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FRENCH CINEMA SEASON
 NEW RELEASE | เป�ดตัวภาพยนตรใ์หม ่ไอเฟล รกัเธอสงูเสยีดฟ�า (Eiffel) by Martin Bourboulonl 
 NEW RELEASE | เป�ดตัวภาพยนตรใ์หม ่เวลา (Anatomy of time) โดย จกัรวาล นิลธาํรงค์
 หนังฝรั�งเศสเรื�องโปรดของ บาส นัฐวุฒ ิพูนพริยิะ
 Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain by Jean-Pierre Jeunet 
Reset (Benjamin Millepied Relève: Histoire d'une Création) 
Les Parapluies de Cherbourg by Jacques Demy 
Hommage à Chris Marker 

 - La Jetée
 - The Sixth Side of the Pentagon
 - Letter from Siberia
 - Level Five
 - Sans Soleil

Céline Sciamma Retrospective
 - Water Lilies
 - Girlhood
 - Tomboy
 - My Life as a Zucchini
 - Portrait of a Lady on Fire

NEW RELEASE |  เป�ดตัวภาพยนตรใ์หม ่Petite Maman by Céline Sciamma
French Cinema Season @ Bangkok Art and Culture Centre (BACC) 

 - Arab Blues (Un Divan à Tunis)
 - Deux moi 
 - System K
 - Si le vent tombe 

Dude French Film Week
 - Le Silence de la Mer by Jean-Pierre Melville
 - Léon Morin, Priest by Jean-Pierre Melville
 - Cléo from 5 to 7 by Agnès Varda
 - Mr. Klein by Joseph Losey
 - Pickpocket by Robert Bresson
 - L'argent by Robert Bresson
 - The Passion of Joan of Arc by Carl Theodor Dreyer 
 - The Wages of Fear by Henri-Georges Clouzot 
 - The Girl Without Hands by Sébastien Laudenbach
 - May Fools by Louis Malle

Doc Club and Pub programme 
IF Cinema à la Carte - Night of Ideas-themed films

 - Whatever Happened to My Revolution by Judith Davis
 - De toutes mes forces by Chad Chenouga
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ไอเฟล รกัเธอสูงเสียดฟ�า (Eiffel)
by Martin Bourboulon (2020)

รฐับาลขอใหไ้อเฟลออกแบบบางสิ�งที�
น่าตื�นตาตื�นใจสาํหรบังาน Paris
World Fair ป� 1889 แต่ไอเฟล
ต้องการออกแบบแค่รถไฟรถไฟใต้ดิน
ธรรมดา ทันใดนั�น ทุกอย่างเปลี�ยนไป
เมื�อไอเฟลได้พบกับหญิงลึกลับจาก
อดีตของเขา

NEW RELEASES

เรื�องราวของหญิงชราวัย 70 ป� ที�ชื�อ แหม่ม เธอเฝ�าดูแลสามี
ของเธอกับชว่งวาระสุดท้ายในชวีิตของเขา ณ ตอนนั�น เธอได้
มองย้อนกลับไปยังอดีตอันเป�� ยมไปด้วยความขมขื�น ความสูญ
เสีย แต่ก็ยังตราตรงึไปด้วยความสุขเมื�อครั�งที�เธอยังอยู่ในวัย
สาว

เวลา (Anatomy of Time) by โดย จักรวาล นิลธาํรงค์
(ประเทศฝรั�งเศสรว่มผลิต)
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เป�นครั�งแรกที�สถานเอกอัครราชทูตฝรั�งเศสประจาํประเทศไทยและบาส นัฐวุฒ ิพูนพิรยิะ รว่มกัน
คัดสรรภาพยนตรฝ์รั�งเศสที�ดีที�สุดใหค้นไทยได้ชม คุณอาจเคยได้ยินชื�อ Jean Luc Godard
(ณ็อง-ลุค โกดาร)์ หรอื Luc Besson (ลุค เบซง) มาบ้าง คุณเคยได้ยินชื�อ Claude Lelouch
(โกลด เลอลูช) Nicole Garcia (นิโกล การเ์ซยี) หรอื Xavier Dolan (ซาวิเยร ์ โดลาน) หรอืไม่?
ตั�งแต่แนวโรแมนติกคอมเมดี�ไปจนถึงแอคชั�นและดราม่าระทึกขวัญ พบกับหลากรสภาพยนตรที์�
คัดสรรมาเพื�อคุณโดยผู้กํากับหนังชื�อดังเรื�อง “Bad Genius (ฉลาดเกมส์โกง)”

หนังฝรั�งเศสเรื�องโปรดของ บาส นัฐวุฒ ิพูนพิรยิะ  - รบัชมได้บน
Monomax ธ.ค. 2564 - ก.พ. 2565
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ความบาดหมางและ
แก้แค้น ระหว่าง 2
แก๊งเยาวชนไอรชิที�
เลยเถิดไปถึงขั�น
วางแผนจับฝ�ายตรง
ข้ามเป�นตัวประกัน
แล้วเลาะกระดุมเสื�อ
ของคู่อรคินนั�นให้
หมด 

