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Julie Dash
Nascida em Nova Iorque, em 1952, Julie Dash é
realizadora, argumentista e produtora. Associada ao
movimento L.A. Rebellion, desde a faculdade, Dash
preconiza um dos mais inventivos exemplos do Cinema
Negro, empenhado em atentar nas vivências reais
da comunidade afro-americana, procurando, nesse
sentido, desafiar as convenções de Hollywood, política,
social e esteticamente.

Olivier Assayas
Presidente do júri / President of the jury
No prefácio ao livro El silencio que grita, com poemas escritos por reclusos
da prisão de San Martín, em Buenos Aires, o Nobel da Literatura J. M.
Coetzee afirma: “o acto de escrita [destes reclusos] é, em si mesmo, um
acto de esperança, de recusa a submeter-se a uma vida sin futuro. Cada um
destes poemas é um lugar de luta […] Essa luta merece o nosso respeito.
É essa luta que honramos ao libertarmos estes poemas da prisão, trazendoos para o mundo”. “Romper as Grades” é um dos temas centrais do
LEFFEST’22, que leva o festival às prisões (os EPs de Tires e do Linhó),
e “traz as prisões” à comunidade, com um ciclo de filmes, debates (Angela
Davis, em Portugal pela primeira vez; o actor de Fome, Michael Fassbender),
o projecto de dança Corpoemcadeia, com reclusos do EP do Linhó, um
concerto de Dino D’Santiago, uma exposição da artista palestiniana Malak
Mattar, e o debate “Faixa de Gaza – uma prisão a céu aberto?”.
Organizámos a primeira grande retrospectiva europeia do L.A. Rebellion,
com a presença dos cineastas mais importantes do movimento saído da UCLA
nos anos 60 (Charles Burnett, Billy Woodberry, Julie Dash, Ben Caldwell), e
que teve um grande impacto social, político e cultural nos EUA nas décadas
seguintes, desafiando a hegemonia branca da indústria do cinema e
produzindo vários dos grandes filmes independentes americanos. Prestamos
tributo a Jim Carrey, um dos mais extraordinários actores das últimas
décadas. Em 2020, Carrey publicou o romance Memoirs and Misinformation,
co-escrito com Dana Vachon, que será apresentado no festival.
Entre o Brasil, onde nasceu, e Portugal, onde viveu grande parte da sua
vida, Sérgio Tréfaut tem um peculiar percurso no cinema, que cruza
géneros e geografias, com uma marca muito própria. A Noiva (2022)
estreou em Veneza e é altura de vermos toda a sua obra em retrospectiva.
Teremos 11 filmes em Competição, de vários países e continentes, de
realizadores consagrados e de jovens realizadores que marcarão o cinema
do futuro. Daqui sairão os prémios atribuídos por um júri presidido por
Olivier Assayas.
John Malkovich apresenta-nos, em estreia mundial, The Infamous Ramírez
Hoffman, a partir do texto de Roberto Bolaño.
O ciclo temático “Sou Culpado?” traz-nos “nove jornadas cinematográficas
aos dramas da consciência”.
Teremos várias conversas sobre o cinema e outras artes.
E, em antestreia nacional, veremos os filmes mais aguardados do ano,
com a presença dos realizadores.
Convidamo-lo/a a folhear as páginas que se seguem, e a descobrir
e mapear o seu programa do LEFFEST’22. Até já!
In the foreword of the book El silencio que grita, a selection of poems written by
inmates of San Martín penitentiary in Buenos Aires, J.M. Coetzee says: “the act of
writing [of these inmates] is itself an act of hope, a refusal to submit to a life sin
futuro. Each of these poems is the site of a struggle [...] That struggle deserves our
respect. It is that struggle which we honour by liberating these poems from the
penitentiary and bringing them into the wider world”. One of the main programs of
LEFFEST’22, “Breaking the Bars”, brings the festival to the prisons of Tires and Linhó,
and “brings the prisons” to the community, through screening films, organizing
debates (Angela Davis, Gina Dent, Michael Fassbender, Brigitte Sy...), a dance
show with the inmates from Linhó, a Dino D’Santiago concert, an exhibition of the
Palestinian artist Malak Mattar, and the debate “The Gaza Strip: an open-air prison?”
We’ll have the widest L.A Rebellion retrospective in Europe, in the presence of the
most prominent directors of the movement born in the UCLA in the 1960s, with
a huge social, political, and cultural impact in the following decades, challenging
the white hegemony in cinema industry and producing some of the best
independent American movies.
We pay tribute to Jim Carrey, one of the most extraordinary actors of the last
decades. In 2020, Carrey published the novel Memoirs and Misinformation,
co-written with Dana Vachon, who will present the book in the festival.
Following the world premiere of The Bride (2022) at the Venice FilmFestival,
we organize the first complete retrospective of the Brasilian-Portuguese Sérgio
Tréfaut, whose films cross genres and places from all over the world.
There will be 11 features, from Europe to Asia and Africa, joining acclaimed and
emerging directors, competing for the festival awards. The president of the jury
is the French director Olivier Assayas.
John Malkovich will stage the world premiere of The Infamous Ramírez Hoffman,
adapted from Roberto Bolaño.
The thematic program “Am I Guilty?” will take us to “nine cinematic journeys
into the dramas of conscience”.
And we will do the Portuguese premieres of the most-awaited movies of the Season.
We invite you to read the following pages and make your choices.
Paulo Branco, Ines Branco López, António M. Costa

Cineasta e argumentista, é um dos mais importantes
autores do cinema francês pós-Nouvelle Vague.
Foi crítico dos Cahiers du Cinéma. Depois de uma
colaboração com André Téchiné, realizou a sua
primeira longa, Désordre, em 1986 (prémio da
Semana da Crítica no Festival de Veneza). Os seus
mais de trinta títulos, para o cinema e algumas séries
para televisão, foram selecionados para os mais
importantes festivais do mundo e receberam vários
prémios. Assayas apresentará no LEFFEST a minissérie
Irma Vep, o seu mais recente trabalho.
Director and screenwriter, is one of the most important
auteurs of French post-Nouvelle Vague cinema. He worked
as a film critic at Cahiers du Cinéma. After a collaboration
with André Téchiné, he directed his first feature, Désordre,
in 1986 (awarded at the Critics Week in Venice). Since then,
Assayas’ films have been selected to the major film festivals
and have received numerous awards. He also worked in
television and he recently did the mini-series Irma Vep for
HBO, which was screened in Cannes and will be screened
at LEFFEST in his presence.

Lorenzo Vigas
Realizador, argumentista e produtor, nasceu na
Venezuela e vive na Cidade do México. Estudou
Biologia Molecular, mas, como disse: “a ciência não iria
deixar-me expressar e tinha uma grande necessidade
de expressão. Sabia que era algo visual”. Estudou
Cinema na Universidade de Nova Iorque. Realizou a
curta Los Elefantes Nunca Olvidan (2004), e a sua primeira longa, À Distância (2015) venceu o Leão de Ouro
no Festival Veneza, onde também estreou, em 2021, La
Caja, que encerra a “trilogia do pai” e esteve em competição no LEFFEST, tendo arrecadado dois galardões:
o Prémio Especial do Júri e o de Melhor Argumento.
Director, screenwriter and producer, Lorenzo Vigas was
born in Venezuela and lives in Mexico City. He studied
Molecular Biology, but, as he said: “science would never
allow me to express myself and I had this urge to do it. And
I knew it was something visual”. He studied Cinema at the
University of New York and shot the short Los Elefantes
Nunca Olvidan in 2004. From Afar (2015) his first feature,
was awarded the Golden Lion at Venice Film Festival, where
he also premiered, in 2021, The Box, that closes the “the
father trilogy”. Selected for competition at LEFFEST’21,
The Box won the Jury Special Prize and Best Screenplay.

LEGENDA
S EL ECÇÃO OF ICIAL - EM COM P ETIÇÃO
S EL ECÇÃO OF ICIAL - FORA DE COM P ETIÇÃO
H OM ENAGENS E RETROS P ECTIVAS
CICLOS TEM ÁTICOS
S ES S ÕES ES P ECIAIS

Born in New York in 1952, Julie Dash is a director,
screenwriter and producer, and one of the most prominent
filmmakers of L.A. Rebellion. Her work is one of the most
inventive of Black Cinema, paying attention to real life
experiences of the African-American community, challenging Hollywood conventions, politically, socially and
aesthetically.

Joana Ribeiro
Nasceu em Lisboa em 1992. Trabalha no cinema
e em televisão. Em Portugal, foi protagonista em
filmes como A Uma Hora Incerta, de Carlos Saboga,
Linhas Tortas, de Rita Nunes, e na série Glória, de
Tiago Guedes. Participou em diversos projectos
internacionais, nomeadamente O Homem que Matou
Don Quixote, de Terry Gilliam, e nas séries The Dark
Tower e Das Boot. Em 2020 integrou a lista dos dez
jovens talentos do European Shooting Stars,
no Festival de Berlim. Acaba de rodar A Sibila,
de Eduardo Brito.
Joana Ribeiro was born in Lisbon, in 1992. She’s been
working in film and television. In Portugal she starred in
At an Uncertain Time, by Carlos Saboga, Crooked Lines,
by Rita Nunes, and in the series Glória, by Tiago Guedes.
She participated in international film projects, namely in
The Man Who Killed Don Quixote, by Terry Gilliam, and in
the series The Dark Tower and Das Boot. In 2020, Joana
Ribeiro was one of the ten young talents selected for the
European Shooting Stars, at the Berlinale. Her latest work
is A Sibila, by Eduardo Brito.

Dana Vachon
Escritor e jornalista, Dana Vachon escreveu com
Jim Carrey o romance Memoirs and Misinformation
(2020 – “Nada disto é verdadeiro e tudo isto é
verdade”, disse Carrey sobre o livro). Publicara antes o
romance Mergers and Acquisitions (2007). Tem vindo
a colaborar com publicações como o The New York
Times, a Slate e a Vanity Fair. Vive em Brooklyn, Nova
Iorque.
Writer and journalist, Dana Vachon has co-written with
Jim Carrey the novel Memoirs and Misinformation (2020 –
“Nothing is real and all of it is true”, said Jim Carrey about
the book). Vachon published Mergers and Acquisitions
(2007), and his essays and journalism have appeared in
The New York Times, Slate, and Vanity Fair, among others.
He lives in Brooklyn, New York.

EV ENTOS PARAL ELOS
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DESTAQUES
HIGHLIGHTS

Romper as Grades
Ciclo temático

L.A. Rebellion
Retrospectiva

John Malkovich
Teatro, Conversa

Este programa especial pretende dar a conhecer o mundo
das prisões, o seu funcionamento e o modo como as vemos,
através de um ciclo de filmes e debates, concertos e um
espectáculo interpretado por reclusos, uma exposição, e uma
extensão nos Estabelecimentos Prisionais do Linhó e de Tires.
O ciclo de 14 filmes será acompanhado de conversas com
convidados especiais.

Da miríade de movimentos cinematográficos do século XX,
o L.A. Rebellion – ou Los Angeles School of Black Filmmakers
destaca-se como um dos mais revolucionários. Nesta que
é a mais abrangente homenagem europeia prestada ao
movimento, o LEFFEST aplaude a irreverência transversal a
toda a filmografia do L.A. Rebellion, responsável pela criação
de uma vaga de Cinema Negro, arredado das convenções
de Hollywood e atento à realidade da comunidade afro-americana. Com projecções inéditas em Portugal e a presença
dos cineastas mais importantes do movimento, o LEFFEST’22
será palco de debates e de uma exposição sobre esta geração.

John Malkovich, um dos mais aclamados actores no cinema
e no teatro, estará de novo este ano no LEFFEST, e subirá pela
primeira vez a um palco em Portugal, apresentando-nos,
em estreia mundial no Teatro Tivoli BBVA, uma nova criação,
que partilha com Anastasya Terenkova: John Malkovich in
The Infamous Ramírez Hoffman, a partir do texto de Roberto
Bolaño. E ainda, num segundo momento, numa conversa no
cinema Nimas: “Where Are You Now, John Malkovich?”, na
qual nos falará daquilo que hoje mais o interessa no cinema
e nos projectos para o palco, e, a propósito do centenário
da morte de Proust e da sua participação em Tempo
Reencontrado, de Raúl Ruiz, da sua relação com o grande
realizador chileno.

Breaking the Bars
Thematic programme

This special programme intends to make known the world of the
prisons and their functioning, through a cycle of films and debates,
concerts and a show performed by inmates, an exhibition, and an
extension to the prisons of Linhó and Tires. LEFFEST has also prepared
a programme of 14 films, followed by conversations with special
guests.
Ver pp. 12–14

Sou Culpado?
Ciclo temático

Am I Guilty?
Thematic programme
O problema da culpa é tão destrutivo quanto fundador
daquilo a que chamamos a civilização ocidental. Este ciclo traz
a debate questões que problematizam as relações do homem
consigo mesmo e com os outros a partir de um complexo de
culpa, com o qual o cinema lidou desde o seu nascimento.
Onde começa a culpa? Qual a preponderância que têm
a lei, a arte, o diálogo e a política na experiência deste
sentimento? Estes problemas serão explorados através de sete
sessões, começando com Ingmar Bergman e terminando com
Nobuhiko Obayashi, passando por Barbara Loden, Thomas
Heise, Thomas Harlan, Robert Kramer, Camille Billops, Toshio
Matsumoto e Jules Dassin.
The problem of guilt is as destructive as founder of what we call
civilization. This programme aims to bring to debate issues that
problematize human relationships with oneself and with the others
from a guilt complex, with which cinema has dealt since its birth.
Where does the blame start? What preponderance do law, art,
dialogue and politics have in the experience of this feeling? These
problems will be explored through seven sessions, starting with
Ingman Bergman and ending with Nobuhiko Obayashi, passing
through Barbara Loden, Thomas Heise, Thomas Harlan, Robert
Kramer, Camille Billops, Toshio Matsumoto and Jules Dassin.

Retrospective

L.A. Rebellion, or the Los Angeles School of Black Filmmakers, is one
of the most revolutionary movements in the 20th century history of
cinema. In what is the most comprehensive European tribute payed
to this movement, LEFFEST applauds the irreverence that cuts across
all L.A. Rebellion’s filmography, responsible for creating a wave of
Black Cinema, independent from the stereotyped conventions of
Hollywood, and attentive to the real and multiple experience lived by
the African-American community. With unprecedented screenings in
Portugal and the presence of the most prominent directors, LEFFEST
will host debates with guest filmmakers and an exhibition about this
generation.

Theatre, Talk

John Malkovich is one of the most acclaimed actors in cinema and
theatre, and will be on stage for the first time in Portugal, with the
world premiere of a new piece, co-created with Anastasya Terenkova:
John Malkovich in The Infamous Ramírez Hofmann, adapted from
Roberto Bolaño. And also in a talk, “Where Are You Now, John
Malkovich?”, in which he will speak about his actual interests
in cinema and on stage projects, and, because of the centenary
of Proust’s death and his participation in Raul Ruiz’ masterpiece
Time Regained, of his relationship with the great Chilean director.

Ver pp. 9–11

Ver p.27 e 29

Jim Carrey: Será que ele Existe?

Sérgio Tréfaut
Retrospectiva

Jim Carrey: Myth or Reality?

Este ciclo homenageia a carreira de quatro décadas de Jim
Carrey, um actor que, pela sua habilidade e porosidade
teatrais, conciliou uma faceta cómica e outra, apenas
aparentemente de forma paradoxal, trágica. Essa reunião
dá conta de um poder transfigurador, revelado por Carrey
desde tenra idade, conduzido por um permanente desafio
expressivo. Carrey passa pela televisão, escreve um livro
infantil e produz um EP de canções originais.
A heterogeneidade do seu trabalho não o leva, contudo,
a deixar de se questionar sobre os princípios regentes da
indústria de Hollywood. Assim, Carrey confessa que só um
milagre o levará de volta à representação.
This programme aims to honor four decades career of Jim Carrey, an
actor who, due to his theatrical skill and porosity, reconciled a comic
facet and, only apparently paradoxally, a tragic one. This meeting
gives an account of a transfigurating power revealed by Carrey since
an early age, driven by a permanent expressive challenge. Carrey
worked in television, wrote a book, produced original songs, painted.
The heterogeneity of his work does not, however, lead him to stop
questioning the main values of Hollywood industry. Thus, Carrey
confesses that only a miracle will lead him back to representation.

Retrospective

Sérgio Tréfaut assina uma cinematografia entre o
documentário e a ficção, tornando assídua uma intenção
política que subjaz os seus filmes. Formou-se em filosofia na
Sorbonne, foi jornalista e assistente de realização. Afirmou-se
como realizador e como produtor na década de 90. Os seus
filmes foram exibidos em mais de 50 países, onde receberam
múltiplos prémios. O LEFFEST organiza uma restrospectiva
completa da sua obra, com a presença do realizador,
e apresenta em antestreia o seu novo filme A Noiva
(Festival de Veneza, 2022).
Sérgio Tréfaut has worked between documentary and fiction, with
a strong political emphasis underlying his films. He studied philosophy
at the Sorbonne, was a journalist and assistant director. Tréfaut
established himself as a director and producer in the 90s. His films
have been shown in over 50 countries, where they have received
multiple awards. LEFFEST’22 organizes a complete restrospective of
his work, in the presence of the director, and premiers his new film
The Bride (Venice, 2022).
Ver pp. 23–24

Ver pp. 21–22

Ver pp. 25–26
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SEL E CÇÃO O F IC IA L
EM COM P ET IÇ ÃO
OF FI C I AL SELECTION
I N C O MP ETITION
Prémio Melhor Filme LEFFEST
Best Film Award LEFFEST

O Prémio de Melhor Filme distingue o filme do concurso da Selecção
Oficial – Em Competição que o júri considere que “mais se destacou
por acrescentar algo de inovador à linguagem cinematográfica”.
The Best Film Award distinguishes the film, within the Official Selection
– In Competition, considered by the jury to be “the most outstanding by
virtue of its innovative contribution to the cinematographic language”.

Grande Prémio do Júri João Bénard da Costa
Grand Jury Prize João Bénard da Costa

O Grande Prémio do Júri distingue as apostas artísticas mais
arrojadas da Selecção Oficial – Em Competição.
The Grand Jury Prize distinguishes the boldest artistic approaches in the
Official Selection – In Competition.

Prémio Especial do Júri – Melhor Interpretação
ou Argumento ou Fotografia
Jury Special Prize – Best Performance or Script
or Cinematography
Distingue a Interpretação ou o Argumento ou a Fotografia que o
Júri da Selecção Oficial – Em Competição considere ter-se destacado.
Distinguishes either the Performance or the Script or the Cinematography
the Official Jury considers should be singled out for praise.

Beyond the Wall
Vahid Jalilvand

El Agua

The Water
Elena López Riera

Elenco / Cast: Navid Mohammadzade, Diana Habibi, Amir Aghaei,
Saeed Dakh, Danial Kheirikhah, Alireza Kamali

Elenco / Cast: Nieve de Medina, Bárbara Lennie, Alberto Olmo, Luna Pamiés

IR , 2022, 126’

ES, FR, CH, 2022, 104’

• Festival de Veneza 2022 – Selecção Oficial em Competição
• Toronto International Film Festival 2022

• Festival de Cannes 2022 – Quinzena dos Realizadores
• Festival de Toronto 2022

Praticamente cego, Ali vive numa enorme perturbação, encerrado
no seu apartamento. Um homem avisa-o que a polícia está à
procura de uma mulher escondida algures naquele edifício. Ali
acaba por descobrir que a mulher procurada, Leila, se refugia no
seu apartamento. Não a denuncia e torna-se emocionalmente
próximo dela.

É Verão numa pequena aldeia no sudeste espanhol. Uma
tempestade ameaça fazer com que o rio que atravessa a localidade
transborde novamente. Um grupo de jovens procura aguentar
o aborrecido Verão na aldeia. Conversam, fumam, dançam e
seduzem-se. Nesta atmosfera eléctrica que antecede a tormenta
veranil, Ana e José vivem um romance esperando pelo inevitável
início da tempestade.

Ali, a blind man, lives in a huge disturbance, confined in his apartment.
He is informed that the police is in search of a woman who is hidden
somewhere in the building. Little by little, Ali finds out that the fugitive
woman, Leila, is inside his apartment. Gradually, Ali becomes emotionally
attached to her. With a strong desire to escape from his own reality,
helping Leila becomes a refuge in his own world of imagination.

It is summer in a small village in south-eastern Spain. A storm threatens to
cause the river that runs through it to overflow again. A group of young
people is trying to overcome the boring summer in the village by smoking,
dancing, and lusting after each other. In this electric atmosphere that
precedes the storm, Ana and José live a love affair until the storm bursts.

_13 NOV: 16H45 / Cinema Medeia Nimas
_17 NOV: 14H00 / Centro Cultural Olga Cadaval

_14 NOV: 11H00 / Centro Cultural Olga Cadaval
_15NOV: 18H30 / Cinema Medeia Nimas
Com a presença da realizadora / In the presence of the director Elena López Riera

Nação Valente

Nostalgia

Os prémios são uma criação do artista/ The awards have been designed
by artist Julião Sarmento.

Leila’s Brothers
Saeed Roustaee

Tommy Guns

Mario Martone

Carlos Conceição
Elenco / Cast: Taraneh Alidoosti, Saeed Poursamimi, Navid Mohammadzadeh,
Payman Maadi, Farhad Aslani, Mohammad Almohammadi, Navereh Farahani,
Mehdi Hoseininia
IR, 2022, 165’

• Festival de Cannes – Selecção Oficial em Competição, Prémio FIPRESCI

Com 40 anos, Leila tem passado a vida a tomar conta dos pais e dos
quatro irmãos. A família discute constantemente e está afundada
em dívidas. Enquanto os irmãos tentam sobreviver, Leila deseja criar
um negócio para salvar a família da pobreza, descobrindo que o
pai esconde uma herança. Esta descoberta vai fragilizar a dinâmica
familiar, permanentemente na iminência da implosão.
At 40 years old, Leila has spent her whole life taking care of her parents
and her four brothers. The family argues constantly and is crushed by
debts, in a country caught in the grip of international economic sanctions.
As her brothers are trying to make ends meet, Leila formulates a plan to
save the family from poverty. While all this is happening Leila also finds
out that their father Esmail has secretly been hiding a family heritage.
This uncovering will bring chaos to the already fragile family dynamics.
As the father’s health deteriorates, the actions of each family member will
gradually lead the family one step closer to implosion.
_11 NOV: 21H00 / Cinema Medeia Nimas
_12 NOV: 11H00 / Centro Cultural Olga Cadaval

Elenco / Cast: João Arrais, Anabela Moreira, Gustavo Sumpta, Miguel
Amorim, Vicente Gil, André Cabral, Ivo Arroja, Diogo Nobre, João Cachola,
Meirinho Mendes, Ulé Baldé, Leonor Silveira, SIlvio Vieira, Angelina Gonga

Elenco / Cast: Pierfrancesco Favino, Francesco di Leva, Tommaso Ragno,
Aurora Quattrocchi, Sofia Eissaidi
IT, FR, 2022, 117’

PT, FR, AO, 2022, 120’

• Festival de Cannes 2022 – Selecção Oficial em Competição

• Festival de Locarno – Selecção Oficial em Competição
• Europa Cinemas Label e Prémio Júri Jovem

Nostalgia é baseado no livro homónimo de Ermanno Rea. Depois de
passar 45 anos entre o Médio Oriente e África, Felice Lasco regressa
à sua cidade natal, Nápoles, para cuidar da mãe, gravemente
doente. À medida que percorre as ruas do seu bairro de infância,
Felice vai reencontrando pessoas e reconhecendo os códigos e a
linguagem daquele lugar. Neste regresso, Felice vai enfrentar um
passado que o consome.

1974. Décimo terceiro ano da guerra de libertação. Os colonos
portugueses abandonam Angola, onde grupos independentistas
gradualmente reivindicam o território. Uma menina indígena
descobre o amor e a morte ao cruzar-se com um soldado português;
um coronel e um grupo de soldados vivem ancorados aos ideiais
nacionalistas da pátria. Fundindo o cinema de autor e o filme de
género, Conceição reflecte, como o próprio afirma, os “perigos e as
consequências do retorno dos ideais nacionalistas.”
1974. Thirteenth year of the war of Independence: the Portuguese
and their descendants flee Angola, where the groups fighting for
independence gradually claim the territory. An indigenous girl discovers
love and death when she crosses paths with a Portuguese soldier. A colonel and a group of soldiers live stuck to the nationalist ideals of the homeland. Fusing auteur cinema and genre film, Conceição reflects, as he says,
on the “dangers and consequences of the return of the nationalist ideals.”

