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Paulo Branco
na cerimónia de
encerramento
do festival

CONQUISTA° Filme 'A Night of Knowing Nothing' , da cineasta indiana Payal Kapadia, venceu a 15.a
edição do festival de cinema. Paulo Branco destaca a adesão ao evento que celebrou a cultura cigana
CAROLINA CUNHA TEXTO
MARILINE ALVES FOTOS

C

Negou ao fim a 1S(' edição
do do LEFFEST - Lisbon &
Sintra Film Festival. Após
onze dias de celebração da arte
cinematográfica, o diretor do
certame, Paulo Branco, faz um
balanço positivo daquele que
descreve como o certame "mais
bem conseguido dos últimos
tempos". "Acho que foi um festival que teve um grande impacto e uma grande audiência.

O tema principal foi a cultura Centro Cultural Olga Cadaval,
Rom, a cultura cigana, e foi real- em Sintra, foi revelado o filme
mente um tema que trouxe vencedor do evento. 'A Night of
grandes debates e grandes con- Knowing Nothing' , da cineasta
certos. Sobre
indiana Payal
os filmes, to- "ACHO QUE FOI UM
Kapadia, ardas as pessoas FESTIVAL COM UM GRANDE recadou o
que seguiram
prémio de
a competição IMPACTO E AUDIÊNCIA"
melhor filme.
e fora de competição ficaram Trata-se de um documentário
extremamente agradadas com a que explora a vida de uma estuseleção dos filmes", disse ao CM. dante universitária na Índia,
Na cerimónia de encerramen - uma obra em defesa de um cineto do festival, que teve lugar no ma livre, dando conta do que

está a acontecer atualmente no
território indiano, cruzando
realidade com ficção, sonhos,
memórias, fantasias e ansiedades. O Grande Prémio do Júri,
João Bénard da Costa, foi atribuído a `La Caja', do realizador
venezuelano Lorenzo Vigas. O
penúltimo dia fechoú com chave
de ouro, com lotação esgotada
para o concerto de Emir Kusturica & The No SmokingOrchestra.
Ontem foram emitidos os filmes
no cinema Nimas, em Lisboa. •

