
NA CAMA COM VICTORIA
Dias 08/06 - qui - 19h e 13/06 - ter - 21h
De Justine Triet - Com Vincent Lacoste, Virginie 
Efira, Melvil Poupaud
Comédia dramática - 1h 37min

Sinopse: Victoria Spick, advogada, em pleno vazio 
sentimental, é convidada para um casamento e lá 
encontra Vincent, seu velho amigo, e Sam, 
ex-traficante que ela conseguiu inocentar. No dia
seguinte, Vincent é acusado de tentativa de  

homicídio por sua namorada. A única testemunha do episódio é o cão 
da vítima. Relutante, Victoria aceita defender Vincent, enquanto 
contrata Sam como assistente. É o início de uma série de reviravoltas 
na vida de Victoria.

CORAÇÃO E ALMA
Dias 08/06 - qui - 21h e 16/06 - sex - 14h45
De Katell Quillévéré - Com Tahar Rahim, 
Emmanuelle Seigner, Anne Dorval
Drama - 1h 40min

Sinopse: Tudo começa ao amanhecer; três jovens 
surfistas em um mar furioso. Poucas horas depois, 
a caminho de casa, ocorre um acidente. Agora 
totalmente ligado às máquinas, em um hospital em 
Le Havre, a vida de Simon está por um fio. 

CINEMA

UM INSTANTE DE AMOR
Dias 09/06 - sex - 18h45 
e 18/06 - dom - 18h55
De Nicole Garcia - Com Marion Cotillard, Louis 
Garrel, Alex Brendemühl
Drama - 1h56

Sinopse: Ao fim da Segunda Guerra Mundial, 
Gabriel le encontra-se velha demais para 
permanecer solteira e é obrigada a casar-se com 
um viúvo frequentador de prostíbulos. Infeliz e  

incapaz de engravidar, Gabrielle viaja em busca de cura em águas 
termais e se envolve romanticamente com um militar casado.

Enquanto isso, em Paris, uma mulher aguarda o transplante de órgão 
que lhe dará uma nova chance de vida.

UMA FAMÍLIA DE DOIS
Dias 09/06 - sex - 21h 
e 17/06 - sáb - 18h40
De Hugo Gélin - Com Omar Sy, Clémence Poésy, 
Antoine Bertrand
Comédia dramática - 1h55

Sinopse: Samuel nunca foi de ter muitas 
responsabilidades. Levando uma vida tranquila no 
litoral sul da França, ele vê tudo mudar com a 
chegada inesperada de um bebê de poucos meses 

chamada Glória, sua filha. Incapaz de cuidar da criança, ele corre para 
Londres a fim de encontrar a mãe biológica, mas, sem sucesso, decide 
criá-la sozinho. Oito anos depois, quando Samuel e Glória se tornam 
inseparáveis, a mãe retorna para recuperar a menina.

A VIAGEM DE FANNY
Dias 10/06 - sáb - 14h45 
e 18/06 - dom - 17h05
De Lolla Doillon - Com Cécile de France, Léonie 
Souchaud, Fantine Harduin
Aventura/Drama – 1h34min

Sinopse: Do alto de seus 12 anos, Fanny é uma 
jovem menina corajosa que, escondida em uma 
casa longe de seus pais, toma conta de suas duas 
irmãs mais novas. Ao ter que fugir precipitadamente, 

Fanny vai à frente do grupo de oito crianças, iniciando uma perigosa 
peripécia pela França ocupada durante a Segunda Guerra Mundial, em 
direção a fronteira com a Suíça. Entre medos, risadas compartilhadas e 
encontros inesperados, o pequeno grupo aprende a independência e 
descobre a solidariedade e a amizade.

Sinopse: Com a situação ambiental exigindo cada 
vez mais medidas drásticas, esse documentário 
ecológico decide abandonar um pouco a crise e 
focar em seres humanos comuns, que estão

AMANHÃ
Dias 10/06 - sáb - 16h35 
e 16/06 - sex - 16h40
De Cyril Dion, Mélanie Laurent - Com Mélanie 
Laurent, Pierre Rabhi, Olivier De Schutter
Documentário - 1h 58min

desenvolvendo projetos e soluções para transformar o mundo em um 
lugar melhor para se viver.

RODIN
Dias 10/06 - sáb - 18h50 
e 18/06 - dom - 21h10
De Jacques Doillon - Com Vincent Lindon, Izia 
Higelin, Séverine Caneele
Drama - 1h 59min

Sinopse: Em 1880, o escultor Auguste Rodin já é 
bastante conhecido, mas nunca conseguiu 
nenhuma encomenda do Estado. Esta oportunidade 
chega aos 40 anos de idade, com a escultura  

"La Porte de l'Enfer". Enquanto trabalha, ao lado da esposa Rose, 
apaixona-se pela aluna Camille Claudel, sua aprendiz mais talentosa, 
que se torna sua amante. Quando este relacionamento escondido 
acaba, Rodin muda radicalmente a forma de seus trabalhos.