Nostalgia is based on the homonymous book written by Ermanno Rea.
After spending 45 years between the Middle East and Africa, Felice Lasco
returns to his hometown, Naples, to take care of his sick mother. As he
walks through the streets of his childhood neighborhood, Felice meets
people again and recognizes the codes and the language of that place.
In this return, Felice will face a past that will worry him.
_16 NOV: 19H00 / Cinema Medeia Nimas
Com a presença do realizador e da co-argumentista / n the presence of the director
Mario Martone and the co-writer Ippolita di Majo
_15 NOV: 11H00 / Centro Cultural Olga Cadaval

_16 NOV: 21H30 / Cinema Medeia Nimas
Com a presença do realizador e dos actores / In the presence of the director
Carlos Conceição and the actors
_18 NOV: 11H00 / Centro Cultural Olga Cadaval
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Fairytale

Aleksandr Sokurov
Vozes do Velho Mundo / Voices of the Old World: Alexander Sagabashi,
Vakhtang Kuchava, Fabi Mastrangelo
BE, RU, EE, 2022, 88’

• Festival de Locarno 2022 – Selecção Oficial em Competição

Goutte d’Or

Le Bleu du Caftan

Clément Cogitore

Maryam Touzani

Elenco / Cast: Karim Leklou, Malik Zidi, Elsa Wolliaston, Jawad Outouia, Elyes
Dkhissi, Yilin Yang, Loubna Abidar

Elenco / Cast: Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui

Sons of Ramses

FR, 2022, 98’

• Festival de Cannes 2022 – Semana da Crítica, Sessão Especial

Era uma vez dois vagabundos… Não, três…Não, afinal são quatro…
Mas havia outros, todos muito diferentes. Eu conhecia-os. Há muito
tempo. Mas era com eles que eu estava constrangido a viver. Então
algo aconteceu e, subitamente, eles desapareceram.
À noite, eu ouvia vozes, fragmentos de perguntas complexas,
gemidos, o uivo de milhões de vozes… E então uma excitação
inexplicável tomou conta de mim… Naquela noite, o céu abriu-se …
Once upon a time there were two vagabonds… No, three… No, it’s four…
But there were others, all very different. I knew them. For a long time.
But it was with them that I was cramped to be around. Then something
happened and they disappeared.
At night, I heard voices, fragments of complex questions, moans, the howl
of millions of voices… It was then that an inexplicable excitement came
over me… that night the sky opened up …

Ramsés é um hábil vidente de 35 anos que habita no multicultural
bairro parisiense de La Goutte d’Or. Quando um gangue de jovens
conflituosos começa a aterrorizar os habitantes locais, o equilíbrio
do seu próspero negócio, bem como de toda a vizinhança, é posto
em causa. Até ao dia em que Ramsés percebe que tem de ter uma
nova atitude.
Ramses is a 35 year old skillful clairvoyant in the multicultural Parisian
district of La Goutte d’Or. When a gang of fearless kids start terrorizing
the locals, the balance of his thriving business and of the whole
neighboorhood is disturbed. Until one day, when Ramses has a real vision.
_14 NOV: 21H30 / Cinema Medeia Nimas
Com a presença do realizador / In the presence of the director Clément Cogitore
_16 NOV: 14H00 / Centro Cultural Olga Cadaval

_13 NOV: 14H30 / Cinema Medeia Nimas
Com a presença do realizador / In the presence of the director Aleksandr Sokurov
_14 NOV: 14H30 / Centro Cultural Olga Cadaval

Padre Pio
Father Pio

The Blue Caftan

FR, MA, BE, DK, 2022, 118’

• Festival de Cannes 2022 – Un Certain Regard – Prémio FIPRESCI
• Festival de Toronto 2022

Casados há muitos anos, Halim e Mina são proprietários de uma loja
de caftãs na medina de Salé, em Marrocos. Ela atende os clientes
e ele é um maalem, um dos raros alfaiates que ainda praticam a
arte do bordado e da costura à mão. Uma doença grave de Mina
e a chegada de um jovem aprendiz vêm perturbar este equilíbrio.
Touzani vai desvelando os segredos à medida que Halim vai tecendo
um delicado caftã azul petróleo, bordado a fio dourado.
Halim is married to Mina, with whom he has long run a caftan shop in the
Moroccan city of Salé. She attends their customers, and he is a maalem,
an exquisite tailler, one of the last ones to practice the delicate craft of
broderie and hand sewing. A serious illness and the arrival of a young
apprentice will break the couple’s harmony. Touzani reveals all these
secrets, as Halim creates a very delicate oil blue caftan, embroidered
in golden thread.
_17 NOV: 11H00 / Centro Cultural Olga Cadaval
_18 NOV: 21H45 / Cinema Medeia Nimas
Com a presença da realizadora e do produtor / In the presence of the director
Maryam Touzani and the producer Nabil Ayouch

Poet

Return to Dust

Elenco / Cast: Yerdos Kanaev, Aida Abdurakhman, Klara Klabylgazina,
Gulmira Khasanova

Elenco / Cast: Renlin Wu, Hai-Qing, Guangrui Yang, Dengping Zhao,
Cailan Wang

KZ, 2021, 105’

CN, 2022, 131’

• Festival de Tóquio 2021 – Melhor Realizador
• Festival de Berlim 2022 – Selecção Oficial, Secção Fórum

• Festival de Berlim 2022 – Selecção Oficial em Competição

Darezhan Omirbayev

Li Ruijun

Abel Ferrara
Elenco / Cast: Shia Labeouf, Cristina Chiriac, Ignazio Oliva, Brando Pacitto,
Marco Leonardi, Asia Argento
IT, DE, 2022, 104’

• Festival de Veneza 2022 – Giornate degli Autore

É o fim da Primeira Guerra Mundial e os jovens soldados italianos
regressam à pobre localidade de San Giovanni Rotondo. As
famílias estão desesperadas e os soldados física e psicologicamente
abalados. Padre Pio chega também a San Giovanni, para iniciar a
pregação num mosteiro, evocando uma aura de santidade e visões
de Jesus, de Maria e do Diabo. A véspera das primeiras eleições
livres em Itália prepara um terrível acontecimento: um evento
apocalíptico que mudará o curso da História.
It is the end of the World War I and the young Italian soldiers return to
the poor village of San Giovanni Rotondo. Families are desperate and the
man are broken. Padre Pio also arrives at a Capuchin monastery nearby,
to begin his ministry, evoking an aura of holiness and epic visions of Jesus,
Mary, and the Devil. The eve of the first free elections in Italy sets the
stage for a terrible event: an apocalyptic happening that will change the
course of history.
_16 NOV: 11H00 / Centro Cultural Olga Cadaval
_17 NOV: 21H30 / Cinema Medeia Nimas
Com a presença do realizador / In the presence of the director Abel Ferrara

Didar é um poeta absorvido pelo seu trabalho diário num jornal.
Nestes tempos de consumo massificado, do triunfo tecnológico, da
comercialização e das redes sociais, poucos são os que se interessam
pela poesia. Ao ler a história de um célebre poeta cazaque do
século XIX, executado pelo poder, Didar é profundamente abalado
e reconhece a dureza e a exigência da sua vocação: debate-se entre
a dor e a alegria, entre os êxitos e os fracassos.
Didar is a poet absorbed by his daily work in a newspaper. In this era of
mass consumption, technological triumph, commercialization and social
networks, few are interested in poetry. Reading the story of a 19th century
Kazakh poet, killed by the authorities, Didar feels deeply shaken and
acknowledges, at the same time, the arsh and difficulty of his vocation.
Didar is torned between pain and joy, between his success and failures.
_11 NOV: 18H30 / Cinema Medeia Nimas
Com a presença do realizador / In the presence of the director Darezhan Omirbayev
_13 NOV: 11H00 / Centro Cultural Olga Cadaval

Ma e Guiying levam vidas igualmente difíceis. O seu casamento
arranjado, unindo duas pessoas habituadas ao isolamento
e à humilhação, parece forçá-los a uma relação que reúne todas
as condições para piorar a vida de ambos. Agarram, todavia,
a oportunidade de se erguerem acima de si próprios e descobrirem
o seu destino comum. Aprendem a ser companheiros, a falar,
a cuidar e a sorrir, apesar do trabalho árduo que lhes é exigido
e das provações que os esperam no seu caminho comum.
Ma and Guiying lead hard lives. Their arranged marriage, uniting two
people accustumed to isolation and humiliation, seem to force them to a
relationship that apparently would make their lives much worse. Instead,
they seize the opportunity to rise above themselves and discover their
common destiny. They learn to become companions, to talk, to care and
to smile, despite the hard work that is recquired of them and the trials
that await them on their common path.
_14 NOV: 16H00 / Cinema Medeia Nimas
_16 NOV: 16H00 / Centro Cultural Olga Cadaval
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Broker, 2022

SEL E CÇÃO O F IC IA L
FO RA DE C O MP ET IÇ ÃO
OF FI C I AL SELECTION
OUT O F C OM PET IT ION
Crimes do Futuro, 2022

Armageddon Time
James Gray

Broker – Intermediários
Broker

Hirozaku Koreeda
Elenco / Cast: Anne Hathaway, Anthony
Hopkins, Jeremy Strong, Jessica Chastain
EUA, 2022, 114’

• Festival de Cannes 2022 – Selecção Oficial em
Competição

Armageddon Time conta-nos uma
história incontornavelmente pessoal,
inspirada na infância do próprio
realizador, passada no bairro nova-iorquino de Queens, durante a
década de 80. O filme retrata um
crescimento forçado pela precariedade
da situação social e económica de uma
família em busca do sonho americano.

FILME DE ABERTURA
OPENING FILM

Crimes do Futuro
Crimes of the Future
David Cronenberg

Close

Lukas Dhont
Elenco / Cast: Eden Dambrine,
Gustav de Waele, Émilie Dequenne,
Léa Drucker
FR, NL, 2022, 105’

Elenco / Cast: Viggo Mortensen, Léa
Seydoux, Kristen Stewart, Welket Bungué
CA, GR, FR, 2022, 107’

A história decorre num futuro
próximo. A cirurgia é o novo sexy e
os seres humanos são agora capazes
de modificar os seus corpos, por meio
de mutações sintéticas. Nesta nova
realidade, o artista performativo
Saul Tenser, juntamente com a sua
parceira Caprice, faz demonstrações
públicas de modificações dos próprios
órgãos. Timlin, uma investigadora
do National Organ Registry, rastreia
obsessivamente os movimentos do
artista, descobrindo um grupo secreto,
empenhado em usar a notoriedade
de Saul para dar início à próxima fase
da evolução humana.
The narrative occurs in the near future.
Surgery is the new sex and humans
are now capable of adapting their
bodies through transformations and
mutations. Within this new reality, the
performance artist Saul Tenser and his
partner Caprice make public showcases
of the artist’s organs metamorphosing.
Timlin, an investigator from the National
Organ Registry, obsessively tracks their
movements, but discovers the involvement
of a mysterious group with the mission to
use Saul’s notoriety to shed light on the
next phase of human evolution.

Close é um filme sobre a adolescência,
a amizade e as exigências éticas
implicadas na relação entre pares.
Léo e Remi, dois rapazes de 13 anos,
amigos íntimos, passam juntos as
férias de Verão. Quando o ano lectivo
começa, a amizade entre eles é
colocada à prova, tornando-se alvo
de comentários depreciativos sobre
a natureza dessa relação. Numa
tentativa de evitar observações
negativas e intrusivas, Léo afasta-se
de Rémi. Todavia, na desordem que o
desaparecimento deste instaura, dá-se
uma nova aproximação, através da
figura mãe do amigo ausente.
Close is a film about adolescence,
friendship and the ethical demands
in peer relationships. Léo and Rémi,
two 13 year olds who are very close
friends, spend the long summer holidays
together. But when the school starts,
their friendship is thrown into disarray
as their relationship is noticed and
commented on by their colleagues. In
reaction to their sometimes insulting and
intrusive comments, Léo attempts to
distance himself from Rémi. When Rémi
disappears, Léo grows closer to Rémi’s
mother, Sophie.

Corsage

Marie Kreutzer
Elenco / Cast: Vicky Krieps,
Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz,
Jeanne Werner

_11 NOV: 21H30 / Teatro Tivoli BBVA

KR, 2022, 129’

• Festival de Cannes 2022 – Selecção Oficial
em Competição, Melhor Actor (Song Kang-Ho)

Numa noite chuvosa, uma mãe
regressa a uma igreja para buscar o
bebé que ali tinha deixado para ser
adoptado. Encontra dois homens que
roubam os bebés para os venderem no
mercado negro com o mesmo intuito
da adopção. Os três decidem fazer
uma viagem e entrevistar os potenciais
pais adoptivos do seu filho.
One rainy night, a mother returns to
a church to pick up her baby that she
had left there for adoption. She ends up
finding two men who steal babies to sell
them on the black market for adoption.
The three decide to go on a trip to
interview the potential adoptive parents
of her child.
_15 NOV: 17H30 / Teatro Tivoli BBVA

DU, EN, FR, HU, 2022, 113’

• Festival de Cannes 2022 – Prémio Un Certain
Regard para Melhor Actriz
• Festival de Londres 2022 – Melhor Filme,
Melhor Actriz

Close, 2022

• Festival de Cannes 2022 – Competição Oficial

• Festival de Cannes 2022 – Grande Prémio
do Júri

Corsage – Espírito
Inquieto

Armageddon Time tells a deeply personal
story, inspired by the director’s own
childhood, living in Queens, New York,
during the 80s. It tells the coming-of-age forced by the precarious social and
economic situation of a family in search
of the American Dream.

Elenco / Cast: Song Kang-Ho,
Gang Dong-Won, Bae Doona, Iv,
Lee Joo-Young

Corsage conta, de maneira ficcionada,
a história da Imperatriz Elizabeth da
Áustria, popularmente conhecida
como Sissi, considerada uma das
mulheres mais bonitas do mundo.
Na véspera de Natal de 1877, a
Imperatriz celebra os seus 40 anos,
entrando oficialmente na idade da
velhice, naqueles tempos. Para manter
a imagem pública de mulher desejável,
terá de lutar contra a inexorável
passagem do tempo e os, não menos
vorazes, preconceitos sociais.
Corsage tells, in a fictional way, the story
of the Empress Elizabeth of Austria,
popularly known as Sissi, considered
one of the most beautiful women in
the world. On Christmas Eve 1877, the
Empress celebrates her 40th birthday,
officially entering old age, at that time.
To maintain her public image as a
desirable woman, she will have to fight
against the passage of time and, not less
voracious, social prejudices.
_14 NOV: 18H00 / Teatro Tivoli BBVA

_12 NOV: 21H30 / Cinema Medeia Nimas

_10 NOV: 21H00 / Teatro Tivoli BBVA
Com a presença do realizador / In the presence
of the director David Cronenberg
_12 NOV: 13H / Cinema Medeia Nimas
Com a presença do realizador / In the presence
of the director David Cronenberg
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Decisão de Partir, 2022

EO

Master Gardener

Jerzy Skolimowski

Paul Schrader

Elenco / Cast: Sandra Dry,
Isabelle Huppert, Lorenzo Zurzolo,
Mateusz Kosciukiewicz

Elenco / Cast: Joel Edgerton, Sigouney
Weaver, Quintessa Swindell, Esai Morales
EUA, 2022, 111’

PL, IT, FR, EN, 2022, 86’

• Festival de Cannes 2022 – Prémio do Júri
e Melhor Banda Sonora

O mundo é um lugar misterioso
quando visto através dos olhos de um
animal. Eo (que, em polaco, significa
eu) é um burro de olhos melancólicos
que, ao longo da sua jornada, conhece
pessoas boas e más, a dor e a alegria,
suportando o seu destino, quando
a sorte é transformada em desastre
e quando o desespero se converte
em esperança. Mas Eo não perde,
em momento algum, a inocência.

Decisão de Partir
Decision to Leave

Living

Leonora Addio

Elenco / Cast: Bill Nighly, Aimee Lou
Wood, Alex Sharp, Tom Burke

Elenco / Cast: Nathalie Rapti,
Fabrizio Ferracane, Claudio Bigagli

EN, JP, 2022, 102’

EN, DU, IT, 2022, 92’

• Festival Sundance 2022 – Selecção Oficial

• Festival de Berlim 2022 – Prémio FIPRESCI

Oliver Hermanus

The world is a mysterious place when
seen through the eyes of an animal. Eo
(which in polish means I) is a grey donkey
with gloomy eyes who, along his journey,
meets good and bad people, experiences
joy and pain, enduring his fate, when his
luck is turned into disaster and when his
despair turns to hope. But, not even for
a moment, does Eo lose his innocence.

Paolo Taviani

Park Chan-Wook
Elenco / Cast: Tang Wei, Park Hae-Il,
Go Kyung-Pyo, Teo Yoo
KR, 2022, 138’

• Festival de Cannes – Selecção Oficial em
Competição, Melhor Realizador

A man falls from a mountain peak to
his death. Hae-Joon is appointed as the
detective of this mysterious case. While
investigating the case, Hae-Joon meets
Seo-Rae. She is the former wife of the
deceased man. The detective considers
her a suspect but, due to her mysterious
personality, finds himself developing an
interest in her. As the case progresses the
two characters become closer. But while
she continues to hide her true emotions,
Hae-Joon keeps to be impelled to her.

Master Gardener present us Narvel Roth,
a horticulturist devoted to tending the
grounds of a beautiful and historic estate,
and pleasing his employer, a wealthy
dowager, Mrs. Norma Haverhill. When she
demands that he takes on her rebellious
and troubled great-niece as an apprentice,
it unlocks dark secrets from a buried past.
_20 NOV: 19H30 / Cinema Medeia Nimas

1953. Numa Londres ainda a recuperar
da Segunda Guerra Mundial,
William, funcionário público prestes
a reformar-se, é um homem tomado
pelo sentimento de impotência da
complexa engrenagem burocrática
em reconstrução. Quando lhe é
diagnosticada uma doença terminal,
procura reencontrar o prazer na vida,
tanto pela forma como se relaciona
com as pessoas, no presente, como
pela decisão de deixar um legado para
as novas gerações. Com argumento
do escritor Kazuo Ishiguro, Living
é o remake da obra-prima homónima
de Akira Kurosowa.

Antes de morrer, Luigi Pirandello
afirma não querer nem funerais
nem homenagens. Ironicamente, o
dramaturgo acabará por ter, não um,
mas três funerais. Leonora Addio
elabora esta circunstância biográfica
do autor italiano, recorrendo a
imagens documentais, combinadas
com a ficção, bem como o momento
da transferência das cinzas para a sua
terra natal, cumprindo-se o desejo
da família. O filme corresponde,
igualmente, a uma homenagem do
realizador ao seu irmão, Vittorio
Taviano, com quem colaborou em
28 filmes.

1953. In a London still recovering from
the World War II, William, a veteran
civil servant, is a man consumed by the
feeling of impotence, in the middle of
the complex and bureaucratic machinery
trying to rebuild itself. When he is
diagnosed with a terminal illness, William
seeks to find pleasure in life, both through
the way he relates with people, at the
present time, and through his decision to
leave a legacy for the new generations.
With a screenplay by the writer Kazuo
Ishiguro, Living is a remake of Akira
Kurosawa’a eponymous masterpiece.

Before his death, Luigi Pirandello said
he wanted neither funerals nor tributes.
Ironically, the playwright will end up
having, not one, but three funerals.
Leonora Addio elaborates on this
biographic story of the Italian author,
using documental images, combined
with fiction, as well as the moment the
ashes are transferred to his homeland,
according to his family’s wish. The film is
also a tribute that the director pays to his
brother, Vittorio Taviano, with whom he
colaborated in 28 films.

_11 NOV: 18H00 / Teatro Tivoli BBVA

Master Gardener leva-nos a conhecer
Narvel Roth, um horticultor que se
dedica a cuidar das plantas e dos
terrenos de uma bela propriedade e
a agradar à proprietária e viúva rica,
Norma Haverhill. Quando esta exige
que Narvel assuma os cuidados e a
educação da jovem problemática e
rebelde Maya, sua sobrinha-neta,
segredos sombrios do passado até
então nunca evocado, contaminam
o presente.

_18 NOV: 18H00 / Centro Cultural Olga
Cadaval

_13 NOV: 19H30 / Cinema Medeia Nimas
Com a presença do realizador e da co-argumentista / In the presence of the director
Jerzy Skolimowski and the co-writter
Ewa Piaskowska
EO, 2022

Um homem morre depois de cair do
topo de uma montanha. O detective
Hae-Joon é chamado para investigar
esta misteriosa morte. Durante a
investigação, conhece Seo-Rae, a viúva
do homem morto, e trata-a como
suspeita. A personalidade misteriosa
da mulher leva-o, contudo, a
interessar-se progressivamente por ela.
À medida que o caso avança, as duas
personagens vão-se aproximando, mas
enquanto Seo-Rae parece esconder
as suas verdadeiras intenções e
sentimentos, Hae-Joon, apesar de
conservar o palpite inicial acerca do
verdadeiro culpado, é tomado por
um desejo forte pela sua principal
suspeita.

• Festival de Veneza 2022 – Leão de Ouro Life
Time Achievement para Paul Schrader

R.M.N.

Cristian Mungiu

The Lost King

Stephen Frears
Elenco / Cast: Marine Grigore, Judith
State, Macrina Barladeanu
RO, 2022, 125’

Elenco / Cast: Sally Hawkins, Steve
Coogan, Harry Lloyd, James Fleet
UK, 2022, 108’

• Festival de Cannes 2022 – Selecção Oficial em
Competição

_19 NOV: 21H45 / Cinema Medeia Nimas

O Rei Perdido

O Rei Perdido, 2022

Poucos dias antes do Natal, Matthias
regressa à sua aldeia multi-étnica na
Transilvânia, movido pela esperança
de acompanhar de perto a educação
do filho, Rudi. Ao desejo e ao desafio
de estar presente na vida do filho,
junta-se a angústia que a doença do
pai lhe provoca, bem como a ânsia
de voltar a ver Csilla, a sua ex-amante.
Csilla contrata novos empregados
para a fábrica da qual é gerente,
ameaçando a paz da comunidade.
A few days before Christmas, Matthias
returns to his multi-ethnic village in
Transylvania, determined to involve
himself more in the education of his son,
Rudi. Matthias is worried, not only with
the challenge concerning his relationship
with his son, but about his sick father,
Otto, and also eager to see his ex-lover
Csilla. When Csilla hires new employees
for the factory she runs, the community’s
peace is at stake.

• Toronto International Film Festival 2022

2012. Perdidos há mais de 500 anos,
os restos mortais do rei Ricardo III
são encontrados em Leicester,
sob um parque de estacionamento.
A busca é organizada por Philippa
Langley, uma historiadora amadora
cujas investigações sempre foram
incompreendidas por aqueles que
a rodeiam.
2012. Lost for over 500 years, the remains
of King Richard III are found in Leicester,
beneath a parking lot. The search is
organized by Philippa Langley, an amateur
historian whose investigations have
always been misunderstood by those
around her.
_12 NOV: 18H30 / Cinema Medeia Nimas
Com a presença do realizador / In the presence
of the director Stephen Frears

_16 NOV: 18H00 / Teatro Tivoli BBVA
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White Noise

Elenco / Cast: Brendan Fraser, Sadie Fink, Hong Chau,
Samantha Morton, Ty Simpkins

Elenco / Cast: Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy,
Sam Nivola, May Nivola, Jodie Turner-Smith, André L. Benjamin,
Lars Eidinger

Darren Aronofsky

EUA, 2022, 117’

White Noise, 2022

The Whale

Noah Baumbach

EUA, 2022, 136’

• Festival de Veneza 2022 – Selecção Oficial em Competição
• Festival de Toronto 2022 – Selecção Oficial em Competição

The Whale é a história de Charlie [Brendan Fraser numa
interpretação inesquecível e comovente], um professor de inglês
que vive fechado em casa devido à sua condição de obesidade
mórbida, e que, numa tentativa de redenção, tenta reaproximar-se
da sua filha adolescente.
«Esta história permite-nos entrar na pele de um homem que, de
outra forma, nunca poderíamos sequer imaginar, e lembra-nos que
a possibilidade de redenção e de amor está presente em cada um
de nós. Para mim, esse é o poder do cinema», afirmou Aronofsky.
The Whale is the story of Charlie [Brendan Fraser in an unforgettable and
moving performance], an English teacher who lives enclosed at home due
to his severe obesity, and who, in a redemptive attempt, tries to reconnect
with his teenage daughter.
“This story allows us to step into the shoes of a man we would never
even comprehend, and reminds us that the possibility of redemption and
love is present in each one of us. For me, that’s the power of cinema,”
Aronofsky said.

