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HOMENAGENS E RETROSPECTIVAS
ISABELLE HUPPERT, ABEL FERRARA, ALAIN TANNER, JULIAN SCHNABEL
JOÃO MÁRIO GRILO, JOSÉ VIEIRA, PETER BROOK
TEATRO
BATTLEFIELD, uma peça de Peter Brook e Marie-Hélène Estienne
ENSAIO PARA UMA CARTOGRAFIA, uma peça de Mónica Calle
COLECÇÃO DE AMANTES, um espectáculo de Raquel André
SESSÕES ESPECIAIS
FILMES (Focos Mathieu Amalric, Bette Gordon, Ildikó Enyedi, Jean Douchet, William Friedkin...)
MÚSICA
IMAGES OF THE EAST, um filme de Gidon Kremer e Sandro Kancheli. Participação do escultor sírio Nizar
Ali Badr. Concerto com Gidon Kremer. Debate e leituras sobre a crise dos refugiados.
ALAIN PLANÈS, L’INFINI TURBULENT, um filme de Solrey. Concerto de Alain Planès.
PAUL BOWLES. A MUSICAL PORTRAIT – Música e poemas de Paul Bowles com Irene Herrmann, piano,
Carole Blankenship, soprano, e Mário Redondo, barítono.
STEPHEN KOVACEVICH –  Concerto para piano.
LITERATURA
BASTIAN SCHNEIDER [RADICALMENTE NÃO ORIGINAL], conferência de Enrique Vila-Matas com a
intervenção da artista Dominique Gonzalez-Foerster
DON DELILLO – Leituras pelo autor
RODRIGO REY ROSA – Filmes, leituras e conversa
A REVOLUÇÃO DE 1917 E O DESTINO DOS POETAS RUSSOS – Filmes, leituras e conversa
DIÁRIOS DE SINTRA de W. H. Auden, Christopher Isherwood e Stephen Spender - Leituras
DESCOBERTAS
PRESERVAR A MEMÓRIA DO CINEMA
REDESCOBERTAS
ENCONTRO INTERNACIONAL DE ESCOLAS DE CINEMA
SERVIÇO EDUCATIVO - CINEMA PARA TODAS AS IDADES
MASTERCLASSES POR GRANDES NOMES DO CINEMA
SIMPÓSIO INTERNACIONAL – PODE A ARTE SER AINDA SUBVERSIVA?
ESPAÇOS

LISBON & SINTRA FILM FESTIVAL 2017
O Lisbon & Sintra Film Festival, que se realizará de 17 a 26 de Novembro, reúne um programa eclético que
estabelece uma ponte entre passado e futuro. O LEFFEST aposta, como sempre apostou, na interligação de
propostas culturais diversas - do Cinema à Literatura, passando pela Música, pelo Teatro e pelas Artes Plásticas - e
afirma-se enquanto lugar propício à reflexão e discussão dos temas que marcam a actualidade.
Mais do que uma mostra de filmes, o LEFFEST quer dar ao espectador a possibilidade de confrontar ideias, ter voz
activa, participando das experiências de vida e reflexões de cineastas, pensadores e artistas. Experiências e reflexão
que o LEFFEST propõe no grande ecrã - através de uma programação diversificada que abrange as melhores
produções cinematográficas, consagradas e emergentes - e ao vivo, nas várias manifestações artísticas,
masterclasses, debates e simpósios programados a cada edição.
O Festival garante a melhor selecção de filmes em competição, a projecção de autores fundamentais na história do
Cinema e de jovens cineastas emergentes.
O LEFFEST inova mas mantém o que o define: descobre novos talentos, homenageia personalidades marcantes
através de retrospectivas ou mostras integrais e dá voz aos cineastas raros, os que mantiveram a sua produção
incólume às pressões da indústria cinematográfica; expõe criações de artistas cuja obra está marcadamente
associada ao cinema; abre novos caminhos e públicos à produção cinematográfica portuguesa.
Em 2017, o LEFFEST contará, como desde a sua primeira edição, com a presença de estrelas internacionais nomes célebres no actual panorama do Cinema, das Artes, da Literatura, da Música, do pensamento - que irão
partilhar o seu conhecimento e experiências com o público, através de conferências, masterclasses, workshops,
performances, debates, exposições e espectáculos.
Este ano teremos a utilização de forma activa de espaços como o Centro Cultural Olga Cadaval, o Palácio Nacional
e Jardins de Queluz, o MU.SA - Museu das Artes de Sintra, o Parque e Palácio de Monserrate, os cinemas Medeia
Monumental e Nimas, e o Teatro Nacional D. Maria II, cuja qualidade e polivalência garantem o sucesso deste
evento e permitem ao festival um envolvimento mais próximo com a dinâmica das duas cidades, com os seus
habitantes e aqueles que nos visitam.

JÚRI DA SELECÇÃO OFICIAL

Presidente do Júri
David Cronenberg é um realizador canadiano, aclamado pelos elementos de terror e ficção científica que os seus
filmes integram, explorando de forma vívida as intersecções entre tecnologia, o corpo humano e o desejo
subconsciente.
O seu fascínio pelo cinema levou-o a criar, entre 1966 e 1970, várias curtas e longas-metragens experimentais.
Tendo trabalhado em televisão no início dos anos 70, escreveu e realizou em 1975 o seu primeiro filme com estreia
comercial, Os Parasitas da Morte (1975). Desde então, a obra de Cronenberg, como Scanners e Uma História de
Violência, tem o condão de perturbar, surpreender e desafiar os espectadores. Certos temas literários, adaptados a
partir da obra de William Burroughs, J.G.Ballard ou Patrick McGrath, são igualmente uma fonte de inspiração para o
cineasta.
Com filmes como A Ninhada e Experiência Alucinante, David Cronenberg afirmou-se como o mais provocativo
realizador canadiano. Subsequentemente, Zona de Perigo, A Mosca, Irmãos Inseparáveis e O Festim Nu,
demonstraram não só a sua capacidade de abordar temas dolorosos, mas também de imbuir o seu estilo de uma
dimensão filosófica e de uma intensidade emocional raras. Nos últimos anos, David Cronenberg tem-se dedicado
cada vez mais à escrita, tendo publicado o romance Consumed.
Ersi Sotiropoulos é uma poeta, romancista e autora de contos, cuja
originalidade e modernidade se considera terem “elevado a fasquia
da ficção grega contemporânea”, e é considerada hoje em dia um
dos maiores vultos da cultura grega.
É autora de uma colectânea de poesia, de várias antologias de contos
e novelas e de romances traduzidos e publicados em vários países.
As traduções inglesas dos seus contos foram editadas em inúmeras
publicações literárias, entre as quais a Harvard Review.
Em 2000, Zigzag Through the Bitter-Orange Trees, aclamado como “o
melhor romance grego da década”, foi a primeira obra a receber em
simultâneo o Prémio do Estado Grego para a Literatura e o
proeminente Prémio da Crítica Literária, atribuído pela revista
Diavàzo. Foi posteriormente traduzido para seis línguas. O seu
romance Eva e a antologia de contos Feel Blue, Dress in Red venceram o Prémio da Academia de Atenas para o
melhor romance 2011 e o Prémio Nacional do Livro 2012, respectivamente.
A sua obra mais recente, que narra três dias da vida do jovem poeta grego Konstandinos Kavafis em Paris, recebeu
o Prémio Mediterrâneo 2017. Escreveu também argumentos para cinema e televisão, e é bolseira de vários
institutos e universidades, tais como o International Writing Program da Universidade de Iowa, o Künstlerhaus
Schloss Wiepersdorf e a Universidade de Princeton.

Romancista, autora de contos e dramaturga, Hanan al-Shaykh
é uma das escritoras mais aclamadas do mundo árabe. As suas
obras, traduzidas para diversas línguas, lidam com o papel da
mulher na sociedade, as relações de poder entre ambos os
sexos, e a instituição do casamento.
Nascida em Beirute, em 1945, no seio de uma família islâmica
conservadora, começou a escrever como forma de contornar
as restrições à sua liberdade e a opressão exercida pelo pai e
pelo irmão. Aos dezasseis anos, tinha já ensaios publicados.
Antes de enveredar pela ficção, trabalhou como jornalista em
Beirute. Em 1976, a guerra civil fê-la abandonar o Líbano. Partiu para Londres, onde se estabeleceu de forma
permanente em 1982. A sua projecção internacional teve origem no romance Hikayat Zahrah (The Story of Zahra,
1980), cuja publicação custeou pessoalmente. Uma narrativa inebriante e provocatória sobre uma rapariga
libanesa, durante a guerra civil, que foi banida na maioria dos países árabes.
Para além de desafiar de forma corajosa as noções de sexualidade, obediência e modéstia, Al-Shaykh celebra os
aspectos da cultura árabe que fortalecem a posição da mulher, recusando a sua vitimização. Hikayati sharhun yatul:
riwayah (The Locust and the Bird: My Mother's Story, 2005) é inspirado na história da sua mãe, Kamila, forçada a casar
muito cedo, e que abandonou a família para ir viver com o seu amante, Muhammad. O seu último projecto, de
2011, consistiu numa “re-imaginação” de dezanove contos de As Mil e Uma Noites, adaptados para uma peça de
teatro e para um livro.

Ildikó Enyedi é uma argumentista e realizadora húngara, nascida em
Budapeste no ano de 1955. Estudou Economia e Cinema na
Universidade de Budapeste e em Montpellier. De 1977 até 1985,
pertenceu ao grupo artístico “Indigo”. Depois, trabalhou no Estúdio Béla
Balázs, o único estúdio de cinema independente na Europa de Leste no
período anterior a 1989, bem como no “Estúdio dos Jovens Artistas”. Em
1990, fundou a produtora Three Rabbits Studio. Em paralelo, lecciona
na Universidade de Cinema e Artes Teatrais de Budapeste.
A partir de 1989, depois de um início de carreira como artista visual e
conceptual e da realização de várias curtas-metragens, foi autora de seis
longas-metragens. O seu filme de estreia, O Meu Século XX (1989),
recebeu no Festival de Cannes o prémio Caméra d’Or, que distingue a melhor primeira obra, e foi considerado um
dos doze melhores filmes húngaros de sempre. Posteriormente, foi seleccionada para a secção competitiva do
festival de Veneza em 1995 e 1997, com Büvös vadász (Magic Hunter) e Tamás és Juli, respectivamente, e para a
competição do festival de Locarno (1999), com Simon Mágus, que recebeu uma menção honrosa do prémio Dom
Quixote.
Dezoito anos depois da sua última longa-metragem, Teströl és Lélekröl (On Body and Soul), o seu mais recente
filme, sobre a “incrível ligação entre duas pessoas”, venceu na última edição do Festival de Berlim o Urso de Ouro,
o Prémio FIPRESCI, da Federação Internacional de Críticos de Cinema, e o Prémio do Júri Ecuménico, bem como o
Prémio de Melhor Filme no Festival de Sydney.

Momo Kodama, pianista japonesa, nasceu em Osaka e cresceu
na Europa. Frequentou o Conservatório Nacional Superior de
Música de Paris antes de estudar com grandes mestres como
Murray Perahia, András Schiff, Vera Gornostaeva e Tatiana
Nikolayeva. Em 1991, tornou-se na mais jovem vencedora do
Concurso Internacional ARD em Munique. Foi convidada para
actuar com orquestras de reconhecimento mundial, incluindo a
Filarmónica de Berlim, a Orquestra Sinfónica de Boston, a
Orquestra do Estado da Baviera, a Orquestra Sinfónica de
Tóquio, a Orquestra Sinfónica de Montreal e o Ensemble
Orchestral de Paris.
Momo Kodama participou nos mais prestigiados festivais de música, tais como o Marlboro, Verbier, Chopin,
Festival d’Automne, Enesco, Tivoli ou o MITO SettembreMusica. O seu repertório abarca os períodos clássico e
romântico, bem como obras contemporâneas, nomeadamente dos compositores Toru Takemitsu, Ichiro Nodaïra,
Toshio Hosokawa e Jörg Widmann.
Apaixonada por música de câmara, colabora regularmente com Renaud Capuçon, Steven Isserlis, Xavier Phillips,
Jörg Widmann e com a sua irmã Mari Kodama. Em 2011, o seu projecto Momo Kodama Piano Fantasie, que
interpretou em Tóquio e Quioto, recebeu o Prémio Saji Keizo da Fundação Suntory. Após uma série de álbuns
muitos elogiados de Debussy, Chopin e Messiaen, o seu último disco, La Vallée des Cloches, editado pela ECM,
recebeu críticas extraordinárias no New York Times e nas revistas BBC Music Magazine, Classica e Télérama.