หลังสงครามโลกครั�ง
ที� 2 หญิงสาวผู้รา่เรงิ
(Marion Cotillard)
iในชวีิตแต่งงานที�
ปราศจากความรกัได้
ตกหลุมรกัชายอีกคน
หนึ�ง

ในศตวรรษที� 28
Valerian และ
Laureline ต้อง
แข่งกับเวลาเพื�อ
ระบุภัยคุกคามที�
เป�นอันตรายต่อ
อนาคตของ
จักรวาล

ตํารวจปารสี (Karine
Viard, Joeystarr,
Marina Foïs) รบัมือ
กับป�ญหาส่วนตัว
ขณะต่อสู้กับ
อาชญากรรมต่อเด็ก

หญิงสาวที�มี
ครอบครวัเป�นผู้
พิการทางการได้ยิน
กลับค้นพบว่าเธอ
เกิดมาแตกต่างจาก
คนอื�น เธอได้ยิน พูด
ได้ และยังมีเสียงที�
เป�� ยมไปด้วย
พรสวรรค์อีกด้วย
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อาเมลี สาวน้อยหัวใจสะดุดรกั (Le Fabuleux Destin
d'Amélie Poulain) 
by Jean-Pierre Jeunet (2001)
เอมิลี� (ออเดรย์ ตาตู) เป�นสาวเสิรฟ์ชาวปารสี เธอพบกล่องเก็บข้าว
ของสมัยเด็กของใครคนหนึ�ง ซอ่นอยู่ใต้พื�นอพารท์เมนท์ที�เธอพักอยู่
เธอตัดสินใจส่งของกล่องนั�นคืนใหกั้บผู้ที�เป�นเจ้าของโดยชอบ โดยที�
เธอไม่เป�ดเผยตนเองใหเ้ขาได้รูจ้ัก หลังจากนั�น เธอได้เหน็ความ
เปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นกับชวีติของเขา เหตุการณ์นั�นทําใหเ้อมิลี�เกิด
แรงบันดาลใจที�จะเปลี�ยนแปลงชวีติของคนรอบตัวเธอใหด้ีขึ�น เธอ
วางแผนการต่าง ๆ นานา และทําใหช้วีติของเพื�อนบ้านเปลี�ยนแปลงไป
อย่างน่าอัศจรรย์ ซึ�งส่วนใหญ่เป�นความเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ�น
สาํหรบัคนที�ควรจะได้รบัผลดีจากการกระทําของตนเอง แต่มีอยู่บ้างที�
เลวรา้ยลงหากคนผู้นั �นเป�นคนไม่ดี ทั�งหมดนี�เกิดขึ�นโดยไม่มีใครรู ้ จน
กระทั�งวนัหนึ�ง เธอได้พบกับชายหนุ่มชื�อ นิโน แล้วเอมิลี�จะกล้าหาญ
พอที�จะทําใหส้ิ�งดี ๆ เกิดขึ�นกับตัวเธอเองบ้างหรอืไม่ ?

Reset (Benjamin Millepied Relève:
Histoire d'une Création) (2015)

ในส่วนหนึ�งของงาน Artist Film Series Cinema Program รเิวอร ์ซตีิ� แบงค็อก
จะฉายภาพยนตรเ์รื�อง Reset ซึ�งเป�นภาพยนตรเ์กี�ยวกับนักเต้นและออกแบบท่า
เต้นชื�อดัง Benjamin Millepied (มีชื�อเสียงในด้านการออกแบบท่าเต้นใหกั้บการ
แสดง "Black Swan") ในขณะที�กําลังสรา้งสรรค์บัลเล่ต์สาํหรบังานกาล่าครั�งแรก
ของเขาในฐานะผู้อํานวยการฝ�ายศิลปะ ที�ปารสี โอเปรา่ บัลเล่ต์ ์

The Umbrellas of Cherbourg (1964)
พฤศจิกายน 1957 ณ เมืองแชรบู์รก์  มาดาม Emery
และลูกสาว Geneviève เป�ดรา้นขายรม่ชื�อว่า The
Umbrellas of Cherbourg สาวน้อย Geneviève รกั
กับ Guy ชา่งเครื�องในอู่รถยนตรที์�อาศัยอยู่กับป�าที�ป�วย
หนัก เมื�อแม่ของเธอรูถึ้งความสัมพันธน์ี�ก็ไม่เหน็ด้วย วัน
หนึ�ง Guy ถูกเรยีกตัวไปเป�นทหารรบในแอลจีเรยี ทั�ง
คู่รกัต้องพรากจากกัน 

Geneviève ตั�งท้องเพียงลําพังและสิ�นหวังเพราะเธอไม่
ได้ข่าวคราวเกี�ยวกับชายคนรกัเลย ทําใหเ้ธอต้องตัดสิน
ใจที�จะมีครอบครวัที�มั �นคง และเธอก็มีชายที�พรอ้มจะดูแล
เธอและลูกมาปรากฏตัวใหพ้บแล้วเสียด้วย... 