• Festival de Veneza 2022 – Selecção Oficial

Adaptado da obra-prima de Don DeLillo, White Noise dramatiza
a vida quotidiana de uma família americana contemporânea. Jack
Gladney é professor universitário e marido de Babette, com quem
tem quatro filhos. Um dia é afetado por um derramamento químico
de um contentor que liberta um gás altamente tóxico. Isto força
Jack a enfrentar o seu maior medo – a sua própria mortalidade.
Adapted from the eponymous masterpiece by Don Delillo, White Noise
dramatizes the everyday life of a contemporary American family. Jack
Gladney is married to Babette, with whom he has four children. He is
a professor who is torn asunder by a chemical spill from a rail car that
releases an “Airborne Toxic Event”, forcing Jack to confront his biggest
fear – his own mortality.
_12 NOV: 21H30 / Centro Cultural Olga Cadaval
_14 NOV: 21H30 / Teatro Tivoli BBVA

_16 NOV: 21H30 / Teatro Tivoli BBVA

III Guerra Mundial
World War III
Toda a Beleza e a Carnificina, 2022

Houman Seyedi
Elenco / Cast: Mohsen Tanabandeh, Mahsa Hejazi, Neda Jebraeili, Navid
Nosrati
IR, 2022, 107’

• Festival de Cinema de Veneza 2022 – Prémio Orizzonti para Melhor Filme, Prémio
Orizzonti para Melhor Actor

Shakib trabalha na construção civil e vive como sem-abrigo, após perder a mulher e o filho num terramoto.
Ao longo dos últimos anos, desenvolve um relacionamento com
Ladan, uma prostituta surda e muda. Quando o edifício onde
Shakib trabalha se transforma no cenário de um filme sobre as
atrocidades cometidas por Hitler durante a II Guerra Mundial, surge
um convite para interpretar um papel: Shakib recebe ainda uma
casa e a oportunidade de reconstruir a sua vida. Ladan pede-lhe
ajuda, obrigando-o a elaborar um plano que poderá, no entanto,
destruir a possibilidade de alterar o curso da sua existência.
Shakib is a construction worker, who lives homeless after losing his
wife and son in an earthquake. Over the last few years, he developed
a relationship with a deaf and mute prostitute. When the building
where Shakib works becomes a setting for a film about the World War II
atrocities committed by Hitler, he is invited to play a role in the film:
he receives also a house and the opportunity to rebuild his life. Ladan
asks him for help, forcing him to come up with a plan that could destroy
his chance to change the course of his existence.
_15 NOV: 21H30 / Cinema Medeia Nimas

FILME DE ENCERRAMENTO

Toda a Beleza e a Carnificina

Vadio

Laura Poitras

Simão Cayatte

Elenco / Cast: Nan Goldin, Marina Berio, Robert Soarez

Elenco / Cast: Rúben Simões, Joana Santos, Carlos Afonso,
Luísa Cruz

All the Beauty and the Bloodshed

EUA, 2022, 113’

Sandra

Vadio, 2022

CLOSING FILM

PT, 2022, 91’

• Festival de Veneza 2022 – Leão de Ouro para Melhor Filme

Toda a Beleza e a Carnificina é um épico e emocionante
documentário sobre a vida da artista e activista Nan Goldin e as
suas tentativas de responsabilizar a gigante farmacêutica Purdue
Pharma, propriedade da família Sackler, pela epidemia dos opióides.
All the Beauty and the Bloodshed is an epic and emotional story about the
internationally renowned artist and activist Nan Goldin and her efforts to
hold Purdue Pharma, owned by the Sackler Family, accountable for the
opioid epidemic.
_19 NOV: 21H30 / Centro Cultural Olga Cadaval
Cerimónia de encerramento com a presença de / Closing cerimony in the presence of
Nan Goldin (a confirmar) / (to be confirmed)

André tem 13 anos e vive isolado com o pai numa zona seca e
remota do Alentejo, onde o ajuda com o seu negócio de perfuração
de água, em vez de ir à escola como os outros rapazes da sua idade.
Face ao desaparecimento súbito do pai, André bate à porta da
única vizinha que tem por perto, uma jovem mãe chamada Sandra,
que se torna a única esperança para encontrar o pai.
Thirteen year-old André lives isolated with his father in the dry region of
Alentejo, helping him with his water well drilling business instead of going
to school. When his father suddenly disappears, André must turn
to the only neighbour in miles, a young mother named Sandra,
as the only chance of finding him.
_13 NOV: 21H45 / Cinema Medeia Nimas
Com a presença de / In the presence of Simão Cayatte e actores / and actors
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Compensation, 1999

L . A . R E B EL L I O N
RE T R O S P EC T I VA
RETROSPECT IVE
Nesta primeira grande retrospectiva europeia sobre o
movimento L.A. REBELLION, o LEFFEST preparou a exibição de
um conjunto de filmes, além de uma série de debates e ainda
uma exposição, que estará patente no MU.SA (ver pág. 28), a
partir de 13 de Novembro.
Realizadores como Charles Burnett, Billy Woodberry, Ben
Caldwell e Julie Dash, alguns dos nomes mais marcantes do
L.A. REBELLION, estarão presentes e ajudarão a perceber a
importância deste movimento, e do seu impacto cultural e
social, dentro dos movimentos de direitos civis nos Estados
Unidos, entre as décadas de ‘60 e ’80.
Saído da UCLA – Universidade da Califórnia (o movimento
também conhecido por Los Angeles School of Black Filmmakers),
o conjunto de contribuições dos cineastas que compuseram o
L.A. REBELLION desafiou a hegemonia branca da indústria do
cinema, e potenciou, estética e socialmente, o alcance do registo
audiovisual em circunstâncias até aí silenciadas.
Within the first and most complete retrospective about the
movement L.A. REBELLION, LEFFEST organized the screening of
films, debates and an exhibition, which will be on display at MU.SA
(see page 28), from November, the 13th on.
Directors, such as Charles Burnett, Billy Woodberry, Ben Caldwell,
and Julie Dash, the most prominent names of L.A. REBELLION, will
attend this year’s edition and will help the audience to understand
the importance of this movement, with such a cultural and social
impact for the American civil rights movements, between the sixties
and the eighties.
Created in the cinematographic context of UCLA – University of
California (where they were also known as Los Angeles School
of Black Filmmakers), these filmmakers’ contributions challenged
the white hegemony in the cinema industry, while expanding the
aesthetic and social reach of cinema to circumstances overlooked
until that time.
Nota: Com o apoio da UCLA

Sessão / Screening 1

Rain (Nyesha)

Compensation

Elenco / Cast: Carla Barboza, Evlynne Braithwaite, Michael Frie

Elenco / Cast: John Jelks, Michelle A. Banks, Nirvana Cobb, Kevin L.
Davis, Christopher Smith

Melvonna Ballenger
1978, EUA, 16’

Com a música “After the Rain”, de John Coltrane, a servir de
banda sonora, e a narração de Ballenger, uma dactilógrafa
afro-americana passa de um estado de apatia para um estado
de empoderamento, graças à activação política estimulada por
panfletos num dia de chuva.
Uma breve reflexão sobre como a consciencialização política
abre portas a uma vida mais completa, e como momentos de
intempérie podem significar uma oportunidade refrescante.
With John Coltrane’s “After the Rain” as its soundtrack and a
background narration by Ballenger, a female African-American typist
moves beyond an apathetic state to an empowered state, thanks to
the political activation triggered by inquisitive flyers on a rainy day.
A brief reflection on how political awareness contributes to a richer
life, marked by rainier moments as a chance to cool down and reset.

Zeinabu irene Davis

1999, EUA, 95’

• Independent Spirit Awards 2000 – Selecção Oficial
• Sundance Film Festival 2000 – Selecção Oficial

Esta produção independente acompanha duas versões de uma
história de amor – uma situada na viragem do século XX, e uma
paralela nos anos 90 – entre uma mulher surda e o namorado.
As personagens Malindy/Malaika e Arthur/Nico sofrem as
dificuldades inerentes à intimidade quando constrangida por
diferentes linguagens e instabilidade financeira.
The independent production follows two versions of a love story –
one situated at the turn of the 20th century, and a parallel one in the
1990s – between a deaf woman and her boyfriend. The characters
Malindy/Malaika and Arthur/Nico suffer the inherent difficulties of
intimacy when constrained by different languages and financial
instability.
_10 NOV: 19H00 / Cinema Medeia Nimas

As Above, So Below, 1973

Sessão / Screening 2

As Above, So Below
Larry Clark

Elenco / Cast: Billy Middleton, Gail Peters,
Nathaniel Taylor, Lyvonne Walder

Shopping Bag Spirits
and Freeway Fetishes:
Reflections on Ritual Space

1973, EUA, 52’

Barbara McCullough

• Festival de Berlim 1983 – Prémio FIPRESCI
• Festival de Munique 2019 – Seleção Oficial

Elenco / Cast: David Hammons, Betye Saar, Houston and Kinshasha
Conwill, N’Senga Nengudi, K. Curtis Lyle, Ojenke, Kamaau Da’oud
and Kenneth Severin

Com uma forte crítica política e social,
este filme imagina um cenário pós-motins do bairro de Watts, onde um
grupo de revolucionários negros se
prepara para destronar um sistema
económico que suporta uma frustrante
desigualdade. Um dos membros do
grupo é o ex-oficial da marinha JitaHadi – a criança que surge na primeira
cena do filme, em Chicago, 1945, e
que acompanhamos na sua crescente
insurgência política.
With a strong political and social critique,
this movie imagines a post-Watts
riots scenario, where a group of black
revolutionaries sets up to overthrow
an economic system that breeds an
exasperating inequality. One of the group
members is the ex-marine Jita-Hadi – the
child at the opening shot of the film, in a
Chicago neighbourhood, 1945, and which
is followed by the audience in his growing
political insurgency.

1981, EUA, 60’

Um filme experimental com o contributo de nove artistas
afro-americanos baseados em Los Angeles, sobre o valor do
ritualismo na sua vida e no seu trabalho. Todos os artistas
referem a influência da tradição e dos rituais culturais no seu
trabalho, ao evocar questões prevalentes na prática artística,
como a assertividade na improvisação ou o ensaio no espaço
público, abrangendo um vasto leque de meios artísticos, como
performance, escultura e ecologia, poesia ou música.
Nine LA-based African-American artists contributed to this
experimental film wondering about the value of ritual in their work
and life. All artists mention the influence of traditional and ritualistic
tradition in their work by evoking prevalent questions within
artmaking, such as assertiveness in improvisation and the rehearsal
in public space, using a wide range of media, like performance,
sculpture and ecology, poetry or music.
_11 NOV: 16H15 / Cinema Medeia Nimas
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Bless Their Little Hearts, 1983

Sessão / Screening 3

Ujamii Uhuru
Schule Community
Freedom School

Bless Their Little Hearts

Elenco / Cast: Marva Anderson, Keith Taylor, Gay Abel-Bey,
Larry Bell and Jeff Cox

Elenco / Cast: Nate Hardman, Kaycee Moore,
Angela Burnett

1977, EUA, 8’

1983, EUA, 80’

Primeiro projecto de Bernard Nicolas na UCLA –
Universidade da Califórnia, retrata a vida de uma
funcionária afro-americana de um hotel e da sua
frustração no trabalho. Acompanhada musicalmente pela
versão de Nina Simone de “Pirate Jenny”, esta história
demonstra não só o trabalho pesado da funcionária, como
o seu sonho em escapar dessa rotina. Simbolicamente, a
música muda no final do filme, passando a “Things Have
Got to Change”, de Archie Shepp.

• Festival de Berlim 1984 – Prémio Interfilm e Menção Honrosa
no Forum of New Cinema
• Festival Internacional de Toronto 1984 – Selecção Oficial
• Amiens International Film Festival 1983 – Prémio do Público

Bernard Nicolas

Bernard Nicolas’ first project at UCLA, portrays the life of an
African-American hotel worker along with her frustration at
the undignified work conditions. Musically, it starts with Nina
Simone’s rendition of “Pirate Jenny”, while demonstrates the
worker’s heavy workload and her daydreams of escaping this
routine. Symbolically, the shortfilm’s soundtrack changes to
Archie Shepp’s “Things Have Got to Change”, as it concludes.

Billy Woodberry

Elenco / Cast: Billy Middleton, Gail Peters,
Nathaniel Taylor, Lyvonne Walder

• Festival de Berlim 1978 – Prémio FIPRESCI
• Festival de Locarno 1997 – Selecção Oficial em
Competição
• Festival de Berlin 2007 – Prémio da Crítica

_14 NOV: 18H30 / Cinema Medeia Nimas
Com a presença do realizador / In the presence of the director
Billy Woodberry

Sessão / Screening 5

Brick by Brick

Ashes and Ambers

Elenco / Cast: Lester Wakefield

Elenco / Cast: John Anderson,
Evelyn A. Blackwell, Norman Blalock

Shirikiana Aina
1982, EUA, 37’ 31

Curta-metragem documental do final dos anos 70,
quando os moradores afro-americanos foram forçados
a sair das suas residências nos subúrbios de Washington
D.C., mas abandonados pelos meios de comunicação
e pela opinião pública, sob o pretexto de “renovação
urbana”. Ao longo do vídeo, os residentes tentam,
frustrantemente, encontrar formas de colaborar
para manter as suas casas, numa luta reconhecível
e desesperante contra o desalojamento.
A short film documentary showing Washington D.C. at the
end of the 70s, when African-American residents were being
forced out of their homes and abandoned by the social
media and the public opinion, under the pretext of “urban
renewal”. Throughout the film, residents try to find ways of
organizing themselves to keep their homes, under
a recognizable and frustrating fight against displacement.

With the virtues of the three Rs in mind –
Respect, Righteousness and Revolution – the
curriculum of the school also accentuates the
importance of cultural values and self-defence.
The head-master mentions, for instance, how
essential it is to pursue an historical revisionism in
favour of African richness as opposed to a white
dominant history. Shot in high contrast, the short
documentary is punctuated with African chants,
syncopated drums and poignant narration by the
school’s faculty.

O filme segue as deambulações de Charlie Banks à procura
de trabalho – uma tarefa frustrante que alimenta tensões
com os filhos e no seu casamento com Andais. A exaustão
culminará no confronto directo com a sua esposa, exposto
num plano-sequência intenso onde as dúvidas sobre a
sobrevivência do casal e a traição do marido parecem não
ter resolução.
With a tender neorealism, the movie follows the wanderings of
Charlie Banks in his search for work – a frustrating task which
triggers tension within his children and his marriage to Andais.
Such exhaustion culminates in the direct confrontation with his
wife, recorded in an intense one-shot sequence where doubts
about mutual survival and betrayal seem to find no resolution.

Haile Gerima

1982, EUA, 129’

• Festival de Berlim 1983 – FIPRESCI
• Festival de Munique 2019 – Selecção Oficial

Nay Charles é um veterano de guerra afro-americano
que se sente desencorajado, após lutar numa guerra
de interesses brancos, no Ocidente, e apresenta sérias
dificuldades em reintegrar-se numa sociedade hostil e
racialmente segregada. A disparidade emocional envolvida
nas suas relações mais próximas e o desajuste profissional
do ambiente urbano tornam Charles marginalmente
impotente, e incapaz da motivação revolucionária
necessária que requer uma revolta política contra essas
condições.
Nay Charles is an African-American war veteran discouraged
after fighting in a western, white war, revealing major
difficulties in a successful re-insertion within a racially
segregated society, hostile from the get-go. The emotional
disparity within his closest relationships, along with the
professional maladjustment in an urban environment, render
Charles marginally impotent. A system permeated with
institutional racism, he is unable to sustain the revolutionary
motivation that a political rebellion against such conditions
would require.

Elenco / Cast: Henry G. Sanders, Kaycee Moore,
Angela Burnett, Jack Dr
1978, EUA, 80’

Crónica de um dia na vida de uma escola
primária afrocêntrica no sul de Los Angeles.
Com um foco na virtude dos 3 Rs – respeito,
rectidão e revolução – o currículo da escola
destaca também a importância dos valores
culturais e de auto-defesa. O director refere,
por exemplo, quão essencial é o revisionismo
histórico para realçar a riqueza africana face
a uma história branca dominante. Filmado
com alto contraste, o curto documentário é
pontuado com cânticos africanos, tambores
sincopados e uma constante narração dos
professores.

Daydream Therapy

Charles Burnett

Don Amis

1974, EUA, 9’

Sessão / Screening 4

Killer of Sheep

Killer of Sheep acompanha a vida de uma
comunidade afro-americana no bairro de
Watts, Los Angeles, com foco em Stan,
empregado de um matadouro que sofre os
efeitos emocionais do seu trabalho. O filme
foge a uma estrutura narrativa tradicional,
preferindo revelar a vida urbana através
de distintas vinhetas, como as brincadeiras
das crianças, a tentação do crime e a dança
íntima de Stan e da sua esposa, entre outras.
A música afro-americana ajuda a criar
uma atmosfera poética e emocionalmente
envolvente.
Killer of Sheep records the life of an African-American community in Watts, Los Angeles.
It is centred in Stan, a slaughterhouse worker
suffering the emotional toll of his job. The film
dodges traditional narrative structures, choosing
to show urban life through different vignettes,
like the kids’ entertainment in the streets,
criminal temptation, and the slow dancing
between Stan and his wife, amongst other. The
African-American music helps to create a poetic
and emotionally engaging atmosphere.
_12 NOV: 16H00 / Cinema Medeia Nimas
Com a presença do realizador / In the presence of the
director Charles Burnett

Sessão / Screening 6

The Horse

To Sleep with Anger

Elenco / Cast: Gordon Houston, Maury Wright,
Gary Morrin, Roger Collins, George Williams,
Larry Clark

Elenco / Cast: Danny Glover, Paul Butler,
Mary Alice, DeVaughn Nixon

Charles Burnett

1973, EUA, 14’

The Horse é uma aclamada curta-metragem
do reputado realizador afro-americano
Charles Burnett. A conflituosa interação
entre os personagens e breves notas sonoras
compõem um ambiente de suspense,
onde a desumanizada perspectiva adulta
– representada no diálogo entre quatro
homens brancos – contrasta com a afectuosa
empatia do jovem negro, incorporada no
rapaz que afaga um cavalo também negro,
nos últimos momentos de vida do animal.
The Horse is a critically acclaimed short film
by legendary director Charles Burnett. The
conflicting interaction between the characters
and the sounds punctuating the film set an
ambience of suspense, where the dehumanized
adult perspective – showcased in the dialogue
between four white men – contrasts with the
affectionate empathy of black youth, embodied
by a boy caressing a black horse, in the last
moments of the animal’s life.

Charles Burnett

1990, EUA, 101’

• Festival de Cannes 1990 – Quinzaine des Réalisateurs
• Sundance Film Festival – Prémio Especial do Júri,
Prémio Melhor Drama
• Independent Spirit Awards 1991 – Prémio Melhor
Realizador, Prémio Melhor Argumento

Com as qualidades de um conto antigo,
To Sleep With Anger assiste à revelação de
Harry e aos desentendimentos no seio de
uma família afro-americana de Los Angeles
quando é visitada, sem aviso, por este
conhecido de longa data. Instalando-se
em casa, e mantendo-se intensivamente
instigador, esta personagem central, com
um charme maquiavélico, consegue levar o
resto da família ao limite mental e físico da
tolerância. Uma obra-prima dos anos 90.
A movie endowed with qualities of an old
tale, To Sleep With Anger watches how the
character of Harry, a long-lost acquaintance, and
the disagreement within an African-American
family unravel, upon his arrival. Settling in the
house, and insisting on annoyingly instigative
behaviours, this mischievously charming main
character manages to bring the family members
to a physical and mental breaking point of
tolerance. A masterpiece of the early 90s.
_17 NOV: 19H00 / Centro Cultural Olga
Cadaval
Com a presença do realizador / In the presence of the
director Charles Burnett

_15 NOV: 15H30 / Cinema Medeia Nimas
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Killer of Sheep, 1978

Sessão / Screening 7

Penitentiary

Grey Area

Elenco / Cast: Leon Isaac Kennedy, Wilbur ‘Hi-Fi’
White, Thomas M. Pollard, Gloria Delaney,
Donovan Womack, Hazel Spear

Elenco / Cast: Haskell V. Anderson III, Eve
Holloway, Lance E. Nichols, Sy Richardson

Jamaa Fanaka

1979, EUA, 99’

Depois de uma luta por causa de uma
prostituta, Martel Gordone é acusado do
assassinato de um motociclista branco. Ao
ser preso, aprende a sobreviver como lutador
de boxe enquanto aguarda a liberdade
condicional. Embora crie este filme violento
dentro das convenções do movimento de
cinema Blaxploitation, Fanaka evidencia o
castigo físico sobre os corpos afro-americanos
e a constante ameaça da violação da sua
integridade física e mental – endémica
e ainda presente desde os tempos da
escravatura.
After a fight over a prostitute, Martel Gordone
is accused of the murder of a white biker. When
he is arrested, he aims to survive as a boxer
while looking forward to his parole. While
setting this violent film within the conventions
of Blaxploitation, Fanaka reveals the physical
punishment imposed over African-American
bodies and the constant threat of rape –
endemic and present over a past history of
slavery.

Sessão / Screening 8

Four Women

Daughters of the Dust

Elenco / Cast: Linda Martina Young

Elenco / Cast: Cora Lee Day, Alva Rogers, Barbara O. Jones, Adisa
Anderson, Kaycee Moore, Cheryl Lynn Bruce

Julie Dash
1975, EUA, 7’

In this experimental short by Julie Dash, dancer
Linda Martina Young interprets the same-titled
ballad by Nina Simone and embodies the spirits
of four women: Aunt Sarah, Saffronia, Sweet
Thing and Peaches, referencing the common
stereotypes of black women trying to survive
in the USA.

1981, EUA, 38’

O filme acompanha uma repórter televisiva
afro-americana na sua dualidade profissional,
ao precisar de comprometer os seus princípios
políticos para manter o seu trabalho no seio
corporativo – algo que se torna claro quando
ela tem de registar e filmar momentos numa
prisão, sob a pressão e os preconceitos dos
seus chefes brancos. Simultaneamente,
um membro do partido Black Panther
sai da prisão para se aperceber que os
antigos colegas haviam virado as costas ao
movimento, e a sede do movimento está
inutilizável.
The movie follows an African-American television
reporter in her professional duality, as she keeps
having to compromise her political principles
to keep a corporate-sediated job – something
blatantly obvious when she has to register and
film moments within a prison, under her white
bosses’ prejudice and pressure. Simultaneously,
a member from the Black Panther party gets
out of prison only to realize his ex-peers have
turned their backs to the movement, and its
headquarters repurposed and unusable.
_17 NOV: 22H00 / Centro Cultural Olga
Cadaval

1991, EUA, RU, 112’

• Festival de Locarno 2019 – Selecção Oficial
• Sundance Film Festival 1991 – Prémio de Fotografia
• New York Film Critics Circle Awards 2016 – Prémio Especial

Sankofa, 1993

Nesta curta-metragem experimental,
realizada por Julie Dash, a dançarina
Linda Martina Young interpreta a música
“Four Women”, de Nina Simone. Nela
são reencarnados os espíritos de quatro
mulheres diferentes: Aunt Sarah, Saffronia,
Sweet Thing e Peaches, representantes
dos estereótipos da mulher negra a tentar
sobreviver nos Estados Unidos.

Julie Dash

Monona Wali

A mais aclamada criação de Julie Dash é a história de três mulheres da
família Peazant, no momento em que estas se preparam para migrar
da Ilha de Santa Helena para a Carolina do Sul, nos Estados Unidos.
Devido ao isolamento da sua comunidade, muitas das tradições, crenças
e linguagem dos seus antepassados do Oeste africano ainda se mantém
presentes. A mística matriarca da família insiste em preservar os seus
“pedaços de memória” – um vínculo visto como retrógrado pelas
gerações mais novas.
The most acclaimed creation by Dash is the story of three women from the
Peazant family, in the moment when they are about to migrate from the
American Saint-Helena island to South Carolina. Due to the isolation of
their community, many of their west African traditions, beliefs and language
are still kept. But family’s mystical matriarch insists on remaining close to
her “scraps of memory”, despite being seen as obsolete by the younger
generations.

Sessão / Screening 9

_18 NOV: 15H30 / Cinema Medeia Nimas
Com a presença da realizadora / In the presence of the director Julie Dash

I & I: An African Allegory

Sankofa

Elenco / Cast: Marcia Bullock, Pearl Collins,
Al Cowart

Elenco / Cast: Kofi Ghanaba,
Oyafunmike Ogunlano, Alexandra Duah

Ben Caldwell

Haile Gerima

1979, EUA, 32’
1993, BF, DE, GN, EUA, RU, 125’
Daughters of the Dust, 1991

• Festival de Cinema de Munique 2019 – Selecção
Oficial

• Festival de Berlim 1993 – Selecção Oficial em
Competição

Esta curta-metragem é inspirada no romance
ganês Two Thousand Seasons, que reflecte
sobre a reciprocidade, contra a divisão e a
violência alimentadas pelas ideias pré-concebidas sobre “o outro”. Neste
testemunho à capacidade de Ben Caldwell,
o recurso à imagética afro-americana é
constante – resultando numa simbólica
combinação de arquivos do passado,
como uma base para idealizar um futuro
mais completo que revele as angústias de
separação que prevalecem entre os homens.

Testemunho sobre a dignidade dos escravos
submetidos ao colonialismo, o filme mantém
um imaginativo ambiente visual, baseado
na palavra do dialecto Akan “sankofa”
– que significa recuperar o passado para
compreender o presente e determinar um
futuro. Mona, uma modelo afro-americana
que participa numa sessão fotográfica nas
ruínas de um porto de escravizados no Gana,
vê-se envolta num passado ancestral através
das invocações do mago Sankofa.

This short film is inspired by the Ghanaian
novel Two Thousand Seasons, which reflects
upon reciprocity, as opposed to the division and
violence fostered by preconceived ideas about
“the other”. In this testimony to Caldwell’s
editing skills with frequent African-American
imagery, a symbolic combination of past records
when imagining a composed future is formed –
one where the anguished division between men
is overcome.

A testimony to the dignity of the slaves
facing colonial subjugation, the film keeps an
imaginative visual landscape based on the word
“sankofa”, from Akan’s dialect – to recover the
past in order to understand the present and
redetermine the future. Mona, an African-American model doing a photoshoot in the
ruins of a slave-port in Ghana, is suddenly
brought back to relive an ancestral past through
the invocations of sorcerer Sankofa.
_19 NOV: 17H30 / Centro Cultural Olga
Cadaval Com a presença do realizador / In the
presence of the director Ben Caldwell
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Le Trou, 1960

RO M PE R A S G R A D ES
PR OGRA MA ES P E C I A L

Le Trou

Jacques Becker
Elenco / Cast: Michel Constantin, Marc Michel,
Jean Keraudy, Philippe Leroy, Raymond Meunier
1960, FR, 131’

BREA K I N G TH E BA RS
SP E C I A L PROG RAM M E

• Sindicato Francês dos Críticos de Cinema 1961 –
Melhor Filme do Ano

Le Trou, o último filme realizado por
Jacques Becker, é considerado uma das
obras-primas do moderno cinema francês.
Jean-Pierre Melville afirmou que é “o
maior filme francês de todos os tempos”.
O espectador vive uma experiência quase
imersiva, seguindo passo-a-passo as acções
de reclusos que fariam qualquer coisa para
respirar novamente o ar da liberdade.