Mónica Calle fundou a companhia de teatro Casa Conveniente em
1992. Virgem Doida, um “monólogo-striptease” feito a partir de
Rimbaud, foi o manifesto fundador que firmou a premissa de um teatro
despojado e assente na palavra, na proximidade, na partilha.
Prossegue a sua reflexão sobre as estéticas de recepção, de que foram
paradigmáticos Rua de Sentido Único (2003) e Lar Doce Lar (2006),
monólogos para dois, e um espectador, respectivamente. Mantendo a
palavra como ponto de partida de toda a construção imagética e cénica,
Mónica Calle abordou autores como Peter Handke, Thomas Bernhard,
Beckett, Pirandello, Tchékhov e Strindberg. Por Recordações de uma
Revolução, no âmbito do Ciclo Heiner Müller, recebeu o Prémio Autores
2012 SPA/RTP na categoria “Teatro – Melhor Espectáculo”.

Como actriz, participou em diversas longas e curtas-metragens, nomeadamente Casa de Lava (1994) de Pedro
Costa, Fado Majeur et Mineur (1994) de Raúl Ruiz, A Costa dos Murmúrios (2004), de Margarida Cardoso, O Filme do
Desassossego (2010), de João Botelho, e Cinzento e Negro (2015), de Luís Filipe Rocha.
Em 2014, a companhia migra do Cais do Sodré para a Zona J de Chelas, onde virá a criar no ano seguinte, com a
associação Filho Único, o “Zona Não Vigiada”, um festival de música que visou criar novos públicos e dinamizar a
periferia da cidade. No Verão passado, estreou Rifar o Meu Coração, um “workshop-espectáculo” que, desafiando os
esquemas convencionais de circulação, envolvia uma semana de ensaios com a população de cada localidade e
outra de apresentações públicas gratuitas. Foi a síntese desse ano de pesquisa “radicalmente site-specific” que
Mónica Calle apresentou em Março deste ano no Teatro Nacional D. Maria II no espectáculo Ensaio para uma
Cartografia, e cuja versão actualizada apresentará nesta edição do Lisbon & Sintra Film Festival.
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Esta secção reúne alguns dos melhores filmes produzidos em 2017. Provenientes de várias cinematografias
distribuídas pelo mundo, os filmes foram escolhidos por um Comité de Selecção internacional, constituído por
especialistas convidados pelo director do Festival. Realizadores e actores estarão presentes nas sessões para
apresentar os seus filmes e conversar com o público.

A CIAMBRA
Realizador: Jonas Carpignano
Elenco: Damiano Amato, Iolanda Amato, Koudous Seihon, Pio Amato
Itália, EUA, França, Alemanha, 2017, 120’
Festivais: Cannes, Quinzena dos Realizadores

Em A Ciambra, uma pequena comunidade cigana na Calábria, Pio Amato está ansioso por crescer. Com 14 anos, bebe, fuma e
é um dos poucos que convive facilmente com as várias facções da região - os italianos locais, os refugiados africanos e os
ciganos da sua comunidade. Quando o seu irmão mais velho, Cosimo, desaparece e as coisas começam a correr mal, Pio é
confrontado com uma decisão impossível que irá provar se está realmente pronto para se tornar num homem.
Jonas Carpignano passou a infância entre Roma e Nova Iorque. Começou a fazer filmes na Wesleyan University, e quando se
formou continuou a trabalhar em rodagens de filmes em Itália e nos EUA. O seu trabalho como realizador foi exibido em todo o
mundo e ganhou prémios em Cannes, Veneza e Sundance.
CALL ME BY YOUR NAME
Realizador: Luca Guadagnino
Elenco: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira
Casar, Esther Garrel
Itália, França, 2016, 132’
Festivais: Berlim, San Sebastián, Toronto, Sundance

Norte de Itália, Verão de 1983. Elio Perlman, de 17 anos, passa os dias na casa de campo dos seus pais, uma mansão do século
XVII, a ouvir música, a nadar e a provocar a sua amiga Marzia. Um dia, chega um doutorando americano, que será o novo
assistente do seu pai. Oliver, tal como Elio, tem ascendência judaica; é também jovem, belo e confiante. De início, Elio
mostra-se frio e distante mas, à medida que o Verão avança, a atracção entre ambos torna-se mais intensa.
Luca Guadagnino nasceu em Palermo em 1971. Enquanto realizador e produtor, fez mais de 20 filmes, entre curtas e
longas-metragens e documentários. Ganhou projecção internacional com Io sono l’amore (Eu Sou o Amor), premiado em 2009
no Festival de Veneza e nomeado para um Globo de Ouro. Actualmente, trabalha numa adaptação de Suspiria, o filme de culto
de Dario Argento.

COCOTE
Realizador: Nelson Carlo de Los Santos
Elenco: Vicente Santos, Judith Rodríguez, Yuberbi de la Rosa, Pedro Sierra
República Dominicana, Argentina, Alemanha, 2017, 106’
Prémio Melhor Filme da secção Signs of Life no Festival de Locarno
Festivais:  San Sebastián

Alberto, um jardineiro evangélico, regressa à sua terra natal para estar presente no funeral do pai, assassinado por um homem
poderoso da região. Para chorar a sua morte, é forçado a participar em ritos religiosos que são contrários às suas crenças e à
sua vontade.
Nelson Carlo de Los Santos estudou cinema em Buenos Aires e mais tarde no Edinburgh College of Art onde começou a fazer
obras experimentais. Durante este período, realizou um documentário observacional que foi mostrado em vários festivais nos
Estados Unidos, Europa e América Latina. A sua tese, uma longa-metragem ensaística - Santa Teresa y otras historias (2015),
teve a sua estreia mundial no FID Marseille.

GEU-HU (THE DAY AFTER)
Realizador: Hong Sangsoo
Elenco: Kwon Haehyo, Kim Minhee, Kim Saebyuk, Cho Yunhee, Ki Jubong,
Park Yeaju
Coreia do Sul, 2017, 92’
Festivais: Em Competição - Longas-metragens, Festival de Cannes

Bongwan, gerente de uma pequena editora, está a recuperar do caso que teve com Changsook, a sua jovem, atraente (e agora
ex-)funcionária. Areum (a sublime Kim Minhee, musa dos últimos filmes de Hong) vem ocupar o cargo de Changsook,
ignorando o sucedido e indefesa face à fúria cega da mulher de Bongwan.
Hong Sangsoo é um dos mais aclamados realizadores sul-coreanos da actualidade. Ao longo dos dezassete filmes que
escreveu e realizou, serve-se de uma arquitectura complexa e ordenada na representação das suas personagens, sob uma
superfície de circunstâncias aparentemente espontâneas.
HOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES
Realizador: John Cameron Mitchell
Elenco: Alex Sharp, Elle Fanning, Nicole Kidman, Ruth Wilson, Matt Lucas
Reino Unido, EUA, 2017, 102’
Festivais: Selecção Oficial, Festival de Cannes

Uma história sobre o nascimento do punk, a exuberância do primeiro amor, e o maior mistério do universo: como falar com
raparigas numa festa.
Nascido em El Paso no Texas, em 1963, John Cameron Mitchell trabalhou como actor para cinema, televisão e teatro. O seu
musical neo-glam-pós-punk-rock Hedwig and the Angry Inch foi desenvolvido com o músico Stephen Trask. Mitchell foi fundador
do New York Drama Department Theater Company, com o qual produziu Kingdom of Earth de Tennessee Williams.

LA LIBERTAD DEL DIABLO (DEVIL’S FREEDOM)
Realizador: Everardo González
México, 2017, 74’
Prémio da Amnistia Internacional, Festival de Berlim
Festivais: Guadalajara

Um documentário psicológico que aborda algumas das formas que o fenómeno de violência associada ao narcotráfico
assumiu no inconsciente da sociedade mexicana. Histórias de infância, a aparição dos primeiros medos nocturnos, e os
pesadelos que tantos corpos deixaram em quem, de alguma forma, convive com essas ausências, ou em quem as causou.
Realizador, produtor e director de fotografia mexicano, Everardo González é uma das vozes mais importantes do documentário
latino-americano. Os seus filmes foram exibidos em festivais como o International Documentary Filmfestival Amsterdam, bem
como em Toulouse, Locarno, Montréal, Sarajevo, Guadalajara e Morelia.

LERD (A MAN OF INTEGRITY)
Realizador: Mohammad Rasoulof
Elenco: Reza Akhlaghi Rad, Soudabeh Beizaee
Irão, 2017, 117’
Festivais: Sydney, Karlovy Vary, Jerusalém e New Horizons
Prémio Un Certain Regard, Cannes

Reza leva uma vida simples com a mulher e o filho numa aldeia remota no norte do Irão. Ali perto, uma empresa privada com
associações ao governo e às autoridades locais assumiu o controlo de quase todos os aspectos da vida da região. Sob pressão,
os agricultores locais tornam-se eles próprios parte de uma rede maior de corrupção.
Mohammad Rasoulof (1973, Irão) é um cineasta independente. Estudou Sociologia na Universidade de Shiraz e Montagem no
Instituto Superior Sooreh em Teerão. Realizou seis curtas-metragens entre 1991 e 1999. Em 2010 foi condenado pelo governo
iraniano a seis anos de prisão pelo crime de “associação e propaganda contra o regime”. A sentença foi mais tarde reduzida a
uma pena condicional e à proibição de fazer filmes.

LES GARDIENNES (THE GUARDIANS)
Realizador: Xavier Beauvois
Elenco: Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry, Cyril Descours
França, 2016, 100’
Festivais: Toronto e Londres

1915. Os homens estão na frente de batalha e as mulheres têm de assumir o controlo das quintas. Incansáveis, as suas vidas
pautam-se pelo trabalho árduo e pelas raras visitas dos homens de licença. Hortense, a mais velha, contrata uma jovem
assistente do Estado, Francine, que acredita ter finalmente encontrado uma família.
Xavier Beauvois trabalhou como assistente de realização de André Téchiné e de Manoel de Oliveira antes de realizar os seus
próprios filmes, como N’oublie pas que tu vas mourir (Prémio do Júri em Cannes, em 1995), Dos Homens e dos Deuses (Grand Prix
em Cannes em 2010 e Prémio César 2011 para o melhor filme) e O Preço da Fama  (2014).

LUCKY
Realizador: John Carroll Lynch
Elenco: Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston, Ed Begley Jr.
USA, 2017, 88’
Festivais: SXSW - South by Southwest, Locarno

Lucky segue o percurso espiritual de um ateu de noventa anos, e os personagens peculiares que habitam a sua cidade desértica
e perdida. Tendo sobrevivido a todos os seus contemporâneos, o nosso herói, fervorosamente independente, dá por si à beira
do precipício da vida, atirado para uma viagem de autodescoberta rumo ao que é, tantas vezes, inatingível: a iluminação.
Como actor, a carreira de John Carroll Lynch caracteriza-se pela ampla diversidade de papéis, tendo sido dirigido, entre outros,
por Clint Eastwood, Martin Scorsese ou David Fincher. Lucky, dedicado ao prolífico actor Harry Dean Stanton, marca a sua
estreia na realização.

