
SEIXAL Até ao dia 19 de Outubro, com entrada livre

Ciclo da Festa do Cinema Francês no Fórum
oCiclo0

Ciclo da Festa do Cinema

Francês passa pelo Seixal

e reúne seis filmes que
serão apresentados no Auditório

Municipal do Fórum Cultural do

Seixal, com entrada livre. Todos

comungam do facto de apresen-
tarem histórias baseadas em li-

vros ou em obras cinematográfi-
cas em que o imaginário está

sempre bem presente.
O evento, promovido pelo Ins-

titut Français dv Portugal, tem

como objectivo principal dar a

conhecer os clássicos e produ-

ções recentes do cinema fran-

cês, ao mesmo tempo que apoia

os distribuidores portugueses,
na promoção destas obras e

fortalece a relação entre os dois

países.
A Festa do Cinema Francês

passa por sete cidades, doze sa-

las de cinema, e divide-se em seis

secções, 120 projecções e 46 fil-

mes, dos quais, 19 são exibidos

em antestreia.

A madrinha desta edição é a

actriz, argumentista, realizadora

e cantora Agnés Jaoui, uma das

grandes personalidades do cine-

ma francês. Outro nome forte

desta edição é o do documenta-

rista francês Claude Lanzmann,

que apresentará o seu mais re-

cente documentário "O Último

dos Injustos", sobre o Holocaus-

to e Benjamin Murmelstein, um

judeu que terá colaborado com os

nazis num dos campos de con-

centração. Em contrapartida, ao

documentarista, será dedicada

uma retrospectiva da sua carrei-

ra, com a projecção de alguns dos

seus filmes.

A Festa do Cinema Francês

acolherá ainda a exibição de

uma cópia restaurada de Hiros-

hima Meu Amor (1959), de Alam

Resnais, e um encontro com Ca-

roline Champetier, atriz, realiza-

dora e directora de fotografia

que trabalhou com realizadores

como Godard, Claude Lanzmann

e Jacques Rivette.

Mercê da secção especial Pa-

ris no Cinema, será assim possí-

vel ver alguns dos maiores clás-

sicos do cinema francês. 0 festi-

val consagra também espaço ao

universo da animação.
0 programa paralelo inclui o Ci-

clo Cinema e Literatura, que vai

passar pela Reitoria da Universi-

dade de Lisboa e pelos concelhos

de Setúbal e Seixal.


