
Ciclo Francofonia 
Festa do Curta-Metragem

Programação
De 17 a 20 de março 
Sesc Palladium

- Dia 17 de março às 19 horas
Seleção - My French Film Festival 22

Astralium (2020), 18min, de Lucie Andouche. Classificação indicativa 12 anos.
Em uma praia ao entardecer, uma garotinha molda um ecossistema à sua imagem. Ela faz de tudo para 
tornar este mundinho perfeito. Mas logo, a maré sobe.

Mido et les instrumentaux (Mido e os instrumentais, 2020), 5min, de Roman Guillanton. Classi-
ficação indicativa Livre.
Mido mora sozinho e gosta de cantar, quando um dia uma trupe de animais musicais chega em sua casa. 
Mido então descobre duas coisas: o desejo louco de pertencer a esse grupo e seu canto terrivelmente 
falso.

Horacio (2020), 10min, de Caroline Cherrier. Classificação indicativa Livre.
Guillaume mata Horácio "porque ele estava gritando muito alto", uma miscelânea tragicômica como às 
vezes lemos nos jornais. Embora absurdo, esse ato dramático nunca deixa de grudar na pele.

Ourse (Urso, 2021), 27min, de Nicolas Birkenstock. Classificação indicativa 12 anos.
Urso se torna um sonâmbulo e foge à noite. Sua mãe tenta curá-la desta doença. Mas Ourse não quer 
se recuperar, determinada a entender onde seu sono a leva. Ela quer fugir do curso de sua própria vida?

- Dia 18 de março às 19 horas
Seleção - Festival de Cinema de Animação

Trona Pinnacles (Pináculos de Trona, 2020), 13min, de Mathilde Parquet. Classificação indicati-
va 12 anos.
Gabrielle, uma garota de dezenove anos, encontra-se presa perto do Vale da Morte entre seus dois pais 
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que não se falam mais. Os três, sentindo-se presos, tentam escapar da tensão ambiente, num cenário 
imenso que lhes parece imutável. A situação parece desesperadora, até que um evento inesperado 
desarme tudo.

Boriya (2019), 17min, de Sung Ah Min. Classificação indicativa 12 anos.
Um verão no campo coreano. Bori, uma menina de sete anos, está entediada na fazenda da família. 
Todos estão ocupados, exceto ela, porque é tempo de colheita. Ela está desesperadamente procurando 
alguém para brincar. Mas nada acontece como ela havia imaginado.

Bach-Hong (2019), 18min, de Elsa Duhamel. Classificação indicativa 12 anos.
Jeanne, nascida em 1959 em Saigon, viveu uma infância dourada, protegida da guerra que então se 
opunha ao Vietnã do Norte e do Sul. Fascinada por cavalos, Jeanne monta uma égua chamada Bach-
Hông. Mas em 30 de abril de 1975, os comunistas tomaram Saigon.

L'Heure de l'ours (Hora do urso, 2019), 14min, de Agnès Patron. Classificação indicativa 12 
anos.
Naquela noite, as casas vão pegar fogo. Tanto homens como mulheres começarão a tremer. As crian-
ças se reunirão em hordas uivantes, dançando sozinhas entre as cinzas, lembrando-as de ursos selva-
gens. Porque o choro de apenas um será suficiente para acordar todos

Précieux (Precioso, 2020), 13min, de Paul Mas. Classificação indicativa 12 anos.
Julie não pode se encaixar em sua escola. A chegada de Émile, uma criança autista, mudará a situação.

Genius Loci (2019), 16min, de Adrien Merigeau. Classificação indicativa 12 anos.
Uma noite, Reine, uma jovem solitária, vê no caos urbano um movimento vivo e brilhante, uma es-
pécie de guia.

- Dia 19 de março às 10 horas
Seleção - Ao ar livre

Après la pluie (Depois da chuva, 2018), 9min, de Valérian Desterne , Carlos Osmar Salazar Tor-
nero , Céline Collin , Lucile Palomino , Juan Olarte , Juan Pablo De La Rosa Zalamea e Rebecca 
Black. Classificação indicativa Livre.
Em pastos verdes, um cachorro vive feliz com seu dono, um velho pastor incomum. Este não apenas 
tosquia a lã de suas ovelhas, ele a transforma em nuvens para criar chuva, perpetuando assim o ciclo 
da vida. Mas se o pastor não fosse eterno, o que seria do vale? O cão jovem terá que ser criativo e 
perseverante para evitar o pior.

Kiki la plume (Kiki a pena, 2020), 5min, de Julie Rembauville e Nicolas Bianco-Levrin. Classi-
ficação indicativa Livre.
Kiki, o canário, só conheceu sua pequena gaiola e a velhinha que o alimenta. Ele sonha consigo mesmo 
girando com os pássaros livres lá fora. Quando finalmente a porta da jaula permanece entreaberta, ele 
escapa e descobre o grande ar livre em que deve saber voar. Afinal, ser um pássaro livre é assustador.
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L'Homme aux oiseaux (O homem pássaro, 2017), 4min, de Quentin Marcault. Classificação 
indicativa Livre.
Em uma aldeia de montanha bloqueada pela neve, os habitantes aguardam a chegada do Homem-
Pássaro, que anuncia o fim do inverno.