ŠERKŠNAS (FROST)
Realizador: Sharunas Bartas
Elenco: Andrzej Chyra, Lyja Maknaviciute, Mantas Janciauskas, Vanessa
Paradis
Lituânia, França, Ucrânia, Polónia, 2017, 132’
Festivais: Cannes e Locarno

Rokas e Inga, um jovem casal lituano, voluntaria-se para conduzir uma carrinha de ajuda humanitária para a Ucrânia. Uma
mudança de planos deixa-os abandonados a si mesmos. Atravessam o vasto território coberto de neve da região de Donbass,
à procura de aliados e de abrigo num mundo afectado pela guerra.
Nascido em 1964, em Siauliau, Lituânia, Sharunas Bartas formou-se no célebre Instituto VGIK, em Moscovo. Em 1989, fundou o
Studija Kinema, o primeiro estúdio independente na Lituânia. O seu trabalho foi desde cedo muito bem recebido pela crítica. Os
seus filmes Três Dias, Corredor, Few of Us, Peace to Us in Our Dreams construíram uma estética rara e delicada que se prolonga
nesta sua nona longa-metragem, Frost.
TESNOTA (CLOSENESS)
Realizador: Kantemir Balagov
Elenco: Darya Zhovner, Olga Dragunova, Artem Tsypin, Nazir Zhukov
Rússia, 2017, 118’
Prémio FIPRESCI, secção Un Certain Regard, Festival de Cannes
Prémio Young Critics’ Award, Festival de Tarkovsky
Festivais: San Sebastián e Munique

1998, Nalchik, Cáucaso Norte, Rússia, Ilana, de 24 anos, trabalha na oficina do pai para ajudar a pagar as contas. No noivado do
irmão mais novo, o jovem casal é raptado, e é entregue um pedido de resgate. Nesta isolada e unida comunidade judaica,
envolver a polícia está fora de questão. Como irão conseguir juntar o dinheiro necessário para salvar David?.
Kantemir Balagov (Nalchik, 1991) completou em 2015 os seus estudos em Realização sob a direcção de Alexander Sokurov na
Universidade de Kabardino-Balkaria. Até à data, realizou as curtas-metragens Molodoï echtchio (Still Young, 2013) e Pervyjja (First
I, 2015) e o documentário Andyukha (2014). Tesnota, a sua primeira longa-metragem, foi apresentada na secção Un Certain
Regard do Festival de Cannes, onde recebeu o prémio FIPRESCI.

VERÃO DANADO
Realizador: Pedro Cabeleira
Elenco: Pedro Marujo, Ana Valentim, Lia Carvalho, Daniel Viana
Portugal, 2017, 128’
Menção Especial - Secção Cineastas do Presente, Festival de Locarno

O Verão de Chico começa na terra, ao pé dos avós, debaixo dos limoeiros, no escape da atmosfera da infância. Mas o seu lugar
agora é na capital, onde terminou o curso e para onde parte à procura de emprego. Pertence a uma geração sem expectativas,
à qual a idade adulta começa às portas do nada. São as noites lisboetas, com os seus amores e desamores, que o amparam
com um hedonismo psicadélico, onde a angústia em combustão forma euforia, e depois liberdade.
Pedro Cabeleira (Portugal, 1992) licenciou-se em 2013 pela Escola Superior de Teatro e Cinema, com especialização em
Realização. Realizou a curta-metragem Estranhamento (selecção oficial do Fantasporto 2014) e Nós Somos Gomes Pipa. É
co-fundador da VIDEOLOTION, uma produtora baseada em Lisboa. Verão Danado é a sua primeira longa-metragem.
WESTERN
Realizador: Valeska Grisebach
Elenco: Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek, Syuleyman Alilov Letifov
Alemanha, Áustria, Bulgária, 2017, 120’
Festivais: Un Certain Regard, Cannes

Um grupo de trabalhadores alemães da construção civil começa um trabalho difícil numa zona rural da Bulgária. A terra
estrangeira desperta o sentido aventureiro dos homens, mas também os confronta com os seus próprios preconceitos e
desconfianças, acentuados pela barreira linguística e pelas diferenças culturais.
Valeska Grisebach estudou na Academia de Cinema de Viena. O seu filme de final de curso, Be My Star recebeu o Prémio da
Crítica no Festival de Toronto, bem como o Grande Prémio do Júri no Festival de Turim. A sua segunda longa-metragem,
Longing, estreou na Competição da Berlinale, e recebeu vários prémios noutros festivais.

SELECÇÃO OFICIAL – FORA DE COMPETIÇÃO

A Selecção Oficial - Fora de Competição exibe os novos filmes dos mais reconhecidos autores internacionais, e dá
ao público a possibilidade de conhecer em primeira mão os filmes mais aguardados da próxima temporada e a
descoberta de grandes obras ainda sem estreia marcada.

A HORA MAIS NEGRA
Realizador: Joe Wright
Elenco: Gary Oldman, Lily James, Ben Mendelsohn
UK, 2017, 125’
Festivais: Toronto

Com a Grã-Bretanha à beira de perder a guerra para a Alemanha, Winston Churchill sofre pressão para fazer um acordo com
Hitler para estabelecer o estado como parte do território do Terceiro Reich, mas resiste à pressão.
Joe Wright é um realizador e produtor britânico aclamado pela sua visão nos filmes de época Expiação e Orgulho e Preconceito,
ambos revisitaçóes de obras literárias. Também assinou o thriller de ação Hanna (2011), a adaptação Anna Karenina (2012) e
Pan (2015) sobre a célebre figura do imaginário infantil. Vencedor de três prêmios BAFTA e uma nomeação para o Globo de
Ouro.

A PRAYER BEFORE DAWN
Realizador: Jean-Stéphane Sauvaire
Elenco: Joe Cole, Billy Moore, Vithaya Pansringarm, Pornchanok Mabklang
Reino Unido, Tailândia, 2017, 116’
Festivais: Cannes

A Prayer Before Dawn baseia-se na autobiografia de Billy Moore, um jovem britânico detido na Tailândia e enviado para uma
das prisões mais violentas do país. Determinado em sobreviver, Billy torna-se aprendiz da arte marcial Muay Thai. Nesse
percurso, é adoptado por uma comunidade que irá guiá-lo na sua inacreditável jornada em busca da redenção.
Jean-Stéphane Sauvaire é um realizador francês que vive e trabalha em Nova Iorque. O seu filme Johnny Mad Dog (2008),
sobre crianças-soldado na Libéria, ganhou o Grand Prix no Festival 2morrow, de Moscovo e foi referido por vários meios de
comunicação, incluindo o The Guardian, o The Independent, e a Time Out. As suas outras obras incluem as curtas-metragens
Matalo! e La Mule, e os documentários Carlitos Medellín e A Dios.

BARBARA
Realizador: Mathieu Amalric
Elenco: Jeanne Balibar, Mathieu Amalric
França, 2017, 97’
Prémio para a Poesia no Cinema - Un Certain Regard, Festival de Cannes

Uma actriz interpreta Barbara, a rodagem irá começar em breve. Brigitte trabalha sobre a sua personagem, a voz, as canções,
as partituras, os gestos, o tricô, as cenas para aprender, tudo corre, avança, cresce, invade-a. O realizador também trabalha,
com os seus encontros, com os arquivos, a música, deixa-se submergir, invadir como ela, por ela. Mas por quem? A actriz ou
Bárbara?
Actor e realizador francês, Mathieu Amalric (1965) já trabalhou com realizadores como Arnaud Desplechin, Olivier Assayas,
André Téchiné, Benoît Jacquot, Steven Spielberg, Julian Schnabel e Sofia Coppola. Enquanto realizador fez cerca de 20 filmes e
curtas-metragens, incluindo Tournée  e La Chambre Bleue.

BOOM FOR REAL: THE LATE TEENAGE YEARS OF JEAN-MICHEL
BASQUIAT
Realizador: Sara Driver
Elenco: Alexis Adler, Carlo McCormick, Lee Quiñones, Luc Sante, Jim
Jarmusch
EUA, 2017, 79’
Festivais: Toronto, Nova Iorque

Os anos anteriores à fama do célebre artista americano Jean-Michel Basquiat, e a forma como a cidade de Nova Iorque, os
seus habitantes, e as mutações da cultura artística de finais da década de 1970 e inícios da de 1980 moldaram a sua visão.
Sara Driver é uma realizadora independente norte-americana. Fez parte da vaga criativa surgida na baixa de Manhattan no final
dos anos 70. A sua carreira começou com a produção de dois filmes de Jim Jarmusch, Permanent Vacation e Stranger Than
Paradise, nos quais também participou como actriz. Em 1981 realizou o primeiro filme, You Are Not I, baseado num conto de
Paul Bowles. Realizou ainda Sleepwalk e When Pigs Fly. A sua obra foi exibida no LEFFEST ’15.

DER HAUPTMANN (THE CAPTAIN)
Realizador: Robert Schwentke
Elenco: Max Hubacher, Milan Peschel, Frederick Lau, Alexander Fehling
Alemanha, França, Polónia, 2017, 118’
Festivais: Toronto e San Sebastián

1945. Os Aliados forçam a retirada do exército Nazi. O que aconteceria se um desertor do exército alemão roubasse a
identidade de um capitão e convencesse vários soldados a juntar-se a ele numa “missão especial”? A Caça começa.
Nascido na Alemanha, onde assinou as suas primeiras longas-metragens, Robert Schwentke estabeleceu-se posteriormente
nos Estados Unidos, onde realizou os filmes Pânico a Bordo (2005), Red: Perigosos (2010), nomeado para os Globos de Ouro,
R.I.P.D.: Agentes do Outro Mundo (2013) e, mais recentemente, Insurgente (2015) e Convergente (2016), episódios da Série
Divergente.

FIRST REFORMED
Realizador: Paul Schrader
Elenco: Ethan Hawke, Amanda Seyfried, Cedric Kyle, Victoria Hill, Philip Ettinger
EUA, 2017, 112’
Festivais: Venice e Toronto

Atormentado pela perda do filho, que incentivou a alistar-se no exército americano, um ex-capelão militar (Ethan Hawke)
debate-se com a sua fé quando uma mulher grávida (Amanda Seyfried) e o seu marido, um ambientalista radical, o procuram
para se aconselharem.
Paul Schrader chegou tarde ao cinema mas depressa recuperou o tempo perdido. Após concluir a licenciatura em Teologia,
começa a estudar cinema na UCLA. Schrader escreveu sobre cinema durante alguns anos antes de se tornar argumentista em
1974 com Yakuza e de se estrear na realização em 1978 com Blue Collar. Como argumentista, é conhecido pelas colaborações
frequentes com Scorsese. Juntos criaram o retrato inesquecível de um taxista em Manhattan que se perde no mundo da
violência em Taxi Driver e o pugilista autodestrutivo Jake LaMotta em O Touro Enraivecido.

I LOVE YOU, DADDY
Realizador: Louis C.K.
Elenco: Louis C.K., Chloë Grace Moretz, John Malkovich, Rose Byrne
EUA, 2017, 123’

I Love You, Daddy segue o género do habitual humor mordaz das séries de Louis C.K.. Acompanha Glen, um argumentista
televisivo nova-iorquino – interpretado pelo próprio Louis C.K. - e a sua filha (Chloë Grace Moretz). Quando a filha desenvolve
uma paixoneta por um realizador que Glen sempre admirou (John Malkovich), surgem os incontornáveis conflitos.
Louis C.K. é um comediante e actor norte-americano, nascido em 1967. Como actor, destacou-se pelos papéis secundários em
filmes como Blue Jasmine (2013) e Trumbo (2015). Louis foi argumentista de vários programas televisivos de sucesso antes de o
seu enorme êxito como comediante lhe abrir caminho para as séries Louie (2010-2015), e Horace and Pete (2016), escritas e
realizadas por si.
IT COMES AT NIGHT
Realizador: Trey Edward Shults
Elenco: Carmen Ejogo, Chase Joliet, Christopher Abbott, David Pendleton
EUA, 2017, 91’

Um homem descobre que o mal que persegue a sua casa pode ser apenas um prelúdio do que está lá dentro. Seguro dentro
de uma casa desolada, enquanto uma ameaça sobrenatural aterroriza o mundo, a ténue ordem doméstica que estabeleceu
com a esposa e o filho é posta em causa com a chegada de uma família desesperada a pedir refúgio. Apesar das melhores
intenções por parte de ambas as famílias, a paranóia e desconfiança tomam lugar.
Trey Edward Shults nasceu em Houston, Texas, em 1988. A sua curta-metragem, Krisha, estreou no festival SXSW em 2014 na
categoria Narrativas Curtas, onde ganhou o Reconhecimento Especial do Júri pela sua fotografia. Em 2014, completou a versão
longa do mesmo filme, que no ano seguinte ganhou o Grand Jury Prize e o Audience Awards no festival SXSW e estreou
também em Cannes na Semaine de la Critique.
LAST FLAG FLYING

Realizador: Richard Linklater
Elenco: Bryan Cranston, Laurence Fishburne, Steve Carrell
EUA, 2017, 124’
Festivais: Nova Iorque

Trinta anos depois de ter servido no Vietname, Larry “Doc” Shepherd reúne-se com os seus antigos colegas, os ex-fuzileiros
Sal Nealon e o reverendo Richard Mueller, para enterrar o seu filho, um jovem da Marinha morto na Guerra do Iraque.
Richard Linklater nasceu em Houston, Texas, em Julho de 1960. Linklater começou por fazer filmes de baixo orçamento. É
particularmente conhecido pela sua trilogia Antes do Amanhecer (1995), Antes do Anoitecer (2004) e Antes da Meia-Noite (2013).
Mais recentemente, realizou Boyhood: Momentos de Uma Vida (2014), considerado um dos melhores filmes da década.