Julgamos uma sociedade pelo estado das suas prisões, afirmaram
autores como Nelson Mandela, Albert Camus, ou Dostoievski... Mas,
no paradigma de uma sociedade que, muitas vezes, evita encarar os
seus problemas, quem quer olhar para estes locais?; e, sobretudo, quem
quer olhar para os homens e para as mulheres que lá estão presos?
“Romper as Grades” é um programa que pretende dar a conhecer
o mundo das prisões e o seu funcionamento, através de um ciclo de
filmes e debates, concertos, um espectáculo de dança interpretado por
reclusos de um estabelecimento prisional da região, uma exposição, e
uma extensão nos Estabelecimentos Prisionais do Linhó e de Tires. Tal
como Angela Davis e Gina Dent afirmam no seu projecto abolicionista,
para criar um olhar crítico é preciso conhecer e aproximarmo-nos
dessa realidade. O ideal seria uma sociedade sem prisões, mas como a
imaginar sem saber o que acontece do outro lado dos muros? As artes
podem ser um modo de aproximar os mundos, através das palavras,
dos sentimentos, dos sentidos. Esse é um dos objectivos principais do
programa.
Com o ciclo “Romper as Grades”, o LEFFEST quer, por um lado,
aproximar as vivências das prisões do nosso público, e, por outro,
aproximar o festival dos reclusos.
Por isso, desenhámos este programa, materializado num conjunto
de eventos únicos.
We judge a society by the state of its prisons, as said by authors like Nelson
Mandela, Albert Camus, or Dostoyevsky… But within the paradigm of a
society which so often avoids facing its own problems, who would want
to look at these places; and, above all, who would want to look at the men
and women who are imprisoned?
“Breaking the Bars” is a programme that aims to showcase the prison-world
and its operational aspects, through a programme of films and debates,
concerts, a dance piece interpreted by inmates from a local prison complex,
an exhibition, and the programme’s extension to the prisons of Linhó and
Tires. As Angela Davis and Gina Dent state in their abolitionist project, in
order to create a critical view it’s necessary to know and get closer to the
reality one is critical about. The ideal would be a prison-free society – but
how to imagine this scenario without knowing what actually happens
behind the prison walls?
Arts may provide a way to bring both worlds together, through words,
feelings and senses. This is one of the main goals of this programme.
The purpose of the programme “Breaking the Bars” is, on one hand, bring
our audience closer to the prison’s lived experiences and, on the other hand,
to bring the festival closer to prisoners.
Hence the planning of this programme, materialized in a complex set
of unique events.

Fugiu um Condenado
à Morte

Um Profeta
Un Prophète

Un Condamné à mort s’est
échappé

Jacques Audiard
Elenco / Cast: Tahar Rahim, Niels Arestrup,
Reda Kateb, Hichem Yacoubi

Robert Bresson

Le Trou, the last film directed by Jacques
Becker, is considered one of the masterpieces
of modern French cinema. Jean-Pierre Melville
called it “the greatest French film of all time”.
The spectator lives an almost immersive
experience, following step-by-step the actions
of inmates who would do anything to breathe
the air of freedom again.

2009, FR, 155’, Cópia 35mm

• Festival de Cannes 2009 – Grande Prémio do Júri
• BAFTA 2009 – Melhor Filme Estrangeiro
• BFI London Film Festival – Melhor Filme

Malik El Djebena é um jovem francês de
origem algeriana condenado a seis anos de
prisão. Com 19 anos, analfabeto, aparenta
ser o mais novo e o mais frágil de todos os
reclusos, e, rapidamente, cai nas mãos de
um grupo de reclusos corsos, que dominam
e controlam tudo o que se passa na prisão.
Jacques Audiard consegue transportar o
espectador à intimidade de Malik, ao ponto
de ter a impressão de partilhar a cela com
ele. Quanto mais avançamos no filme, mais
percebemos a ambiguidade da personagem
e a sua astúcia.
Malik El Djebena is a young Frenchman of
Algerian origin sentenced to six years in prison.
At the age of 19, illiterate, he appears to be the
youngest and most fragile of all the inmates,
and he quickly falls into the hands of a group
of Corsican inmates, who dominate and control
everything that goes on in the prison. Jacques
Audiard manages to transport the viewer
into Malik’s intimacy, to the point of having
the impression of sharing a cell with him. The
further we get in the film, the more we realize
the character’s ambiguity and cunning.
_11 NOV: 10H00 / Cinema Medeia Nimas

Elenco / Cast: François Leterrier, Charles Le
Clainche, Maurice Beerblock, Roland Monod,
Jacques Ertaud, Jean Paul Delhumeau

_10 NOV: 13H00 / Cinema Medeia Nimas

1956, FR, 101’

Carandiru

• Festival de Cannes 1957 – Melhor Realizador
• Cahiers du Cinéma 1956 – Melhor Filme
• Sindicato Francês dos Críticos de Cinema 1958 –
Melhor Filme

O filme fala sobre a fuga, verídica e tida
por impossível, de uma prisão nazi, por um
resistente francês (o comandante André
Dévigny) condenado à morte. Mas a sua
fuga depende de Jost (Charles Le Clainche),
e o comandante só tem duas possibilidades:
ou o mata ou confia nele. Obra-prima do
cinema francês, o filme foi baseado nas
memórias de André Devigny, que escapou
com sucesso do Forte Montluc em Lyon, em
1943.
The film focuses on the escape, true and
considered impossible, of a French soldier and
member of the Résistance (Commander André
Dévigny) sentenced to death and held captive
in a Nazi prison. Since his escape depends on
Jost (Charles Le Clainche), the commander only
has two possibilities: either kill him or trust him.
A masterpiece of French cinema, the film is
based on the memories of André Devigny, who
successfully escaped from Fort Montluc in Lyon,
in 1943.
_12 NOV: 15H30 / Centro Cultural Olga
Cadaval

Carandiru, 2004

O Réptil

Héctor Babenco
Elenco / Cast: Wagner Moura,
Ivan de Almeida, Maria Luisa Mendonça,
Luiz Carlos Vasconcelos, Milton Gonçalves,
Rodrigo Santoro
2004, BR, 152’

• Festival de Cannes 2003 – Selecção Oficial em
Competição
• ACIE Brasil 2003 - Melhor Realizador

Carandiru é uma viagem à intimidade
dos reclusos da mais conhecida prisão de
São Paulo, Brasil. As histórias que eles
contam ao médico da prisão, de uma
maneira surpreendentemente ligeira,
são como contos, cheios de humanidade,
desespero, amor, traição, vingança,
esperança... Mas essa sinceridade depressa
desaparece, quando todos se confrontam
com a realidade extremamente violenta e
desumana da prisão, governada pelos seus
próprios códigos, sendo a primeira regra a
capacidade de sobreviver a todo custo.
Carandiru is a journey into the intimacy of
the inmates of the most famous prison in São
Paulo, Brazil. The stories they tell the prison
doctor, in a surprisingly light way, are like
tales, full of humanity, despair, love, betrayal,
revenge, hope… But that genuineness quickly
disappears, when the inmates are confronted
with the extremely violent and inhuman reality
of the prison, governed by its own codes, the
first rule being the ability to survive at all costs.
_12 NOV: 18H00 / Centro Cultural Olga
Cadaval

There Was a Crooked Man
Joseph L. Mankiewicz
Elenco / Cast: Kirk Douglas, Henry Fonda, Hume Cronyn, Warren Oates
1970, USA, 123’

Único western realizado por Mankiewicz, o filme relata a história de Paris Pitman Jr. (Kirk
Douglas), charmoso e inteligente, condenado a 10 anos numa prisão remota no estado
do Arizona. Com um plano de fuga, um tesouro escondido de 500 mil dólares e a promessa
de reavê-lo, tenta seduzir e manipular os seus companheiros de cela para o ajudarem nesta
perigosa aventura.
The only western directed by Mankiewicz, the film tells the story of Paris Pitman Jr. (Kirk Douglas),
a charming and intelligent prisoner, sentenced to 10 years in a remote prison in the state of Arizona.
With a plan to escape, a hidden treasure of 500 thousand dollars and the promise to get it back,
he tries to seduce and manipulate his cellmates into helping him on this dangerous adventure.
_13 NOV: 16H30 / Centro Cultural Olga Cadaval
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Os Fugitivos de Alcatraz, 1979

O Presidiário
Cool Hand Luke

Stuart Rosenberg
Elenco / Cast: Paul Newman,
George Kennedy, J.D Cannon,
Strother Martin
1967, EUA, 126’

• Óscar para Melhor Actor Secundário 1968
(George Kennedy)
• Prémio Laurel para Melhor Actor Secundário
1968 (George Kennedy)

Este clássico intemporal baseado
no livro homónimo de Donn
Pearce (1965), conta a história de
Luke Jackson (Paul Newman), um
prisioneiro irreverente com uma
sentença de dois anos numa prisão
rural na Flórida. Desafiado pela
atitude autoritária e insensível do
director da prisão (Strother Martin),
Luke rapidamente ganha a admiração
dos prisioneiros pelo seu atrevimento
e pela sua atitude.
This timeless classic based on the Donn
Pearce novel (1965), tells the story of Luke
Jackson (Paul Newman), an irreverent
prisoner with a two-year sentence
in a rural Florida prison.
Challenged by the authoritarian and
callous attitude of the prison warden
(Strother Martin), Luke quickly gains the
admiration of the prisoners for his daring
attitude.
_14 NOV: 18H30 / Centro Cultural Olga
Cadaval

Os Fugitivos
de Alcatraz

César Deve Morrer

Escape From Alcatraz

Vittorio Taviani, Paolo Taviani

Don Siegel

Elenco / Cast: Salvatore Striano,
Fabio Rizzuto, Cosimo Rega,
Giovanni Arcuri, Fabio Cavalli

Elenco / Cast: Clint Eastwood,
Patrick Mcgoohan, Roberts Blossom,
Jack Thibeau, Fred Ward
1979, EUA, 112’

Frank Morris (Clint Eastwood) is a
feared criminal with a history of prison
escapes. When Morris is sentenced to
life in Alcatraz, the toughest and safest
maximum security prison in the United
States, he quickly realizes the prison’s
terrorizing environment, ruled by its
cruel warden Arthur Dollison (Patrick
McGoohan). Tired with the life at Alcatraz, Morris and two convict brothers
(Fred Ward, Jack Thibeau) meticulously
plan the unthinkable: an escape from the
island.

Cheryl Dunye

Elenco / Cast: Yolanda Ross, Rain Phoenix,
Davenia McFadden, Ella Joyce
2001, EUA, 97’

Cesare Deve Morire

“I wanted to show a part of the lives of
poor women from the 21st century”, said
Cheryl Dunye about Stranger Inside. The
movie shows the reunion of a mother and
daughter inside the prison. Treasure goes
to the same prison where her mother,
who she thought is dead is sentenced
to life imprisonment. To write this script,
Cheryl Dunye met with women inmates in
a Minnesota prison, working with them in
a writing workshop.

2012, IT, 76’

• Festival de Berlim 2012 – Urso de Ouro para
Melhor Filme

Misturando realidade com ficção, os
irmãos Taviani recriam, por um lado,
uma parte da apresentação teatral da
peça Julius Caesar, de Shakespeare,
com reclusos da prisão de Rebibia;
e, por outro, o processo e os ensaios
que permitiram a realização do
espectáculo. Os actores/prisioneiros
emergem de tal forma nos seus
personagens que as suas próprias
histórias se misturam com a história
que representam.
Mixing reality with fiction, the Taviani
brothers recreate, on the one hand, a
part of the theatrical performance of
Shakespeare’s Julius Caesar, with inmates
from Rebibia prison; and, on the other
hand, the process and rehearsals that
allowed the performance of the show. The
actors/prisoners emerge in their characters
in such a way that their own stories blend
in with the story they represent.
_18 NOV: 15H00 / Centro Cultural Olga
Cadaval

15 NOV: 18H00 / Centro Cultural Olga
Cadaval

The Sound
Before the Fury

Lola Frederich, Martin Sarrazac
Elenco / Cast: Archie Shepp, Mike Ladd
2014, FR, 89’

• Independent Spirit Awards – 2003 Producers
Award
• San Francisco International Film Festival – 2001
Best Narrative Feature

“Eu queria mostrar uma parte da vida
de mulheres pobres que viviam no
século XXI”, afirmou Cheryl Dunye
sobre Stranger Inside. O filme retrata
o reencontro de uma mãe e uma
filha dentro da prisão. Treasure é
condenada a cumprir pena na mesma
prisão onde a mãe, que julgava estar
morta, está condenada à prisão
perpétua. Para escrever o argumento,
Cheryl Dunye foi ao encontro de
reclusas numa prisão do Minnesota,
e organizou um workshop de escrita
com elas.

• Sundance Film Festival 2022 – Selecção Oficial

Frank Morris (Clint Eastwood) é um
temido criminoso com um historial de
fugas de prisões. Quando é condenado
a uma pena perpétua em Alcatraz, a
prisão de segurança máxima mais dura e
segura dos Estados Unidos, rapidamente
percebe que o ambiente prisional é
aterrorizador e violento, liderado pelo
tirano director Arthur Dollison (Patrick
McGoohan). Cansados da vida em
Alcatraz, Morris e dois irmãos também
prisioneiros (Fred Ward, Jack Thibeau)
começam a planear o impensável: uma
fuga da ilha.

Stranger Inside

• DocLisboa 2014

No seguimento da revolta dos reclusos
na prisão de alta segurança de Attica,
no estado de Nova Iorque, Archie
Shepp lançou, com um conjunto de
músicos reunidos especialmente para a
ocasião, um álbum que ficou gravado
na história da música: Attica Blues.
Passados 40 anos, Archie decide tocar
de novo este álbum ao vivo com uma
banda clássica composta por músicos
da sua geração e de gerações mais
recentes.
Following the uprising of inmates in the
high security prison of Attica, in the state
of New York, Archie Shepp launched, with
a group of musicians gathered especially
for the occasion, an album that will stay
forever in the history of music: Attica
Blues. After 40 years, the saxophonist
decided to play this album again live with
a big band with musicians of his own
generation and younger ones.
_14 NOV: 11H00 / Cinema Medeia Nimas
Com a presença da realizadora / In the presence
of the director Lola Frederich

_14 NOV: 16H30 / Centro Cultural Olga
Cadaval

Fome

Hunger
Steve McQueen

Yol - Licença Precária
Yol – The Full Version

Serif Gören, Yilmaz Güney

Elenco / Cast: Michael Fassbender,
Liam Cunningham, Stuart Graham,
Laine Megaw

Elenco / Cast: Meral Orhonsay,
Halil Ergun, Necmettin Cobanoglu,
Mikmet Celik, Tarik Akan, Serfi Sezer,
Tuncay Akca, Guven Sengil

2008, UK, IR, 96’

1982, SUÍÇA, 107’

• Festival de Cannes 2008 – Prémio FIPRESCI
e do Golden Camera
• Festival de Veneza 2008 – Selecção Oficial
• BAFTA Awards 2009 – Prémio Carl Foreman
Award for the Most Promising Newcomer

• Festival de Cannes 1982 – Palma de Ouro
e Prémio FIPRESCI

Fome, 2008

Em 1981, Bobby Sands, um jovem de
27 anos do IRA – Exército Republicano
Irlandês, encarcerado na prisão de
Maze, na Irlanda do Norte, entra
em greve de fome para protestar
contra a recusa, por parte do governo
Britânico, em reconhecer os membros
capturados do IRA como presos
políticos. À medida que McQueen
revela os últimos dias da vida de
Bobby na prisão, testemunhamos o
que um homem está disposto a sofrer
para fazer com que a sua voz seja
ouvida.
In 1981, Bobby Sands, a 27 year old man
from the IRA – Irish Republican Army,
detained in Northern Ireland’s Maze
Prison, began a hunger strike to protest
against the British government’s refusal
to recognize captured members of the IRA
as political prisoners. As McQueen reveals
Bobby’s last living days in prison, we
witness what a man is willing to endure
to make his voice heard.
_18 NOV: 21H30 / Centro Cultural Olga
Cadaval
Com a presença do actor / In the presence of the
actor Michael Fassbender

Yol é um duro retrato da realidade
turca a partir das histórias de cinco
prisioneiros que são libertados para
visitar as suas casas durante uma
semana. Cada um encontrará um
cenário diferente, mas a conclusão
a que chegarão será a mesma: nada
permanece como antes.
Este filme representa a violência
do regime turco através das várias
relações das personagens, em família,
em sociedade, com as mulheres, assim
como a aniquilação do povo curdo
pela Turquia.
Yol is a harsh portrayal of Turkish reality
from the stories of five prisoners who are
released to visit their homes for a week.
Each one will find a different scenario, but
the conclusion they will reach will be the
same: nothing remains the same.
This film represents the violence of the
Turkish society and regime through the
various relationships of the characters, in
family, in society, with women, and, above
all, shows the annihilation of the Kurdish
people by Turkey.
_20 NOV: 12H00 / Centro Cultural Olga
Cadaval
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DEBATES
TA L K S

Les Mains Libres, 2010

Faixa de Gaza: Prisão a céu aberto?
The Gaza Strip, an open-air prison?
Com / with Malak Mattar
e / and Kamal Aljafari na presença
de / in the presence of Elia Suleiman,

Yasmine Hamdan

Kamal Aljafari
Elenco / Cast: Kamal Aljafari
PALESTINA, 2006, 62’

Les Mains Libres
Brigitte Sy

Abolicionismo
Abolitionism

Elenco / Cast: Ronit Elkabetz, Carlo Brandt, Camille Figuereo,
Noémie Lvovsky

Com / with Angela Davis
e / and Gina Dent

2010, FR, 100’

Barbara (Ronit Elkabetz) é uma cineasta francesa que
está a desenvolver um filme escrito e interpretado por
reclusos. Para perceber melhor o seu funcionamento e
as dinâmicas internas, visita a prisão todas as semanas,
encontrando-se com os reclusos. Mas os seus planos são
interrompidos quando inicia uma relação amorosa com
Michel (Carlo Brandt), um dos reclusos envolvidos no
projecto cinematográfico.
Barbara (Ronit Elkabetz) is a French filmmaker who is
developing a film written and performed by inmates. To better
understand its functioning and internal dynamics, she visits the
prison every week, meeting with the inmates. But her plans
are interrupted when she initiates a romantic relationship with
Michel (Carlo Brandt), one of the inmates involved in the film
project.
_20 NOV: 14H00 / Cinema Medeia Nimas
Conversa com a realizadora / Conversa com a realizadora Brigitte Sy

Nova Iorque, 1997, 1981

Nova Iorque, 1997

Duas das maiores referências mundiais da luta pelos
direitos civis, Angela Davis e Gina Dent – co-autoras do
livro Abolition. Feminism. Now –, vão estar em Portugal,
pela primeira vez, num debate sobre o abolicionismo, na
perspectiva do feminismo interseccional, do anti-racismo
e do anti-capitalismo.
Através destes três conceitos intrinsecamente ligados, Davis
e Dent lançam o desafio de pensar a abolição prisional e
o feminismo conjuntamente. Desaprovando as linhas do
abolicionismo que se focam em destruir ou desmontar as
prisões, Angela Davis e Gina Dent são claras: o objectivo
é reconstruir, refazer o conceito por trás da ideia do
encarceramento.

1997. The island of Manhattan is isolated from the rest of
society and has become a maximum-security prison. There are
no guards, no police, just the worst criminals in America. When
the President’s airplane lands on the island after being diverted
by a terrorist group, the President (Donald Pleasence) is held
hostage by the inmates. Snake Plissken (Kurt Russel), a bank
robber, is chosen to rescue the President in exchange for his
own freedom.

The Roof is a very strong and personal documentary
directed by the Palestinian filmmaker Kamal Aljafari,
who lives in Germany and returns back to his homeland
to see the present life of his closest and further family.
He then talks with them about the past and leaves a
question mark for the future.
The filmmaker shares everyday life with his parents
and sisters in Ramle where he was born and where his
father’s family comes from.
We learn the daily history together with the history
of the Palestinians from Jaffa from the grandmothers’
memories about 1984. The film’s beginning and its end
are framed by dialogues with another Palestinian friend
with an Israeli passport – a young lady working in
Jerusalem who wants to become a judge.

Da prisão à liberdade:
Leitura de cartas escritas em prisões

The representation of prisons in films
No seguimento da sua interpretação no filme Fome, de
Steve McQueen, será realizado um debate com o actor
sobre este universo e a forma como é retratado no cinema.

1997. A ilha de Manhattan está isolada do resto da
sociedade e transformou-se numa prisão de máxima
segurança. Não há guardas, nem polícias, apenas os piores
criminosos dos EUA. Quando o avião oficial do Presidente
aterra de emergência na ilha, após ter sido desviado por
um grupo terrorista, o Presidente (Donald Pleasence)
torna-se refém dos reclusos. Snake Plissken (Kurt Russel),
um assaltante de bancos, é escolhido para resgatar
o Presidente, em troca da sua própria liberdade.

The Roof é um documentário muito forte e pessoal
dirigido pelo cineasta palestiniano Kamal Aljafari, que
vive na Alemanha e retorna à sua terra natal para ver
a vida actual da sua família mais próxima e da futura.
Aljafari fala sobre o passado e deixa um ponto de
interrogação para o futuro. O cineasta compartilha a
vida quotidiana com os seus pais e com as suas irmãs
em Ramle, onde nasceu e de onde vem a família do
pai. Com Kamal Aljafari vamos aprendendo a história
quotidiana dos palestinianos de Jaffa, a partir das
memórias das avós sobre a Intifada de 1984. O
início e o fim do filme são marcados por diálogos
com uma amiga palestiniana com um passaporte
israelita – uma jovem que trabalha em Jerusalém e
quer tornar-se juiz.

A representação das prisões
no cinema

John Carpenter

1981, EUA, 91’

• Festival Internacional de Roterdão, 2007

_15 NOV: 21H00 / Teatro Tivoli BBVA

Com / with Michael Fassbender

Elenco / Cast: Kurt Russel, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine,
Donald Pleasence, Isaac Hayes, Harry Dean Stanton

Um debate que, no contexto do ciclo “Romper
as Grades”, mais particularmente sobre a Faixa
de Gaza, nos faz perceber que as estratégias de
controlo coloniais nessa zona são muito similares,
ou idênticas, às estratégias de controlo dentro das
prisões. Estendendo essa questão, iremos também
conversar sobre a importância e as dificuldades da
criação artística num país sob controle colonial, com
a pintora e poeta Malak Mattar e o realizador Kamal
Aljafari, ambos palestinianos.
“Ser pintor em Gaza é esperar a morte a qualquer
momento, sabendo que as tuas pinturas viverão para
sempre; é procurar a segurança das tuas pinturas,
antes sequer da tua própria. É carregar a dor dos
que te rodeiam, desde que acordas até adormeceres;
é encontrar escapatória através da tinta e do papel
cuja entrada quase não é permitida pela ocupação. É
pintar a ansiedade, o isolamento e a alegria nas faces
das pessoas que te rodeiam, exaustas do cerco e da
guerra.” Malak Mattar.
A conversation that, in the context of “Breaking the
Bars”, particularly about the Gaza Strip, will make us
realize that the colonial strategies of control in that area
are quite similar, even identical, to a prison control.
Being aware of this situation, we’ll talk about the
importance and the dificulties for art creators in a
country under colonial control, with the painter and
poet Malak Mattar and the film director Kamal Aljafari,
both born in Palestine. “To be a painter in Gaza is
to wait for death at any moment, knowing that your
paintings will live forever; it is to search for the security
of your paintings, before your own. It is to carry the pain
of the people around you, since the moment you wake
up until the moment you fall asleep; it is to find an
escape through the paint and canvas, materials that are
almost forbidden for the occupation. It is to paint the
anxiety, the isolation and the choice in people’s faces,
tired by this war and this prison.” Malak Mattar

Two of the world’s greatest references in the civil rights’
movements, Angela Davis and Gina Dent – co-authors of the
book Abolition. Feminism Now –, will be in Portugal for the
first time to participate in a debate on abolitionism of prisons
from the perspective of intersectional feminism, anti-racism
and anti-capitalism.
For the two authors, talking about the abolition of prisons
only makes sense in relation to the concepts of anti-racism,
and intersectional feminism. Through these intrinsically linked
notions, Davis and Dent’s answer is presented as a challenge:
to think about prison abolition and feminism together. In
disapproval of the abolitionist lines that intend to destroy or
dismantle, Angela Davis and Gina Dent are clear on one point:
the aim is to reconstruct, to remake the concept behind the
idea of incarceration.

Escape From New York

_20 NOV: 18H00 / Centro Cultural Olga Cadaval

The Roof

_16 NOV: 20H30 / Centro Cultural
Olga Cadaval

From prison to freedom: Reading letters written behind bars
Leitura de cartas da prisão por Jean-Genet, George Jackson, Camilo Castelo Branco, Dostoievski e John Berger,
entre outros, lidas por Isabél Zuaa e Victoria Guerra
Reading letters from prison by Jean-Genet, George Jackson, Camilo Castelo Branco, Dostoievski, and John Berger,
amongst others.

Following the actor’s interpretation in the movie Hunger,
directed by Steve McQueen, there will be a talk with Michael
Fassbender about the theme cinema and prisons.

_17 NOV / 17H00 / Centro Cultural Olga Cadaval

_18 NOV / 21H30 / Centro Cultural Olga Cadaval

A cultura nas prisões: Testemunhos
Culture inside the prison: Testimonies

A representação das prisões
no cinema

The representation of prisons in films
Com / with Brigitte Sy
No seguimento do filme Les Mains Libres, da realizadora
francesa, será conduzido um debate sobre a forma como
são representadas as prisões no cinema.