Hannibal l'éléphant (Hannibal, o elefante, 2019), 4min, de Aurélie Monteix. Classificação indi-
cativa Livre.
Um elefante de guerra se perde nas montanhas. Encontros inesperados mudarão sua vida.

Le Jardin (O Jardim, 2003), 6min, de Marie Paccou. Classificação indicativa Livre.
Um casal acorda em um jardim. A mulher está impaciente para pegar um peixe, mas não está maduro. 
Deve esperar.

Le Silence sous l’écorce (O silêncio sob a casca, 2009), 11min, de Joanna Lurie. Classificação 
indicativa Livre.
Em uma floresta gigantesca coberta por um grande casaco branco, pequenas criaturas engraçadas 
descobrem a neve, tão branca, tão bonita, tão fascinante. Ela os leva em um turbilhão de embriaguez 
e alegria para encontrar fenômenos estranhos. Um conto noturno cheio de ternura.

Parapluies (Guarda-chuvas, 2020), 12min, de José Prats e Àlvaro Robles. Classificação indica-
tiva Livre.
Em uma vila remota com chuva incessante, Kyna, de seis anos, passa seus dias brincando despreocu-
pada, abrigada sob a barba do guarda-chuva de Din, seu pai. Uma noite, Nana, seu amado cachorro, 
desaparece. Para encontrá-la, Kyna terá que enfrentar seu maior medo, a chuva.

La Chasse (A caçada , 2017), 5min, de Alexey Alekseev. Classificação indicativa Livre.
Os contratempos de um caçador da cidade, míope e inofensivo, que erroneamente levou consigo um 
coelho em vez de seu cachorro para caçar na floresta. No final, nenhum animal sofreu.

- Dia 20 de março às 16 horas
Seleção - Contos da África

Le chasseur et l'antilope (O caçador e o antílope, 2016), 13min, de Narcisse Youmbi. Classifica-
ção indicativa 12 anos. 
O caçador e o antílope, primeiro episódio piloto da série, foi eleito o melhor filme de animação na 
noite do curta-metragem em Camarões. Através do personagem Papa Nzenu, griot do século 21 e fio 
condutor da série, Tales of Africa oferece uma viagem no continente africano através de seus contos: 
há muito tempo, em Camarões, um pobre caçador não conseguia mais encontrar caça. Seu encontro 
com um antílope ferido mudou o curso de sua vida e selou seus destinos.

Shamazulu (2014), 12min, de Jérémie Nsingui. Classificação indicativa 12 anos.
Contos da África EP6/S1. Shamazulu acaba de se casar com o homem dos seus sonhos. Infelizmente, 
ela é complexa: tem um nariz muito grande. Na noite de núpcias, um gênio aparece e oferece a ela 
que troque de nariz, contra uma promessa: nunca abandonar o marido.
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Malika et la sorcière (Malika e a bruxa, 2014), 15min, de Nabaloum Boureima. Classificação 
indicativa 12 anos.
Contos da África EP5/S1. Papa Nzezu está convencido de que sempre precisamos de alguém menor 
do que nós. Para demonstrar isso, ele embarca em uma história fantástica: em uma floresta escura, 
uma bruxa sequestra um grupo de mulheres, além de uma garotinha, Malika. Será que ela vai conse-
guir tirá-los de lá?

Le Cadeau (Presente, 2017), 11min, de Ismail Dialo. Classificação indicativa 12 anos.
Contos da África EP1/S1. Uma jovem fica desapontada com o presente de sua amiga: uma simples 
concha. Papa Nzenu então lhe conta que um dia, no Mali, o destino de um jovem mudou depois que 
seu tio lhe ofereceu uma semente de cabaça. O valor de um presente nem sempre é material...

Les Trois vérités (As três verdades, 2017), 14min, de Louisa Beskri e Wakili Adehan. Classifi-
cação indicativa 12 anos.
Contos da África EP4/S1. Numa noite de tempestade, um homem muito doente dá ao filho uma mis-
são: pagar todas as suas dívidas e depois voltar para o seu leito. Ele então lhe dirá três verdades que 
somente ele possui. Mas quando o filho chega em casa, infelizmente, é tarde demais...

Le Lutteur (O Lutador, 2017), 14min, de Abib Cisse. Classificação indicativa 12 anos.
EP3/S1 Uma noite, uma mulher dá à luz um bebê. Infelizmente, ele é levado... Anos depois, ele é 
um lutador e tem que lutar para ganhar a vida. Conseguirá ele se libertar dessa condição e finalmente 
encontrar sua mãe?
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