MEKTOUB, MY LOVE: CANTO UNO
Realizador: Abdellatif Kechiche
Elenco: Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche, Lou Luttiau
França, Itália, Tunísia, 2017, 180’
Festivais: Veneza

Amin, um aspirante a argumentista a viver em Paris, regressa a casa para passar o Verão, numa aldeia de pescadores no sul de
França. Com o seu primo Tony e a sua melhor amiga Ophélie, divide o tempo entre o restaurante tunisino dos pais, os cafés da
localidade e as praias frequentadas pelas raparigas.
Abdellatif Kechiche é um argumentista, actor e realizador francês de origem tunisina. Os seus filmes A Esquiva e O Segredo de
um Cuscuz, vencedores de inúmeros prémios César e FIPRESCI, garantiram-lhe o reconhecimento internacional. Em 2013, o seu
filme mais corajoso e também o mais polémico até então - A Vida de Adèle - recebeu a Palma de Ouro do Festival de Cannes.

MOLLY’S GAME
Realizador: Aaron Sorkin
Elenco: Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Chris O'Dowd, Michael
Cera, Jeremy Strong, Bill Camp, Brian d'Arcy James, Graham Greene
EUA, 2017, 140’

Molly’s Game baseia-se na história verídica de Molly Bloom, uma esquiadora olímpica que foi proprietária, durante uma
década, dos jogos de póquer mais exclusivos do mundo, até ser presa pelo FBI. Entre os seus jogadores contavam-se estrelas
de Hollywood, desportistas famosos, magnatas e, sem o seu conhecimento, a máfia russa. O seu único aliado era o seu
advogado de defesa, Charlie Jaffey, que percebeu que havia nela muito mais do que aquilo que os tablóides mostravam.
Vencedor de um Óscar pelo argumento adaptado de A Rede Social (2010) e responsável pelos guiões de filmes como Steve Jobs
(2015), Moneyball - Jogada de Risco (2011) e Jogos de Poder (2007), Aaron Sorkin assina agora o argumento e realização de Molly's
Game, uma adaptação da autobiografia de Molly Bloom.

O AMANTE DE UM DIA
Realizador: Philippe Garrel
Elenco: Eric Caravaca, Esther Garrel, Louise Chevillotte
França, 2017, 76’
Festivais: Quinzena dos Realizadores, Cannes

Esta é a história de um pai, a sua filha de 23 anos, que volta para casa depois de terminar um relacionamento, e a sua nova
namorada, que também tem 23 anos e vive com ele.
Philippe Garrel é um realizador e actor francês. Recebeu o Prémio Jean Vigo por L’Enfant secret em 1982. Recebeu duas vezes o
Leão de Prata em Veneza para Melhor Realização, com J'entends plus la guitare e em 2005 com Os Amantes Regulares, pelo qual
também recebeu o Prémio Louis-Delluc.

O ESPÍRITO DA FESTA
Realizador: Olivier Nakache, Eric Toledano
Elenco: Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Vincent
Macaigne
França, 2017, 115’
Festivais: Toronto

Uma festa de noivado frenética realizada num palácio francês do século XVII é posta em prática com a ajuda dos empregados
nos bastidores.
Argumentistas, realizadores e amigos de infância, Eric Toledano e Olivier Nakache trabalham como equipa desde os seus
primeiros passos no mundo do cinema, em meados dos anos 90. O duo é mais conhecido pelo seu filme Amigos Improváveis. O
filme é o exemplo perfeito do melhor que os realizadores fazem, abordam assuntos complexos através do humor e de
narrativas e diálogos dinâmicos.
O QUADRADO
Realizador: Ruben Östlund
Elenco: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary, Linda
Anborg
Suécia, Alemanha, França, Dinamarca, 2017, 150’
Vencedor da Palma de Ouro, Festival de Cannes
Selecção Oficial, Festival de Cannes

Christian é o respeitado curador de um museu de arte contemporânea. A sua próxima exposição, “O Quadrado”, é uma
instalação que pretende evocar o altruísmo em quem a vê. Mas uma campanha inesperada para a exposição gera uma reacção
inflamada e lança Christian, bem como o próprio museu, numa crise existencial.
Ruben Östlund é um realizador sueco, autor da curta-metragem Incident by a Bank (Urso de Ouro em Berlim), Play (Prémio
Coup de Coeur na Quinzena dos Realizadores em 2011) e de Força Maior, a sua quarta longa-metragem, nomeada para Globo de
Ouro de Melhor Filme Estrangeiro e vencedora do Prémio do Júri na secção Un Certain Regard em Cannes, em 2014.

RODA GIGANTE

Realizador: Woody Allen
Elenco: Kate Winslet, Juno Temple, Justin Timberlake
EUA, 2017, 101’
Festivais: Nova Iorque

Wonder Wheel relata a história de quatro personagens no parque de diversões de Coney Island: Ginny, uma ex-actriz
melancólica que trabalha como empregada de mesa; Humpty, o operador de carrosséis e marido de Ginny; Mickey, um jovem
nadador-salvador que sonha ser dramaturgo; e Carolina, filha de Humpty, obrigada a esconder-se de mafiosos.
Woody Allen, actor, realizador, argumentista e dramaturgo, redefiniu a comédia no cinema durante os anos 70, imbuindo-a de
sofisticação e complexidade. Extraindo uma visão universal das tradições do humor Yiddish, estabeleceu-se tanto como um
indivíduo cómico como um autor do cinema americano, escrevendo e realizando filmes que quebraram as convenções
narrativas estabelecidas.
TESTRÖL ÉS IÉLEKRÖL (ON BODY AND SOUL)
Realizador: Ildikó Enyedi
Elenco: Alexandra Borbély, Géza Mocsányi, Réka Tenki, Zoltán Schneider
Hungria, 2017, 116’
Urso de Ouro / Prémio FIPRESCI / Prémio do Júri Ecuménico, Festival de
Berlim
Prémio Filme de Sydney, Festival de Sydney

Duas pessoas introvertidas descobrem, por mero acaso, que partilham o mesmo sonho todas as noites. Ficam confusos,
incrédulos e um pouco assustados. Aceitando, hesitantes, esta estranha coincidência, tentam recriar o sonho à luz do dia.
Ildikó Enyedi é uma argumentista e realizadora húngara. Desde 1989, depois de um início de carreira como artista visual e
conceptual e da realização de várias curtas-metragens, foi autora de seis longas-metragens. O seu filme de estreia, O Meu
Século XX (1989), recebeu no Festival de Cannes o Caméra d’Or e foi considerado um dos doze melhores filmes húngaros de
sempre. Dezoito anos depois da sua última longa-metragem, realiza Teströl és lélekröl (On Body and Soul).

TRÊS CARTAZES À BEIRA DA ESTRADA
Realizador: Martin McDonagh
Elenco: Abbie Cornish, Caleb Landry Jones, Clarke Peters, Frances
McDormand
EUA, 2017, 115’
Festivais: Veneza e Toronto

Uma mãe desesperada (Frances McDormand) confronta a polícia local (Woody Harrelson e Sam Rockwell) como forma de
chamar a atenção para o atraso na investigação do homicídio da sua filha.
Martin McDonagh é um dramaturgo irlandês cuja primeira peça The Beauty Queen of Leenane venceu o Prémio George Devine
em 1996. Desde então escreveu inúmeras peças e filmes de sucesso, tendo arrecadado vários prémios, incluindo o Óscar de
Melhor Curta Metragem com o filme Six Shooter (2005). O filme Em Bruges (2008) foi nomeado para um Óscar e ganhou um
BAFTA para Melhor Argumento Original.

PRÉMIOS
PRÉMIO MELHOR FILME LEFFEST “JAEGER-LECOULTRE”

Distingue o filme do concurso da selecção oficial que o júri considere que “mais se destacou por acrescentar algo de inovador à
linguagem cinematográfica”. O vencedor receberá um relógio Jaeger-LeCoultre com uma gravação feita para o LEFFEST.

PRÉMIO ESPECIAL DO JÚRI “JOÃO BÉNARD DA COSTA”

Distingue as apostas artísticas mais arrojadas da Selecção Oficial – Em Competição.

PRÉMIO REVELAÇÃO TAP

Premeia o filme, realizador ou actor que o júri da Selecção Oficial considere ter-se destacado enquanto revelação.

PRÉMIO PARA A MELHOR CURTA-METRAGEM

Tem por finalidade distinguir e estimular os mais jovens cineastas provenientes de escolas de cinema, com filmes a concurso na
secção Encontro Internacional de Escolas.

PRÉMIO DO PÚBLICO NOS

Atribuído pelo público aos filmes da Selecção Oficial – Em Competição e Fora de Competição, excepto Boom for Real e On Body
and Soul.

HOMENAGENS E RETROSPECTIVAS
Parte da programação do LEFFEST é dedicada à redescoberta e à celebração de alguns dos grandes autores da
história do cinema. Figuras que, pelo seu contributo na Cultura e na Artes, merecem e justificam uma reflexão
sobre a sua obra.

ISABELLE HUPPERT

Um dos focos principais da 11ª edição do LEFFEST – Lisbon & Sintra Film Festival é a homenagem dedicada a
Isabelle Huppert, uma das melhores actrizes do mundo, composta por uma grande retrospectiva dos seus filmes,
que incluirá alguns títulos ainda não estreados em Portugal e pela exposição Isabelle Huppert: Woman of Many
Faces, a inaugurar no MU.SA – Museu das Artes de Sintra, no dia 18 de Novembro.
Isabelle Huppert: Woman of Many Faces reúne mais de cem fotografias, retratos-vídeo e vídeo-instalação da
autoria de vários artistas, de diversas gerações e países, entre eles, Henri Cartier-Bresson, Nan Goldin, Robert
Frank, Helmut Newton, Hiroshi Sugimoto, Robert Wilson, Antoine d’Agata, Raymond Depardon, Robert
Doisneau, Josef Koudelka, Annie Leibovitz e Herb Ritts.
Os exigentes, densos e audazes desempenhos de Isabelle Huppert, tanto no cinema como no teatro,
reflectem-se nesta diversificada colecção de retratos, que celebram uma prolífica e premiada carreira, que teve
um reconhecimento crítico e de público sem par na temporada passada, com os inúmeros prémios pelo seu papel
em Elle de Paul Verhoeven e com o Molière de Honra 2017, o grande prémio do teatro francês.

