RETROSPECTIVĂ

JACQUES DEMY

Jacques Demy a devenit cunoscut și apreciat pentru filmele sale Les Parapluies de
Cherbourg, Les demoiselles de Rochefort și Peau d’âne. Creator al unei lumi imaginare
încântătoare, el a acordat un loc special muzicii, iar filmele sale sunt contrastante prin
paralela între vise și aspirații și finalurile întunecate și lugubre.
Redescoperiți câteva dintre operele acestui cineast vizionar.

LA BAIE DES ANGES

ST

Duminică, 20 ianuarie, 22.00

Jeanne Moreau trăiește pentru un singur lucru:
jocurile de noroc!
Jean este introdus în lumea jocurilor de noroc de colegul lui, Caron.
Entuziasmat de primele sale câștiguri, el decide să-și încerce
norocul în cazinourile de pe Coasta de Azur. În Nisa o întâlnește pe
Jackie, o jucătoare înrăită, de o frumusețe răpitoare…

Regia: Jacques Demy (Franța, 1962)
Cu: Jeanne Moreau, Claude Mann
Trailer

Despre film: Filmul a fost realizat cu susținerea actriței Jeanne
Moreau, după ce Demy a avut ideea de a face un film despre jocurile
de noroc la Festivalul de la Cannes, un oraș renumit pentru cazinourile
sale…

UNE CHAMBRE EN VILLE

ST

Duminică, 27 ianuarie, 22.00

Când pasiunea spulberă totul în cale…
În această capodoperă în care dialogurile sunt cântate, un muncitor
și fiica unui aristocrat de îndrăgostesc nebunește, spre disperarea
mamei ei și a soțului acesteia.

Regia: Jacques Demy (Franța, 1982)
Cu: Danielle Darrieux, Michel Piccoli
Premii: Nominalizat la 9 premii César în 1983

Trailer

Despre film: Gérard Depardieu și Catherine Deneuve au fost inițial
distribuiți în rolurile principale. Catherine Deneuve nu a acceptat
ca vocea ei să fie dublată pentru piesele muzicale, fapt care l-a făcut
și pe Gérard Depardieu să renunțe.

LOLA

ST

Duminică, 3 februarie, 22.00

Un imn poetic despre iubirea unei dansatoare de cabaret
În Nantes, Roland, un bărbat dezamăgit, o cunoaște pe Cécile, o prietenă
din tinerețe. Cécile a devenit Lola, o dansatoare de cabaret, care îi
seduce pe marinarii aflați în trecere. Roland realizează în curând că
este încă îndrăgostit de ea…

Regia: Jacques Demy (Franța/Italia, 1961)
Cu: Anouk Aimée, Marc Michel, Jacques Harden
Premii: 2 nominalizări la BAFTA în 1963 (Cel mai bun film, Cea mai
bună actriță străină).
Trailer

Despre film: Lola a fost primul film de lungmetraj al lui Jacques
Demy și a fost produs de Georges de Beauregard, producătorul
filmului À Bout de souffle (regizat de Jean-Luc Godard).

Descarcă imaginile

> Descoperă portretul lui Jacques Demy
> Apoi verifică-ți cunoștințele prin intermediul acestui test!
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