— french-highlights.com — fb. @lafete.festival — ig. @lafete.th

 5

https://www.housesamyan.com/site/Movie/detail/738
http://french-highlights.com/
http://facebook.com/lafete.festival
http://instagram.com/lafete.th


Hommage à Chris Marker - 23 ธ.ค. 2564 - 20 ก.พ. 2565
ที� หอภาพยนตร ์(องค์การมหาชน)

ครสิ มารก์เกอร ์ เป�นคนทําหนังชาวฝรั�งเศสคนสาํคัญ
ที�ผสมผสานสารคดี บันทึกการเดินทาง บทวิพากษ์
ภาพยนตรม์านุษยวิทยา และบทกวี เข้าด้วยกันผ่าน
การเล่าเรื�องที�ลื�นไหล เชื�อมโยงสิ�งเล็ก ๆ และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ในโลกเข้าด้วยกันอย่างไรร้อยต่อ
และใชเ้สียงเล่าเรื�อง (voice over) อันเป�นเอกลักษณ์
คุณลักษณะทั�งหมดนี�ทําใหม้ารก์เกอรเ์ป�นศิลป�น
ภาพยนตรที์� ที�เรยีกกันว่า ภาพยนตรค์วามเรยีง หรอื 

ภาพยนตรที์�โด่งดังและทรงอิทธพิลที�สุดของครสิ มารก์เกอร์
ประกอบสรา้งขึ�นด้วยภาพนิ�งขาวดําทั�งหมด เล่าเรื�องสงครามโลก
ครั�งที� 3 และความทรงจาํข้ามเวลาอันแปลกประหลาดของชายหนุ่ม
คนหนึ�ง กับใบหน้าของหญิงสาวบนสะพานของลานจอดเครื�องบิน
ใบหน้าที�เป�นทั�งความทรงจาํแหง่อดีตและการทํานายอนาคตไปพรอ้ม
ๆ กัน

essay film และเป�นคนทําหนังที�ได้รบัการยกย่องมากที�สุดคนหนึ�งตลอดอายุการทํางานอันยาวนาน 
ป� 2021 เป�นป�ครบรอบ 100 ป�ชาตกาลของ ครสิ มารก์เกอร ์(เขาเสียชวีิตในป� 2012 ในวัย 92 ป�) เทศกาล
ภาพยนตรส์ั�น โดยการสนับสนุนของสถาบันฝรั�งเศส (Institut Français) รว่มราํลึกถึงคนทําหนังคน
สาํคัญท่านนี�ด้วยโปรแกรมหนังสั�นและหนังขนาดกลางของเขา 3 เรื�อง

La Jetée (1962)

"If the five sides of the pentagon appear
impregnable, attack the sixth side."
— Zen proverb

เมื�อวนัที� 21 ตุลาคม 1967 ผู้ประท้วงมากกวา่
100,000 คน รวมตัวกันในกรุงวอชงิตัน ดี.ซ.ี เพื�อ
เรยีกรอ้งใหยุ้ติสงครามเวยีดนาม

The Sixth Side of the Pentagon (2007)

ภาพยนตรบ์ันทึกเหตุการณ์การประท้วงต่อต้านสงครามโดยประชาชนครั�งใหญ่ที�กระทรวงกลาโหมของ
สหรฐัอเมรกิาในเดือนตุลาคม ป� 1967 อันเป�นจุดเปลี�ยนของท่าทีของสังคมอเมรกัินต่อสงคราม
เวียดนาม ครสิ มารก์เกอร ์ ซึ�งสนับสนุนแนวคิดฝ�ายซา้ย ลงไปคลุกคลีกับผู้ประท้วงจนนํามาซึ�งหนังที�พา
เราเข้าไปอยู่แถวหน้าสุดของเหตุการณ์

CHRIS MARKER RETROSPECTIVE
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Letter from Siberia (1957)

ผลงานที�ทําใหเ้ราเหน็จุดเริ�มต้นการผสม
ผสานวิธกีารเล่าเรื�องอันหลากหลายของ
ครสิ มารก์เกอร ์ และยังเชญิชวนใหเ้รา
ตรวจสอบความสัมพันธร์ะหว่างภาพ เสียง
และตัวหนังสือ ผ่านการเดินทางสู่ดินแดน
ไซบีเรยี โดยมีเสียงบรรยายอันชวนหวัและ
ลึกซึ�งของมารก์เกอร ์ นําทางเราไปสู่
ประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมอันหา่งไกล

Laura โปรแกรมเมอรส์าวชาวฝรั�งเศสผู้ออกแบบเกมคอมพิวเตอร์
ยุทธการโอกินาว่า เหตุการณ์ในสงครามโลกครั�งที�สอง เธอค้นหาข้อมูล
เกี�ยวกับการสู้รบทางอินเทอรเ์น็ต และสัมภาษณ์ผู้เชี�ยวชาญและพยาน
ชาวญี�ปุ�น สถานการณ์ที�ไม่ธรรมดาของสมรภูมิโอกินาว่าทําใหเ้ธอได้
ไตรต่รองอย่างลึกซึ�งเกี�ยวกับชวีิตและมนุษยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
อิทธพิลของประวัติศาสตรแ์ละความทรงจาํ