Filmes a exibir
La Caméra de Claire (2017), de Hong Sang-soo
Ela (2016), de Paul Verhoeven
O Que Está Por Vir (2016), de Mia Hansen-Love
Souvenir (2016), de Bavo Defurne
Noutro País (2012), de Hong Sang-Soo
Cativos (2011), de Brillante Mendoza
Eu Não Sou a Tua Princesa (2011)Eva Ionesco
Home - Lar Doce Lar (2008), de Ursula Meier
Gabrielle (2005), de Patrice Chéreau
Minha Mãe (2004), de Christophe Honoré
A Pianista (2001), de Michael Haneke
Duas (2001), de Werner Schroeter
Merci Pour le Chocolat (2000), de Claude Chabrol
Comédie de l'innocence (1999), de Raúl Ruiz
Saint-Cyr (1999), de Patricia Mazuy
A Vida Moderna (1999), de Laurence Ferreira Barbosa
A Cerimónia (1995), de Claude Chabrol
Malina (1990), de Werner Schroeter
Uma Questão de Mulheres (1988), de Claude Chabrol
As Portas do Céu (1980), de Michael Cimino
Loulou (1980), de Maurice Pialat
Salve-se Quem Puder (1979), de Jean-Luc Godard
As Irmãs Bronte (1978), de André Téchiné
Violette Nozière (1977), de Claude Chabrol
Uma Rapariga Frágil (1976), de Claude Goretta

ABEL FERRARA

Referência fundamental do cinema independente americano, Abel Ferrara, conhecido pelos filmes violentos e
controversos, que abordam o lado mais negro de Nova Iorque, torna-se um realizador de culto com The Driller
Killer (1976), um slasher urbano sobre um assassino em série. King of New York/O Rei de Nova Iorque (1990) e Bad
Lieutenant/Polícia Sem Lei (1992) estão entre os seus trabalhos mais aclamados. Em 2011 estreou 4:44 – Last Day
On Earth, um ensaio apocalíptico vivido num apartamento nova-iorquino. Pasolini , a sua última longa-metragem
de ficção, narra os últimos dias do realizador italiano Pier Paolo Pasolini, interpretado por Willem Dafoe.
Recentemente, Ferrara realizou dois documentários; o mais recente, Piazza Vittorio, sobre um bairro multicultural
da cidade de Roma, teve estreia mundial na Mostra de Cinema de Veneza de 2017, e será apresentado no
LEFFEST pelo realizador, em antestreia nacional.

Piazza Vittorio (2017)
Alive in France (2017)
Pasolini (2014)
Bem-Vindo a Nova Iorque (2014)
4:44 Último Dia na Terra (2011)
Mulberry St (2010)
Napoli, Napoli, Napoli (2009)
Chelsea Hotel (2008)
Histórias de Cabaret (2007)
Maria Madalena(2005)
R Xmas - Nosso Natal (2001)
New Rose Hotel (1998)
Sentiste a Minha Falta? (1997)
O Funeral (1996)
Linha de Separação (1993)
Violadores: A Invasão Continua  (1993)
Polícia sem Lei (1992)
O Rei de Nova Iorque (1990)
A Rapariga da China (1987)
Nova Iorque, 2 horas da Manhã (1984)
Vingança de uma Mulher (1981)
The Driller Killer (1979)

ALAIN TANNER

Figura maior do cinema europeu, Alain Tanner realizou mais de vinte longas-metragens e foi premiado em
festivais como Cannes, Veneza e Locarno. Nascido em Genebra em 1929, estudou Economia e depois de um par
de anos a trabalhar na Marinha mercante, partiu para Londres, onde viveu entre 1955 e 1958. Aí, travou amizade
com críticos e membros do “Free Cinema”, movimento documental britânico, trabalhou no BFI e co-realizou a
sua primeira curta-metragem, Nice Time, com o suíço Claude Goretta. Depois de um período passado em França,
Tanner regressa à Suíça em 1960 de forma permanente, e cria uma série de documentários dentro da estética do
cinéma vérité, que marcam o início de um longo período de colaboração com a televisão suíça. A partir de 1968,
Tanner dedica-se exclusivamente à sua carreira enquanto realizador independente. Tem uma forte ligação com
Portugal, patente no filme A Cidade Branca.

Paul s'en va (2004)
Fleurs de sang (2002)
Jonas et Lila, à demain (1999)
Requiem (1998)
Fourbi (1995)
Les hommes du port (1994)
O Diário de Lady M. (1992)
O Homem que Perdeu a Sombra (1991)
A Mulher de Rose Hill (1989)
Fogo no Coração (1987)
O Vale Fantasma (1987)
No Man's Land (1985)
A Cidade Branca (1982)
Os Anos de Luz (1981)
Messidor (1978)
Jonas que terá 25 anos no ano 2000 (1976)
O Centro do Mundo (1974)
Regresso de África (1973)
A Salamandra (1971)
O Último a Rir (1969)

JULIAN SCHNABEL

Referência do neo-expressionismo norte-americano, Julian Schnabel é um dos nomes maiores da arte
contemporânea, e também realizador. As suas pinturas, esculturas e obras sobre papel integram as colecções
públicas do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, do Museu Guggenheim de Nova Iorque e Bilbao, da Tate
Gallery em Londres e do Centro Pompidou em Paris, entre muitos outros.
Com cinco longas-metragens realizadas, a sua carreira como cineasta goza igualmente de enorme sucesso. O seu
filme mais aclamado, O Escafandro e a Borboleta (2007), foi nomeado para quatro Óscares, e galardoado com o
prémio de Melhor Realizador no Festival de Cannes e os prémios de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor
Realizador nos Globos de Ouro.
Neste momento, roda um filme sobre Van Gogh, com Willem Dafoe no papel principal. Tanto o realizador como
o actor são presenças confirmadas no LEFFEST. No âmbito deste programa será ainda exibido um documentário
sobre Julian Schnabel, Julian Schnabel: A Private Portrait, de Pappi Corsicato, com a presença do realizador.

Julian Schnabel: A Private Portrait (2017), de Pappi Corsicato
Miral (2010)
Lou Reed - Berlin (2007)
O Escafandro e a Borboleta (2007)
Antes que Anoiteça (2000)
Basquiat (1996)

JOÃO MÁRIO GRILO

Desde Maria, a sua primeira longa-metragem, feita em 1979, João Mário Grilo realizou mais quinze filmes, entre
longas e médias-metragens de ficção e documentários. Foi várias vezes seleccionado para os mais prestigiados
festivais de cinema do mundo, tendo integrado as Selecções Oficiais dos festivais de Veneza, Berlim, Toronto,
Cannes e Locarno. Pela sua obra, venceu, entre outros, o Prémio Georges Sadoul no Festival de Veneza, o Prémio
Aurélio Paz dos Reis em 2010 e o Prémio de Melhor Documentário no IndieLisboa em 2012. Realizou inúmeros
documentários nos domínios das artes, da literatura e da arquitectura, sendo os dois mais recentes dedicados à
obra dos arquitectos Raul Lino e Gonçalo Ribeiro Telles. O LEFFEST ‘17 apresentará em primeira mão a sua
curta-metragem inédita, Não Esquecerás, a partir do conto homónimo de Dulce Maria Cardoso. Nesta altura, João
Mário Grilo trabalha num documentário sobre os pintores Vieira da Silva e Arpad Szenes.
Não Esquecerás (2017)
A Vossa Terra (2016)
Viagem aos Confins de um Sítio Onde Nunca Estive (2015)
Amadeo, e Depois (2014)
Sombras de Majestade (2014)
Grande Auditório, Memorial de uma Obra (2013)
A Vossa Casa (2012)
Duas Mulheres (2009)
O Tapete Voador (2008)
Prova de Contacto (2004)
A Falha (2002)
451 Forte (2000)
Longe da Vista (1998)
Os Olhos da Ásia (1996)
Saramago: Documentos (1995)
O Fim do Mundo (1993)
O Processo do Rei (1989)
A Estrangeira (1982)
Maria (1979)

JOSÉ VIEIRA

José Vieira é um realizador de origem portuguesa e autor pioneiro de uma filmografia singular, dedicada à
problemática da emigração, em particular, o êxodo de milhares de portugueses para França, na década de
sessenta, feito maioritariamente de forma clandestina.
As enormes dificuldades sentidas pelos imigrantes portugueses - a vida nos bairros de lata, as burlas dos
empregadores, a discriminação e o desprezo de que foram alvo - motivaram José Vieira a reconstituir uma
memória colectiva e uma história comum a todas aquelas pessoas, independentemente da sua origem,
explicando os motivos que as levaram a sair do seu país e a lutar por uma vida melhor.
Filmes a exibir (escolha do realizador)
A Ilha dos Ausentes (2016)
Souvenirs d'un Futur Radieux (2014)
Le Bateau en Carton (2010)
O Pão que o Diabo Amassou (2012)
Os Emigrantes (2009)
Le Drôle de Mai, Crónica dos Anos de Lama (2008)
O País Aonde Nunca Se Regressa (2005)
A Fotografia Rasgada (2001)

PETER BROOK

Peter Brook é hoje considerado o maior encenador vivo. Mas a sua obra é multifacetada e, para além do
teatro, distinguiu-se também no Cinema, na Ópera e na Literatura. No âmbito da apresentação no festival da peça
Battlefield, o LEFFEST homenageia o encenador britânico com uma retrospectiva dos seus filmes. Peter Brook
participará também em conversas com Jean-Claude Carrière e Marie-Hélène Estienne.
Filmes a exibir
The Tragedy of Hamlet (2002)
The Mahabharata (War, Game of Dice, Exile in the Forest) (1989)
La Tragédie de Carmen (1983)
Meetings with Remarkable Men (1979)
King Lear (1970)
Tell me Lies (1968)
Marat/Sade (1967)
O Senhor das Moscas (1963)
Recusa (1960)
A Ópera do Mendigo (1953)

TEATRO
BATTLEFIELD

uma peça de Peter Brook e Marie-Hélène Estienne
23 e 24 Novembro, às 21h, Teatro Nacional D. Maria II

Fotografia: Carlos Alvar

O mais recente trabalho do encenador Peter Brook (com a colaboração de Marie-Hélène Estienne) é Battlefield, a
partir do Mahabharata e da peça de Jean-Claude Carrière.
Uma criação do Théâtre des Bouffes du Nord, estreada no final de 2015, Battlefield encerra em Lisboa a sua
digressão mundial (com sucessivas “afinações de espectáculo em espectáculo”, como é apanágio do método de
Peter Brook, que acompanha e re-trabalha constantemente as peças à medida que elas vão sendo representadas)
e marca o regresso do encenador ao texto sagrado do poema épico indiano, o Mahabharata, que esteve na base
da sua lendária encenação de nove horas de 1985 (e de uma versão filmada de 1989), para dele fazer uma espécie
de precipitado de rara pureza, “uma peça extremamente destilada e intensa”, nas suas próprias
palavras. Battlefield começa onde esse longo espectáculo terminava, no sangrento ‘campo de batalha’ dessa
guerra fratricida que destruiu uma família (os Bharata) e fez “dez milhões de mortos”, que poderiam ser, como diz
Brook, evocando o contexto moderno, os de Hiroshima, da guerra da Síria ou as vítimas do terrorismo.
Quatro actores e um músico em palco, um “teatro do mundo” que destila a essência de uma procura de vida:
“Para mim, o teatro representa a possibilidade de, durante uma hora ou duas, num espaço de concentração, com
o público, tomar parte numa experiência partilhada, para que cada um saia nutrido pela sua própria reflexão”
(Peter Brook).
A imprensa internacional e o público têm vindo a aplaudir a peça como “um milagre de sabedoria e poesia”, com
uma “simplicidade irrepreensível”, magistralmente “concebida, dirigida e interpretada”.
A partir do Mahabharata e da peça de Jean-Claude Carrière
Adaptação e encenação de Peter Brook e Marie-Hélène Estienne
Música Toshi Tsuchitori
Luz Philippe Vialatte
Figurinos Oria Puppo
Com Karen Aldridge, Edwin Lee Gibson, Jared McNeill, Sean O’Callaghan,
Interpretação musical Toshi Tsuchitori
Produção CICT – Théâtre des Bouffes du Nord
Co-produção Young Vic Theatre; Les Théâtres de la ville de Luxembourg; PARCO Co. Ltd. / Tokyo; Grotowski Institute; Singapore Repertory
Theater; Théâtre de Liège; CIRT; Attiki Cultural Society e Le Cercle des Partenaires des Bouffes du Nord
Duração 1h10