Integrado no programa “Romper as Grades”, este debate tem como objectivo partilhar diversas experiências de
ateliers nas prisões, tendo como ponto de partida a convicção de que a cultura pode ser um espaço de liberdade
e resistência do outro lado dos muros. Contamos com Filipe Neves (Agrupamento Escolar de Alcabideche) e
Dino D’Santiago, que irão apresentar o projecto JBL - Jovens Beats do Linhó, de Escrita Musical na Escola do
Estabelecimento Prisional do Linhó, assim como alguns dos participantes e organizadores do projecto Ópera nas
Prisões e do Casota Collective. A conversa será seguida da exibição de filmagens inéditas rodadas no EP do Linhó
com Dino D’Santiago, Filipe Neves e os reclusos que participam no projecto.

Following the screening of Les Mains Libres, by Brigitte Sy,
there will be a talk with the French director Brigitte Sy about
the representation of prisions in films.

Within the programme “Breaking the Bars”, this debate aims to share the diverse experiences of prison ateliers,
holding the belief that culture can create a space for freedom and resistance from within the
prison’s walls. Filipe Neves and Dino D’Santiago will participate in the event, and present the project JBL - Jovens
Beats do Linhó [Young Beats of Linhó], for musical writing at the School of the Prision of Linhó, along with participants
and organizers of the project Opera in the Prisons, and Casota Collective. The conversation will be followed by the
projection of unseen shots from the workshop, together with Dino D’Santiago, Filipe Neves and the inmates who
participated in the project.

_20 NOV / 14H00 / Cinema Medeia Nimas

_19 NOV / 15H00 / Centro Cultural Olga Cadaval
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Romper as Grades

Sou Culpado?

Retrospectiva L.A. Rebellion

Homenagem Jim Carrey

LE TROU

EM BUSCA DA VERDADE

RAIN (NYESHA)

O DESPERTAR DA MENTE

de JACQUES BECKER

de INGMAR BERGMAN

de MELVONNA BALLENGER

de MICHEL GONDRY

2h11 | Leg. PT | ver pp. 12 a 14
6€

1h30 | Leg. PT | ver pp. 25 e 26
6€

+ COMPENSATION

1h48 | Leg. PT | ver pp. 21 e 22
6€

de ZEINABU IRENE DAVIS
16min + 1h35 | Leg. PT | ver pp. 9 a 11
6€

Apresentação pelos curadores
do programa

Apresentação pelos curadores
do programa

C. CULTURAL
OLGA CADAVAL
Auditório
Acácio Barreiros

18:00

21:30

Homenagem Jim Carrey

Homenagem Jim Carrey

ACE VENTURA
DETECTIVE ANIMAL

A MÁSCARA

de TOM SHADYAC

1h41 | Leg. PT | ver pp. 21 e 22
6€

1h26 | Leg. PT | ver pp. 21 e 22
6€

TEATRO TIVOLI
BBVA

de CHUCK RUSSELL

21:00
Selecção Oficial - Fora de Competição
Cerimónia de Abertura

CRIMES DO FUTURO
de DAVID CRONENBERG
1h47 | Leg. PT | ver pp. 6 a 8
8€

Com presença do realizador

DAVID CRONENBERG

15

11 NOV.
11:00

CINEMA
MEDEIA
NIMAS

S EXTA F R ID AY
12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

10:00

13:00

16:15

18:30

21:00

Romper as Grades

Sou Culpado?

Retrospectiva L.A. Rebellion

Selecção Oficial - Em Competição

Selecção Oficial - Em Competição

UM PROFETA

LABYRINTH OF CINEMA

POET

LEILA’S BROTHERS

de JACQUES AUDIARD

de NOBUHIKO OBAYASHI

de DAREZHAN OMIRBAYEV

de SAEED ROUSTAEE

CÓPIA 35MM
2h35 | Leg. PT | ver pp. 12 a 14
6€

2h59 | Leg. EN | ver pp. 25 e 26
6€

AS ABOVE, SO BELOW de LARRY CLARK
+ SHOPPING BAG SPIRITS AND
FREEWAY FETISHES: REFLECTIONS
ON RITUAL SPACE de BARBARA MCCULLOUGH

1h45 | Leg. PT e EN | ver pp. 4 e 5 | 8/6€

2h45 | Leg. PT e EN
ver pp. 4 e 5
8/6€

52min + 1h | Leg. PT | ver pp. 9 a 11 | 6€

Com a presença de

DAREZHAN OMIRBAYEV

C. CULTURAL
OLGA CADAVAL
Auditório
Jorge Sampaio

21:00

Concerto

DINO D’SANTIAGO
APRESENTA “BADIU”
ver p. 27
20€

C. CULTURAL
OLGA CADAVAL
Auditório
Acácio Barreiros

14:00

16:30

19:00

Retrospectiva Sérgio Tréfaut

Homenagem Jim Carrey

Homenagem Jim Carrey

ALENTEJO, ALENTEJO

GRINCH

ELA, EU E O OUTRO

de SÉRGIO TRÉFAUT

de RON HOWARD

de PETER E BOBBY FARRELLY

1h38 | Leg. EN | ver pp. 23 e 24
6€

1h44 | Leg. PT | ver pp. 21 e 22
6€

1h56 | Leg. PT | ver pp. 21 e 22
6€

TEATRO
TIVOLI BBVA

18:00

21:30

Selecção Oficial - Fora de Competição

Selecção Oficial - Fora de Competição

LIVING

ARMAGEDDON TIME

de OLIVER HERMANUS

de JAMES GRAY

1h42 | Leg. PT
ver pp. 6 a 8
8€

1h54 | Leg. PT
ver pp. 6 a 8
8€

12 NOV.
11:00

CINEMA
MEDEIA
NIMAS

S Á B A D O S AT UR D AY
12:00

13:00

10:30

14:00

15:00

13:00

Sessão Especial

Selecção Oficial - Fora de Competição

REMEMBERING LUCIAN FREUD

THE PAST, THE PRESENT AND THE
FUTURE OF DAVID CRONENBERG

Conversa com Bella Freud seguida da
exibição de materiais inéditos e do filme

OMNIBUS - LUCIAN FREUD
de JAKE AUERBACH
39min | V.O. EN sem leg. | ver pp. 28 a 30
6€

C. CULTURAL
OLGA CADAVAL
Auditório
Acácio Barreiros

TEATRO TIVOLI
BBVA

16:00

17:00

16:00
Retrospectiva L.A. Rebellion

UJAMII UHURU SCHULE
COMMUNITY FREEDOM SCHOOL

Conversa com David Cronenberg seguida de

de DON AMIS

CRIMES DO FUTURO

+ KILLER OF SHEEP

de DAVID CRONENBERG

de CHARLES BURNETT

1h47 | Leg. PT | ver pp. 6 e 8
8€

Com a presença de CHARLES BURNETT

9min + 1h21 | Leg. PT | ver pp. 9 a 11 | 6€

18:00

19:00

18:30

Selecção Oficial
Fora de Competição

20:00

Selecção Oficial
Fora de Competição

O REI PERDIDO

CLOSE

de STEPHEN FREARS

de LUKAS DHONT

1h48 | Leg. PT
ver pp. 6 e 8
8€

1h45 | Leg. PT
ver pp. 6 e 8
8€

Com a presença de

15:30

18:00

Romper as Grades

Romper as Grades

LEILA’S BROTHERS

FUGIU UM CONDENADO
À MORTE

CARANDIRU

de ROBERT BRESSON

2h25 | V.O. PT/BR | ver pp. 12 a 14
6€

de SAEED ROUSTAEE
2h45 | Leg. PT e EN
ver pp. 4 e 5
6€

1h41 | Leg. PT | ver pp. 12 a 14
6€

Sessão Especial

JIM CARREY: MYTH OR REALITY
Conversa acerca do livro
Memoirs and Misinformation: A novel
com Dana Vachon e Marco Roth seguido de

HOMEM NA LUA
de MILOS FORMAN
1h58 | Leg. PT | ver pp. 28 a 30 | 6€

STEPHEN FREARS

Selecção Oficial - Em Competição

22:00

23:30

21:30

11:00

21:00

21:30

Selecção Oficial
Fora de Competição

WHITE NOISE

de HÉCTOR BABENCO

de NOAH BAUMBACH
2h16 | Leg. PT | ver pp. 6 e 8
6€

21:00

Espectáculo
JOHN MALKOVICH em

THE INFAMOUS RAMIREZ HOFFMAN
Leg. PT | ver p. 27
20€

16

1 3 NOV.

D O M I N G O S UN D AY

11:00

CINEMA
MEDEIA
NIMAS

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

11:00

14:30

16:45

19:30

21:45

Sessão Especial

Selecção Oficial - Em Competição

Selecção Oficial - Em Competição

Selecção Oficial - Fora de Competição

WHERE ARE YOU NOW, JOHN MALKOVICH?

FAIRYTALE

EO de JERZY SKOLIMOWSKI

Selecção Oficial - Fora de Competição
Antestreia Mundial

Conversa com John Malkovich seguida de

de ALEKSANDR SOKUROV

BEYOND THE WALL

O TEMPO REENCONTRADO de RAÚL RUIZ

1h18 | Leg. PT e EN | ver pp. 4 e 5 | 8/6€

2h06 | Leg. PT e EN
ver pp. 4 e 5 | 8/6€

de VAHID JALILVAND

Com presença de

2h49 | Leg. PT e EN. | ver pp. 28 a 30 | 6€

ALEKSANDR SOKUROV

1h26 | Leg. PT | ver pp. 6 e 8 | 8€

VADIO de SIMÃO CAYATTE

Com presença de

1h28 | ver pp. 6 e 8 | 8€

JERZY SKOLIMOWSKI e da
co-argumentista EWA PIASKOWSKA

Com presença de

SIMÃO CAYATTE e actores

C. CULTURAL
OLGA CADAVAL
Auditório
Jorge Sampaio
C. CULTURAL
OLGA CADAVAL
Auditório
Acácio Barreiros

11:00

14:00

16:30

19:00

21:30

Selecção Oficial - Em Competição

Homenagem Jim Carrey

Romper as Grades

Homenagem Jim Carrey

Retrospectiva Sérgio Tréfaut

POET

BRUCE, O TODO-PODEROSO

O RÉPTIL

DOIDOS À SOLTA

de DAREZHAN OMIRBAYEV

de TOM SHADYAC

de JOSEPH L. MANKIEWICZ

de PETER E BOBBY FARRELLY

RAIVA

1h45 | Leg. PT e EN | ver pp. 4 e 5
6€

1h41 | Leg. PT | ver pp. 21 e 22
6€

2h06 | Leg. PT | ver pp. 12 a 14
6€

1h47 | Leg. PT | ver pp. 21 e 22
6€

de SÉRGIO TRÉFAUT
1h24 | Leg. EN
ver pp. 23 e 24
6€

17:00

TEATRO
TIVOLI BBVA

Selecção Oficial - Fora de Competição

OS FABELMANS de STEVEN SPIELBERG
2h31 | Leg. PT | 8€

13:00

MU.SA
MUSEU
DAS ARTES
DE SINTRA

Inauguração das Exposições

L.A. REBELLION - UMA VIAGEM COM BEN CALDWELL ATRAVÉS DA HISTÓRIA E DO LEGADO DO MOVIMENTO
ARTE ENTRE RUÍNAS: SUBLIMAÇÃO ARTÍSTICA NA FAIXA DE GAZA — MALAK MATTAR
ver p. 28
Entrada Livre

14 N OV.

S EG U N D A M O N D AY

11:00

CINEMA
MEDEIA
NIMAS

12:00

13:00

11:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

Romper as Grades

14:00

16:00

18:30

21:30

THE SOUND BEFORE THE FURY

Retrospectiva Sérgio Tréfaut

Selecção Oficial - Em Competição

Retrospectiva L.A. Rebellion

Selecção Oficial - Em Competição

A CIDADE DOS MORTOS
+ WAITING FOR PARADISE

RETURN TO DUST

DAYDREAM THERAPY
de BERNARD NICOLAS

GOUTTE D’OR

de LI RUIJUN

de SÉRGIO TRÉFAUT

2h11 | Leg. PT e EN
ver pp. 4 e 5
8/6€

+ BLESS THEIR LITTLE HEARTS

de LOLA FREDERICH, MARTIN SARRAZAC
1h29 | Leg. PT
6€

Com presença de LOLA FREDERICH

1h02 + 14min | Leg. PT
ver pp. 23 e 24
6€

de BILLY WOODBERRY
8min + 1h20 | Leg. PT
ver pp. 9 a 11 | 6€

Com a presença de BILLY WOODBERRY,

de CLÉMENT COGITORE
1h38 | Leg. PT e EN
ver pp. 4 e 5
8/6€

Com a presença de

CLÉMENT COGITORE

CHARLES BURNETT e JULIE DASH

C. CULTURAL
OLGA CADAVAL
Auditório
Acácio Barreiros

TEATRO TIVOLI
BBVA

11:00

14:30

16:30

18:30

21:30

Selecção Oficial - Em Competição

Selecção Oficial - Em Competição

Romper as Grades

Romper as Grades

Homenagem Jim Carrey

EL AGUA

FAIRYTALE

STRANGER INSIDE

O PRESIDIÁRIO

O DESPERTAR DA MENTE

de ELENA LÓPEZ RIERA

de ALEKSANDR SOKUROV

de CHERYL DUNYE

de STUART ROSENBERG

de MICHEL GONDRY

1h44 | Leg. PT e EN
ver pp. 4 e 5
6€

1h18 | Leg. PT e EN
ver pp. 4 e 5
6€

1h37 | Leg. PT
ver pp. 12 a 14
6€

2h07 | Leg. PT | ver pp. 12 a 14
6€

1h48 | Leg. PT
ver pp. 21 e 22
6€

15:00

18:00

Homenagem Jim Carrey

Selecção Oficial - Fora de Competição

Selecção Oficial - Fora de Competição

THE TRUMAN SHOW
A VIDA EM DIRECTO

CORSAGE - ESPÍRITO INQUIETO

WHITE NOISE

de PETER WEIR
1h43 | Leg. PT
ver pp. 21 e 22
8€

21:30

de MARIE KREUTZER

de NOAH BAUMBACH

1h52 | Leg. PT
ver pp. 6 e 8
8€

2h16 | Leg. PT
ver pp. 6 e 8
8€

17

15 NOV.

T ER Ç A T UE S D AY

11:00

CINEMA
MEDEIA
NIMAS

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

22:00

13:00

15:30

18:30

21:30

Retrospectiva Sérgio Tréfaut

Sou Culpado?

Retrospectiva L.A. Rebellion

Selecção Oficial - Em Competição

PARAÍSO

FINDING CHRISTA

BRICK BY BRICK

Selecção Oficial
Fora de Competição

de SÉRGIO TRÉFAUT

de CAMILLE BILLOPS, JAMES HATCH

de SHIRIKIANA AINA

EL AGUA

+ MEIN BRUDER. WE’LL MEET AGAIN

+ ASHES AND EMBERS

C. CULTURAL
OLGA CADAVAL
Auditório
Acácio Barreiros

de THOMAS HEISE

de HOUMAN SEYEDI

1h44 | Leg. PT e EN
ver pp. 4 e 5
8/6€

de HAILE GERIMA

1h47 | Leg. PT
ver pp. 6 e 8
8€

Com presença de ELENA LÓPEZ RIERA

Apresentação pelos curadores
do programa

11:00

18:00

21:00

Selecção Oficial - Em Competição

Romper as Grades

Homenagem Jim Carrey

NOSTALGIA

OS FUGITIVOS DE ALCATRAZ

O MELGA

de MARIO MARTONE

de DON SIEGEL

de BEN STILLER

1h58 | Leg. PT e EN
ver pp. 4 e 5
6€

1h52 | Leg. PT
ver pp. 12 a 14
6€

1h36 | Leg. PT
ver pp. 21 e 22
6€

15:00

17:30

21:00

Homenagem Jim Carrey

Selecção Oficial - Fora de Competição

Romper as Grades

EU AMO-TE PHILLIP MORRIS

BROKER - INTERMEDIÁRIOS

de GLENN FICARRA, JOHN REQUA

de HIROKAZU KORE-EDA

1h42 | Leg. PT
ver pp. 21 e 22
8€

2h09 | Leg. PT
ver pp. 6 e 8
8€

CONVERSA COM
ANGELA DAVIS
E GINA DENT:
ABOLICIONISMO
ver pp. 12 a 14
8€

16 NOV.
11:00

III GUERRA MUNDIAL

de ELENA LÓPEZ RIERA

37min + 2h09 | Leg. PT | ver pp. 9 a 11
6€

55min + 57min | Leg. PTBR | ver pp. 25 e 26
6€

TEATRO TIVOLI
BBVA

Q UA R TA WE D N E S D AY
12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

10:00

12:00

14:30

17:00

19:00

21:30

Retrospectiva Sérgio Tréfaut

Sou Culpado?

Sou Culpado?

Sou Culpado?

Selecção Oficial - Em Competição

Selecção Oficial - Em Competição

OUTRO PAÍS + ENTREVISTA
A ROBERT KRAMER

WUNDKANAL

NOTRE NAZI

UPTIGHT

NOSTALGIA de MARIO MARTONE

NAÇÃO VALENTE

de THOMAS HARLAN

de ROBERT KRAMER

de JULES DASSIN

de CARLOS CONCEIÇÃO

de SÉRGIO TRÉFAUT

1h47 | Leg. PT
ver pp. 25 e 26
6€

1h53 | Leg. PT
ver pp. 25 e 26
6€

1h44 | V.O. sem leg.
ver pp. 25 e 26
6€

1h58 | Leg. PT e EN
ver pp. 4 e 5 | 8/6€

Com presença de MARIO MARTONE
e da co-argumentista IPPOLITA DI MAJO

Com presença de

1h10 + 35min | Leg. PT
ver pp. 23 e 24 | 6€

C. CULTURAL
OLGA CADAVAL
Auditório
Acácio Barreiros

2h | Leg. PT e EN | ver pp. 4 e 5 | 8€

CARLOS CONCEIÇÃO e actores

15:00

C. CULTURAL
OLGA CADAVAL
Auditório
Jorge Sampaio

TEATRO
TIVOLI BBVA

21:00

11:00

1h25 | Leg. EN
ver pp. 23 e 24
6€

CINEMA
MEDEIA
NIMAS

20:00

SERVIÇO EDUCATIVO
CINEMA PARA TODAS AS IDADES

11:00

14:00

16:00

18:15

20:30

Selecção Oficial - Em Competição

Selecção Oficial - Em Competição

Selecção Oficial - Em Competição

Retrospectiva Sérgio Tréfaut

PADRE PIO

GOUTTE D’OR

RETURN TO DUST

VIAGEM A PORTUGAL

de ABEL FERRARA

de CLÉMENT COGITORE

de LI RUIJUN

de SÉRGIO TRÉFAUT

1h44 | Leg. PT e EN
ver pp. 4 e 5
6€

1h38 | Leg. PT e EN
ver pp. 4 e 5
6€

2h11 | Leg. PT e EN
ver pp. 4 e 5
6€

1h15 | Leg. PT
ver pp. 23 e 24
6€

Romper as Grades
Conversa FAIXA DE GAZA, PRISÃO A CÉU ABERTO?
Com MALAK MATTAR, KAMAL ALJAFARI,
e na presença YASMINE HAMDAN e ELIA SULEIMAN

THE ROOF de KAMAL ALJAFARI
1h03 | Leg. EN | ver pp. 12 a 14 | 6€

15:00

18:00

21:30

Sessão Especial

Selecção Oficial - Fora de Competição

Selecção Oficial - Fora de Competição

ANGELA DAVIS
PORTRAIT OF A REVOLUTIONARY

R.M.N.

THE WHALE

de CRISTIAN MUNGIU

de DARREN ARONOFSKY

de YOLANDE DU LUART

2h05 | Leg. PT
ver pp. 6 e 8
8€

1h57 | Leg. PT
ver pp. 6 e 8
8€

1h | Leg. PT | 8€

Sessão seguida de conversa

18

1 7 N OV.

Q U I N TA T H UR S D AY

11:00

CINEMA
MEDEIA
NIMAS

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

10:00

12:00

14:30

16:30

19:00

21:30

Sou Culpado?

Retrospectiva Sérgio Tréfaut

Sou Culpado?

Retrospectiva Sérgio Tréfaut

Sessão Especial

Selecção Oficial - Em Competição

FUNERAL PARADE
OF ROSES

LISBOETAS

WANDA
de BARBARA LODEN

CHRISTOPHE…
DÉFINITIVEMENT

PADRE PIO

de SÉRGIO TRÉFAUT

ALCIBÍADES
+ FLEURETTE

de TOSHIO MATSUMOTO

1h45 | Leg. PT
ver pp. 23 e 24
6€

CÓPIA 35MM
1h42 | Leg. PT | ver pp. 25 e 26
6€

de SÉRGIO TRÉFAUT

de DOMINIQUE GONZALEZ-FOERSTER
e ANGE LECCIA

1h44 | Leg. PT e EN
ver pp. 4 e 5
8€

1h45 | Leg. PT | ver pp. 25 e 26
6€

26min + 1h20 | Leg. PT | ver pp. 23 e 24
6€

Com presença de

1h26 | Leg. EN | ver pp. 28 a 30
6€

Com presença de SÉRGIO TRÉFAUT

SÉRGIO TRÉFAUT

de ABEL FERRARA

Com presença de

ABEL FERRARA

Conversa com DOMINIQUE

GONZALEZ-FOERSTER

C. CULTURAL
OLGA CADAVAL
Auditório
Jorge Sampaio

10:00

14:30

SERVIÇO EDUCATIVO
CINEMA PARA TODAS AS IDADES

SERVIÇO EDUCATIVO
CINEMA PARA TODAS AS IDADES

C. CULTURAL
OLGA CADAVAL
Auditório
Acácio Barreiros

11:00

14:00

17:00

19:00

22:00

Selecção Oficial - Em Competição

Selecção Oficial - Em Competição

Romper as Grades

Retrospectiva L.A. Rebellion

Retrospectiva L.A. Rebellion

LE BLEU DU CAFTAN

BEYOND THE WALL
de VAHID JALILVAND

THE HORSE
+ TO SLEEP WITH ANGER

PENITENTIARY

de MARYAM TOUZANI

CONVERSA
“DA PRISÃO À LIBERDADE”