 

Level Five (1997)

Sans Soleil (1983)

ภาพยนตรท์ดลองโดย Chris Marker ผู้กํากับ
ชาวฝรั�งเศสผู้โด่งดังนี� รวบรวมรูปภาพฟุตเทจที�
บันทึกในสถานที�ต่างๆทั�วโลก  ตั�งแต่ญี�ปุ�นไปจน
ถึงไอซแ์ลนด์และแอฟรกิา นาํเสนอในรูปแบบที�
คล้ายกับภาพตัดปะ เชื�อมโยงส่วนต่างๆ เข้ากับ
เสียงเพลงและเสียงบรรยายไปตามหวัข้อต่างๆ
เชน่ ความทรงจาํ เทคโนโลยี และสังคมตามฉาก
เปลี�ยนไป

CHRIS MARKER RETROSPECTIVE
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Céline Sciamma Retrospective (2007 - 2022)
สถานเอกอัครราชทูตฝรั�งเศสประจาํประเทศไทย รว่มกับ HAL Distribution ภูมิใจเสนอการ
จัดฉายผลงานภาพยนตรทั์�งหมดของ Celine Sciamma ระหว่างวันที� 9-16 มกราคม 2564 

ภาพยนตรเ์ริ�อง Water Lilies (2007), Tomboy (2011), Girlhood (2015), My Life as a
Zucchini (Screenwriter) (2016), Portrait of a Lady on Fire (2019) จะฉายในกรุงเทพและ
เชยีงใหม่ ณ โรงภาพยนตร ์House Samyan, เอสเอฟ ซเีนม่า, เมเจอร ์ซนีีเพล็ก และ Doc
Club&Pub รวมรอบฉายมากกว่า 10 รอบ พรอ้มคําบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาไทย
 
การอภิปรายเกี�ยวกับ การนําเสนอภาพแทนกลุ่ม LGBTQ ในภาพยนตร ์กับผู้สรา้งภาพยนตร์
ชาวไทย จะจัดขึ�นหลังจากเสรจ็สิ�นการฉายภาพยนตรเ์รื�อง The Portrait of a Lady on Fire
(2019) 29 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. ที� House Samyan 

การฉายผลงานภาพยนตรเ์หล่านี�จะจัดขึ�นก่อนการเป�ดตัวภาพยนตรเ์รื�องใหม่ล่าสุดของ
Celine Sciamma ในประเทศไทย: เรื�อง Petite Maman ซึ�งจะเข้าฉายในโรงภาพยนตรทั์�ว
ประเทศ วันที� 13 มกราคม 2565 จัดจาํหน่ายโดย HAL Distribution
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Tomboy (2011)

Water Lilies (2007)
ฤดูรอ้นในย่านชานเมืองใหม่นอกกรุงปารสี เรื�องราว
ความรกัสามเส้าของเด็กสาวสามคน Marie, Anne
และ Floriane อายุ 15 ป� พวกเขาเดินลัดเลาะไปตาม
ทางเดินในสระว่ายนํ�าในท้องถิ�น ที�ซึ�งความรกัและ
ความปรารถนาได้ปรากฏขึ�นในทันทีทันใด

ลอรา่ อายุ 10 ขวบ และเป�น
เด็กทอมบอย เธอได้ย้ายไปอยู่
บ้านใหม่ และปล่อยใหเ้พื�อน
บ้านใหม่ อย่าง ลิซา่ และ ผู้คน
ละแวกนั�นคิดว่า เป�นเธอเป�น
เด็กผู้ชายที�ชื�อว่า ไมเคิลGirlhood (2015)

เมื�อชวีิตเต็มไปด้วยขีดจาํกัด
ข้อหา้มและแบบแผนตายตัว
สุดน่าเบื�อ Marieme เด็กสาว
วัย 16 ป� จึงตัดสินใจลุกขึ�น
เปลี�ยนแปลงและปฏิญาณว่าจะ
เลือกทางเดินของตัวเอง จน
กระทั�งโชคชะตาได้ชกันําใหเ้ธอ
และเด็กสาวอีก 3 คนได้รว่ม
ออกเดินทางไปบนเส้นทางที�
เต็มไปด้วยอิสรภาพและความ
ตื�นเต้นในแบบที�พวกเธอ
กําหนดเอง

CÉLINE SCIAMMA RETROSPECTIVE

My Life as a Zucchini (2016)

หลังจากสูญเสียแม่ไป เด็กชายคนหนึ�งที�
เรยีกตัวเองว่า “ซูกินิ” ได้ถูกส่งไปอยู่บ้าน
เด็กกําพรา้ ที�ซึ�งเขาได้เริ�มเรยีนรูค้วาม
หมายของคําว่าความไว้ใจและความรกั
อย่างแท้จรงิ

Portrait of a Lady on Fire (2019)