BIOGRAFIAS DE PETER BROOK E MARIE-HÉLÈNE ESTIENNE
PETER BROOK nasceu em Londres em 1925. Ao longo da sua carreira, distinguiu-se nos diferentes géneros:
Teatro, Ópera, Cinema e Literatura, e é hoje considerado o maior encenador vivo, tendo recebido inúmeros
prémios, entre os quais dois Prémios Tony de Melhor Encenação, em 1966 e 1971, um Emmy em 1990, bem como
o Prix Italia, em 1988, atribuído pela RAI, e o Premium Imperiale em 1997.
Encena inúmeros textos de Shakespeare para a Royal Shakespeare Company, entre os quais Marat/Sade, em
1964, que se transfere para a Broadway no ano seguinte e lhe vale o Prémio Tony para a Melhor Obra. Em Paris,
em 1971, funda o Centre International de Recherche Théâtrale (CIRT), hoje Centre International de Création
Théâtrales (CICT). As suas produções destacam-se pelos seus aspectos iconoclastas e pela sua grande
envergadura internacional: Timão de Atenas (1974), Os Iks (1975), Ubu aux Buffes (1977), A Conferência dos Pássaros
(1979), O Ginjal (1989), Le Mahabharata (1985), A Tempestade (1990), Dias Felizes (1995), Le Costume (1999), La
Tragédie d’Hamlet (2000), Tierno Bokar (2004), Le Grand Inquisiteur (2005), Sizwe Banzi est mort (2006),
Fragments de Samuel Beckett (2007), The Suit (2012) e The Valley of Astonishment (2013).
Encenou também várias óperas: La Bohème (1948), Boris Godounov (1948), Les Olympes (1949), Salomé (1949) e
As Bodas de Fígaro (1949) no Covent Garden de Londres, Fausto (1953), Eugène Onéguine (1957) na Metropolitan
Opera de Nova Iorque, La Tragédie de Carmen (1981) e Impréssions de Pelléas (1992) no Théâtre des Bouffes du
Nord, Don Giovanni (1998) para o festival de Aix-en-Provence e Une Flûte Enchantée (2011) no Théâtre des
Bouffes du Nord.
Dos livros que publicou destacam-se O Espaço Vazio (1968), The Shifting Point (1987), Le Diable c’est l’Ennui (1998),
Evoking Shakespeare (1998), Threads of Time (1998), Between two Silences (1999) e  The Quality of Mercy (2013).
No cinema, Peter Brook realizou Moderato Cantabile (1959), O Deus das Moscas (1963), Marat/Sade (1967), Tell me
lies (1967), King Lear (1969), Meetings with Remarkable Men (1976), The Mahabharata (1989) e The Tragedy of
Hamlet (2002).
MARIE-HÉLÈNE ESTIENNE (1944, França) trabalha com Peter Brook desde 1976, no casting de Timão de Atenas,
ingressando depois no Centre International de Créations Théâtrales (CICT) para a criação de Ubu aux Bouffes. Foi
assistente de Peter Brook em La Tragédie de Carmen e Le Mahabharata. Colabora na encenação de A Tempestade,
Impréssions de Pelléas, Woza Albert ! e La Tragédie d’Hamlet (2000).
É co-autora de L’Homme qui e de Je suis un Phénomène (1998). Adapta para a língua francesa a peça Le Costume, a
partir de Can Themba, e Sizwe Banzi est mort, de Athol Fugard, John Kani e Winston Ntshona. Em 2003, faz uma
adaptação para o teatro, em francês e inglês, de Grand Inquisiteur - The Grand Inquisitor. É autora de Tierno Bokar,
e em 2009, da adaptação inglesa de Eleven and Twelve, a partir de Amadou Hampaté Ba.
Com Peter Brook, co-encenou Fragments, cinco peças curtas de Beckett, bem como a adaptação livre de A Flauta
Mágica de Mozart e Schikaneder. Estienne partilhou ainda a criação de The Suit (2012) e de The Valley of
Astonishment (2014).

ENSAIO PARA UMA CARTOGRAFIA

uma peça de Mónica Calle
17 de Novembro, 21h30
18 de Novembro, 18h
Grande Auditório, Centro Cultural Olga Cadaval

Ensaio para uma Cartografia surge dos ensaios de orquestra de grandes maestros e dos movimentos do ballet
clássico. Sem qualquer formação musical ou de dança clássica, doze actrizes dançam em pontas, tocam violino e
violoncelo.
Este percurso emocional, tão individual como colectivo, uma “cartografia alternativa” a que Mónica Calle regressa,
aqui numa versão actualizada, depois da estreia no Teatro Nacional D. Maria II com sessões sempre esgotadas, e
que procura reduzir ao essencial, libertando-a de tudo o que seja acessório ou constitua ruído – as roupas e as
palavras, e, assim, chegar mais longe, numa atitude de resistência, coragem e superação.

COLECÇÃO DE AMANTES
uma peça de Raquel André

Nos últimos dois anos, foram 132 os encontros em que a performer visitou apartamentos com perfeitos
desconhecidos, ficcionando aí, por uma hora, uma intimidade semelhante à dos que se conhecem há já vários
anos. Cada encontro deu origem a uma fotografia, prova dessa intimidade construída, cujo conjunto foi dando
corpo a uma colecção, a Colecção de amantes.
Entre o Rio de Janeiro, Lisboa e Ponta Delgada, cidades onde Raquel André trabalhou, as fotografias foram-se
multiplicando e, agora, a coleção quer-se infinita... Até à estreia, a performer transforma estes amantes em
protagonistas do espetáculo, através das fotografias que foram sendo criadas. Colecionadora obsessiva, Raquel
guarda estas pessoas como objetos raros de uma coleção peculiar, criando narrativas reais e ficcionadas do que
esta coleção pode significar e projetar — porque, afinal, o que se procura quando se encontra alguém?

SESSÕES ESPECIAIS
Secção que abre portas à exibição de filmes e à realização de eventos marcados pela presença dos próprios
realizadores e pelo cruzamento, em palco e no grande ecrã, de diferentes expressões artísticas como a Música, a
Pintura ou a Fotografia.

FOCO MATHIEU AMALRIC
com a presença do realizador

O ESTÁDIO DE WIMBLEDON
Realizador: Mathieu Amalric
Elenco: Jeanne Balibar, Esther Gorintin, Anna Prucnal, Ariella
Reggio, Paul-Jean Franceschini
França, 2001, 72’

Uma mulher parte para Trieste na senda dos traços de um homem, morto há pouco tempo, e procura as pessoas
que o puderam conhecer. Ela parece sobretudo procurar saber a razão pela qual este homem, grande intelectual,
amigo dos escritores, nada escreveu ele próprio. Ao longo da viagens uma figura precisa-se, mas a procura
dilata-se, o pretexto esvanece-se em benefício de uma certeza nascente. E será que ela ficará neste estádio?
TOURNÉE - EM DIGRESSÃO
Realizador: Mathieu Amalric
Elenco: Miranda Colclasure, Suzanne Ramsey, Linda Marraccini,
Mathieu Amalric
França, 2010, 111’

Joachim, um destemido produtor, regressa a França com um novo e provocador espectáculo de cabaret. Consigo
traz as artistas de New Burlesque, ansiosas pela digressão. As voluptuosas raparigas vão criando um extravagante
mundo de fantasia. Mas uma viagem de regresso a Paris vai abrir velhas feridas do passado de Joachim.

O QUARTO AZUL
Realizador: Mathieu Amalric
Elenco: Mathieu Amalric, Léa Drucker, Stéphanie Cléau, Laurent
Poitrenaux, Serge Bozon
França, 2014, 76’

Um homem e uma mulher amam-se em segredo, sozinhos num quarto. Eles desejam-se, querem-se um ao
outro. No crepúsculo, partilham alguns pequenos nadas. Pelo menos é nisso que o homem acredita.
Agora, sob investigação policial e judicial, Julien não consegue encontrar as palavras certas.

THREE MUSIC FILMS
C’est Presque au Bout du Monde, 2015, 15’
Music is Music, 2017, 21’
Zorn, 2017, 54’

Mathieu Amalric realizou entre 2015 e 2017 duas curtas-metragens e uma média-metragem sobre a soprano e
maestrina canadiana Barbara Hannigan e o músico nova-iorquino John Zorn, um dos máximos expoentes da
vanguarda jazz de Nova Iorque.

FOCO BETTE GORDON

com a presença da realizadora
THE DROWNING
Realizador: Bette Gordon
Elenco: Julia Stiles, Josh Charles, Avan Jogia
EUA, 2016, 95’

Tom Seymour, um psicólogo infantil, é assombrado por uma memória — anos antes, o seu testemunho
contribuiu para condenar um rapaz por um terrível homicídio. Quando o jovem, agora um homem, reaparece na
vida de Tom, este é arrastado para uma nova investigação do caso potencialmente destrutiva.

VARIETY
Realizador: Bette Gordon
Elenco: Sandy McLeod, Will Patton, Luis Guzmán, Nan Goldin,
Mark Boone Junior
EUA, 1983, 100’

Uma mulher jovem arranja trabalho na bilheteira de um cinema pornográfico em Times Square, e dá por si a
sentir-se atraída por aquilo que acontece no ecrã.

FILMES DO JÚRI DA COMPETIÇÃO DAS ESCOLAS
com a presença de Stéphanie Argerich e Olga Roriz
MISS RAIN
Realizador: Charlie Petersmann
Argumento: Charlie Petersmann
Produtora: Mnemosyn Films (Stéphanie Argerich)
Suiça, 2017, 38’
Prémios: Menção Especial do Júri na Competição Internacional
de Médias-Metragens, Festival Visions du Réel
Numa zona remota do Camboja, uma mulher, Miss Rain, vive entre o rio e as suas margens, entre um bote e a sua
cabana. Há mais de trinta anos, toda a sua família foi morta pelo regime do Khmer Vermelho. Miss Rain e o seu
irmão vivem assombrados pelos fantasmas do passado e pelos demónios que se escondem na floresta.
FELICITAÇÕES MADAME
Realizador: Olga Roriz
Elenco: Catarina Câmara, Mafalda Saloio, Maria Cerveira, Olga
Roriz
Portugal, 2005, 56´
Felicitações Madame tem como premissa primordial a escolha de espaços alternativos com fortes características
arquitectónicas e/ou decorativas inspiradoras à sua habitação, dispensando intervenções cenográficas. A sua
criação foi feita no próprio local em regime de residência por um período aproximado de 4 semanas.

FOCO ILDIKÓ ENYEDI

com a presença da realizadora*
O MEU SÉCULO XX
Realizador: Ildikó Enyedi
Elenco: Dorota Segda, Oleg Yankovsky, Paulus Manker
Hungria, 1989, 103’

Duas gémeas, Dóra e Lili, nascem em Budapeste no momento em que Edison revela ao mundo a lâmpada
eléctrica. Separadas durante a infância, as suas vidas seguem rumos radicalmente diferentes - uma torna-se
anarquista, a outra cortesã - cruzando-se novamente no Expresso do Oriente, na passagem de ano de 1899.
SIMON MÁGUS
Realizador: Ildikó Enyedi
Elenco: Julie Delarme, Péter Halász, Hubert Kunde
Hungria, França, 1999, 100’

Um mago célebre pelos seus poderes sobrenaturais é chamado a Paris para ajudar a polícia a resolver um crime
de homicídio. Apaixona-se por uma bela rapariga, e é desafiado por um ilusionista, seu rival, a desaparecer num
truque de magia à Houdini.
*On Body and Soul, o seu filme mais recente, integra a Selecção Oficial - Fora de Competição

HOMENAGEM A JEAN DOUCHET
com a presença do homenageado

JEAN DOUCHET, L’ENFANT AGITÉ
Realizador: Fabien Hagege, Guillaume Namur, Vincent Haasser
Elenco: Jean Douchet, Arnaud Desplechin, Noémie Lvovsky,
Barbet Schroeder, Xavier Beauvois
França, 2017, 85’

Três jovens cinéfilos seguem Jean Douchet, fazendo perguntas aos seus amigos e antigos alunos, de modo a
tentar descobrir o homem e a filosofia que se escondem por detrás da figura do famoso crítico de cinema.
Fabien, Guillaume e Vincent cresceram em Val d’Oise. Conheceram Jean Douchet no seu primeiro cineclube, em
Enghien-les Bains. Criaram, desde então, uma amizade intergeracional. São eles que guiam o filme, interrogando
Jean, indo ao encontro das pessoas que ele marcou e tomando a seu cargo o fio condutor da narrativa.