ROCK'N ROLL - POR TRÁS DA FAMA
Dias 10/06 - sáb - 21h05 e 16/06 - sex - 18h55
De Guillaume Canet - Com Guillaume Canet, Marion 
Cotillard, Gilles Lellouche
Comédia - 2h 03min

Sinopse: O cineasta Guillaume Canet, com 43 anos, 
recebe uma crítica de uma jovem atriz dizendo que 
ele não é e nunca foi tão "rock'n roll" quanto pensa 
ser. Guillaume surta com a acusação e decide  
provar que a jovem está errada. Para isso, conta

com a ajuda da sua esposa Marion Cotillard e busca inspiração no rei 
do rock francês Johnny Hallyday.
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CINEMA

A VIDA DE UMA MULHER
Dias 15/06 - qui - 19h e 21/06 - qua - 21h
De Stéphane Brizé - Com Judith Chemla, 
Jean-Pierre Darroussin, Yolande Moreau
Drama - 1h 59min

Sinopse: Jeanne volta para casa após completar 
os estudos e passa a ajudar os zelosos pais nas 
tarefas do campo. Certo dia o visconde Julien de 
Lamare aparece nas redondezas e logo conquista 
o coração da jovem, que, encantada com ele, se 

casa. Conforme o tempo avança Julien se mostra infiel, avarento e 
nada companheiro, o que vai minando a alegria de viver da antes 
esperançosa Jeanne.

TAL MÃE, TAL FILHA
Dias 15/06 - qui - 21h15 e 19/06 - seg - 19h
De Noèmie Saglio - Com Juliette Binoche, Camille 
Cotting, Lambert Wilson
Comédia – 1h34min

Sinopse: Inseparáveis, Avril e sua mãe Mado não 
podiam ser mais diferentes. Avril, 30 anos, casada, 
assalariada e organizada, ao contrário da mãe, 
eterna adolescente despreocupada e louca, que
vive sustentada pela filha desde o divórcio. Mas  

quando as duas mulheres se veem grávidas ao mesmo tempo e sob o 
mesmo teto, o choque entre as duas é inevitável. Pois se Mado, em 
plena crise juvenil não está pronta para ser avó, Avril tem muita 
dificuldade em imaginar sua mãe... uma mãe!

UM PERFIL PARA DOIS
Dias 15/06 - qui - 15h e 19/06 - seg - 21h
De Stéphane Robelin - Com Pierre Richard, 
Yaniss Lespert, Fanny Valette
Comédia romântica - 1h39

Sinopse: Pierre é um viúvo e aposentado que não 
sai de casa há mais de 10 anos. Descobre as 
alegrias da internet graças a Alex, um jovem 
contratado por sua filha para lhe ensinar o básico 
de computadores. Em um site de namoro, uma 

mulher jovem e bela, que usa o codinome flora63, é seduzida pelo 
romantismo de Pierre e propõe a ele um primeiro encontro. Apaixonado, 
Pierre volta a viver feliz, mas em seu perfil ele colocou a foto de Alex e 
não a sua. Pierre deve agora convencer o jovem Alex a encontrar Flora 
em seu lugar.
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TOUR DE FRANCE
Dias 11/06 - dom - 15h 
16/06 - sex - 21h15 e 20/06 - ter - 19h
De Rachid Djaïdani - Com Gérard Depardieu, 
Sadek, Louise Grinberg
Comédia dramática - 1h 34min

Sinopse: Far'Hook é um jovem rapper de 20 anos. 
Após um acerto de contas, ele é obrigado a sair de 
Paris por algum tempo. Seu produtor, Bilal, propõe 
a ele que o substitua e acompanhe seu pai Serge 

numa volta pelos portos da França, seguindo os passos do pintor 
Joseph Vernet. Apesar do choque de gerações e culturas, uma amizade 
improvável surgirá entre o rapper promissor e esse pedreiro do norte da 
França durante um périplo que os levará a Marselha para um show 
final, o da reconciliação.

