
Festa do Cinema
Francês começa
hoje e leva Paris
a todo o país

Cinema

Jorge Mourinha

Os 15 anos do pacto
de amizade Paris-Lisboa
trazem clássicos e
antestreias recentes à 14.a

mostra de cinema francês
É sob o signo de Paris, a Cidade Luz,
que a 14. a edição da Festa do Cinema
Francês arranca esta noite no Cine-
ma São Jorge, em Lisboa. Coincidin-
do com o 15.° aniversario do Pacto
de Amizade que geminou as capitais
francesa e portuguesa, a mostra de
cinema gaulês organizada pelo Ins-
tituto Francês de Portugal tem hoje
abertura oficial com a projecção de A

Segunda Vida de Camille, comédia in-

terpretada e dirigida por Noémie Lvo-

vsky, com a presença da realizadora.
A Festa receberá amanhã a "ma-

drinha" Agnèsjaoui, que apresen-
tará em antestreia E Viveram Felizes

para sempre? (amanhã, às 21h30, São

Jorge) e dará um concerto com o seu

Quintet Oficial no Lux Frágil (quinta,
17, às 23h).

Pelo meio do habitual programa
de antestreias e de uma "Festinha"

dirigida aos mais miúdos com a pro-
jecção das obras de animação do
aclamado Michel Ocelot, os ciclos
temáticos são este ano uma das com-

ponentes mais fortes da Festa.
Paris no Cinema é o genérico de

um ciclo a ser exibido ao fim das tar-
des no Cinema São Jorge, homenage-
ando uma das cidades mais filmadas
do mundo com obras onde Paris é

personagem de corpo inteiro. 0 ciclo
abre sábado, 12, às 20h30, com o "ti-

ro de partida" da Nouvelle Vague, Os

400 Golpes, de François Truffaut, se-

guindo-se-lhe o filme colectivo Paris

vupar..., com contribuições de Jean-
Luc Godard, Claude Chabrol e Éric
Rohmer, entre outros (domingo, 13,

20h30), PetitàPetit, dejean Rouch
(segunda, 14, 19h30), Encontro, de
André Téchiné (terça, 15, 19h30), Les

Amants dv Pont-Neuf, de Léos Carax

(quarta, 16, 19h30), e o filme colecti-
vo Paris je faime (quinta, 17, 19h30);
a oportunidade de ver alguns destes
filmes em sala é de tal modo rara que
se torna imperdível.

Imperdível igualmente é a redesco-
berta em sala da versão recentemen-
te restaurada de uma das obras mais
lendárias do cinema francês: Hiroxi-
ma Meu Amor, o filme de 1959 que
marcou a estreia na longa-metragem
de Alam Resnais, com argumento da
escritora Marguerite Duras. Realiza-

do pela Cineteca de Bolonha a partir
do negativo original pelo director de

fotografia Renato Berta e sob a super-
visão pessoal de Resnais, o restauro
de Hiroxima Meu Amor foi estreado
em Carmes 2013 e vai ser exibido às

19h30 de domingo, 13, no São Jorge.
A retrospectiva da edição 2013 é

dedicada à obra do documentarista
Claude Lanzmann, autor de Shoah,
decorrendo de 12 a 19 de Outubro na
Cinemateca Portuguesa.

Um ciclo paralelo, Cinema e Lite-

ratura, decorre na Aula Magna da
Universidade de Lisboa (entre hoje
e sábado), no Fórum Cultural do Sei-

xal (12 a 19) e no auditório Charlot,
em Setúbal (22 a 27); entre os filmes
exibidos contam-se 0 Último Ano em

Marienbad, de Alam Resnais, A Prin-
cesa Pele de Burro, de Jacques Demy,

A Cerimónia, de Claude Chabrol, ou
Beau Travail. de Claire Denis.

Como habitualmente, a Festa co-

meça por Lisboa (onde decorre até
dia 20), mas não se fica pela capital.
Estará em simultâneo em Almada (16

a 20), seguindo depois para Coimbra
(22 a 26), Beja (29 de Outubro a 3 de

Novembro), Faro (30 de Outubro a
2 de Novembro) e Guimarães (31 de
Outubro a 2 de Novembro), e termi-
nando no Porto (4 a 10 de Novem-
bro). 0 site oficial em www.festadoci-
nemafrances.com disponibiliza toda
a programação e todos os horários e

pormenores sobre a edição 2013.