THE EXORCIST REVISITED
O EXORCISTA
Realizador: William Friedkin
Elenco: Ellen Burstyn, Max von Sydow, Linda Blair
EUA, 1973, 131’

Chris Macneill (Ellen Burstyn) está preocupada com o estado de saúde da sua filha adolescente, Regan (Linda
Blair). As estranhas alterações físicas e comportamentais de Regan são incompreensíveis. Desesperada, a mãe
pede ajuda a um padre católico. A conclusão é que a jovem é vítima de possessão demoníaca. O único
tratamento possível é o exorcismo...
THE DEVIL AND FATHER AMORTH
Realizador: William Friedkin
EUA, 2017, 68’

Quarenta e cinco anos depois de realizar O Exorcista, William Friedkin conheceu o Padre Gabriele Amorth,
conhecido como “o exorcista do Vaticano”, e foi autorizado a filmar em Roma, a 5 de Abril de 2016, o seu nono
exorcismo.

A REPRESENTAÇÃO DA CULTURA MAFIOSA E O PODER DOS MITOS, DOS SÍMBOLOS
E DOS RITOS

conferência de Donato Santeramo (Queen’s University, Kingston, Canadá) e exibição de Promessas Perigosas
(Eastern Promises, 2007), de David Cronenberg, com a presença do realizador.

MÚSICA

IMAGES OF THE EAST

um filme de Gidon Kremer e Sandro Kancheli
22 de Novembro, às 21h30, Centro Cultural Olga Cadaval
Gidon Kremer, renomado violinista e maestro clássico letão, tem sido sempre um artista atento ao seu tempo.
Desta sua sintonia nasceu Images of the East, “um ‘statement’ sobre a questão dos refugiados, sobre paz e amor”,
em colaboração com o escultor Nizar Ali Badr, que conta histórias de sofrimento do povo sírio através de
esculturas de seixos, animadas por Sandro Kancheli. À exibição do filme, com a participação do escultor sírio,
segue-se concerto de Gidon Kremer, a leitura de um texto de Elfriede Jelinek (As Suplicantes) e um debate sobre a
crise dos refugiados.

ALAIN PLANÈS, L’INFINI TURBULENT

um filme, um concerto
24 de Novembro, às 19h30, Centro Cultural Olga Cadaval
Pianista virtuoso, fascinado tanto pelo repertório clássico e contemporâneo, apaixonado por pintura e poesia,
Alain Planès é a figura central de L’Infini Turbulent, filme escrito e realizado pela violinista e cineasta Dominique
Lemonnier, conhecida como Solrey. Retrato íntimo e humanista, a obra revela as fontes de inspiração e os
encontros determinantes de uma vida. A projecção será seguida de um recital de Alain Planès, que interpretará
Stockhausen, Schubert e Chostakovitch.

PAUL BOWLES. A MUSICAL PORTRAIT

música e poemas de Paul Bowles,
com Irene Herrmann (piano), Carole Blankenship (soprano) e Mário Redondo (barítono)
Um dos maiores artistas do século XX, Paul Bowles contribuiu para a formação de um distintivo estilo americano
de composição musical. O célebre autor, compositor e tradutor morreu em 1999, e desde então Irene Hermann,
herdeira do legado musical de Bowles, e Carole Blankenship têm viajado pelo mundo a interpretar as suas obras.
Serão ainda exibidos os filmes Night Waltz: The Music of Paul Bowles (Owsley Brown, 1999), Paul Bowles: The cage
door is alway open (Daniel Young, 2012) e a curta-metragem The pleasant feeling of being in a more innocent age:
Paul Bowles's impressions on Portugal (Hermínia Sol, 2010).

STEPHEN KOVACEVICH

20 de Novembro, às 21h30, Palácio Nacional de Queluz
Pianista e maestro, nascido em Los Angeles, estreia-se em São Francisco aos 11 anos e aos 18 muda-se para
Inglaterra. Após uma sensacional estreia europeia em Londres, enceta uma longa e distinta carreira internacional
como solista, tocando com as mais prestigiadas orquestras e maestros, e sendo reconhecido pelas interpretações
de Beethoven, Brahms, Mozart e Schubert.

LITERATURA

BASTIAN SCHNEIDER (RADICALMENTE NÃO ORIGINAL)

conferência de Enrique Vila-Matas com a intervenção de Dominique Gonzalez-Foerster
A colaboração entre o escritor espanhol Enrique Vila-Matas e a prestigiada artista francesa Dominique
Gonzalez-Foerster, aquilo a que ambos chamam “a alegria imparável da troca de ideias sem inibições”, acabou
por produzir uma influência recíproca no trabalho de um e de outro, muito bem descrito no livro Marienbad
Eléctrico, de 2016. Esta conferência/performance é um novo passo criativo nessa colaboração que se tem vindo a
desenvolver há cerca de duas décadas. Além disso, Vila-Matas irá ainda lançar durante o festival a edição
portuguesa do seu novo livro, Mac e o seu Contratempo, publicada pela editora Teodolito, com tradução de Maria
Manuel Viana.

DON DELILLO

leituras pelo autor
Don DeLillo é um dos expoentes da literatura americana contemporânea, sendo inúmeros os prémios e as
nomeações que recebeu. Entre eles contam-se o National Book Award, o PEN/Faulkner Award, o Pulitzer
(finalista), a inclusão, pela New York Times Book Review, do seu livro Underworld entre os três melhores romances
dos últimos vinte e cinco anos, e a National Book Awards Medal for Distinguished Contribution to American
Letters. Os seus livros, Cosmopolis e The Body Artist, foram adaptado ao cinema por David Cronenberg e Benoît
Jacquot, respetivamente.
DeLillo é presença muito assídua no LEFFEST, tendo sido membro do Júri da Selecção Oficial logo na sua edição
inaugural, em 2007, e novamente em 2011. Fez também no festival várias leituras da sua obra, como Point
Omega / Ponto Ómega, em 2010,  Underworld / Submundo, em 2013 e  Zero K em 2016.

RODRIGO REY ROSA

filmes, leituras e conversa
Rodrigo Rey Rosa é um escritor guatemalteco, considerado um dos mais relevantes autores da literatura
latino-americana da actualidade, e elogiado pelo grande escritor chileno Roberto Bolaño como “o mais rigoroso,
transparente e luminoso escritor” da sua geração. É autor de três colectâneas de contos e sete romances,
incluindo El cojo bueno, Cárcel de árboles e Ningún Lugar Sagrado. Em 1980, conheceu Paul Bowles, que traduziu
as suas três primeiras obras para inglês. Rodrigo Rey Rosa também realizou duas adaptações das suas próprias
obras ao cinema: Lo que soñó Sebastián (2004) e Cárcel de árboles (2015), que serão exibidas no LEFFEST no
âmbito de uma sessão especial que contará com a presença do autor.

A REVOLUÇÃO DE 1917 E O DESTINO DOS POETAS RUSSOS
filmes, leituras e conversa

A Revolução de 1917 na Rússia faz 100 anos. Na sua pátria não haverá festejos, mas eventos para recordar e
analisar os acontecimentos que foram uma reviravolta não só à escala nacional, mas também mundial, seguida de
uma guerra civil sangrenta, fratricida, com um número astronómico de vítimas. Uma análise aprofundada,
baseada nos factos rigorosamente documentados, é essencial. Inclusivamente na área da Cultura.
As duas décadas que antecederam os grandes acontecimentos político-sociais de Outubro são conhecidas pelo
“século de prata” da cultura russa. Uma poderosa onda de criação artística que juntou poetas, pintores, actores,
músicos e filósofos, novos estilos, escolas e correntes artísticas, actividade editorial nunca vista, debates e
interesse do público que hoje em dia é difícil imaginar. Uma grande lista de génios. O que lhes aconteceu nos
anos da revolução? Quem eram, no meio dessa tempestade? Participantes? Oponentes? Testemunhas
silenciosas? Alguns emigraram, outros ficaram — porquê? A revolução estancou a corrente de criatividade e
inovação na literatura e nas artes da época ou foi um estímulo para essa vaga de criação?
O tema é infinito, tem dado para centenas de teses de doutoramento, de estudos, de ensaios. Propomos para um
debate exequível a redução do tema, falando apenas dos destinos dos poetas — e mesmo assim temos
consciência da impossibilidade de abranger tudo. Bem, vamos falar, trocar opiniões, talvez discutir. Para
tentarmos compreender que esta história é tudo menos linear, para começarmos, pelo menos, a duvidar de
alguns estereótipos. Portanto, o tema será: “A revolução de 1917 e o destino dos poetas russos”.
Nina Guerra e Filipe Guerra
(curadores desta secção)
Filmes a exibir
Bezhin Lug (1937), Sergei M. Eisenstein
Baryshnya i Khuligan (1918), Yevgeni Slavinsky, Vladimir Mayakovsky
A Film About Anna Akhmatova (2008), Helga Landauer
Finding Babel (2015), David Novack
Na ocasião, será lançado numa edição bilingue o livro Os Doze, o poema longo de Alexander Blok com tradução de
Nina Guerra e Filipe Guerra, escrito em 1918, quando o poeta estava no auge do entusiasmo revolucionário e
tentava definir poeticamente aquilo que estava a acontecer. Os Doze é um dos grandes poemas da literatura russa,
e o seu autor, Alexander Blok, inédito em Portugal, é um dos maiores poetas da primeira metade do século XX
russo.

DIÁRIOS DE SINTRA, de W. H. Auden, Christopher Isherwood e Stephen Spender
leitura bilingue de diários e cartas

Em meados dos anos 30, Christopher Isherwood e Stephen Spender, aos quais se juntaria depois W. H. Auden, os
três escritores ingleses mais importantes daquela geração, viajam de barco de Inglaterra para Portugal, com Sintra
como destino. A sua ideia era, junto com outros amigos, entre eles Humphrey, irmão de Spender, e Tony
Hyndmann, alugar ali uma grande casa onde pudessem viver livremente “todos juntos para sempre”.
Dedicam o seu tempo à escrita, às conversas, a conhecer Sintra, que evocava grandes figuras literárias, como o
libertino William Beckford ou Byron, com umas escapadelas a Lisboa e ao Casino do Estoril (o poema Casino, de
Auden, de 1936, foi escrito depois de uma destas visitas, com Isherwood, com quem trabalhava na altura na peça
de teatro The Ascent of F6). Durante este tempo, mantêm um diário comum, que vai do final de 1935 a meados de
1936, no qual narram as suas histórias e anotam as suas observações. A Europa desmoronava-se e pairava no ar o
espectro da guerra, que não tardaria a chegar. Primeiro, a guerra civil espanhola, logo seguida da Segunda Grande
Guerra. Por isso, nestes diários (e cartas) surgem questões políticas à mistura com os sentimentos, que os autores
transferem também para as obras em que na altura trabalhavam. O livro, que não está editado no nosso país, é o
resultado de uma aturada investigação de Matthew Spender, escultor e escritor, filho de Stephen, e permite-nos
ler, na primeira pessoa, as impressões sobre Sintra, Portugal e a Europa num período de extrema conturbação, de
três escritores de excepção, figuras notáveis da cultura do século XX.

DESCOBERTAS
Descobertas apresenta alguns filmes de produção recente, e pretende ilustrar a variedade de olhares e de
percursos de realizadores pouco conhecidos do público português.
MANUEL  VILARIÑO. SER LUZ
Realizador: José Manuel Mouriño
Elenco:  Manuel Vilariño, Eugenio Linares, Friedrich
Bramsteidl, Ricardo Isaac Lago Martínez
Argumento:  Alberto Ruiz de Samaniego, José Manuel
Mouriño
Espanha, 2016, 70’

Documentário sobre o fotógrafo e poeta galego Manuel Vilariño, baseado em textos do filósofo Alberto Ruiz de
Samaniego, que nos propõe “subtis relações entre o trabalho do fotógrafo e o de um ferreiro, um faroleiro, um
astrónomo ou de um projeccionista cinematográfico”.
José Manuel Mouriño (Puebla, México, 1978) é investigador, ensaísta e cineasta. É autor dos documentários: 36
vistas de la Torre de Hércules (2009); Luís Seoane. Visualidad, recuerdo y síntesis (2010) ou Los Días Blancos, apuntes
sobre el rodaje de Nostalghia, de Andrei Tarkovski (2011), este último exibido no LEFFEST em 2015. O seu filme
anterior, Pessoa/Lisboa, foi exibido na passada edição do Festival.