1h58 | Leg. PT e EN
ver pp. 4 e 5
6€

2h06 | Leg. PT e EN
ver pp. 4 e 5
6€

LEITURA DE CARTAS ESCRITAS
NA PRISÃO POR ISABÉL ZUAA
E VICTORIA GUERRA

de CHARLES BURNETT

+ GREY AREA

14min + 1h42 | Leg. PT
ver pp. 9 a 11
6€

ver pp. 12 a 14
6€

de MONONA WALI
1h39 + 38min | Leg. PT
ver pp. 9 a 11
6€

Com presença de CHARLES BURNETT

18 N OV.

S EXTA F R ID AY

11:00

CINEMA
MEDEIA
NIMAS

de JAMAA FANAKA

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

11:00

14:00

15:30

19:00

Sessão Especial

Retrospectiva Sérgio Tréfaut

Retrospectiva L.A. Rebellion

Sessão Especial

Selecção Oficial - Em Competição

FREE ANGELA
AND ALL POLITICAL PRISONERS

TREBLINKA

FOUR WOMEN
+ DAUGHTERS OF THE DUST

MELVIL POUPAUD:
DE RAÚL RUIZ A WOODY ALLEN

LE BLEU DU CAFTAN

de SHOLA LYNCH

1h01 | Leg. PT
ver pp. 23 e 24
6€

de JULIE DASH

Conversa com Melvil Poupaud e projecção de

COMBATE DE AMOR EM SONHO

1h58 | Leg. PT e EN
ver pp. 4 e 5
8/6€

Com presença de

7min + 1h53 | Leg. PT
ver pp. 9 a 11
6€

SÉRGIO TRÉFAUT

Com presença de JULIE DASH

1h42 | Leg. PT | 6€

Seguido de conversa com

JOACINE KATAR MOREIRA
e PAULA CARDOSO

de SÉRGIO TRÉFAUT

de RAÚL RUIZ
CÓPIA 35MM
2h | Leg. PT | ver pp. 28 a 30 | 6€

21:45

de MARYAM TOUZANI

Com presença de

MARYAM TOUZANI e do produtor
NABIL AYOUCH

C. CULTURAL
OLGA CADAVAL
Auditório
Jorge Sampaio

10:00

14:30

SERVIÇO EDUCATIVO
CINEMA PARA TODAS
AS IDADES

SERVIÇO EDUCATIVO
CINEMA PARA TODAS AS IDADES

C. CULTURAL
OLGA CADAVAL
Auditório
Acácio Barreiros

11:00

15:00

18:00

21:30

Selecção Oficial - Em Competição

Romper as Grades

Selecção Oficial - Fora de Competição

Romper as Grades

NAÇÃO VALENTE

CÉSAR DEVE MORRER

LEONORA ADDIO

FOME

de CARLOS CONCEIÇÃO

de VITTORIO TAVIANI, PAOLO TAVIANI

de PAOLO TAVIANI

de STEVE MCQUEEN

2h | Leg. PT e EN
ver pp. 4 e 5
6€

1h17 | Leg. PT
ver pp. 12 a 14
6€

1h30 | Leg. PT
ver pp. 6 e 8
6€

1h36 | Leg. PT
ver pp. 12 a 14
6€

Com presença de

Conversa com

ROBERTO PERPIGNANI

MICHAEL FASSBENDER

19

19 N OV.
11:00

CINEMA
MEDEIA
NIMAS

S Á B A D O S AT UR D AY
12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

10:00

14:00

18:30

21:45

Sessão Especial

Sessão Especial

Sessão Especial

IRMA VEP
Episódios 1, 2, 3 e 4

IRMA VEP
Episódios 5, 6, 7 e 8

Selecção Oficial
Fora de Competição

de OLIVIER ASSAYAS

de OLIVIER ASSAYAS

RUDY RICCIOTTI: A ARQUITECTURA
É UM DESPORTO DE COMBATE

56’+ 50’+ 54’+ 53’ | Leg. PT e EN
ver pp. 28 a 30 | 6€

49’+ 48’+ 46’+ 57’ | Leg. PT e EN
ver pp. 28 a 30 | 6€

Com apresentação de OLIVIER ASSAYAS

Conversa com OLIVIER ASSAYAS

e de ALICIA VIKANDER

e ALICIA VIKANDER

C. CULTURAL
OLGA CADAVAL
Auditório
Acácio Barreiros

DECISÃO DE PARTIR
de PARK CHAN-WOOK

Rudy Ricciotti em conversa com Juan Branco

2h18 | Leg. PT
ver pp. 6 e 8
8€

VONTADE INDÓMITA
de KING VIDOR
CÓPIA 35MM | 1h54 | Leg. PT
ver pp. 28 a 30 | 6€

12:00

15:00

17:30

21:30

Exibição da gravação do espectáculo

Sessão Especial

Retrospectiva L.A. Rebellion

A MINHA HISTÓRIA
NÃO É IGUAL À TUA

CONVERSA A CULTURA
NAS PRISÕES: TESTEMUNHOS

I & I: AN AFRICAN ALLEGORY

Cerimónia de Entrega de Prémios
Selecção Oficial - Fora de Competição

Coreografia de Olga Roriz

Com Dino d’Santiago e Filipe Neves do projecto
JBL - Jovens Beats do Linhó,e ainda representantes do
projecto “Opera nas Prisões” e do Casota Collective

ver p. 27 | 3€

EXIBIÇÃO DE FILMAGENS INÉDITAS RODADAS
NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE LINHÓ

de BEN CALDWELL

TODA A BELEZA E A CARNIFICINA

+ SANKOFA

de LAURA POITRAS
1h57 | Leg. PT
ver pp. 6 e 8
6€

de HAILE GERIMA
32min + 2h05 | Leg. PT
ver pp. 9 a 11 | 6€

Conversa com BEN CALDWELL

ver pp. 28 a 30 | 6€

2 0 N OV.
11:00

CINEMA
MEDEIA
NIMAS

D O M I N G O S UN D AY
12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

12:00

14:00

17:00

19:30

21:30

Sessão Especial

Romper as Grades

Selecção Oficial - Fora de Competição

FILME VENCEDOR

LA CAJA - A CAIXA

LES MAINS LIBRES

Selecção Oficial - Fora de Competição
Antestreia

de LORENZO VIGAS

de BRIGITTE SY

A NOIVA

de PAUL SCHRADER

1h31 | Leg. PT
6€

Com a presença de

1h40 | V.O. Francês sem legendas
ver pp. 12 a 14
6€

LORENZO VIGAS

Conversa com BRIGITTE SY

de SÉRGIO TRÉFAUT
1h19 | Leg. PT
ver pp. 6 e 8
8€

MASTER GARDENER

8/6€

1h51 | Leg. PT
ver pp. 6 e 8
8€

Conversa com SÉRGIO TRÉFAUT
e actores

C. CULTURAL
OLGA CADAVAL
Auditório
Acácio Barreiros

12:00

15:00

18:00

21:00

Romper as Grades

FILME PREMIADO

Romper as Grades

Homenagem Jim Carrey

NOVA IORQUE, 1997

O MENTIROSO
COMPULSIVO

YOL - LICENÇA PRECÁRIA

6€

de SERIF GÖREN, YILMAZ GÜNEY

de JOHN CARPENTER

1h47 | Leg. PT
ver pp. 12 a 14
6€

1h39 | Leg. PT
ver pp. 12 a 14
6€

de TOM SHADYAC
1h26 | Leg. PT
ver pp. 21 e 22
6€
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JI M C A R R EY :
S ER Á Q U E EL E E X I ST E ?

Ela, Eu e o Outro

Doidos à Solta

Peter e Bobby Farrelly

Peter e Bobby Farrelly

Elenco / Cast: Jim Carrey,
Renée Zellweger, Chris Cooper,
Robert Forster, Richard Jenkins

Elenco / Cast: Jim Carrey, Jeff Daniels,
Lauren Holly, Mike Starr

Me, Myself and Irene

J I M CARREY: M Y TH OR REALITY ?

Dumb and Dumber

EUA, 1994, 113’

EUA, 2000, 116’
O Despertar da Mente, 2004

A Máscara

Ace Ventura: Pet Detective

Chuck Russell

Tom Shadyac

Elenco / Cast: Jim Carrey, Cameron
Diaz, Peter Greene, Richard Jeni

Elenco / Cast: Jim Carrey,
Courteney Cox, Sean Young,
Tone Loc, Dan Marino
EUA, 1994, 86’

Ace Ventura - Detective Animal
é uma excêntrica comédia sobre
o detective privado Ace Ventura,
cuja especialidade é encontrar
animais desaparecidos. Ace é
contratado para resolver o caso
do rapto da mascote da equipa
de futebol americano Miami
Dolphins, o adorável golfinho
Snowflake.
Ace Ventura: Pet Detective is a
comedy about the goofball private
investigator Ace Ventura whose
speciality is finding missing pets. Ace
is hired to solve the kidnapping of
the Miami Dolphins lovable dolphin
mascot, known as Snowflake.
_10 NOV: 18H00 / Centro Cultural
Olga Cadaval

The Mask

EUA, 1994, 101’

Quando o tímido bancário Stanley
Ipkiss descobre uma máscara
mágica que contém o espírito do
Deus Loki, a sua vida muda por
completo. Sempre que a coloca,
Ipkiss transforma-se num playboy
cheio de charme e confiança,
permitindo-lhe ganhar a atenção
da cantora Tina Carlyle. No
entanto, sob o efeito da máscara
Ipkiss também rouba um banco,
irritando o chefe da máfia Dorian
Tyrell, cujos capangas são acusados
do assalto.
When the timid bank clerk Stanley
Ipkiss discovers a magical mask
containing the spirit of the god
Loki, his entire life changes. While
wearing the mask, Ipkiss becomes a
supernatural playboy exuding charm
and confidence which allows him to
catch the eye of local nightclub singer
Tina Carlyle. Unfortunately, under
the mask`s influence, Ipkiss also robs
a bank, which angers junior crime
lord Dorian Tyrell, whose goons get
blamed for the heist.
_10 NOV: 21H30 / Centro Cultural
Olga Cadaval

Mary Swanson deixa uma mala
cheia de dinheiro no aeroporto
e Lloyd Christmas e Harry Dunne
partem numa viagem hilariante
pelo país até Aspen, no Colorado,
com o objectivo de devolver o
dinheiro. Durante a viagem, Lloyd
e Harry são testados ao limite.

Rhode Island state trooper Charlie
Baileygates proves that nice guys
finish first after marrying Irene, the
prettiest girl in town. But when she
leaves him for another man, Charlie
develops a split personality, and his
outrageous opposite, Hank, appears.

After Mary Swanson leaves a
briefcase full of money at the airport
terminal, Lloyd Christmas and Harry
Dunne set out on a hilarious crosscountry road trip to Aspen, Colorado,
to return the cash. During the trip,
Lloyd and Harry find their friendship
and brains extremely tested.

_11 NOV: 19H00 / Centro Cultural
Olga Cadaval

_13 NOV: 19H00 / Centro Cultural
Olha Cadaval

Grinch

Bruce,
o Todo-Poderoso

Bruce, o Todo-Poderoso, 2003

Ace Ventura –
Detective Animal

O polícia municipal de Rhode
Island, Charlie Baileygates, é
casado com Irene, a mulher
mais bonita da cidade. Quando
ela o deixa por outro homem,
Charlie desenvolve uma dupla
personalidade e o seu “opositor”,
Hank, aparece.

O Despertar
da Mente

Eternal Sunshine
of the Spotless Mind
Michel Gondry
Elenco / Cast: Jim Carrey,
Kate Winslet, Kirsten Dunst,
Mark Ruffalo, Elijah Wood
EUA, 2004, 108’

• Festival de Veneza 2022 – Selecção Oficial

Joel Barish, destroçado pelo fim
da relação com a sua namorada
e por ela se ter submetido a um
procedimento para o apagar
da sua memória, decide fazer o
mesmo. No entanto, à medida
que as suas memórias vão
desaparecendo, Joel percebe
que ainda a ama e que pode ser
demasiado tarde para voltar atrás.
Joel Barish, heartbroken by the end of
his relationship and that his girlfriend
underwent a procedure to erase him
from her memory, decides to do the
same. However, as he watches his
memories fade away, he realizes that
he still loves her, and that it might be
too late to correct his mistake.
_10 NOV: 22H00 / Cinema Medeia
Nimas
_14 NOV: 21H30 / Centro Cultural
Olga Cadaval

How the Grinch Stole
Christmas
Ron Howard

Bruce Almighty
Tom Shadyac

Ace Ventura – Detective Animal, 1994

Elenco / Cast: Jim Carrey, Taylor
Momsen, Jeffrey Tambor, Christine
Baranski, Bill Irwin, Molly Shannon

Elenco / Cast: Jim Carrey, Morgan
Freeman, Jennifer Aniston,
Philip Baker Hall

EUA, 2000, 104’

EUA, 2003, 101’

Dentro de um floco de neve
existe a terra mágica de Whoville.
Aí vivem os Whos, uma espécie
mutante de pessoas parecidas
com gatos. Todos os Whos adoram
o Natal, menos Grinch, que vive
nos arredores de Whoville. Grinch
é uma criatura assustadora que
odeia o Natal e os outros Whos
e, por isso, quer destruir essa
celebração. No entanto, tudo
muda quando uma criança, Cindy
Lou Who, decide travar amizade
com ele.

Bruce Nolan é apresentador de
televisão em Buffalo, Nova Iorque.
Apesar da alta audiência do seu
programa, da aprovação dos seus
espectadores e da boa relação
com a sua namorada, Bruce vive
insatisfeito. No final do pior dia
da sua vida, Bruce descarrega a
sua raiva em Deus – o que não
esperava era que Este o ouvisse,
dotando-o de todos os Seus
poderes divinos.

Inside a snowflake exists the magical
land of Whoville. In Whoville, live
the Whos, an almost mutated sort
of Munchkin-like people. All the
Whos love Christmas, yet just outside
of their beloved Whoville lives the
Grinch. The Grinch is a nasty creature
that hates Christmas, and plots to
steal it away from the Whos, whom
he equally abhors. Yet a small child,
Cindy Lou Who, decides to befriend
the Grinch.

Bruce Nolan is a television reporter in
Buffalo, New York. Despite his high
ratings, general appraisal from his
audience and the love of his beautiful
girlfriend, Bruce remains unfulfilled.
At the end of the worst day in his
life, he angrily ridicules God, and the
Almighty responds, endowing Bruce
with all of His divine powers.
_13 NOV: 14H00 / Centro Cultural
Olga Cadaval

_11 NOV: 16H30 / Centro Cultural
Olga Cadaval
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Homem na Lua

I Love You Phillip Morris

Milos Forman

Glenn Ficarra, John Requa

Elenco / Cast: Jim Carrey, Danny Devito,
Courtney Love, Paul Giamatti, Gerry Becker

Elenco / Cast: Jim Carrey,
Ewan Mcgregor, Rodrigo Santoro,
Antoni Corone, Leslie Mann
EUA, 2009, 102’

Steve Russell é polícia de uma pequena
cidade. Aborrecido com a sua vida
monótona, torna-se um criminoso até
ao momento em que os seus crimes são
descobertos e Russell é preso. Na prisão,
conhece o carismático Phillip Morris
e rapidamente se apaixona por ele.
A partir desse momento Russell dedica
a sua vida a estar com Morris, sem olhar
às consequências dos seus actos.
Steve Russell is a small-town cop. Bored with
his bland lifestyle, Russell turns to fraud as
a means of shaking things up. Before long,
Russells criminal acts have landed him behind
bars, where he encounters the charismatic
Phillip Morris. Russell fastly falls in love with
Morris and devotes his entire life to being with
him, regardless of the consequences.
_15 NOV: 15H00 / Teatro Tivoli BBVA

Homem na Lua, 1999

Eu Amo-te
Phillip Morris

Man on the Moon

EUA, 1999, 119’

• Festival Internacional de Berlim 2000 – Leão de Prata
para Melhor Realizador
• Globos de Ouro – Melhor Actor de Comédia ou
Musical (Jim Carrey)

Man on the Moon é um filme biográfico
que conta a história do excêntrico e
polémico comediante Andy Kaufman.
Seguimos a sua vida profissional, desde as
suas primeiras apresentações de stand-up,
à sua ascendência ao estrelato e, por fim,
a sua morte precoce, que acaba com uma
piada no seu próprio funeral.
Man on the Moon is a biopic that tells the story
of the eccentric and controversial comedian
Andy Kaufman. We follow his life, from his first
stand-up performances, to his rise to stardom,
and finally his early death, which ends with a
joke at his own funeral.
_12 NOV: 23H30 / Cinema Medeia Nimas
A seguir à apresentação do livro / Following the
presentation of the book “Memoir and Misinformation”
by Jim Carrey and Dana Vachon / Com a presença de
/ In the presence of Dana Vachon e Marco Roth
_16 NOV: 15H00 / Teatro Tivoli BBVA

The Truman Show – A Vida em Directo
The Truman Show
Peter Weir
The Truman Show – A Vida em Directo, 1998

Elenco / Cast: Jim Carrey, Laura Linney, Natascha Mcelhone,
Noah Emmerich, Holland Taylor, Ed Harris
EUA, 1998, 103’

• Globos de Ouro – Melhor Actor de Comédia ou Musical (Jim Carrey)

Truman Burbank é a estrela de The Truman Show, um reality
show que está em directo, 24 horas por dia, transmitindo todos os
aspectos da vida de Burbank, sem que este tenha conhecimento.
Toda a sua vida tem sido uma telenovela interminável consumida
pelo resto do mundo. Todas as pessoas que ele conhece, incluindo
a sua mulher e o seu melhor amigo, são actores pagos para fazer
parte da sua vida. Quando conhece Lauren e se apaixona por ela,
começa a questionar-se sobre o porquê de não poderem ficar
juntos.
Truman Burbank is the star of The Truman Show, a 24-hour-a-day reality
TV show that broadcasts every aspect of his life without his knowledge.
His entire life has been an unending soap opera for consumption by the
rest of the world. Everyone he has known his whole life, including his wife
and best friend are paid actors to be part of his life. But when he meets
Lauren and falls in love with her, he begins to question why they can’t be
together.
_14 NOV: 15H00 / Teatro Tivoli BBVA

O Melga

Tom Shadyac

Ben Stiller

Elenco / Cast: Jim Carrey, Maura Tierney, Jennifer Tilly, Swoosie Kurtz,
Amanda Donohoe, Anne Haney, Justin Cooper

Elenco / Cast: Jim Carrey, Matthew Broderick, Jack Black, Leslie Mann,
George Segal

EUA, 1997, 86’

EUA, 1996, 96’

Fletcher Reede é um advogado bastante persuasivo e um mentiroso
compulsivo. Quando o seu filho Max apaga as velas no seu quinto
aniversário, tem apenas um desejo – que o seu pai pare de mentir
por apenas 24 horas. Quando o desejo de Max se torna realidade,
Fletcher descobre que, de um dia para o outro, aquilo que diz se
tornou a sua maior responsabilidade.

Chip é um homem solitário e perturbado que trabalha como
instalador de televisão por cabo e que, por ter crescido a ver
constantemente televisão, tem dificuldade em relacionar-se com os
outros e com o mundo real. Certo dia tenta tornar-se amigo de um
dos seus clientes, o designer Steven Kovacs, mas este rejeita-o.
Esta acção terá graves consequências na vida de Kovacs que começa
a ser perseguido por Chip.

Liar, Liar

Fletcher Reede is a fast-talking attorney and compulsive liar. When his
son Max blows out the candles on his fifth birthday he has just one wish
– that his dad will stop lying for 24 hours. When Max’s wish comes true,
Fletcher discovers that what he says has suddenly became his biggest
responsability.

The Cable Guy

O Mentiroso Compulsivo, 1997

O Mentiroso Compulsivo

Chip is a lonely, disturbed cable guy who was raised on television with no
social skill to connect him to the real world. One day, he tries to become
friends with one of his clients, the designer Steven Kovacs, but he rejects
him. This action will have serious consequences in the life of Kovacs who
begins to be persecuted by Chip.

_20 NOV: 21H00 / Centro Cultural Olga Cadaval
_15 NOV: 21H00 /Centro Cultural Olga Cadaval
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Raiva, 2017

S ÉR G I O T R ÉFA U T
RE T R O S P EC T I VA
RETROSPECT IVE
A Cidade dos Mortos, 2009

A Cidade
dos Mortos

The City of the Death

Waiting
For Paradise
Sérgio Tréfaut

Sérgio Tréfaut
PT, 2009, 14’

Elenco / Cast: Ashraf Fakhouri
PT, ES, 2009, 62’

Alentejo, Alentejo

Raiva

Viagem a Portugal

Sérgio Tréfaut

Sérgio Tréfaut

Sérgio Tréfaut

Elenco / Cast: os Camponeses de Pias,
Cantadores de Aldeia Nova de São
Bento, Grupo da Casa do Povo de
Serpa, os ceifeiros de Cuba, Grupo
do Sindicato Mineiro de Aljustrel,
Papoilas do Corvo, Coro Feminino
Cantares de Alcáçovas, os Rouxinóis
da Damaia, os Bubedanas

Elenco / Cast: Isabel Ruth,
Leonor Silveira, Hugo Bentes,
Luis Miguel Cintra

Elenco / Cast: Maria de Medeiros,
Isabel Ruth, Makena Diop,
Rebeca Close

PT, BR, FR, 2017, 85’

PT, 2011, 98’

• Prémios Sophia da Academia Portuguesa
de Cinema 2019 – Melhor Filme, Melhor
Actor, Melhor Actriz, Melhor Actor
Secundário, Melhor Argumento Adaptado,
Melhor Fotografia

• IndieLisboa 2011

Alentejo, Alentejo

PT, 2013, 98’

• IndieLisboa 2014 – Melhor Filme
Português

Alentejo, Sul de Portugal. Dezenas
de grupos amadores reúnem-se
para ensaiar antigos cantos
polifónicos e improvisar modas
sobre o tempo presente. Nascido
nas tabernas e nos campos, o
cante alentejano transmitiu-se
ao longo de várias gerações.
Alentejo, Alentejo é uma viagem
a um modo de expressão musical
único e à paixão dos seus intérpretes.

Alentejo, 1950. Nos campos
desertos do Sul de Portugal,
marcados pelo vento, pela miséria
e pela fome, a violência explode
de repente: vários assassinatos
a sangue frio sucedem-se numa
única noite. Porquê? Adaptação
de “Seara de Vento”, de Manuel
da Fonseca, Raiva é um conto
negro sobre o abuso e a revolta.

Journey to Portugal

24 horas num aeroporto
português. Entre todos os
passageiros do seu avião, Maria,
uma jovem ucraniana, é a única
a ser detida e interrogada. A
situação transforma-se num
pesadelo quando a polícia percebe
que o homem que a espera no
aeroporto é senegalês. Imigração
ilegal? Tráfico de seres humanos?
Tudo é possível. Viagem a Portugal
é inspirado numa história real.

Alentejo, 1950. In the deserted fields
of southern Portugal, marked by
wind, misery and hunger, violence
suddenly explodes: several coldblooded murders take place in a
single night. Why? Adapted from
Manuel da Fonseca’s “Seara de
Vento”, Rage is a dark tale about
abuse and revolt.

24 hours at a Portuguese airport.
Among all the passengers on the
plane, Maria, a young Ukrainian
girl, is the only one to be detained
and interrogated. The situation turn
into a nightmare when the police
realize that the man waiting for her
at the airport is Senegalese. Ilegal
immigration? Human trafficking?
Everything is possible. Viagem a
Portugal is inspired by a true story.

_13 NOV: 21H30 / Centro Cultural
Olga Cadaval

_16 NOV: 18H15 / Centro Cultural
Olga Cadaval

A Cidade dos Mortos, no Cairo, é
a maior necrópole do mundo. Um
milhão de pessoas vivem dentro
do cemitério, onde há de tudo:
padarias, cafés, escolas, teatros de
fantoches. A Cidade dos Mortos é
gigante, mas funciona como uma
pequena aldeia, onde as mães
procuram o melhor partido para
as suas filhas, os rapazes correm
atrás das raparigas e os vizinhos
discutem todos os dias.
The City of the Dead in Cairo is
the largest necropolis in the world.
A million people live inside the
cemetery. We can find everything
there: bakeries, cafes, schools,
puppet theaters. Although the City
of the Dead extends for more than
ten kilometers, it is nevertheless
a village where mothers scheme
to find the best match for their
daughters, boys chase girls, and
neighbours fight every day.

Every week, weddings are held in
the City of the Dead. There are
surprising parties, which last several
days, always inside the cemetery.
They start early in the morning,
when the bride and groom’s mattress
is being prepared. Days later, the
process culminates in a party with
professional musicians, washed down
with alcohol, hashish and money
flying between the graves.
_14 NOV: 14H00 / Cinema Medeia
Nimas

_14 NOV: 14H00 / Cinema Medeia
Nimas

Waiting for Paradise, 2009

Alentejo, Southern Portugal. Dozens
of amateur groups get together to
reahearse old polyphonic songs and
improvise fashions about the present
time. Born in taverns and in the fields.
The Alentejo cante was transmitted
over several generations. Alentejo,
Alentejo is a journey to a unique way
of musical expression and the passion
of its performers.

Rage

• IDFA – International Documentary Film
Festival of Amsterdam

Todas as semanas são celebrados
casamentos na Cidade dos Mortos.
São festas surpreendentes, com
duração de vários dias, sempre
dentro dos limites do cemitério.
Começam cedo de manhã, no
momento em que se prepara o
colchão dos noivos. Passados dias,
o processo culmina numa festa
com músicos profissionais, regada
de álcool, haxixe e dinheiro a voar
entre os túmulos.

_11 NOV: 14H00 / Centro Cultural
Olga Cadaval
Viagem a Portugal, 2011
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Another Country
Sérgio Tréfaut
Elenco / Cast: Sebastião Salgado,
Glauber Rocha, Robert Kramer,
Thomas Harlan

A Noiva, 2022

Outro País

Entrevista
a Robert Kramer

Interview with Robert Kramer
Sérgio Tréfaut
Elenco / Cast: Robert Kramer

PT, 1999, 70’

PT, 2015, 35’

• San Francisco Film Festival 1999

Este último depoimento de Robert
Kramer (1939-1999) é um testemunho
único sobre o percurso do realizador
norte-americano, no qual discorre
sobre militância política, a sua
forma de fazer cinema, a relação
que mantém com Portugal e com
os movimentos revolucionários.
O discurso brilhante de Kramer
magnetiza o espectador. Esta foi
a última grande entrevista realizada
a Robert Kramer.

A Revolução Portuguesa (19741975) vista por alguns dos maiores
fotógrafos e cineastas internacionais
que testemunharam o evento. Quais
eram os seus sonhos e expectativas?
O que ficou do sonho da revolução?
Um documentário que revela arquivos
históricos excepcionais.
The Portuguese Revolution (1974-1975)
seen by some of the greatest international
photographers and filmmakers who
witnessed the event. What were their
dreams and expectations? What was
left of the dream of the revolution? A
documentary that reveals exceptional
historical archives.
_16 NOV: 10H00 / Cinema Medeia Nimas

This last testimony of Robert Kramer
(1939-1999), shot during the research for
Another Country, with the independent
American filmmaker, in which he speaks
of his political activism, his way of
filmmaking, his relationship with Portugal
and the revolutionary movements.
Kramer’s bright and powerful speech
magnetizes the audience.

Lisboetas

Alcibíades

Sérgio Tréfaut

Sérgio Tréfaut

PT, 2004, 105’

Elenco / Cast: Maria de Medeiros, Pedro
Fradique, Pedro Cabrita Reis e a voz de
Luis Miguel Cintra

Lisboners

The Symposium

Fleurette

Sérgio Tréfaut
Elenco / Cast: Fleurette

_16 NOV: 10H00 / Cinema Medeia Nimas

• IndieLisboa – Melhor Filme Português

PT, BR, 2002, 80’

• Quinzena dos Realizadores do MoMA, Nova Iorque

PT, 1992, 26’
Fleurette, 2002

Um documentário magnífico sobre
a vaga de imigração que mudou
Portugal na viragem do século XX.
Lisboetas, que teve milhares de
espectadores, é uma janela aberta
para novas realidades: modos de vida,
mercados de trabalho, direitos, cultos
religiosos, identidades. Uma viagem
a uma Lisboa desconhecida.
A documentary about the wave of
immigration that changed Portugal at the
turn of the 20th century. Lisboetas is an
open window to new realities: ways of
life, labor markets, rights, religious cults,
identities. A trip to an unknown Lisbon.
_17 NOV: 12H00 / Cinema Medeia Nimas
Com a presença de Sérgio Tréfaut
/ In the presence of Sérgio Tréfaut

Treblinka

Sérgio Tréfaut

A Noiva
The Bride

Sérgio Tréfaut

Paraíso
Paradise

Sérgio Tréfaut

Elenco / Cast: Joana Bernardes, Hugo
Bentes, Lola Dueñas, Hossein Hassan

BR, FR, 2021, 85’

PT, 2016, 61’

DE, PT, FR, 2022, 81’

• Doclisboa 2021

• IndieLisboa 2016 – Melhor Filme Português

• Festival de Veneza 2022 – Selecção Oficial
– Secção Orizzonti

Paraíso começou por ser um
“mergulho na memória” do
realizador, que nasceu no Brasil e
deixou o país quando era adolescente,
voltando quatro décadas depois.
Filmado nos jardins do Palácio do
Catete, no Rio, onde todos os dias,
ao cair da tarde, mulheres e homens
quase centenários, pessoas anónimas
e verdadeiras estrelas, “sobreviventes
de um outro Brasil”, se reúnem para
cantar antigas canções de amor; o
filme e as vidas foram subitamente
interrompidos pela pandemia. Alguns
ainda cantam. Outros foram levados
pelo vírus. Paraíso é o retrato de um
país que se apaga e uma homenagem
à beleza de uma geração dizimada.

