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EDITORIAL
Em maio, o Cinemaison continua com uma 
programação recheada de ciclos, eventos especiais 
e noites temáticas! Para prosseguir com as sessões 
de terça-feira, o Cinemaison exibirá o documentário 
produzido pela ONG Médicos Sem Fronteiras, 
Acesso à Zona de Perigo, em uma sessão seguida 
de debate com agentes da organização sobre o 
trabalho realizado nas regiões pouco abastecidas. Já 
o ciclo “Doc Na Tela” propõe este mês um recorte 

voltado às atrizes que marcaram a história do cinema 
francês. Desvendaremos um pouco da personalidade 
de Musidora, uma das pioneiras da sétima arte na 
França, do furacão Brigitte Bardot, da prolífica Catherine 
Deneuve e da febril Isabelle Huppert. Por fim, as noites 
temáticas continuam esse mês com uma noite 
“Oriente Médio”, uma noite temática “Aurora da minha 
vida” e uma noite Alain Guiraudie, realizador de uma 
filmografia radical e libertária.
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ACESSO  
À ZONA DE PERIGO

19/05
19h

ACESSO À ZONA DE PERIGO
Access to the Danger zone (Bélgica /Somália/Quênia/Congo/Afeganistão,  2012). De Eddie Gregoor e Peter Casaer. Com Daniel Day-Lewis 
Documentário. 70’. Formato Blu-Ray. Classificação etária: 12 anos.
O filme “Acesso à Zona de Perigo”, produzido pela organização humanitária internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF) e narrado 
por Daniel Day-Lewis, aborda os desafios de se levar ajuda humanitária a pessoas em regiões tomadas por conflitos armados, 
como Afeganistão, leste da República Democrática do Congo, Somália e Quênia.

Projeção seguida de um debate com profissionais da organização

A orgAnizAção humAnitáriA internAcionAl 
Médecins Sans Frontières (Médicos Sem 
Fronteiras) tem como premissa levar cuidados 
de saúde a pessoas afetadas por conflitos 
armados, desastres naturais, epidemias, 
desnutrição ou sem nenhum acesso à assis-
tência médica. Ela atua em cerca de 70 países, 
em mais de 380 projetos e com aproximada-

mente 35 mil profissionais diretamente envol-
vidos nestes projetos. Como o intuito de trazer 
mais informações ao grande público sobre 
as realidades que enfrenta, a ONG produziu 
o filme “Acesso à Zona de Perigo”, narrado 
pelo Daniel Day-Lewis. Após a sessão, um 
debate será conduzido com profissionais e  
membros da ONG.
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04/05
13h

18/05
13h

25/05
13h

CICLO | DOC NA TELA | ATRIZES

ISABELLE HUPPERT, ATRIZ ETERNAMENTE
Isabelle Huppert, une vie pour jouer (França, 2001). De Serge Toubiana. Documentário. 52’. 
Formato DVD. Classificação etária: Livre.
Que se trate de repetições em cena ou em seu camarim, Isabelle Huppert dedica sua vida 
à interpretação. Esse documentário acompanha seu trabalho cotidiano com Claude Chabrol 
em uma peça de teatro em Avignon. O filme mistura imagens de arquivo, entrevistas recentes 
da atriz, assim como imagens da entrega do César ou da Palma no Festival de Cannes.

CATHERINE DENEUVE, BELA E BEM AQUI
Catherine Deneuve, belle et bien là (França, 2009). De Anne Andreu. Documentário. 51’. 
Formato Ifcinema. Classificação etária: Livre.
Catherine Deneuve zomba da fama, mas faz muito tempo que a glória fez dela um 
ícone que ocupa o nosso imaginário. A estrela não deixa que se aproximem facilmente, 
mas quando se ganha a sua confiança, ela desata a falar. Se a carreira de Catherine 
Deneuve narra meio século de cinema, ela testemunha também a força de uma 
geração que conheceu as mais fortes transformações do mundo.

MUSIDORA, A DÉCIMA MUSA
Musidora, la dixième muse (França,  2013). De Patrick Cazals. Documentário. 65 .́ Formato Ifcinema. 
Classificação etária: Livre.
Atriz revelada por Louis Feuillade com “Os Vampiros” e “Judex”, Musidora era, 
sobretudo, uma mulher livre, de talentos excepcionais: uma das pioneiras no Cinema 
francês, musa dos surrealistas e das ativistas feministas da década de 70 por seus 
ideais libertários. Uma mulher a frente do seu tempo.

o ciclo Doc nA telA sugere esse mês uma seleção 
de quatro documentários inéditos sobre atrizes 
francesas. Além de relembrar a trajetória desses 
ícones, o ciclo reconstrói também através 
delas parte da história do cinema francês, da 

pioneira Musidora, até a intensa Isabelle Huppert, 
passando pela sedutora e revolucionária Brigitte 
Bardot, além da inconfundível Catherine Deneuve, 
que carrega 121 filmes em seu repertório.