SOLEIL BATTANT
Realizador: Clara e Laura Laperrouzas
Elenco: Ana Girardot, Clément Roussier, Óceane e
Margaux Le Caoussin, Margaux Le Caoussin, Teresa
Madruga, Paulo Calatré, Agathe Bonitzer
França, Portugal, 2017, 96’
Para as férias, Gabriel e Iris regressam a uma casa de família, em Portugal, com as suas filhas Emma e Zoe,
gémeas irresistíveis de seis anos de idade. No coração de uma paisagem solar, entre banhos de rio e o riso das
suas filhas, o passado do casal ressurge.
Clara e Laura Laperrouzas são irmãs. Clara nasceu em Paris em 1980 e estudou Filosofia. Começou por realizar,
sempre com a irmã, filmes de vídeo-arte e, depois, algumas curtas-metragens, co-assinando os argumentos
dessas obras. Rodeo marca a sua estreia nas longas-metragens. Também escreveu peças para teatro. Foi
seleccionada para o Berlinale Talent Campus em 2011. Laura nasceu em 1983 e formou-se na National Fine Arts
Academy of Paris em 2009.

PRESERVAR A MEMÓRIA DO CINEMA

Secção dedicada à celebração dos grandes filmes da História do Cinema, recentemente objecto de um cuidadoso
restauro digital.
O Sol do Marmeleiro (1992), de Víctor Erice
Blow-Up (1966), de Michelangelo Antonioni
1900 (1976), de Bernardo Bertolucci
A Bela de Dia (1967), de Luis Buñuel

REDESCOBERTAS

Um programa dedicado a relembrar algumas obras que, ao longo do tempo, acabaram por ser secundarizadas e
que hoje merecem um novo olhar.

Amber Eterna (1947), de Otto Preminger e John M. Stahl
A Tragédia de um Homem Ridículo (1981), de Bernardo Bertolucci
A Última Mulher (1976), de Marco Ferreri
Beco do Paraíso (1978), de Sylvester Stallone
Fado Maior e Menor (1998), de Raúl Ruiz
Hustle (1975), de Robert Aldrich
O Azar de um Valente (1950), de John Ford
Os Maridos de Elizabeth, (1969) Joshua Logan
Quando o Rio se Enfurece (1960), de Elia Kazan
Tentação (1958), de Anthony Mann

ENCONTRO INTERNACIONAL DE ESCOLAS DE CINEMA
21 e 22 de Novembro, Espaço Nimas

O Encontro Internacional de Escolas de Cinema tem lugar, anualmente, no âmbito do Lisbon & Sintra Film
Festival e revela-se como uma das secções mais importantes do evento, permitindo a descoberta de novos
criadores e a discussão das diferentes visões e formas de ensino nesta área. Contando com a presença de alunos e
professores das maiores escolas de cinema do mundo, cada escola apresenta, em sessões abertas ao público, os
seus filmes dos seus alunos. Segue-se a discussão e a avaliação por um júri internacional composto por grandes
personalidades do cinema e das artes, e responsável pela atribuição do Prémio de Melhor Curta-Metragem.
JÚRI DA COMPETIÇÃO DE ESCOLAS
Bette Gordon é uma realizadora independente norte-americana e professora de Cinema na Universidade de
Columbia. Os seus primeiros filmes, Empty Suitcases (1980) e Variety (1984), este último uma obra pioneira sobre
voyeurismo de um ponto de vista feminino, constituem abordagens arrojadas de temas relacionados com a
sexualidade, a violência e o poder.
Olga Roriz é uma das mais importantes coreógrafas e bailarinas portuguesas. Integrou o elenco do Ballet
Gulbenkian de 1976 a 1992, onde foi primeira bailarina e coreógrafa principal. Assumiu em 1992 a direção artística
da Companhia de Dança de Lisboa e fundou, em 1995, a Companhia Olga Roriz, da qual é diretora e coreógrafa.
Em 2004 foi condecorada com a insígnia da Ordem do Infante D. Henrique – Grande Oficial pelo Presidente da
República.
Stéphanie Argerich, filha dos pianistas Martha Argerich e Stephen Kovacevich, é realizadora e fotógrafa. Realizou o
filme Bloody Daughter, exibido na última edição do LEFFEST, e produziu Miss Rain, que será apresentado na
presente edição do festival.
ESCOLAS CONVIDADAS DESTA EDIÇÃO
A La Fémis é uma prestigiada escola de cinema francesa. Não só muitos dos realizadores que se formaram nesta
instituição são hoje internacionalmente reconhecidos, como é o caso de Alain Resnais, Theo Angelopoulos, o
português Paulo Rocha, François Ozon, André Téchiné, Claire Denis, Andrzej Żuławski ou Arnaud Desplechin, como
vieram mais tarde a vencer, diversas vezes, os prémios principais dos festivais de Cannes, Veneza e Berlim.
A VGIK (Universidade Estatal Russa de Cinematografia) é a mais antiga escola de cinema do mundo, fundada em
1919, onde leccionaram alguns dos maiores nomes do cinema russo, entre os quais Sergei Eisenstein, Alexander
Dovzhenko e Vsevolod Pudovkin. Aí se formaram grandes realizadores como Andrei Tarkovsky, Otar Iosseliani,
Sergei Parajanov, Larisa Shepitko, Andrei Konchalovsky, Nikita Mikhalkov, Sergei Loznitsa, Marlen Khutsiev e Elem
Klimov.
A Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias é uma instituição de referência nos domínios de
formação cinematográfica e audiovisual. Nesta área, além das Licenciaturas em Cinema e Vídeo e Comunicação
Multimédia, o Departamento de Cinema e Artes dos Media integra ainda os Mestrados em Estudos
Cinematográficos e em realização de Documentário (Mestrado Erasmus Mundus - "Docnomads"), "Kino Eyes - The
European Movie Masters" (Mestrado Erasmus Mundus) em consórcio com a Edinburgh Napier University e com a
Baltic Film School, integralmente financiado pela Comissão Europeia.

SERVIÇO EDUCATIVO - CINEMA PARA TODAS AS IDADES
Centro Cultural Olga Cadaval

Projecto dedicado à comunidade, com sessões especiais reservadas a alunos e professores do ensino pré-escolar
ao ensino secundário, bem como ao público sénior. Assumindo a sua responsabilidade na formação e
desenvolvimento do público infantil/juvenil, o LEFFEST proporciona momentos de fruição, reflexão e discussão
do cinema, estimular o gosto artístico e o pensamento crítico, encorajar a participação activa da comunidade.
PROGRAMAS
Serviço Educativo para alunos do ensino pré-escolar e 1º ciclo
OLHINHOS ATENTOS: A IMAGINAÇÃO E AS MARIONETAS
20 a 22 de Novembro, às 10h
Serão exibidas curtas-metragens de um aclamado realizador de cinema de animação, Jiří Trnka, muitas vezes
apelidado de “Walt Disney do Leste”.
Serviço Educativo para alunos do 2º e 3º ciclos
O CINEMA COMO ARTE
21 de Novembro, às 14h30 | 23 de Novembro, às 10h
Os alunos do 2º e 3º ciclos terão a oportunidade de descobrir a obra de Buster Keaton, um dos míticos realizadores
e actores cómicos do cinema mudo.
Ensino Secundário
PODE A ARTE SER AINDA SUBVERSIVA?
23 de Novembro, às 14h30
O ponto de partida das actividades organizadas para os alunos do ensino secundário é o tema do simpósio
internacional que terá lugar nesta edição do festival: Pode a arte ser ainda subversiva?
Público Sénior
TODOS OS SONHOS DO MUNDO
20 e 22 de Novembro, às 14h30
Poderá um festival de cinema evocar os tempos áureos da Sétima Arte a uma geração que cresceu com ela?
Steamboat Bill, Jr. (1928), de Charles Reisner e Buster Keaton
The Song of the Prairie (1949), de Jiří Trnka
História de um Contrabaixo (1949), de Jiří Trnka
The Merry Circus (1951), de Jiří Trnka
Paixão (1961), de Jiří Trnka
A Mão (1965), de Jiří Trnka
Todos os Sonhos do Mundo (2017), de Laurence Ferreira Barbosa

MASTERCLASSES POR GRANDES NOMES DO CINEMA

Conversas programadas/improvisadas com vários realizadores a anunciar.

SIMPÓSIO INTERNACIONAL: PODE A ARTE SER AINDA SUBVERSIVA?
24 de Novembro, 15h | 25 de Novembro, 11h
Pequeno Auditório, Centro Cultural Olga Cadaval

Futurismo, dadaísmo, surrealismo, situacionismo: o século XX ocidental terá feito da subversão (política, social e
estética) um dado incontornável do pensamento, da arte e da acção. É preciso admiti-lo: a subversão tornou-se
uma das figuras obrigatórias da nossa época. Esta ideia acabou por fazer jurisprudência, ao ponto de ser retomada
e incorporada por todos os “dispositivos de poder” (mercado, publicidade, instituições culturais e museológicas),
incluindo os piores (neofascismos, integrismos). “Se queremos que tudo fique igual, é preciso que tudo mude”*:
esta fórmula do Leopardo soa, a este respeito, como um aviso. O simpósio tentará questionar as implicações
desta “retoma/recuperação”. Procurará sobretudo averiguar se, através de práticas contemporâneas (teóricas,
cinematográficas, romanescas, artísticas), é ainda possível hoje entrever e promover um pensamento e uma
acção artísticos, colocando em jogo intensidades rebeldes a todas as formas de autoritarismo.
*”Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”

Marie-Laure Bernadac e Bernard Marcadé
(curadores do simpósio)
Com curadoria de Marie-Laure Bernadac, conservadora geral honorária, encarregada da arte contemporânea do
Museu do Louvre, e Bernard Marcadé, crítico de arte, professor de Estética e de História da Arte na École
Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy e comissário de exposições independente, o simpósio terá como
convidados Adolfo Luxúria Canibal (músico), Antoine d’Agata (fotógrafo), Deborah de Robertis (artista
performativa e fotógrafa), Donatien Grau (crítico e escritor), Geneviève Fraisse (filósofa e historiadora), Laure Adler
(jornalista, ensaísta e produtora), Noel Godin (escritor, crítico e actor) e Raquel André (actriz e encenadora).
Será acompanhado por um ciclo de filmes.
Um Cão Andaluz (1929) , de Luis Buñuel
A Idade do Ouro (1930), de Luis Buñuel
Um Cântico de Amor  (1950), de Jean Genet
A Aventura (1960), de Michelangelo Antonioni
O Maoísta (1967), de Jean-Luc Godard
Terra em Transe (1967), de Glauber Rocha
Nostra Signora dei Turchi (1968), de Carmelo Bene
Ice (1970), de Robert Kramer
Laranja Mecânica (1971), de Stanley Kubrick
A Grande Farra (1973), de Marco Ferreri
A Mãe e a Puta (1973), de Jean Eustache
Salò ou Os 120 Dias de Sodoma (1975), de Pier Paolo Pasolini
O Império dos Sentidos (1976), de Nagisa Oshima
O Rei das Rosas (1986), de Werner Schroeter
Caravaggio (1986), de Derek Jarman
Crash (1996), de David Cronenberg
Anticristo (2009), de Lars von Trier

ESPAÇOS
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Cinema Medeia Monumental
Espaço Nimas
Cinema NOS Amoreiras
Teatro Nacional D. Maria II

Sintra

Centro Cultural Olga Cadaval
Palácio Nacional e Jardins de Queluz
MU.SA – Museu das Artes de Sintra
Parque e Palácio de Monserrate

Gabinete de Comunicação:
Maria João Moura (968 517 200)
Vera Ferreira (965 185 671)
press@leffest.com

APOIOS

LEFFEST
press@leffest.com
Tel: (+351) 213 255 835
Travessa das Pedras Negras, nº 1 - 5º andar
1100-404 Lisboa
Portugal

WWW.LEFFEST.COM

