios de cinema, como também o melhor da
produção local e os filmes normalmente exibidos apenas em mostras ou
festivais”, comenta Carolina Vianna, responsável pela programação do Terra
TV.
Programação do My French Film Festival
I – FILMES DE LONGA METRAGEM
8 fois debout, de Xabi Molia
Belle épine, de Rebecca Zlotowski
Case départ, de Thomas Ngijol, Fabrice Eboué, Lionel Steketee
D'amour et d'eau fraiche, d’Isabelle Czajka
Entre nos mains, de Mariana Otero
J'aime regarder les filles, de Frédéric Louf
La reine des pommes, de Valérie Donzelli
Memory lane, de Mikhael Hers
Pauline et François, de Renaud Fely
Un poison violent, de Katell Quillevéré

Fora de competição :
La traversée de Paris, de Claude Autant-Lara
La Vérité, de Marc Bisaillon
CURTA-METRAGEM
Aglaée, de Rudi Rosenberg
C’est à Dieu qu’il faut le dire, d’Elsa Diringer
L’Accordeur, d’Olivier Treiner
J’aurais pu être une pute, de Baya Kasmi
Le Meilleur Ami de l’Homme, de Vincent Mariette
Petit Tailleur, de Louis Garrel
Monsieur l’Abbé, de Blandine Lenoir
Dripped, de Léo Verrier
Cul de Bouteille, de Jean-Claude Rozec
Le Silence sous l’écorce, de Joanna Lurie
Fora de competição :
Trotteur, de Arnaud Brisebois e Francis Lecle
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