Rússia, Ucrânia e Polónia: um comboio
fantasma a caminho dos campos de
extermínio. As vozes dos sobreviventes
relatam o que não é possível mostrar.
“Houve um tempo em que sonhei
que este passado nunca mais voltaria.
Estava enganada. O passado está
sempre aqui. Tenho horror a estações.
É como se todos os comboios me
levassem para Auschwitz, Dachau,
Treblinka.”
Russia, Ukraine and Poland: a ghost
train on its way to the death camps. The
voices of survivors report what cannot be
shown. “There was a time that I dreamed
that this past would never come back.
I was wrong. The past is always here.
I’m terrified with seasons. It’s as if every
train takes me to Auschwitz, Dachau,
Treblinka.”
_18 NOV: 14H00 / Cinema Medeia Nimas
Com a presença de Sérgio Tréfaut
/ In the presence of Sérgio Tréfaut

Uma adolescente europeia foge de
casa para casar com um guerrilheiro
do Daesh e tornar-se uma noiva da
Jihad. Três anos mais tarde a sua vida
mudou dramaticamente. Vive num
campo de prisioneiros no Iraque. É
mãe de dois filhos e está grávida. Mas
agora é uma viúva de 20 anos e será
brevemente julgada pelos tribunais
iraquianos. A pergunta que se coloca
é: quem é esta adolescente, após três
anos de guerra e de lavagem cerebral?
A European teenager ran away from
home to marry a Daesh fighter, and
became a bride of the Jihad. Three years
later, her life has dramatically changed.
She is living in an Iraqi prison camp. Now,
she has two children to take care of and
is pregnant again. She is a 20 year old
widow and soon will be put on trial in the
Iraqi courts. What has the experience of
war and brainwashing done to her?
_20 NOV: 17H00 / Cinema Medeia Nimas
Com a presença de Sérgio Tréfaut e dos actores
/ In the presence of Sérgio Tréfaut and the cast

Fábula musical inspirada n’O Banquete
de Platão. Num monólogo sem pudor,
o jovem aristocrata Alcibíades confessa
as suas estratégias para conquistar
o filósofo Sócrates – certo de que
o saber pode ser transmitido por
contacto físico.
A musical fable inspired by Plato’s The
Symposium. In a shameless speech,
Alcibíades, a prominent young Athenian
aristocrat, propounds his strategies to
seduce the old philosopher, Socrates. He
believes that the wisdom and knowledge
he imagines Socrates has, can be
transmitted via physical contact.
_17 NOV: 16H30 / Cinema Medeia Nimas
Com a presença de Sérgio Tréfaut
/ In the presence of Sérgio Tréfaut

Uma história de família invulgar. Será
que conhecemos as pessoas que nos
são próximas? Será que as queremos
conhecer? Sérgio tenta compreender
o passado de sua mãe, Fleurette, de
79 anos. Apesar da sua resistência
inicial, pouco a pouco, Fleurette vai
revelando uma outra vida, onde o
amor esteve intimamente relacionado
com a política – da França ocupada
e da Alemanha nazi até à ditadura
brasileira e à Revolução dos Cravos.
A poignant family story. Do we know
the people closest to us? Do we want to
know them? Sérgio tries to understand
the troubled past of his mother, Fleurette,
79 years old. Notwithstanding her
resistance to his questions, little by little,
throughout the film she reveals almost
another life where love is closely related
to politics. From occupied France and Nazi
Germany to the Brazilian dictatorship and
the Portuguese revolution.
_17 NOV: 16H30 / Cinema Medeia Nimas
Com a presença de Sérgio Tréfaut
/ In the presence of Sérgio Tréfaut
Treblinka, 2016

Elenco / Cast: Kirill Kashlikov, Isabel Ruth,
Nina Guerra, Vitaly Koindratenko

• Festival Internacional de Locarno – Pardi di
Domani

A group of elderly people meets everyday
in the gardens of Palácio do Catete, the
former seat of the Presidency of Brazil, in
Rio de Janeiro. At dusk, nearly centenarian
men and women reveal the meaning of life
through ancient love songs. The filming of
this documentary was suddenly interrupted
by the pandemic. Thus the film became a
tribute to a decimated generation.
_15 NOV: 11H00 / Cinema Medeia Nimas
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Em Busca da Verdade, 1961

S O U C U L PA D O ?
CI C LO T E MÁT I C O
A M I G U ILTY?
T H EM ATIC PROG RAMME
Nove jornadas cinematográficas aos dramas da consciência.
O questionamento, o dramatismo e a intensidade emocional da culpa têm
estado presentes na cultura, pelo menos, desde a Antiguidade, e todas
as épocas subsequentes a embutiram com o seu próprio sentido.
Este sentimento, já por si complicado, na sua transformação enquanto
reflexão da modernidade mantém, ainda assim, as mesmas qualidades
primordiais, existenciais que a tornaram uma das problemáticas mais
importantes e sem solução fácil na História da civilização humana.
O cinema é, claro, muito mais jovem – na altura da sua invenção,
a Humanidade era já atormentada pelo drama da culpa há muito tempo.
Mas a arte cinematográfica apanhou este “bichinho” muito rapidamente.
“Sou Culpado?”, naquela que é a quinta edição de ciclos temáticos do
LEFFEST, foca-se nesta emoção indubitavelmente pertinente. Será que
o sentimento de culpa nasce da traição dos nossos próprios desejos?
Ou de um fosso entre as expectativas sociais e a nossa vontade? Será que
a impossibilidade de agir segundo o livre arbítrio nos absolve de culpa?
E será possível encontrar alguma redenção individual, quando o contexto
histórico requer uma responsabilidade colectiva?

Em Busca da Verdade
Through a Glass Darkly

Labyrinth of Cinema
Nobuhiko Obayashi

Ingmar Bergman

Nine cinematic journeys into the dramas of conscience.
The questioning, drama, and emotional intensity of guilt have been present in culture
since at least antiquity, but each subsequent era endowed it with its own meanings.
Moreso, this already complicated feeling, while mutating through the reflection of
modernity, still keeps the same primal, existential qualities that made it one of the
most important, unsolvable problems in the history of human civilization.
Cinema is, of course, much younger – by the time it was invented, humanity was
already overwhelmed by the drama of guilt for a long time. Cinema picked up this
bug almost immediately.
“Am I Guilty?”, the fifth edition of LEFFEST’s thematic retrospective programmes,
is also focused on this undoubtedly topical emotion. Is the feeling of guilt born of a
betrayal of our own desires? Or of a gap between social expectations and our will?
Does the impossibility to act out of our free will absolve us from guilt? Is it possible
to find individual redemption when a terrible historical context demands collective
responsibility?

Elenco / Cast: Harriet Andersson, Gunnar Bjornstrand,
Max Von Sydow, Lars Passgard

Elenco / Cast: Takuro Atsuki, Takahito Hosoyamada,
Yoshihiko Hosoda, Rei Yoshida, Riko Narumi,
Hirona Yamazaki, Takako Tokiwa

1961, SE, 96’

2019, JP, 179’

• Óscares 1962 – Melhor Filme Estrangeiro
• Festival de Berlim 1962 – Selecção Oficial em Competição,
Prémio OCIC

• Festival de Cinema da Ilha de Faro 2021 – Golden Carp para Melhor
Realização e Melhor Montagem
• Kinema Junpo Awards 2021 – Melhor Realizador

Um dos filmes mais profundos de Bergman sobre a
família e as relações humanas, Em Busca da Verdade
tem por base experiências do próprio realizador.
Karin (Harriet Andersson) acabou de sair de um
internamento num hospital psiquiátrico e viaja
para a casa de férias da família para se reaproximar
do marido, do pai e do irmão. Aí, à medida que a
sua saúde mental se vai deteriorando, começa a
distanciar-se da realidade, acreditando que está a
ser visitada por Deus. Uma rica tapeçaria de malaises
contemporâneas, cada uma marcada pela culpa, será
revelada.

Estreia absoluta em Portugal, Labyrinth of Cinema
cria, com uma subtileza sem pretensão, uma conexão
com a culpa, a vergonha, a história e o cinema,
sugerindo a possibilidade de redenção através da
experiência cinematográfica. Setouchi Kinema, o
último cinema existente na cidade de Onomichi, está
prestes a fechar as suas portas. Na última noite de
programação, vai exibir uma maratona de filmes de
guerra japoneses. Quando um trovão atinge o teatro,
três dos jovens que se encontram na plateia são
enviados para o passado, para dentro do ecrã e terão
de decidir se alteram o curso da história ou deixam-na
seguir o seu rumo.

Labyrinth of Cinema, 2019

One of Bergman’s most profound films about family and
human relationships, Through the Glass Darkly is drawing
on the director’s own experiences and relationships. Karin
(Harriet Andersson) has just come out of a psychiatric
hospital. She travels to the family’s vacation home to
reconnect with her husband, father, and brother. Then,
as her mental health deteriorates, she begins to distance
herself from reality, believing that she is being visited by
God. A rich tapestry of contemporary personal malaises,
each and every one mired in guilt.
_10 NOV: 16H00 / Cinema Medeia Nimas

A Portuguese premiere, Labyrinth of Cinema, creates
with unpretentious subtlety, a connection to guilt,
shame, history, and cinema, suggesting the possibility of
redemption through the cinematic experience. Setouchi
Kinema, the only surviving movie theatre in the city of
Onomichi, is about to close its doors. On its last night, the
program consists of an all-night marathon screening of
Japanese war films. When a lightning strikes the theatre,
three young men in the audience find themselves thrown
back into the world inside the screen and will have to
decide if they change the course of history or let it follows
its path.
_11 NOV: 13H00 / Cinema Medeia Nimas

Camille Billops, James Hatch

Mein Bruder, We’ll Meet Again
Thomas Heise

Elenco / Cast: Thomas Heise (filme documental)
Elenco / Cast: Camille Billops, Christa Victoria, Mark Brown, Bertha Gage, James Hatch

2005, DE, 57’

1991, EUA, 55’

• Festival Sundance 1992 – Prémio do Júri para Melhor Documentário
• Festival de Toronto 1991 – Selecção Oficial
• Festival de Roterdão 1992 – Selecção Oficial

O documentário Finding Christa representa uma visão peculiar sobre
a maternidade, no qual Camille investiga não só a percepção da sua
reaproximação à filha que entregou para adopção, 20 anos antes, mas
também a sua própria decisão. A obra explora os sentimentos e as
repercussões em torno do reencontro com a sua filha, e a tensão que pode
existir entre as expectativas externas e o próprio sentimento: o fosso entre
a culpabilização pública e a não aceitação da culpa pessoal. O filme será
seguido da exibição de Mein Bruder, We’ll Meet Again.
The documentary Finding Christa represents a particular view about motherhood,
where Camille investigates not only the perception of her own rapprochement to
the daughter she gave for adoption, 20 years before, but also her decision. This
movie explores the feelings and the repercussions around that reunion with her
daughter, and the tension that can be created by external expectations and their
own feelings: the gap between public guilt and the non-acceptance of the personal
one. Finding Christa will be screened with film Mein Bruder, We’ll Meet Again.

Finding Christa, 1991

Finding Christa

Thomas Heise, notável documentarista da antiga
Alemanha Oriental, faz uma viagem a França para
visitar o seu irmão Andreas, uma vez que este vive
numa situação pouco comum. Este documentário
acompanha o encontro entre os dois irmãos que
não se viam há vários anos. O filme revela que, uma
vez assumida e falada, a culpabilidade não deixa
espaço para mais nada. Por vezes, o silêncio deve ser
mantido para preservar a possibilidade de diálogo.
Thomas Heise, a remarkable documentary filmmaker
from former East Germany, takes a trip to France to visit
his brother Andreas, who lives there in a rather unusual
situation. This documentary shows the meeting between
the two brothers who have not seen each other for several
years. This film reveals that, once assumed and spoken,
guilt leaves no room for anything else. And sometimes
silence must be kepted in order to preserve the possibility
of dialogue.
_15 NOV: 13H00 / Cinema Medeia Nimas

_15 NOV: 13H00 / Cinema Medeia Nimas
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Wundkanal, 1984

Wundkanal
Thomas Harlan

Elenco / Cast: Alfred Filbert, Heike Geschonneck,
Robert Kramer, Rolf Niffua
1984, FR, RFA, 107’

Durante o interrogatório a um idoso raptado por membros da Facção do Exército
Vermelho (RFA), é revelado o seu passado como assassino em massa. Trata-se de
um ex-líder das SS, responsável pela morte de milhares de pessoas na Segunda
Guerra Mundial. Em Wundkanal, Thomas Harlan reconstrói a história de um
assassino nazi, ao mesmo tempo que demonstra a ligação entre os procedimentos
nazis e o tratamento infligido aos prisioneiros da RAF, numa prisão de alta
segurança de Estugarda. O filme é seguido da exibição de Notre Nazi, de Robert
Kramer, sobre a rodagem de Wundkanal, em duas sessões dedicadas à “culpa
alemã”: este nasce da procura de redenção do sentimento de culpa por ter nascido
filho de Veit Harlan, realizador do filme de propaganda anti-semítico Jud Süss;
e aquele sobre a alegada impossibilidade de Harlan em admitir a culpa.
During the interrogation of an old man kidnaped, his past as a mass murderer is revealed.
The man is, after all, an ex-SS leader, responsible for the killing of thousands of people in
Russia. In Wundkanal, Thomas Harlan reconstructs the history of a nazi murderer, while
also developing a direct connection between the national-socialism and the treatment of
RAF’s prisoners in a maximum-security prison. The movie is followed by the screening of
Notre Nazi, by Robert Kramer, in two sessions dedicated to the “German guilt”: this one
is born from the search for redemption from the feeling of guilt for being the son of Veit
Harlan, director of the anti-Semitic propaganda film Jud Süss; and the other about the
alleged impossibility of Harlan in admitting his guilt.

Uptight

Funeral Parade of Roses

Elenco / Cast: Raymond St. Jacques, Ruby Dee, Julian Mayfield,
Janet MacLachlan, Roscoe Lee Browne

Elenco / Cast: Peter, Osamu Ogasawara, Yoshio Tsuchiya,
Emiko Azuma, Toyosaburo Uchiyama

1968, FR, RFA, 113’

1969, JP, 105’

• Festival de Locarno 1968
• Festival de Toronto 1968

• BFI London Film Festival 2017
• Festival de Roterdão 2018

A acção de Uptight decorre em Cleveland, Ohio, durante
os protestos civis após a morte de Martin Luther King. Um
grupo de revolucionários negros lidera os manifestantes
e está a preparar-se para a guerra racial que estava prestes
a acontecer. No meio de todo o caos são traídos por um
dos membros do seu próprio grupo.
Uptight é, de certa forma, a história de Judas (Tank)
e a exploração do seu sentimento de culpa. Se a culpa
é a traição dos seus próprios desejos, qual deles foi traído?
O da revolução e transformação social? Ou o desejo de ser
amado e aceite pelos próprios irmãos e irmãs?

Funeral Parade of Roses é, até aos dias de hoje, o filme mais
conhecido de Toshio Matsumoto e uma obra fundamental
da nova vaga de cinema japonês dos anos 60 e 70. Através
de uma narrativa visual singular, o filme leva-nos ao mundo
nocturno das drag queens de Tóquio dos anos 60. Nesta
interpretação do mito de Édipo, o filme explora a questão
da culpa, do destino, e do livre arbítrio num contexto
desviante do Japão do pós-guerra, repleto de sentimentos
de amargura e de culpabilidade, humilhação
e responsabilidade histórica.

Jules Dassin

Funeral Parade of Roses is, to this day, Toshio Matsumoto’s best-known film and key work to understanding the Japanese cinema
new age of the 60s and 70s. Through a unique visual narrative,
the film takes us to the nocturnal world of drag queens in 1960s
Tokyo. In this interpretation of Oedipus’s myth, the movie explores
the question of guilt, destiny, and free will within a deviant
context in after-war Japan. The story is therefore full of bitter
feelings, guilt, humiliation, and historical responsibility.

Funeral Parade of Roses, 1969

The action of Uptight takes place in Cleveland, Ohio, during the
protests after the death of Martin Luther King. A group of black
revolutionaries leads the protesters and is preparing for the race
war that is about to happen. In the midst of all the chaos, they
are betrayed by one of their own group members.
Uptight is, in a way, the story of Judas (Tank) and the exploration
of his sense of guilt. If guilt is the betrayal of his desires, which
one was betrayed? The revolution and social transformation? Or
the desire to be loved and accepted by one’s brothers and sisters?

_16 NOV: 12H00 / Cinema Medeia Nimas

Toshio Matsumoto

Wanda

Notre Nazi

Elenco / Cast: Barbara Loden,
Michael Higgins, Jerome Thier

Elenco / Cast: Albert Filbert, Henri Alekan,
Thomas Harlan, Heike Geschonneck

1970, EUA, 103’, Cópia 35mm

1984, FR, RFA, 113’

• Festival de Veneza 1970 – Prémio “Pasinetti”
para Melhor Filme Estrangeiro

O filho de um famoso realizador do
regime nazi está a realizar um filme
onde conhece o antigo governador
da cidade de Vilna, um homem que
ordenou a morte de milhares de
pessoas. O filme é um documentário
feito durante as filmagens de
Wundkanal (1985), de Thomas Harlan.

Barbara Loden

Robert Kramer

_17 NOV: 10H00 / Cinema Medeia Nimas

_16 NOV: 17H00 / Cinema Medeia Nimas

Wanda, 1984

Esta é a história da improvável
parceria entre uma mulher mineira
da Pensilvânia, abandonada pelo
marido e pelos homens que foi
conhecendo, e um bandido (Michael
Higgins), com quem se envolve.
Definido, nas palavras da própria
Loden, como um “anti-Bonnie and
Clyde”, o filme faz um revisionismo
do road movie, imprimindo-lhe um
tom austero e realista. Wanda é um
“estudo de personagem” enigmático,
fascinante e absolutamente
singular, que explora o fosso entre
a culpabilização pública e a não
aceitação da culpa pessoal.

The son of a famous Nazi filmmaker
shoots a movie where he meets the
former city commander of Vilna, a man
who ordered the killing of thousands of
people. The film is a documentary made
during the shooting of Thomas Harlan`s
Wundkanal (1985).
_16 NOV: 14H30 / Cinema Medeia Nimas

This is the story of the unlikely partnership
between a mining woman from
Pennsylvania, abandoned by her husband
and the men she met, and a bandit
(Michael Higgins), with whom she gets
involved. Defined, in Loden’s own words,
as an “anti-Bonnie and Clyde”, the film
makes a revisionism of the road movie
genre, giving it an austere and realistic
tone. Wanda is an enigmatic, fascinating,
and utterly unique “character study”, that
explores the gap between public guilt and
the unacceptance of personal guilt.
_17 NOV: 14H30 / Cinema Medeia Nimas
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E S P E C TÁC U LO S
SHOWS

Olga Roriz & Corpoemcadeira
A Minha História não É Igual à Tua
Dança / Dance

John Malkovich
The Infamous Ramírez
Hoffman

A minha história não é igual à tua, concebido no projecto artístico Corpoemcadeia
e desenvolvido pela Companhia Olga Roriz, com um grupo de reclusos do
Estabelecimento Prisional do Linhó, vai ser apresentado dentro do ciclo “Romper
as Grades” do LEFFEST. Com a coordenação artística da bailarina Catarina Câmara,
o projecto foca-se na construção colectiva de uma linguagem artística que assenta
na liberdade. Corpoemcadeia conta com a participação de um grupo de reclusos,
com idades entre os 21 e os 39 anos, do Estabelecimento Prisional do Linhó, em
Alcabideche. São nove homens que sobem ao palco e que, através da dança,
como força transformadora, nos contam as suas “histórias”. Que nos emocionam
profundamente, e nos aproximam, espectadores e bailarinos, naquela hora em que
os vemos superar-se em palco e fazer coisas belas.

Teatro / Theatre

• Criação de Anastasya Terenkova
e John Malkovich
• Adaptado do livro de Roberto Bolaño,
A Literatura Nazi nas Américas
• Estreia mundial

A minha história não é igual à tua, was conceived within Corpoemcadeia, an artistic
project developed by the Olga Roriz Company with a group of prisoners of Linhó’s Prison,
and will be presented within the programme “Breaking the Bars” at LEFFEST. With the
artistic coordination of the dancer Catarina Câmara, the project focuses on the collective
construction of an artistic language that is based on freedom. The project has the
participation of a group of prisoners, aged between 21 and 39, from the Prison of Linhó,
in Alcabideche. It’s nine men on stage that, through the dance as a transforming strength,
tell us their “stories”. And we, the spectators, are deeply moved and closer to the dancers
in the course of that hour in which we see them outdoing themselves on stage, and doing
things of beauty.

“Si te portas mal en esta vida, en la otra te
conviertes en Chileno.”
Raul Ruiz
O livro de Bolaño apresenta histórias ficcionais
de personagens nazis, algumas com ligações,
embora ténues, ao mundo da literatura – tanto
no real como no cenário criado pelo autor
chileno. “Embora tenha adaptado algumas das
histórias do livro, no final, decidi concentrar-me
apenas na história de Carlos Ramirez Hoffman.
Talvez um dia acabe por regressar às outras
personagens numa espécie de continuação,
ou até num formato totalmente diferente”,
explica Malkovich a propósito desta peça.
O livro A Literatura Nazi nas Américas retrata, de
forma enciclopédica, um conjunto de biografias
ficcionais de autores pan-americanos. Estes nazis
literários – fascistas, fanáticos e reaccionários –
são retratados numa galeria de gente alienada,
snobes, egocêntricos e criminosos. Na realidade,
Bolaño admitiu que esta obra era baseada no
mundo das letras, e em algum dos seus escritores.
• A creation by Anastasya Terenkova
and John Malkovich
• Adapted from the book Nazi Literature in the
Americas, by Roberto Bolaño
•Wworld premiére
“Si te portas mal en esta vida, en la otra te conviertes
en Chileno.”
Raul Ruiz
The book features fictional stories of imaginary Nazis,
most of whom have some connection, however
tenuous, to the literary world – both the real ones
and Bolaño’s completely invented ones. “Though I
did adapt quite a number of the stories, I decided
to concentrate on the story of Carlos Ramirez

Hoffman. Perhaps someday I will return to visit the
other characters in a part 1 or in some other, entirely
different form”, said John Malkovich about the play.
The book Nazi Literature in the Americas portrays, in
an encyclopaedic way, a set of fictional biographies of
imaginary Pan-American authors. These literary Nazis
are depicted in a gallery of alienated people, snobs,
egocentrics and criminals. In fact, Bolaño admitted
that this book was based on the literary world,
and on some of its writers.

