Swann Arlaud confirma presença no
Festival Varilux de Cinema Francês
ATOR FRANCÊS VEM AO BRASIL APRESENTAR O PREMIADO FILME ‘GRAÇAS A
DEUS’, URSO DE PRATA EM BERLIM E VISTO POR MAIS DE 665 MIL
ESPECTADORES NA FRANÇA
Depois de passar pelo tapete vermelho do Festival de Cannes, que termina agora no sábado,
dia 25 de maio, Swann Arlaud embarca para o Brasil para participar do Festival Varilux de
Cinema Francês, que acontece de 6 a 19 de junho, em mais de 80 cidades brasileiras. O ator
francês, que atua no premiado filme “Graças a Deus” (California Filmes), de François Ozon,
estará em São Paulo no dia 5 junho e no Rio entre os dias 6 e 8, para prestigiar as noites de
abertura do evento e participar das sessões de debate com o público.
Arlaud conquistou o César de Melhor Ator 2018 pela sua atuação em "O pequeno fazendeiro"
(Petit Paysan), de Hubert Charruel e também atuou nos longas “Românticos Anônimos”, “Os
anarquistas” e “Baden Baden”. Esse ano, além de “Graças a Deus”, ele pode ser visto nos
cinemas franceses no longa-metragem “Un beau voyou” de Lucas Bernard. O ator marca

presença no Festival de Cannes com os filmes “Les Hirondelles de Kaboul”, de Zabou Breitman
e “Perdrix”, de Erwann Le Duc.
Sucesso de público na França com mais de 665 mil espectadores e vencedor do Urso de Prata
no Festival de Berlim 2018, “Graças a Deus” (California Filmes), retrata o famoso caso do
padre acusado de molestar dezenas de meninos entre os anos 1980 e 1990. Na história,
Alexandre (Melvil Poupaud) vive em Lyon com a esposa e os filhos quando descobre que o
padre que abusou dele quando era escoteiro, ainda trabalha com crianças. Por causa disso,
inicia um movimento com outras vítimas do padre: Emmanuel, interpretado por Arlaud, e
François (Denis Ménochet), para vir a público e buscar justiça. Baseado em uma história real, o
longa estreou na França em fevereiro, dias antes do julgamento do cardeal francês Philippe
Barbarin, condenado por seu silêncio sobre os atos cometidos pelo sacerdote de sua diocese.
GRAÇAS A DEUS
Grâce à Dieu
De François Ozon
Com Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud
2019 - Drama – 2h17
Distribuição no Brasil: California Filmes
O Festival Varilux de Cinema Francês é realizado pela produtora Bonfilm e tem como
patrocinador principal a Essilor/Varilux, além do Ministério da Cidadania por meio da Lei
Federal de Incentivo à Cultura; a Secretaria de Estado de Cultura, por meio da Lei Estadual de
Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro; a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria
Municipal de Cultura por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Outros parceiros
importantes são as unidades das Alianças Francesas em todo Brasil, a Embaixada da França no
Brasil, as distribuidoras dos filmes e os exibidores de cinema independente/de arte e as
grandes redes de cinema comercial.
Sobre a Bonfilm
Além de distribuidora, a Bonfilm é realizadora do Festival Varilux de Cinema Francês, que em
sua última edição, em 2018, esteve em quase 88 cidades, com um público de 172 000
espectadores, comprovando sucesso de público e mídia. Desde 2015, a Bonfilm organiza
também o festival de filmes ópera "Ópera na Tela" ao ar livre no Rio de Janeiro e em cinemas
de todo Brasil.
Mais informações em: http://variluxcinefrances.com
Mais informações sobre o filme “Graças a Deus”:
http://variluxcinefrances.com/2019/filmes/gracas-a-deus/
Facebook: Festival Varilux de Cinema Francês (/variluxcinefrancês)
Instagram: @variluxcinefrances
Youtube: Festival Varilux de Cinema Francês.
Para outras informações entre em contato:
Em São Paulo: Gabi Toledo: gabi.toledo@agenciafebre.com.br (11) 98227-0770
No Rio de Janeiro: Katia Carneiro: katia.carneiro@agenciafebre.com.br (21) 2555-8918
Siga-nos no Twitter @agfebre e no facebook.com/agfebre