ปลายยุคศตวรรษที� 18 บนเกาะอันหา่ง
ไกลของฝรั�งเศส จิตรกรหญิง มารยีาน
(โนเอมี แมรล์องต์) ถูกว่าจ้างใหม้าวาด
ภาพดูตัวของ เอโลอิส (อาเดล อีเนล)
ลูกสาวผู้ดี ซึ�งเอโลอิสไม่อยากแต่งงาน
และไม่ยอมใหว้าดภาพ มารยีานจึงต้อง
แกล้งทําเป�นผู้ดูแลที�แม่จ้างมาแล้วแอบไป
วาดภาพในเวลากลางคืน แต่ความสัมพันธ์
ระหว่างหญิงสาว 2 คนเริ�มก่อตัวขึ�นเป�น
ความรกัต้องหา้ม



CÉLINE SCIAMMA RETROSPECTIVE

สเปเชยีล ทอล์ค กับ ผู้กํากับภาพยนตร ์LGBTQ+

// NEW RELEASE \\   เป�ดตัวหนังใหม ่Petite Maman (Little Mom)

สเปเชยีล ทอล์ค ในหวัข้อ การนําเสนอภาพแทนกลุ่ม LGBTQ+ ในภาพยนตร ์กับผู้กํากับภาพยนตรช์าว
ไทย 4 ท่าน จะจัดขึ�นหลังจากเสรจ็สิ�นการฉายภาพยนตรเ์รื�อง The Portrait of a Lady on Fire วันที� 9
ม.ค. ที� House Samyan หา้มพลาด! 

จิรศัยา วงษ์สุทิน 
Thai Filmmaker  

พวงสรอ้ย อักษรสว่าง
 Thai Filmmaker 

ดร.ไกรวุฒ ิจุลพงศธร 
อาจารย์ประจาํภาควชิา
ภาพยนตรแ์ละภาพนิ�ง
คณะนิเทศศาสตร ์จุฬา
ลงการณ์มหาวทิยาลัย
และนักวชิาการด้าน
ภาพยนตรศึ์กษา 

 

ในป�าหลังบ้าน ที�นั �นมีการเดินทาง และ เวทมนตร์
แหง่มิตรภาพ

เนลลี� เด็กหญิงที�เพิ�งเสียคุณย่าไป เธอกับ
ครอบครวัต้องเข้าไปเก็บของจากบ้านคุณย่า
ท่ามกลางความสูญเสียและรบัมือกับมันไม่ได้ แม่
ของเธอได้ออกจากบ้าน เนลลี�ซึ�งถูกทิ�งไว้กับพ่อ วัน
หนึ�งเดินเข้าไปในป�าและพบกับ มาเรยีม เด็กสาว
อายุเท่ากันซึ�งกําลังเล่นอยู่ในป�า มิตรภาพจึงเกิดขึ�น
แต่มีบางสิ�งที�ไม่ปกติกับมาเรยีมเพื�อนใหม่ของเธอ

รชัฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค
 Thai Filmmaker  
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หลังจากใชช้วีิตหลายป�ในปารสี เซลมา นักจิต
วิเคราะห ์ได้เดินกลับมาบ้านเกิดที�ตูนิเซยีด้วยความ
ฝ�นที�อยากจะเป�ดสถานบาํบัดจิตของเธอเอง

Arab Blues (2019)

French Cinema Season ที� หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
ส่วนหนึ�งของงานนิทรรศการ "เมืองเปลี�ยนแปลง" (Urban in Progress) จัดฉายภาพยนตรฝ์รั�งเศส 4
เรื�อง ระหว่าง 29-30 ม.ค. 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร (BACC) 

Si le vent tombe (2020)

Alain ผู้ตรวจสอบบัญชี
ระหว่างประเทศ เดินทางมาถึง
สาธารณรฐัคอเคซสั ประเทศ
เล็กๆแหง่หนึ�ง เพื�อตรวจสอบ
ความเป�นไปได้อีกครั�งในการ
เป�ดใชส้นามบิน เขาได้ติดต่อ
กับชาวพื�นเมืองนากอรโ์น-คา
ราบัค และเด็กลึกลับคนหนึ�ง
Alain ได้เป�ดตัวเองสู่โลกใบ
ใหม่และยอมเสี�ยงทุกอย่าง
เพื�อทุกสิ�ง

System K (2018)

ป� 2017 กรุงกินชาซา
สาธารณรฐัประชาธปิไตยคองโก
ป�าในเมืองซึ�งมีประชากรมากกว่า
13 ล้านคน ท่ามกลางความ
สับสนวุ่นวายทางสังคมและ
การเมือง ฉากสตรทีอารต์ที�ผสม
ผสานและเต็มไปด้วยสีสันกําลัง
เกิดขึ�น ศิลป�นใต้ดิน นักดนตรี
และนักแสดง สรา้งงานศิลปะจาก
ความว่างเปล่า โดยใชว้ัตถุ
รไีซเคิลและรา่งกายของตนเอง
เพื�อเรยีกรอ้งการเปลี�ยนแปลง
แม้จะมีการคุกคามอย่างต่อ
เนื�องจากเจ้าหน้าที�รฐั ก็ไม่
สามารถหยุดการเคลื�อนไหวได้
อีกต่อไป