Clássico do Festival
DUAS GAROTAS ROMÂNTICAS
Dias 11/06 - dom - 18h30 
e 18/06 - dom - 14h45
De Jacques Demy, Agnès Varda - Com Catherine 
Deneuve, Françoise Dorléac, Danielle Darrieux
1967– Comédia musical - 2h 04min

Sinopse: Delphine e Solange são duas irmãs de 25 
anos que vivem em Rochefort, na França. Delphine
é professora de dança, enquanto Solange ensina 

piano. Ambas sonham em encontrar um grande amor, assim como os 
rapazes que chegam à cidade e passam a frequentar o bar da família.

embarca no primeiro avião rumo à capital francesa apenas para 
descobrir que Marta desapareceu. Em uma verdadeira avalanche de 
desastres inexplicáveis, Fiona conhece Dom, um sem-teto egoísta e 
sedutor, que não vai deixá-la seguir sozinha em sua busca. Um conto 
divertido e cativante sobre três pessoas peculiares perdidas em Paris. 
Dos mesmos diretores e comediantes de Rumba e La fée.

FRANTZ
Dias 11/06 - dom - 20h50 
e 21/06 - qua - 18h50
De François Ozon - Com Pierre Niney, Paula Beer, 
Ernst Stötzner
Drama - 1h 53min

Sinopse: Em uma pequena cidade alemã após a 
Primeira Guerra Mundial, Anna visita diariamente o 
túmulo de seu noivo Frantz, morto em batalha na 
França. Um dia, um jovem francês, Adrien, também 

deixa flores no túmulo. A presença dele logo após a derrota alemã inicia 
paixões.

PERDIDOS EM PARIS
Dias 11/06 - dom - 16h50 
14/06 - quar - 21h e 17/06 - sáb - 15h
De Fiona Gordon, Dominique Abel - Com Fiona 
Gordon, Dominique Abel, Emmanuelle Riva
Comédia - 1h 23min

Sinopse: Fiona, bibliotecária de uma pequena 
cidade canadense, recebe uma aflita e angustiada 
carta de sua tia Marta, uma senhora de 93 anos, 
que vive sozinha em Paris. Sem pestanejar, Fiona 

e vem sem aviso, Marie os abandona. Leo encontra-se sozinho, com 
um bebê para cuidar. Através de uma série de encontros inesperados e 
incomuns, o filme apresenta várias camadas subjetivas que nos 
apresentam a natureza, o sexo, o onírico, a velhice, a morte, a 
complexidade da vida. Leo vai fazer o que for preciso para se manter 
de pé.

UMA AGENTE MUITO LOUCA
Dias 13/06 - ter - 19h e 17/06 - sáb - 16h40
De Dany Boon - Com Dany Boon, Alice Pol, Michel 
Blanc
Comédia - 1h 45min

Sinopse: Johanna Pasquali é a primeira mulher a 
entrar no RAID, tropa de elite da polícia francesa, 
mas se vê no caminho de Eugène Froissard, o 
mais misógino dos agentes da RAID. Essa dupla 
improvável está encarregada de parar a Gangue 

Leopardo, que está por trás de audaciosos roubos nas ruas de Paris. 
Mas antes de colocar os malfeitores atrás das grades, eles precisam 
encontrar uma maneira de serem parceiros sem que se matem, seja 
em treinamento ou trabalhando em casos complicados.

NA VERTICAL
Dias 12/06 - seg - 21h15 e 20/06 - ter - 21h
De Alain Guiraudie - Com Damien Bonnard, 
India Hair, Christian Bouillette
Drama - 1h 40min

Sinopse: Leo está à procura de um lobo. Durante 
uma caminhada no sul da França conhece Marie, 
uma pastora de espírito livre e dinâmico. Nove 
meses depois, nasce o filho dos dois. Sofrendo de
depressão pós-parto e sem fé em Leo, que vai 

O REENCONTRO
Dias 12/06 - seg - 19h e 17/06 - sáb - 20h50
De Martin Provost - Com Catherine Frot, Catherine 
Deneuve, Mylène Demongeot
Drama/Comédia – 1h 57min

Sinopse: Claire exerce a profissão de parteira com 
muita paixão. Mas preocupada com sua 
maternidade, vê sua vida virada de cabeça para 
baixo pelo retorno de Beatrice, a extravagante 
ex-mulher de seu falecido pai. 

O FILHO URUGUAIO
Dias 14/06 - quar - 19h e 15/06 - qui - 17h
De Olivier Peyon - Com Isabelle Carré, Ramzy 
Bedia, Maria Dupláa
Drama - 1h 36min

Sinopse: É no Uruguai que Sylvie finalmente 
encontra a pista sobre o paradeiro de seu filho, 
sequestrado há quatro anos pelo ex-marido. Com 
a ajuda preciosa de Mehdi, ela vai recuperá-lo, 
mas ao chegar lá, nada acontece como previsto. 

A criança, criada pela avó e pela tia, parece feliz e radiante. Sylvie 
percebe que Felipe cresceu sem ela e que agora sua vida é em outro 
lugar.