Paris no Cinema é
o genérico do ciclo
que homenageia,
em Lisboa,
uma das cidades
mais filmadas
do mundo

A Segunda Vida de Camille,
de Noémie Lvovsky



14.a Festa do Cinema Francês
abre esta noite em Lisboa
FestivaLA edição deste ano tem Agnès Jaoui como madrinha e mostra 19 filmes em
antestreia. Abertura com 'Camille Redouble', de Noémie Lvovsky (São Jorge, 21.00)

EURICO DE BARROS

O ciclo Paris no Cinema, integrado no Pro-

grama Paris-Lisboa, e que apresenta sete fil-
mes rodados na capital francesa entre 1959
e 2013, uma retrospetiva dedicada a Claude
Lanzmann (que virá a Portugal) , a decorrer
na Cinemateca, e um ciclo Cinema e litera-
tura (na Universidade de Lisboa) , para além
da habitual secção de Filmes em Antestreia,
são as principais atrações da 14. a Festa do
Cinema Francês, que abre hoje em Lisboa,
no São Jorge (Sala Manoel de Oliveira,
2 1 .00) , com a exibição de Camille Redouble,
de Noémie Lvovsky. A realizadora estará
presente na sessão.

Aatriz, realizadora, argumentistae canto-
ra Agnès Jaoui é a madrinha da Festa este

ano, vindo mostrar o seu novo filme, EVive-
ram Felizes para Sempre. . . ? (amanhã, 21.30,
São Jorge, Sala Manoel de Oliveira) . Serão
também projetados dois filmes em que é

atriz, É Sempre a Mesma Cantiga, de Alam
Resnais, e Dv VentdansMesMollets, de Carm-

e Tardieu, com base na banda desenhada
da autoria de Raphaêle Moussafir.

Jaoui vai dar também um concerto no
LUXFrágil, no dia 17, às 23.00, com o seu

grupo, El Quintet Oficial, centrado no seu ál-
bum DansMon pPys. É a segunda vez que se

apresenta ao vivo em Lisboa.
Entre os 19 filmes que vão ser exibidos em

antestreia na 14. a Festa do Cinema Francês
contam-se UÉcume desjours, de Michel
Gondry, adaptação do livro homónimo de
Boris Vian; De Bicicleta com Molière, de Phi-
lippe Le Guay; O Último dos Injustos, de

Claude Lanzmann; 5 Caméras Brisées, de
Emad Burnat e Guy Davidi, uma coprodu-
ção Palestina/Israel/França/Holanda, que
esteve nomeado para o Oscar de Melhor Do-
cumentário de Longa-Metragem; Thérèse

Desqueyroux, o derradeiro filme de Claude
Miller, falecido em 2012; Jeune etjolie, de
François Ozon; BertheMorisot, de Caroline
Champetier, diretora de fotografia de reali-
zadores como Godard, Lanzmann, Rivette,
Amos Gitai, Benoit Jacquot, Leos Caraxou
Margarethe von Trotta {Hannah Arendt,
atualmente em cartaz em Portugal; Cherchez

Hortense, de Pascal Bonitzer, ou Grand Cen-
tral, de RebeccaZlotowski. Destes 19 títulos,
nove estarão em competição pelo Prémio
do Público-Groupama Seguros, no valor
de2sooeuros.

A secção O Universo de Animação deste
ano vai incluir uma mostra do realizador Mi-
chel Ocelot, com quatro filmes de sua auto-
ria, um deles em antestreia, Kirikou et les
hommes et lesfemmes.

O filme clássico em cópia restaurada da
Festa2ol3éHiroshima, Meu Amor, deAlain
Resnais, que passa 54 anos depois de ter sido
exibido no Festival de Carmes de 1959. Um
restauro feito em Bolonha, pela mão da Fon-
dation Groupama Gan pour le Cinema e da
Fondation Technicolor pour le Patrimoine,
com a participação da Cinemateca de Bolo-
nha e da Argos Films.

Caroline Champetier, uma das convida-
das deste ano, dará uma masterclass ama-
nhã, às 15.00, no Instituto Francês, com
entrada livre.



'E Viveram Felizes para Sempre...?', de Agnès Jaoui, a madrinha da Festa 2013
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Beja passa também
a ver os filmes da Festa

> A cidade de Beja recebe também este
ano a Festa do Cinema Francês, entre
29 de outubro e 3 de novembro, no
Paxjúlia- Auditório Municipal de
Beja, juntando-se assim às outras
seis. Além de Lisboa (de hoje a dia 20) ,
também Almada (16 a2O), Coimbra
(22 a 26), Faro (30 de outubro a 2 de
novembro), Guimarães (31 de outu-
bro a 4 de novembro) e Porto (4 a 10
de novembro) participam no evento
todos os anos. Recorde-se que o ciclo
Cinema e Literatura, que decorre na
Reitoria da Universidade de Lisboa,
tem extensões ao Seixal e a Setúbal,
mostrando, entre outros, filmes de
Resnais, Demy ou Chabrol.