Deux moi (2019)

ราฟาเอล นักเขียนนิยายผู้โด่งดังใน
ฝรั�งเศส แต่งงานกับ โอลิเวีย นัก
เป�ยโนสาวผู้เป�นรกัแรกพบของเขา
ตั�งแต่สมัยเรยีน และคอยอยู่เคียง
ข้างราฟาเอลจนประสบความสาํเรจ็
แต่ดูเหมือนว่าความสาํเรจ็ของราฟา
เอลกลับกลายเป�นสิ�งที�ทําใหเ้ขา
ค่อยๆหา่งเหนิกับภรรยาไปเรื�อยๆ
จนกระทั�งวันหนึ�ง เมื�อราฟาเอลตื�น
ขึ�นมาในเชา้วันใหม่และพบว่าโลกคู่
ขนาน จากนักเขียนนิยายชื�อดัง เขา
กลับกลายเป�นครูมัธยมธรรมดาๆ
และโอลิเวียก็กลายเป�นนักเป�ยโนผู้
โด่งดังและไม่เคยรูจ้ักกับเขามาก่อน
อีกด้วย ราฟาเอลจึงต้องทําใหโ้อลิ
เวียตกหลุมรกัเขาอีกครั�งเพื�อพาตัว
เองกลับสู่โลกใบเดิมใหส้าํเรจ็

https://www.facebook.com/baccpage


Le Silence de la Mer

In a small town in occupied France in 1941, the
German officer, Werner Von Ebrennac is billeted in
the house of the uncle and his niece. The uncle and
niece refuse to speak to him, but each evening the
officer warms himself by the fire and talks of his
country, his music, and his idealistic views of the
relationship between France and Germany. That is,
until he visits Paris and discovers what is really
going on...

ระหว่าง 18-28 กุมภาพันธ ์ 2565 Dude Movie จะจัดงานสัปดาห์�ภาพยนตรฝ์รั�งเศส หรอื
Dude French Film Week ขึ�นเป�นครั�งแรก! ซึ�งจะจัด 5 สถานที�ในเมืองเชยีงใหม่ ได้แก่ หอ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชยีงใหม่, ประตูท่าแพ, รา้น Inchala, รา้น W8 x viangpha cafe และ
รา้น Barking Jac 

จะมีการจัดฉายภาพยนตรฝ์รั�งเศส 9 เรื�อง และ 1 แอนิเมชั�น : Le Silence de La Mer (1949),
Leon Morin, Priest (1961),  Cleo from 5 to 7 (1962), Pickpocket (1959), L'Argent
(1982), Mr Klein (1975), The Passion of Joan of Arc (1928), the Wages of Fear
(1951), The Girls Without Hands (2016), May Fools (1990). ภาพยนตรที์�นําเสนอเป�น
ส่วนหนึ�งของแคตตาล็อกภาพยนตรข์อง Instifut Français l Cinéma พรอ้มคําบรรยาย
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

Dude French Film Week 

DUDE FRENCH FILM WEEK
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Le Silence de la Mer (1949)

ป� 1941 ณ เมืองเล็กๆแหง่หนึ�งในประเทศ
ฝรั�งเศสที�ถูกปกครองโดยนาซ ี นายทหารหนุ่ม
ชาวเยอรมัน Werner Von Ebrennac ได้พัก
อาศัยอยู่ในบ้านของครอบครวัชาวฝรั�งเศส
ครอบครวัหนึ�งกับชายชราและหลานสาว โดย
เจ้าของบ้านชายชราและหลานสาวปฏิเสธที�จะพูด
คุยกับเขา แต่ทุกเย็นนายทหารหนุ่มจะจุดไฟและ
พูดถึงประเทศของเขา ดนตรทีี�เขาชอบฟ�ง และ
มุมมองในอุดมคติของเขาเกี�ยวกับความ
สัมพันธร์ะหว่างฝรั�งเศสและเยอรมนี จนกระทั�ง
เขาได้ไปเยือนปารสีและค้นพบว่าเกิดอะไรขึ�นจรงิ
ๆ...

Léon Morin, Priest (1961)

ณ เมืองเล็กๆใกล้เทือกเขาแอลป� ประเทศ
ฝรั�งเศส ชว่งสงครามโลกครั�งที� 2 ขณะ
ฝรั�งเศสถูกยืดครองโดยนาซ ี Barny หม้าย
สาวลูกหนึ�ง สามีเชื�อสายยิวถูกฆ่าในสงคราม
เธอจึงพาลูกสาวเข้าพิธศีีลจุ่ม กลายเป�น
คาทอลิกใหร้อดพ้นจากการถูกจับตัว ครั�ง
หนึ�งคิดเล่นๆต้องการยั�วยุบาทหลวงหนุ่ม
Léon Morin แสรง้ไปสารภาพบาป สนทนา
จนถูกคอ ได้รบัการชกัชวนใหพ้บเจอส่วนตัว
นอกเวลาปกติ แต่ทั�งๆที�พวกเขาพูดคุยเรื�อง
ศาสนา แต่หญิงสาวกลับมีความต้องการทาง
เพศรุนแรงสูงขึ�นเรื�อยๆ กระทั�งวันหนึ�งเมื�อ
หลวงพ่อมาหาถึงที�บ้าน...