DOC NA TELA 

ATRIZES
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04/05
20h

18/05
15h

04/05
18h

FIFI GRITA DE FELICIDADE
Fifi Az Khoshhali Zooze Mikeshad (Estados Unidos/Irã/França, 2013). 
De Mitra Farahani. Com Bahman Mohassess, Rokni Haerizadeh, 
Ramin Haerizadeh. Documentário. 96’.  Formato Ifcinema. 
Classificação etária: 12 anos. 
Os  últimos dois meses de vida do lendário artista iraniano 
Bahman Mohassess. Uma espécie de Diógenes misterioso e 
contemporâneo, ele é contratado por dois jovens artistas, Rokni 
e Ramin Haerizadeh, depois de um exílio voluntário de quase 
30 anos. Com a sua morte prematura, no entanto, tal trabalho 
torna-se a sua “obra-prima desconhecida”.

Prêmio SCAM – Cinema du réel 2013

MINHA DOCE PEPPER LAND
My Sweet Pepper Land (França/Alemanha/Curdistão, 2013). De Hiner 
Saleem. Com Korkmaz Arslan, Golshifteh Farahani, Suat Usta. 100´. 
Formato Ifcinema. Classificação etária: 12 anos. 
Após a queda de Saddam Hussein, Baran, um herói de guerra da 
independência do Curdistão, pensa em abandonar seu trabalho 
na polícia. Ele acaba aceitando uma posição em uma cidade 
distante na fronteira entre o Irã, o Iraque e a Turquia – uma 
verdadeira meca de contrabando e ilegalidade. Lá chegando, 
Baran conhece Govend, uma bela e jovem mulher que está no 
local para lecionar na escola recém-aberta, apesar de seus 12 
irmãos que se oporem radicalmente a ideia.

Seleção Un certain regard – Festival de Cannes 2013

o cinemAison propõe uma sessão temática 
voltada ao “Oriente Médio” com filmes dirigidos 
respectivamente por cineastas nativos do 
Irã e Curdistão. Fifi grita de felicidade é um 
documentário da jovem cineasta e pintora 
Mitra Farahani, sobre o famoso pintor iraniano 
Bahman Mohassess, em exílio voluntário na 
Itália desde 1968. O filme documenta os meses 

finais da vida do artista, seu legado e sua última 
obsessão: realizar a obra-prima derradeira. Minha 
doce Pepper Land é o oitavo filme de ficção 
do já consagrado cineasta iraquiano de origem 
curdista, Hiner Saleem. Filmado na sua terra 
natal, esse western oriental marca a segunda 
colaboração do cineasta com a atriz franco-
iraniana Golshifteh Farahani.

ORIENTE MÉDIO
NOITES TEMÁTICAS
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25/05
18h

18/05
18h

AGORA É O MOMENTO
Voici venu le temps (França, 2005). De Alain Guiraudie. Com Eric 
Bougnon, Guillaume Viry, Pierre Louis-Calixte. Comédia dramática. 
83’.  Formato Ifcinema. Classificação etária 14 anos. Formato 35 mm. 
Classificação etária: livre. 
No reino fictício de Obitanie, o rico fazendeiro Rixo Lomadis 
Bron convoca toda a população de Obitanie a perseguir Manjas-
Kébir, convencido de que o bandido assassinou sua filha. 
Contudo, o grande guerreiro Radovan Rémila Stoï se opõe à 
decisão do rico fazendeiro e inicia com um outro soldado uma 
complexa reflexão sobre a vida.

 Melhor roteiro – Festival de Turim 2005

JACQUOT DE NANTES
Jacquot de Nantes (França, 1991). De Agnès Varda. Com Philippe 
Maron, Edouard Joubeaud, Laurent Mounier. Comedia dramática. 118’. 
Formato 35 mm. Classificação etária: livre.
Era uma vez um menino criado numa oficina mecânica, na qual 
todos amavam cantar. Era 1939, ele tinha 8 anos e adorava 
marionetes e operetas. Mais tarde, ele quis fazer cinema, 
mas seu pai o fez estudar mecânica… Trata-se de Jacques 
Demy e de suas recordações. O filme é a crônica de seus 
jovens anos com seu irmãozinho, seus amigos, seus jogos, 
suas trocas de objetos, a visita da “tia do Rio”, os amores  
infantis, os primeiros filminhos…

 Seleção oficial - Festival de Cannes 1991

25/05
20h

18/05
20h

25/05
15h

O REI DA FUGA
Le Roi de l´évasion (França, 2009). De Alain Guiraudie. Com Hafsia 
Herzi, Ludovic Berthillot, Luc Palun. Comédia dramática. 97’. Formato 
35mm. Classificação etária 12 anos.  
Armand, um homem corpulento e delicado, trabalha vendendo 
produtos agrícolas. A chegada da meia-idade lhe desperta uma 
crise por causa da vida homossexual solitária. Quando conhece 
Curly, uma adolescente cativante, ele decide dar uma chance 
à heterossexualidade. Perseguidos por todos os lados, eles 
partem numa fuga incessante pelo interior da França. Mas, 
mesmo com todo esse esforço, Armand não consegue saber 
o que quer de fato para sua vida.

