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04/04 

DE TANTO BATER, MEU CORAÇÃO PAROU 

 
De battre mon coeur s’est arrêté 

1h 47min, drama de  2005, legendado 
 
Thomas é um homem de 28 anos que parece destinado a seguir os passos de 
seu pai no imoral e às vezes brutal mercado de negócios imobiliários. 
Entretanto uma oportunidade inesperada o faz acreditar que possa se tornar 
um grande pianista, assim como foi sua mãe. Dedicado, Thomas começa a se 
preparar para uma audição com uma virtuose chinesa, que não fala nada de 
francês. Porém as pressões de seu trabalho diário logo se mostram mais 
pesadas do que Thomas poderia suportar. 

 

 

 

11/04 
UM BANHO DE VIDA 

 
Le grand bain 
1h 58min, comédia dramática, legendado 
 
Bertrand está no "auge" dos seus quarentas anos e sofre de depressão. Depois 
de usar uma série de medicamentos que não surtiram nenhum efeito, ele 
começa a frequentar a piscina municipal do bairro em que vive. Lá ele conhece 
outros homens com histórias semelhantes a sua. O grupo se junta e forma uma 
equipe de nado sincronizado masculina, algo incomum dentro do esporte. Sob 
o comando de Delphine, uma ex-atleta vitoriosa, Bertrand e os novos 
companheiros decidem participar do Campeonato Mundial de Nado 
Sincronizado, encontrando, enfim, um novo propósito para sua vida. 
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25/04 
A ESQUIVA 

 

L’esquive 
Comédia dramática de 2003, 1h 57min, legendado 

 
Adolescentes do subúrbio de Paris descobrem o amor enquanto encenam uma peça 
de Marivaux. Krimo, quinze anos, marrento e tímido, tenta conquistar a bela Lydia e 
planeja usar as palavras do dramaturgo pra declarar seu amor. A tarefa, simples na 
teoria, acaba revelando-se muito mais difícil que o esperado. 

 
02/05 

AMOR 

 
Amour 
Drama de 2012, 2h07 min, legendado 
 
Georges e Anne são um casal de aposentados apaixonados por música. Eles têm uma 
filha musicista que vive em outro país. Certo dia Anne sofre um derrame e fica com 
um lado do corpo paralisado. O casal de idosos passa por graves obstáculos que 
colocarão o seu amor em teste. 
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09/05 
 

AGENTE 117 
 

OSS 117: Le Caire nid d’espion 
1h 39min, comédia de 2006, legendado 

 
Egito, 1955. Hubert Bonisseur de la Bath (Jean Dujardin), o agente 117, 
é enviado pelo presidente da França para uma missão secreta no Cairo. 
Já no aeroporto é recebido por Larmina El Akmar Betouche, uma bela 
egípcia que tem por função ajudá-lo em seu trabalho. Na cidade o agente 
117 precisa investigar o assassinato de seu melhor amigo e frustar os 
planos de uma seita rebelde. 

 

 

16/05 
LES BEAUX GOSSES 

 

(Os lindos) 
1h 30min, Comédia de 2009, legendado 

 
Hervé é um adolescente comum de 14 anos. Pouco atraente, ele é 
oprimido por sua baixa auto-estima e por julgar ser meio burro. Na 
escola, entretanto, tem bons amigos, mas ele não consegue parar de 
pensar que precisa arrumar uma namorada. Um dia, ele toma coragem 
para chamar Aurora, uma das meninas mais bonitas de sua sala, para 
sair. Depois recusar, os dois acabam saindo e começam a namorar. Mal 
sabia o menino, que gasta a maior parte do seu tempo assistindo 
pornografia, que os seus amigos iriam forçá-lo ao maior desafio de todos 
até agora: conseguir levar Aurora pra cama. 
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23/05 
AGENTE 117 : RIO NÃO RESPONDE MAIS 

 

OSS 117: Rio ne répond plus 
1h 40min, comédia de 2010, legendado 

 
Em 1967, o espião francês Hubert Bonisseur de la Bath (Jean Dujardin), o Agente 117, 
é enviado em uma missão especial. Considerado o melhor no seu trabalho, ele viaja até 
o Rio de Janeiro para tentar encontrar um ex-nazista do alto escalão que depois da 
Segunda Guerra Mundial, se refugiou no Brasil. Com esse objetivo em mente, ele viaja 
do Rio até Brasília e também passa pelas Cataratas do Iguaçu, tudo ao lado de outro 
agente, que também está nessa missão com ele. Ao ritmo de bossa nova, o que era pra 
ser uma viagem de trabalho se transforma em uma aventura e também em uma história 
de amor. 

 

 

30/05 
HOLY MOTORS 

 
Drama de fantasia de 2012, 1h 55min, legendado 

 
Oscar transita solitário em vidas paralelas, atuando como chefe, assassino, mendigo, 
monstro, pai... Mergulha profundamente em cada um dos papéis e é transportado por 
Paris e arredores em uma luxuosa limusine, comandada pela loira Céline. Ele é um 
homem em busca da beleza do movimento, da força motriz, das mulheres e dos 
fantasmas de sua vida. 
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06/06 
CORRIDA PARA O SUCESSO 

 
Le vélo de Ghislain Lambert 

Comedia dramática de 2001, 1h59 min, legendado 
 
Nos anos 70, havia Merckx, o maior ciclista de todos os tempos, e havia os outros.  
O fictício Lambert, um modesto ciclista belga, era um dos outros, mas tinha uma grande 
ambição na vida: Se tornar um campeão.  
Infelizmente não tinha as pernas que seu coração exigia. 

 

 
13/06 

POLISSIA 

 
Polisse 

Drama de 2012, 2h07 min, legendado 
 
Diariamente, um grupo especializado da polícia francesa precisa lidar com duros crimes 
envolvendo crianças. A rotina envolve prisão de pedófilos, interrogação de pais abusivos 
e o confronto com menores infratores. Dentro deste universo, a vida privada de cada 
policial encontra pouco espaço, apesar de ser difícil manter o equilíbrio entre as duas 
partes. Essa dinâmica sofre sérias mudanças quando Melissa, uma fotógrafa enviada 
pelo Ministério do Interior, passa a acompanhar as missões. 

 

 

 