นักบวช Léon Morin หนุ่มหล่อ ฉลาดและเหน็แก่ผู้อื�น เขาชวนบารน์ี�ไปสนทนาต่อข้างนอกโบสถ์
เกี�ยวกับเรื�องสารภาพบาป เธอเริ�มพบเขาเป�นประจาํและประทับใจในความเข้มแข็งทางศีลธรรมของ
เขา ในขณะที�เขาทําภารกิจเพื�อนําเธอกลับไปสู่เส้นทางที�ถูกต้อง

DUDE FRENCH FILM WEEK
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The Wages of Fear (1953)

ในหมู่บ้านที�ทรุดโทรมหา่งไกลใน
อเมรกิาใต้ ชาย 4 คน 'มารโิอ' ชาย
หนุ่มในเมืองนี�สนิทกับ 'โจ' อดีต
อันธพาลเนื�องด้วยทั�งสองคนเคย
อยู่ในปารสีเหมือนกัน 'บิมบา' หนุ่ม
มาดเข้มซึ�งพ่อของเขาถูกฆ่าโดย
นาซ ีและ 'ลุยจิ' รูมเมทของมารโิอ
ที�รูตั้วว่าป�วยและมีชวีิตอยู่ได้อีกไม่
ถึงป� พวกเขา ได้รบัการว่าจ้างให้
ขนส่งการขนส่งไนโตรกลีเซอรนี
แบบเรง่ด่วนโดยไม่มีอุปกรณ์ที�จะ
ทําใหป้ลอดภัย ชาย 4 คนกับรถ
บรรทุก 2 คันจะต้องนําวัตถุ
อันตรายไปส่งยังบ่อนํ�ามันที�หา่ง
ออกไป 300 ไมล์

ในชว่งเวลายากลําบาก
คนขายเหล้าได้ขาย
ลูกสาวใหกั้บป�ศาจ แต่
ป�ศาจไม่สามารถทําอะไร
เธอได้เพราะความ
บรสิุทธิ�ของเด็กสาว
เธอหนีแต่ต้องแลกกับ
การถูกตัดมือ จนเธอได้
พบกับเทพธดิาแหง่นํ�า
ชาวสวนผู้อ่อนโยน และ
เจ้าชายในปราสาท เพื�อ
พาเธออกเดินทางสู่แสง
สว่าง...

The Girl Without
Hands (2016)

The Passion of Joan of Arc (1928)

หนึ�งในภาพยนตรช์ิ�นเอกแหง่ยุคเงียบ ถ่ายทอดเรื�องราวการต่อสู้
สงคราม ความศรทัธาและการผจญภัยของวีรสตรหีญิงผู้รบับัญชาจาก
พระเจ้าใหป้ลดปล่อยชาวฝรั�งเศสจากไฟสงครามรอ้ยป�

May Fools (1990)

ในเดือนพฤษภาคม ป� 1968
มาดาม Vieuzac เสียชวีิตใน
บ้านของเธอทางตะวันตก
เฉียงใต้ของฝรั�งเศส ซึ�งหา่ง
ไกลขากกรุงปารสี ลูกชาย
ของเธอ Milou ที�อาศัยอยู่
กับแม่มาตลอด ได้เรยีกคน
ที�เหลือในครอบครวัมารว่ม
งานศพ บรรดาลูกๆ และ
หลานๆ มีทั�งยินดีและไม่
พอใจที�จะได้กลับมาพบกัน
อีกครั�ง แต่ "เหตุการณ์"
ประท้วงนัดหยุดงานของคน
ขุดหลุมศพในปารสีบังคับให้
พวกเขาต้องรบีจัดงาน ก่อน
ที�จะไม่สามารถจัดงานศพได้
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Cleo from 5 to 7 (1962)

หนังยุค French New Wave เรื�องสาํคัญของผู้กํากับ อันเยส วารด์า ว่า
ด้วยเรื�องของ เคลโอ สาวสวยในกรุงปารสี ที�กําลังรอฟ�งผลการตรวจโรค
รา้ย เธอใชเ้วลา 90 นาที เดินท่องเมืองและพบเจอผู้คน ทั�งแฟนหนุ่ม
เพื�อน และคนแปลกหน้า

Mr. Klein (1976)