Seleção Quinzena dos Realizadores – Festival de Cannes 2009

CRÔNICAS DA INFÂNCIA
Chroniques d’une cour de récré (França, 2012). De Brahim Fritah. 
Com Yanis Bahloul, Rocco Campochiaro, Vincent Rottiers. Comedia. 
85’. Formato Ifcinema. Classificação etária: livre.
Da periferia de Paris, 1980. Brahim, 10 anos, mora com sua 
família na usina de construção em que seu pai, de origem 
marroquina, trabalha como guardião. Os filmes na televisão, o 
corredor da usina, a sala de aula e os amigos constituem seu 
universo. É um período em que tudo é novidade para o jovem 
Ibrahim. Porém, a usina anuncia seu deslocamento para o sul 
da França. Com a usina fechada, sua família precisa se mudar 
para outro lugar.

Dentre os grandes nomes do cinema francês 
contemporâneo, Alain Guiraudie tem lugar 
de destaque com uma obra extremamente 
original, que mistura realismo social e fantás-
tico. Essa combinação poderá ser compro-
vada nos dois longas da noite: o épico 

Agora é o momento, seu segundo longa 
metragem, e O Rei da Fuga um thriller cômico, 
sobre a relação afetiva entre Armand, um 
homossexual em plena crise da meia-idade, 
e Curly, uma adolescente rebelde com os 
hormônios à flor da pele.

A noite temática “Aurora da minha vida” 
traz dois longas-metragens biográficos, um 
clássico e um contemporâneo, que tratam 
da infância. No primeiro, a cineasta Agnès 
Varda presta uma homenagem ao seu falecido 
marido Jacques Demy com uma cinebiografia 
que se concentra na juventude do realizador 

em Nantes. O filme revisita alguns episódios 
do início da sua trajetória de cineasta, a partir 
das memórias escritas pelo próprio Demy. 
Já Crônicas da Infância é o primeiro longa 
de Brahim Fritah, que reconstrói sua infância 
humilde passada na periferia de Paris, entre a 
escola e a fábrica onde seu pai trabalhava.

“Um conto libertário, hilário e festivo com um casting sensacional. É alegre, singular, libertador e revigorante.”

Serge Kaganski - Les Inrockuptibles

“Longe da reconstrução engomada, essa crônica seduz pela naturalidade de seus jovens atores e a precisão de suas situações..”

Sandrine Marques - Le Monde

NOITE ALAIN GUIRAUDIEAURORA DA MINHA VIDA
NOITES TEMÁTICAS NOITES TEMÁTICAS
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Teatro da Maison de France
Avenida Presidente Antônio Carlos, 58, subsolo.
Centro. Rio de Janeiro – RJ.
Telefone : (21)3974-6644
www.cinefrance.com.br

cinemafrances
cinefrance cine\

INGRESSOS
O Cinemaison é accessível apenas para os detentores da carteirinha de sócio
Para solicitar sua carteirinha, acesse o site: www.cinefrance.com.br.

CAPACIDADE DA SALA
350 Lugares
Ingressos sujeitos a lotação da sala
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19 19h NOITE ESPECIAL “MSF” - ACESSO À ZONA DE PERIGO PROJEÇÃO SEGUIDA DE UM DEBATE

04
13h DOC NA TELA – ISABELLE HUPPERT, ATRIZ ETERNAMENTE
15h ÚLTIMA CHANCE – VÂNDALO
18h NOITE TEMÁTICA “ORIENTE MÉDIO” - FIFI GRITA DE FELICIDADE
20h NOITE TEMÁTICA “ORIENTE MÉDIO”- MINHA DOCE PEPPER LAND 

18
13h DOC NA TELA - CATHERINE DENEUVE, BELA E BEM AQUI
15h ÚLTIMA CHANCE - MINHA DOCE PEPPER LAND
18h NOITE TEMÁTICA “AURORA DA MINHA VIDA”- JACQUOT DE NANTES
20h NOITE TEMÁTICA “AURORA DA MINHA VIDA”- CRÔNICAS DA INFÂNCIA) 

25
13h DOC NA TELA – MUSIDORA, A DÉCIMA MUSA
15h ÚLTIMA CHANCE – CRÔNICAS DA INFÂNCIA
18h NOITE ALAIN GUIRAUDIE – AGORA É O MOMENTO           
20H NOITE ALAIN GUIRAUDIE – O REI DA FUGA

EVENTO | ACESSO À ZONA DE PERIGO DOC NA TELA | ATRIZES NOITES TEMÁTICAS ÚLTIMA CHANCE

PATROCÍNIO

A TV5MONDE, como patrocinadora oficial do Cinemaison, tem o prazer em fazer parte deste novo formato do cinema do Consulado 
Geral da França, aproximando, ainda mais, as culturas francesa e brasileira. TV5MONDE: o canal em francês, para você.


