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Dissabte 3 de març de 2018

Cinema

"Custodia compartida"

Any: 2017

Durada: 90 min

País: França

Gènere: Drama

Director: Xavier Legrand

Intèrprets: Denis Ménochet, Léa Drucker, Thomas Gioria, Mathilde Auneveux,
Mathieu Saikaly, Florence Janas, Saadia Bentaieb, Sophie Pincemaille, Émilie
Incerti-Formentini, Coralie Russier

Premis: millor director i millor òpera prima al Festival de Venècia, premi del públic
millor film europeu al Festival de San Sebastián

Estrena a l’Estat espanyol

VO subtitulada

Sinopsi: Myriam i Antoine s’han divorciat, i Myriam sol·licita la custòdia exclusiva
del seu fill Julien per protegir-lo d’un pare que ella diu que és violent. Antoine
defensa el seu cas com un pare menyspreat, i la jutge sentencia a favor de la
custòdia compartida entre ambdós cònjuges. Víctima d’un pare gelós, i amb l’afany
de protegir la seva mare assetjada, Julien es veu empès al límit i farà tot el que
estigui a les seves mans per evitar que passi el pitjor.

El director: Xavier Legrand

Nascut a França el 1979, Legrand va estudiar Art Dramàtic al Conservatori
Nacional de París. En teatre ha treballat en obres de Chéjov, Shakespeare, Harold
Pinter, Michel Vinavery o Peter Handke, a les ordres de diversos directors. A la
gran i a la petita pantalla ha col·laborat amb realizadors com Philippe Garrel,
Laurent Jaoui, Benoit Cohen i Brigitte Sy. El seu primer curtmetratge com a
director, Antes de perderlo todo (2013) va participar a més de cent festivals
internacionals i va ser guardonat en nombroses ocasions, entre els quals amb el
César al millor curtmetratge 2014.
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Horari | 19:30

Preu | 5 € (gratuït amb abonament del BRAM!)

Destinataris | Públic general

Organitza | Comissió BRAM!

Programa | BRAM! Mostra de Cinema. Edició 2018, entrades i abonaments i
secció oficial
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