ปารสี เดือนมกราคม ป� 1942 ฝรั�งเศส
ถูกนาซยีึดครอง โรเบิรต์ ไคลน์ ซึ�งดูเหมือน
ไม่ฝ�กใฝ�ฝ�ายใดเป�นพ่อค้างานศิลปะที�มีชื�อ
เสียง ผู้ซึ�งฉวยโอกาสจากชาวยิวฝรั�งเศสที�
ต้องการขายงานศิลปะเพื�อหาเงินเพื�อเดิน
ทางออกนอกประเทศ อยู่มาวันหนึ�ง เขาได้
รบัหนังสือพิมพ์ท้องถิ�นของชาวยิวที�จ่าหน้า
ถึงเขา ทําใหเ้ขาได้รูว้่ามี โรเบิรต์ ไคลน์ อีก
คนที�อาศัยอยู่ในปารสีซึ�งเป�นชาวยิวที�ตํารวจ
ตามหา และพยายามที�จะทําลายชื�อเสียงทาง
สังคมของเขาและทําใหเ้ขาตกเป�นเป�าหมาย
ของการต่อต้านชาวยิวอย่างเป�นทางการ 
 เขารายงานเรื�องนี�กับตํารวจ ซึ�งยังคง
สงสัยว่าเขาอาจรายงานแผนการนี�เพื�อ
ปกป�ดตัวตนที�แท้จรงิของเขาเอง การ
สืบสวนนําเขาไปสู่ทิศทางที�ขัดแย้ง ทางการ
ต้องการใหเ้ขาแสดงหลักฐานว่าเป�นเชื�อสาย
ฝรั�งเศสที�ไม่ใชย่ิว

Pickpocket (1959)

มิเชล หวัขโมยหนุ่ม)ลาด
ปราดเปรื�อง ไปดูแข่งม้า
และขโมยเงินจากผู้ชม เขา
ออกจากสนามแข่งโดย
มั�นใจว่าจะไม่ถูกจับได้ แต่
แล้วจู่ๆ เขาก็ถูกจับ แต่
ตํารวจต้องปล่อยเขา
เพราะหลักฐานไม่เพียงพอ
มิเชลกล่าวว่าการมีเงินสด
ไม่ใชเ่รื�องผิด

เเด็กหนุ่มกําลังจะไป
โรงเรยีน เขาขอเงินค่า
ขนมเพิ�มจากพ่อ อ้างว่า
เขาติดเงินเพื�อนที�
โรงเรยีน แต่พ่อปฏิเสธ
เขาจึงแวะไปขอใหเ้พื�อน
ชว่ย เจ้าหนุ่มหยิบธนบัตร
ปลอมส่งให ้ แล้วเรื�อง
ทั�งหมดก็เริ�มจากตรงนี�...

L'Argent (1982)
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หลังจากสูญเสียแม่ Nassim วัย 16 ป�
ถูกส่งไปอยู่ในการดูแลอุปถัมภ์ของ
มาดาม Cousin ในโครงการเพื�อสังคม
เขาปฏิเสธที�จะเข้าสังคมกับผู้อยู่อาศัย
ระดับล่างคนอื�นๆ เขาสรา้งชวีิตอีกรูป
แบบหนึ�งที�คล้ายกับวัยรุน่ที�ร ํ�ารวยจาก
โรงเรยีนมัธยมในปารสีที�เขาไปเรยีน
ชวีิตที�ขัดแย้งกันทั�งสองของเขา ที�การ
อุปถัมภ์และโรงเรยีนมัธยมจะต้องไม่มี
วันได้พบกัน

De Toutes mes Forces (2016)

IF Cinéma à la carte

Angelle นักวางผังเมืองวัย 30 ป�ที�อาศัยอยู่นอกกรุง
ปารสี เธอมีส่วนเกี�ยวข้องอย่างมากกับการเมือง  เธอไม่
เคยหยุดรณรงค์เพื�อการปฏิวัติ เธอสูญเสียเพื�อน
ครอบครวัและคนรกั หลังจากที�เธอถังแตก เธอย้ายกลับไป
อยู่กับพ่อของเธอที�เป�นอดีตนักเคลื�อนไหวและเป�นคนเดียว
ที�เข้าใจเธอ จนวันหนึ�งเธอยอมไปเจอแม่หลังจากที�ไม่ได้เจอ
และไม่ได้พูดกันมานานหลายป�

Whatever Happened to my Revolution
(2018)

ในแต่ละเดือน IF Cinéma à la Carte นําเสนอภาพยนตรฝ์รั�งเศสออนไลน์ฟรใีหผู้้ชมทุกคนได้ค้นพบ! ธมี
ของการคัดเลือกในเดือนมกราคมคือ Night of Ideas ซึ�งเป�นงานที�อุทิศใหกั้บการแลกเปลี�ยนทางความ
คิด ปรชัญาและกวีนิพนธทั์�วโลก ติดตามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที� facebook.com/lafete.festival !
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ติดต่อ:

ฝ�ายสื�อสาร แผนกวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั�งเศสประจาํประเทศไทย

1/ ชาร์ล็อต โทรเดต์ - จนท.สื�อสารกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม 
อีเมล์: charlotte.trodet@diplomatie.gouv.fr - 02 627 2121

2/ สุจิรา ป�ญญวัฒนะ - จนท.สื�อสารกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม 
อีเมล์: sujira.panyawattana@diplomatie.gouv.fr - 02 627 2124

สาํหรบัข้อมูลเพิ�มเติมของโปรแกรม 'ฤดูหนังฝรั�งเศส' และซื�อบัตรชมภาพยนตร ์โปรด
ติดตามที�เพจเฟสบุ๊ค La Fête  ! 
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