Ficha Técnica / Crew
Direção / Choreography: Olga Roriz | Intérpretes / Dancers: Fábio Tavares, Jackson
Teixeira, Jeferson Silva, Juvelino Moreira, Manuel Antunes, Nelson Varela, Paulo
Barbosa, Rui Tiquina, Wilson Ribeiro | Selecção musical / Musical curator: Olga Roriz,
João Rapozo | Figurinos / Costumes: Olga Roriz | Desenho de luz / Light: Cristina
Piedade | Edição da Banda sonora / Soundtrack: João Rapozo | Assistente da direcção
/ Choreography assistant: Catarina Câmara | Assistente de ensaio / Rehearsal assistant:
Andreia Marinho | Montagem e operação de som / Sound: Pontozurca | Gestão e
produção / Production: Magda Bull | Comunicação / Comunication: António Quadros
Ferro | Assistente de produção / Production assistant: Ricardo Domingos
_13 NOV: 17H00 / Centro Cultural Olga Cadaval

Com / With
John Malkovich Narrador / Narrator
So-Ock Kim Violino / Violin
Mario Stefano Pietrodarch Bandoneon
Anastasya Terenkova Piano
Produção / Production Swiss GART GmbH
Falado em Inglês, legendado em Português /
Spoken in EN, subtitles in PT
_12 NOV: 21H00 / Teatro Tivoli BBVA

Dino D’Santiago
Apresentação de “Badiu”
Concerto / Music Concert

Este ano, integrando o ciclo “Romper as Grades”, o músico apresenta um concerto
no LEFFEST para celebrar a cultura cabo-verdiana e a liberdade.
Em 2020, Dino D’Santiago participou da conferência “Crioulo: Passado, Presente
e Futuro”, em que um dos objectivos era também a aproximação mútua
da população prisional – guardas e reclusos – através da língua crioula.
É um dos músicos mais reconhecidos do panorama musical português, sobretudo
entre uma juventude que abre hoje os braços para acolher uma cultura que era,
até há pouco tempo, marginal: o crioulo.
This year, as parte of the programme “Breaking the Bars”, the musician Dino D’Santiago
will present a concert at LEFFEST to celebrate Cape Verdean culture and freedom.
In 2020, Dino D’Santiago participated in the conference “Creole: Past, Present and
Future”, in which one of the main goals was to create a closer relationship among
the prison population – guards and inmates – through the Creole language.
_11 NOV: 21H00 / Centro Cultural Olga Cadaval
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EX POS I Ç Õ ES

S ES S ÕES ES P EC I A I S

EXH I BI TI ONS

S P E C IAL S C R E E N IN GS
Omnibus – Lucian Freud, 1985

L.A. Rebellion:
Uma Viagem com Ben Caldwell
através da história
e do legado do Movimento

L.a. Rebellion: A Journey with Ben Caldwell
through the story and legacy of this Movement
Curadoria / Curator: Ben Caldwell,
Ines Branco López, Mariana Rebola
Com um alcance retrospectivo insólito na Europa, esta
exposição ancora-se no trabalho dos realizadores que
constituem o L.A. Rebellion e, sobretudo, nos registos
fotográficos e na prática artística de Ben Caldwell, uma das
mais reconhecidas figuras do movimento.
Do contexto histórico dos protestos afro-americanos
pela igualdade de direitos civis, surgem as conquistas,
personalidades e produções-chave do L.A. Rebellion. As
contribuições documentais de Ben Caldwell – traços do
espírito colaborativo dos cineastas na rodagem dos filmes
seminais do L.A. Rebellion – e registos audiovisuais das
suas iniciativas artísticas na comunidade de Los Angeles
pontuarão o espaço da exposição. Assim, as salas do MU.SA
contribuirão indispensavelmente para a contextualização
dos filmes programados para o LEFFEST 2022 – por sua
vez projectados no Cinema Nimas, em Lisboa, e no Centro
Cultural Olga Cadaval, em Sintra – e para a elucidação da
essência revolucionária deste movimento, com repercussões
sociais e artísticas para lá do seu tempo.
With an unprecedented retrospective reach in Europe, this
exhibition is based on the work of the filmmakers constituting
this movement and, particularly, on the photographic and artistic
practice by Ben Caldwell, one of the most emblematic figures
of this movement.

MU.SA – Museu das Artes de Sintra
MU.SA – Sintra Arts Museum
A partir de 13 de Novembro
From November 13
Entrada livre/ Free entrance

Talk

Curadoria / Curator: Ines Branco López,
Mariana Rebola

Assinalando o centenário do nascimento de Lucian Freud
(1922-2011), um dos maiores artistas britânicos do século XX,
o LEFFEST organiza uma conversa com a sua filha Bella Freud
(designer de moda, cujo trabalho se apresenta através de vários
meios, do design de roupa e de interiores, ao cinema e à edição,
e que já por diversas vezes participou no festival). Durante a
sessão será exibido o filme Omnibus – Lucian Freud (1988), de
Jake Auerbach, e Bella Freud apresentará ainda materiais inéditos
sobre o seu pai.

Povoada pelas palavras poéticas e pelas pinturas de Malak
Mattar, esta exposição envolve-nos no tenso ambiente da
Faixa de Gaza. Nascida numa das regiões mais conturbadas
e policiadas do mundo, Malak testemunhou os avanços da
ocupação territorial e o progressivo controlo militar no seu
país. Efectivamente, a situação é a de uma “prisão a céu
aberto”.

Celebrating the anniversary of Lucian Freud (1922-2011), one of the
greatest British artists of the twentieth century, the LEFFEST will host a
conversation with his daughter Bella Freud (a designer whose work is
reflected in many different languages, from interior design to fashion
design, from cinema to exhibition, who has attended the festival several
times). The film Omnibus – Lucian Freud (1988), by Jake Auerbach
will be screened and Bella Freud will also present some unpublished
materials.

Art Amongst Ruins: Artistic sublimation
in the Gaza Strip – Malak Mattar

Esta vulnerabilidade palestiniana aos destrutivos ataques
aéreos, ao violento policiamento e à penalização e
aprisionamento abusivos da população por parte de Israel
é captada no trabalho de Malak, que nos apresenta uma
dicotomia de inquietante isolamento e simultânea esperança
de uma conciliação pacífica. Sob a envolvência sonora da
cidade de Gaza, as figuras palestinianas que compõem as
suas telas – maioritariamente mulheres de olhar expressivo
e penetrante – criam, ainda assim, composições de um afecto
familiar, numa palete de cores quentes e símbolos de paz
e harmonia natural.
Nas palavras da artista, ela “não pinta apesar da guerra e
ocupação; [mas sim] por causa dessa guerra e ocupação”,
num esforço documental que ultrapassa a efémera vida
humana. Em diálogo com o programa “Romper as Grades”,
do LEFFEST’22, o trabalho de Malak expõe, assim, a injustiça
castrante que envolve os habitantes de Gaza e a libertação
ambicionada pela sua prática artística.
Inhabited by Malak’s paintings and poetic words, this exhibition
sets us in the tense context of the Gaza Strip. Born in one of the
most tumultuous and police controled regions in the world, Malak
witnessed the progressive territorial occupation and increased
border-patrol in her native-country. The situation has become,
in fact, one of an “open-air prison”.
This Palestinian vulnerability to destructive airstrikes, violent
policing, and abusive detentions of Palestinian by the Israeli
authorities is captured by Malak’s work, which presents a
dichotomy of an unsettling isolation and simultaneous hope for
a peaceful reconciliation. Surrounded by Gaza’s soundscape,
the Palestinian figures shown in her paintings – mostly women
with expressive, inquisitive gazes – compose, still, an affectionate
familiar atmosphere of warm colors and symbolic peace, of
natural harmony.
In the artist’s words, she “does not paint despite war and
occupation, [but] because of it”, in a documentary effort that
outlives the ephemerality of human life. Integrated in the
programme “Breaking the Bars”, Malak’s paintings expose the
imprisoning injustice that envelops Gaza inhabitants, and imbues
her artistic practice with a precious, ambitioned freedom.

Omnibus – Lucian Freud
Jake Auerbach

Elenco / Cast: Lucian Freud, Jake Auerbach,
Frank Auerbach, Catherine Lampert
1985, UK, 45’

Durante grande parte da sua carreira, Lucian Freud deixou que
as suas pinturas falassem por si próprias, mas, em 1988, numa
entrevista para o programa da BBC Omnibus (1967-2003), falou,
pela primeira vez, sobre os seus trabalhos e ambições.
Em Omnibus: Lucian Freud, o pintor britânico dá uma entrevista
exclusiva, como nunca havia feito.
For much of his career, Lucian Freud allowed his paintings to speak for
themselves, but in 1998 he talked, in an interview with the BBC TV
show Omnibus (1967-2003), about his work and ambitions for the first
time. In Omnibus: Lucian Freud, the British painter gives an exclusive
interview, like we have never seen him before.
_12 NOV: 10H30 / Cinema Medeia Nimas
Conversa com / Talk with Bella Freud

Bella Freud

Stemming from the historical context of the African-American
demonstrations for civil rights’ equality, the conquests,
personalities, and key-productions of L.A. Rebellion are
introduced. Ben Caldwell’s documental contributions – traces of
the collaborative spirit of the filmmakers while shooting seminal
L.A. Rebellion films – and audiovisual records of his artistic
initiatives in the L.A. community will punctuate the exhibition
space. Hence, the museum’s rooms should make an essential
contribution to the contextualization of the films planned for this
programme of LEFFEST 2022 – to be watched in Cinema Nimas,
in Lisbon, and Centro Cultural Olga Cadaval, in Sintra – and
elucidate the revolutionary essence of this movement, with social
and aesthetic repercussions beyond L.A. Rebellion’s temporal
boundaries.

Arte Entre Ruínas:
Sublimação artística
na Faixa de Gaza – Malak Mattar

Conversa: Bella Freud – Remembering
Lucian Freud

MU.SA – Museu das Artes de Sintra
MU.SA – Sintra Arts Museum
A partir de 13 de Novembro
From November 13
Entrada livre/ Free entrance
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Talk

Um dos mais extraordinários actores da
actualidade, John Malkovich falará sobre aquilo
que hoje em dia mais o interessa no cinema e
no teatro, e os novos desafios a que se propõe.
Aproveitando o centenário da morte de Proust,
Malkovich falará também da sua relação com
Raúl Ruiz e o seu cinema, em particular sobre
a obra-prima O Tempo Reencontrado, que será
exibido a seguir à conversa, onde interpreta
uma personagem icónica, o Barão de Charlus.
É uma das obras-primas de Ruiz, e vários foram
os realizadores que tentaram adaptar esta obra
de Proust ao cinema, sem o conseguirem, como
Luchino Visconti ou Joseph Losey, que durante
anos trabalharou num argumento com Harold
Pinter, e nunca chegaria a realizá-lo. O filme
mostra os últimos dias da vida do romancista
francês, num filme em que a realidade e a ficção
parecem fundir-se.
One of today’s most extraordinary actors, John
Malkovich will talk about what interests him in
cinema and theatre today, and the new challenges
they propose. Taking advantage of the centenary
of Proust’s death, Malkovich will also talk about his
relationship with Raúl Ruiz, in particular about the
masterpiece Time Regained, that will be shown after
the talk, where he plays an iconic character, that of
the Baron of Charlus. Time Regained is one of Ruiz’
masterpieces. Before him Luchino Visconti worked on
the adaptation of Proust’s In Search of Lost Time for
several years until he abandonned the idea; Joseph
Losey also worked four years on a script with Harold
Pinter but would never finish it.

Irma Vep – A série, 2022

O Tempo Reencontrado, 1999

Conversa: Where are You
Now, John Malkovich?

O Tempo Reencontrado

Christophe… Définitivement

Time Regained

Christophe... Definitely
Dominique Gonzalez-Foerster
e Ange Leccia

Raúl Ruiz
Elenco / Cast: Catherine Deneuve, Emmanuelle Béart,
Vincent Perez, John Malkovich, Marcello Mazzarella,
Pascal Greggory, Marie-France Pisier, Chiara
Mastroianni, Arielle Dombasle, Elsa Zylberstein

Elenco / Cast: Daniel Bevilacqua, com o nome
artístico Christophe
2022, FR, 86’

Irma Vep – A série

Irma Vep – The TV series
Apresentação da série Irma Vep pelo realizador
Olivier Assayas e Alicia Vikander em duas
sessões.
The director Olivier Assayas and the actress Alicia
Vikander present Irma Vep in two sessions.

1999, FR, IT, PT 162’

• Festival de Cannes 2022 – Selecção Oficial
• Festival de Cannes 1999 – Selecção Oficial em Competição

Os últimos dias de Marcel Proust no seu pequeno
apartamento da Rua Hamelin. As fotografias que
o acompanham no leito de morte estão sobre
a mesa de cabeceira e reavivam-lhe a memória.
Um milhão de histórias passadas regressam,
alternando as alegrias perdidas da sua infância
com os tempos difíceis da guerra e as suas mais
recentes aventuras sociais e literárias. A sua vida,
a sua obra e as personagens fundem-se com a
ficção que, pouco a pouco, domina a realidade.
Marcel Proust’s last days in his small apartment on
Hamelin street. The photographs that accompany him
on his deathbed are on his bedside table and revive
his memory. A million stories from his past come back,
alternating the joys of childhood with the adventurous
times of war and its more recent social and literary
passages. His life, work and characters merge with
fiction that, little by little, dominates reality.
_13 NOV: 11H00 / Cinema Medeia Nimas
Conversa com / Talk with John Malkovich

Março de 2002. O cantor francês Christophe está
de volta aos palcos depois de uma ausência de
28 anos. A câmara capta e fixa as suas palavras,
os sons, as cores, os instantes. Christophe…
Définitivement é um filme construído como um
concerto ideal: desfaz a cronologia e transporta-nos dos palcos do Olympia a Versailles, dos
bastidores ao seu apartamento-estúdio, onde
se juntam paixões e artefactos, os seus tesouros
acumulados ao longo dos anos, e onde nascem
as suas canções.
March 2002. After an absence of 28 years, the French
singer Christophe is back on stage. The camera
captures his words, the sounds, the colours and the
moments. Christophe… Definitely is a film constructed
like an ideal concert. It transports the viewer from
stage to stage, then backstage and to Christophe’s
home studio and apartment where the passions,
talismans and treasures gathered over the years are
displayed, and where his music originated.
_17 NOV: 19H00 / Cinema Medeia Nimas
Sessão Especial / Special Screening
Com a presença de / In the presence of
Dominique Gonzalez-Foerster

Cristi Puiu

C A NC ELA DO

Irma Vep – A série

Irma Vep – The TV series
Olivier Assayas
Elenco / Cast: Alicia Vikander, Vincent Macaigne,
Nora Hamzawi, Antoine Reinartz, Devon Ross
2022, FR, EUA, 406’ (8 EPISÓDIOS / 8 EPISODES)

• Festival de Cannes 2022 – Selecção Oficial

A série acompanha a vida de Mira (Alicia
Vikander), uma estrela de cinema norte-americana que, desiludida com a sua carreira e
com o final de uma relação, vai para França para
interpretar Irma Vep, a personagem principal
do remake do clássico filme mudo Francês Les
Vampires. À medida que a produção do filme
avança, a distinção de Mira entre si própria e a
personagem que interpreta, começa a esbater-se
e as duas parecem fundir-se.
Mira (Alicia Vikander) is an American movie star
disillusioned by her career and a recent breakup, who
comes to France to star as Irma Vep in a remake of
the French silent classic film, Les Vampires. As the
production of the film evolves, Mira’s distinction
between herself and the character she plays begin to
blur and merge.
_19 NOV: 10H00 / Cinema Medeia Nimas
_19 NOV: 14H00 / Cinema Medeia Nimas
Na presença de / In the presence of Olivier Assayas,
Alicia Vikander

Workshop I e II
Direcção de Actores,
com Cristi Puiu

Workshop I and II
Directing Actors, With Cristi Puiu
Grande nome do cinema romeno, criador de
obras como A Morte do Sr. Lazarescu (2005),
Sieranevada (2016) e Malmkrog (2020), entre
outros, Cristi Puiu orientará uma oficina de
direcção de actores, exibindo excertos de filmes.
O LEFFEST apresentou uma retrospectiva integral
do realizador na edição de 2021.

Fundamental name of Romanian cinema, director
of films such as The Death of Mr Lazarescu (2005),
Sieranevada (2016), and Manor House (2020), among
others, Cristi Puiu will come to the festival to give
a workshop about directing actors. LEFFEST has
dedicated a restrospective to the director in 2021.
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Talk: Melvil Poupaud – From Raúl Ruiz
to Woody Allen
O actor Melvil Poupaud estreou-se no cinema
com 11 anos, no filme A Cidade dos Piratas,
de Raúl Ruiz, com quem viria a colaborar em
várias das suas obras, até ao final da carreira
do realizador. Poupaud trabalhou com outros
nomes incontornáveis do cinema, como Éric
Rohmer, Roman Polanski, François Ozon, Danièle
Dubroux e Xavier Dolan, entre outros. Trabalha
actualmente com Woody Allen, em Wasp 22,
que estreará no próximo ano. A seguir a uma
conversa com o actor, será exibido Combate de
Amor em Sonho (2000), de Raúl Ruiz, produzido
por Paulo Branco e rodado na Quinta da
Regaleira, em Sintra.
The actor Melvil Poupaud made his film debut at
the age of 11, in the film La Ville des Pirates, by Raúl
Ruiz, with whom he would collaborate on many more
titles, until the end of the director’s career. Poupaud
worked with other unavoidable names in cinema,
such as Éric Rohmer, Roman Polanski, François Ozon,
Danièle Dubroux and Xavier Dolan, among others. He
currently works with Woody Allen on Wasp 22, which
will be out next year.
Following the conversation with the actor, it will
screened Love Torn in a Dream (2000), by Raúl Ruiz,
produced by Paulo Branco, and shot at Quinta da
Regaleira, in Sintra.

Combate de Amor em Sonho

Vontade Indómita, 1949

Combate de Amor em Sonho, 2000

Conversa: Melvil Poupaud –

De Raúl Ruiz a Woody Allen

Conversa: Rudy Ricciotti –
A Arquitectura É um
Desporto de Combate

Love Torn in a Dream
Raúl Ruiz

Talk: Rudy Ricciotti – The Architecture
Is a Combat Sport

Elenco / Cast: Melvil Poupaud, Elsa Zylberstein,
Lambert Wilson, Rogério Samora
2000, FR, CL, PT, 120’, Cópia 35mm

Vontade Indómita
The Fountainhead
King Vidor
Elenco / Cast: Gary Cooper, Patricia Neal,
Raymond Massey
1949, EUA, 114’, Cópia 35mm

• Festival de Cinema de Montreal – FIPRESCI

Este filme envolve piratas, um tesouro, um jovem
de coração puro, um coro de crianças cegas, um
bordel de ex-freiras, manuscritos indecifráveis,
guardiões zarolhos e outras personagens
insólitas, que transformam um aparente conto de
fadas numa fábula filosófica.
This film involves pirates, a treasure, a young man with
a pure heart, a choir of blind children, a brothel of ex-nuns, indecipherable manuscripts, one-eyed guardians
and other unusual characters, who transform this
apparent fairy tale into a philosophical fable.
_18 NOV: 19H00 / Cinema Medeia Nimas
Conversa com / Talk with Melvile Poupaud

Numa conversa conduzida por Juan Branco
e Paulo Branco, Rudy Ricciotti virá ao festival
apresentar a sua visão extremamente pessoal
e polémica sobre a arquitectura contemporânea
e apresentar imagens de alguns dos seus
projectos. A conversa será seguida da obra-prima
de King Vidor, inspirada na vida do célebre
arquitecto Frank Lloyd Wright. No filme discutese a arquitectura e o seu impacto na sociedade,
o trabalho dos arquitectos, e a liberdade
e o papel dos criadores.
In a conversation with Juan Branco and Paulo
Branco, Rudy Ricciotti will come to the festival to
give extremely personal and polemic insight about
contemporary architecture, and to present some
images of his projects. This talk will be followed by
King Vidor’s masterpiece, inspired by the life and work
of Lloyd Frank Wright. Themes like the social impact
of architecture, the work of the architects, and the
liberty and the role of the creators.

Crimes do Futuro, 2022

Conversa: The Past,
The Present, and The Future
of David Cronenberg
A ligação entre os elementos de ficção
científica e do horror, assim como a exploração
das intersecções entre a tecnologia, o corpo
humano e o desejo, são marcas inconfundíveis
do realizador de filmes como a A Mosca (1986),
Irmãos Inseparáveis (1988), Crash (1996) ou
eXistenz (1998), entre tanto outros. O seu filme
mais recente, Crimes do Futuro, que abre a
Selecção Oficial Fora de Competição da edição
deste ano, será o filme exibido após a conversa
com David Cronenberg.

Considerado uma espécie de quintessência da
obra de Vidor, Vontade Indómita é a adaptação
do bestseller norte-americano homónimo, de Ayn
Rand, inspirado na vida do célebre arquitecto
norte-americano Frank Lloyd Wright, que o
realizador estudou a fundo, tendo aproveitado
também os seus edifícios como décor.
Considered, the quintessential film of King Vidor’s
work, The Fountainhead is an adaptation of the
American homonymous bestseller, by Ayn Rand, and
inspired on the life of the celebrated architect Frank
Lloyd Wright, whom the director studied deeply. Rarely
in cinema has a decor had such a strong presence.
_19 NOV: 18H30 / Cinema Medeia Nimas
Conversa com / Talk with Rudy Ricciotti

Crimes do Futuro
Crimes of the Future
David Cronenberg
Ver p. 6.
_12 NOV: 13H00 / Cinema Medeia Nimas
Sessão Especial / Special Screening
Conversa com / Talk with David Cronenberg

The connection between the scy fy and horror
elements, and the exploration of the connections
between technology, human body and desire, are
distinct marks of the director of films like The Fly
(1986), Dead Ringers (1988), Crash (1996) ou eXistenz
(1998), and so many others. His latest movie, Crimes
of the Future, that opens the Official Selection out
of Competition of this year edition, will be screening
after the talk with David Cronenberg.
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EQU IPA / TE AM

ES PAÇ OS / VE N UE S

Director / Director: Paulo Branco
Director adjunto / Deputy director:
António Costa, Ines Branco López
Comité de selecção / Selection committee:
Roberto Turigliatto, António Costa, Michel
Demopoulos, Diana Cipriano, Alexandra Fonseca
Curadoria e coordenação do Programa
“Romper as Grades” / Curatorship and coordination
of the programme “Breaking the Bars”: Ines Branco López
Curadoria e coordenação da Retrospectiva
“L.A. Rebellion”/ Curatorship and coordination of
“L.A. Rebellion” Retrospective: Denis Ruzaev,
Ines Branco López

CINEMA MEDEIA NIMAS

CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL

Avenida 5 de Outubro, 42B
1050-057 Lisboa

Praça Dr. Francisco Sá Carneiro,
2710-720 Sintra

Tel. (+351) 931 103 148
info@medeiafilmes.com
www.medeiafilmes.com

Tel. (+351) 931 102 121
geral.ccoc@cm-sintra.pt
www.ccolgacadaval.pt

Horário de bilheteira:
30 minutos antes do início da primeira sessão
até 30 minutos após o início da última sessão

Horário de bilheteira:
Segunda-feira a sexta-feira das 10h00 às 18h00.
Abertura 1 hora antes dos espetáculos.

Ticket office:
30 minutes before the start of the first screening
to 30 minutes after the start of the last screening.

Ticket office:
Monday to Friday from 10:00 am to 6:00 pm.
Opening 1 hour before the shows.

Bilhetes online/ Online tickets:
activeticket.pt

Bilhetes online/ Online tickets:
www.ticketline.pt

Curadoria do ciclo “Sou Culpado?” / Curators for the
programme “Am I Guilty?”: Alexey Artamonov,
Denis Ruzaev, Ines Branco López
Assistente da Retrospectiva “L.A. Rebellion”/ Assistant
for Retrospective “L.A. Rebellion”: Mariana Rebola
—
Produção / Production:
Matilde Sousa Carvalho, Lopo Castelo Branco
Assistente de produção / Production assistant:
Joana Salgado
Hospitalidade / Hospitality:
Francisca Abreu Afonso, Lydie Tisserand
—
Coordenação de programação e gestão de cópias /
Programming and print traffic coordinators:
Alexandra Fonseca, Diana Cipriano
Assistente de Programação e cópias / Programming
and print traffic assistant: Milagros Cabral Montejano
Legendagem electrónica / Electronic subtitling: Olho de Boi
—
Imprensa / Press: Catarina Alves
Direcção de comunicação / Content and communications
director: Helena Ales Pereira

TEATRO TIVOLI BBVA

MU.SA - MUSEU DAS ARTES DE SINTRA

Avenida da Liberdade, 182 A
1250-146 Lisboa

Av. Heliodoro Salgado
2710-575 Sintra

Tel. (+351) 213 151 050
bilheteira.tivolibbva@uau.pt
www.teatrotivolibbva.pt

Tel. (+351) 219 236 101
dcul.livraria.municipal@cm-sintra.pt
www.cm-sintra.pt/musa-museu-das-artes-de-sintra

Horário de bilheteira:
30 minutos antes do início da primeira sessão
até 30 minutos após o início da última sessão

Horário de bilheteira:
Terça a sexta-feira: 10h00 às 18h00
Sábado e domingo: 12h00 às 18h00
Encerrado à segunda-feira e feriados

Ticket office:
30 minutes before the start of the first screening
to 30 minutes after the start of the last screening.

Ticket office:
From 10:00 am to 6:00 pm - Tuesday to Friday
From 12:00 am to 6:00 pm - Saturday and Sunday

EXTENSÃO DO FESTIVAL NOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS DO LINHÓ E DE TIRES

info@leffest.com

—
Coordenação do serviço educativo /
Learning programme coordinator: Diana Lupi
Montagem das exposições / Exhibition setting up:
Mariana Rebola, Mariana Bastos
—
Direcção de arte e design gráfico / Art direction
and graphic design: Catarina Sampaio
Design gráfico / Graphic design: André Carvalho

Bilhetes online/ Online tickets:
www.ticketline.pt

Informações / informations:

Conteúdos e redes sociais /
Content production and social media:
Beatriz Bibas, Francisco Gomes, Maria Brás Ferreira

Website: Catarina Sampaio, Programmator
Gestão de conteúdos do website / Website content
management: Mariana Conduto
—
Coordenação audiovisual / Post-production coordination:
Tiago Augusto, Ana Hipólito
Edição de vídeo / Video editors:
Ana Hipólito, Luís Judicibus
Coordenação de câmaras e fotógrafos / Photography
and camera coordination: Duarte Lima
Fotografia / Photography: Ana Paganini

(+351) 931 300 077

—
Coordenação Cinema Medeia Nimas /
Medeia Nimas Cinema coordination: Adriana Barros
Projeccionistas / Projectionists: Ricardo David,
Santilal Meggi, Nuno Tibiriçá, Mateo Branco Diaz,
Cândido Lopes
Bilheteira / Ticket office: Fátima Barnabé,
Joana Sebastião, André Jessen

Programa sujeito a alterações de horários.
Consulte a informação sempre actualizada em

—
Contabilidade / Accounting: Suzana Lemos, Cátia Correia

Programme subject to schedule changes.
See updated information at www.leffest.com.
M/18

—
Apoio informático / IT support: Linha Integral,
Francisco Rodrigues
Impressão / Printing: Lisgráfica
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