LOUISE-MICHEL
UM FILME

DE BENOÎT DELEPINE e GUSTAVE KERVERN

SINOPSE
CURTA

O que fazer face a um despedimento colectivo? Louise, recém-desempregada, parece ter encontrado a
solução: juntar o dinheiro das indemnizações de todos os trabalhadores e pagar a um assassino a soldo
para “liquidar” o ex-patrão. Com a ajuda de Michel, um “especialista” em segurança, o plano é colocado
em marcha. Mas num mundo de outsourcing, sucursais e multi-nacionais, chegar ao patrão pode ser
mais complicado do que inicialmente previsto.

LONGA

Uma fábrica algures na Picardia.
Meses depois de um plano de redução de custos, as operárias estão de pé atrás. Nesse dia, o director
convoca-as para lhes fazer uma pequena surpresa, neste caso, batas completamente novas com os
nomes delas bordados… Uma prenda que tranquiliza toda a gente. A esperança renova-se. Antes de
regressarem a casa, uma dezena de operárias festeja o acontecimento num café local.
Na manhã do dia seguinte é a consternação: as máquinas, os escritórios, tudo foi retirado durante a noite.
A direcção fugiu, cúmplice de uma deslocalização acelerada. A desilusão é total.
Reunidas no mesmo café da noite anterior, ouvem a delegada sindical anunciar o montante da indemnização
a que vão ter direito: dois mil euros para cada uma, algumas com 40 anos de casa.
Escandalizadas mas realistas, decidem juntar o dinheiro e financiar um projecto de reconversão. Ideias
para criar empresas e para tomar conta de um negócio são lançadas para o ar sem grande entusiasmo.
Louise, a mais impetuosa de todas, abre finalmente a boca. Tem uma ideia, ao mesmo tempo exequível
e acessível: pedir a um profissional para matar o patrão!
A ideia é aceite por unanimidade.
Louise fica encarregue de encontrar um assassino de confiança.
E vai escolher o assassino mais medíocre da sua geração: Michel.
Juntos, partirão em busca do patife do patrão.
A viagem levá-los-á cada vez mais longe da região de onde nunca tinham saído, de Amiens a Bruxelas,
pólo económico da Europa, e perdidos entre os edifícios de escritórios desta cidade, com o seu eléctrico
e o seu multilinguismo, acabarão por chegar a um paraíso fiscal longínquo e, entre iates resplandecentes
e construções de luxo, descobrirão finalmente a mansão sumptuosa daquele que procuram.
Uma aventura meio anarquista, meio burlesca que acabará com um bonito bebé, mas não da maneira habitual…
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NOTA DE
INTENÇÃO DOS
REALIZADORES
Queríamos uma comédia realmente engraçada e realmente negra.
Queríamos um filme livre, com montagem e enquadramento depurados.
Queríamos dois personagens principais que fossem ao mesmo tempo radicais e cativantes.
Queríamos um western social dos dias de hoje, onde os gentis se pudessem tornar maus e os maus são
arruaceiros de um novo género, raramente mostrados no cinema.
Queríamos guardar dos nossos filmes anteriores o sentido do ritmo e das imagens originais, do som
omnipresente mesmo nos seus longos silêncios, dos diálogos estranhos mas adequados, da representação
espontânea.
Queríamos acrescentar neste uma música deslocada, um tom mais estapafúrdio mas credível do princípio
ao fim, um universo se calhar menos estético mas ainda mais humano.
Queríamos manter uma equipa técnica pequena e flexível, para poder estar sempre a explorar os momentos
de rara intensidade que a realidade por vezes nos oferece.
Queríamos um filme ancorado no país que atravessa.
Queríamos uma imagem de cores deslavadas, como os céus do Norte.
Queríamos um som directo, áspero, sem concessões.
Queríamos, antes de mais, um filme que marque. Se, ainda por cima, funcionar, melhor!

3

IMPRENSA
LE MONDE

Jacques Mandelbaum
“Louise-Michel”: a solução? Matar o patrão

É uma pessoa que gosta do bricabraque surrealista? Do anarquismo agridoce? Dos métodos flibusteiros
como forma de pensar? Do terrorismo catenário? Se é esse o caso, então adorará Louise-Michel, a
terceira longa-metragem (depois de Aaltra em 2004 e de Avida em 2006) de Benoît Delépine e Gustave
Kervern, dois tipos que foram ganhando mão com o tom incómodo de “Groland”, o programa satírico do
Canal+.
Os intérpretes principais são dois insignes belgas, golpeados e servidos on the rocks: Yolande Moreau
(Quand la mer monte) e Bouli Lanners (Eldorado). A primeira tem o nome de Louise, é operária numa
fábrica de têxteis na Picardia e esconde no seu aparente entorpecimento mental uma acumulação de
raiva com potência equivalente a várias bombas atómicas. O segundo chama-se Michel, é um mitómano
hirsuto, bochechudo e desajeitado que vive numa caravana e se faz passar por assassino profissional.
O encontro entre estes dois seres associais dá em Louise-Michel, epopeia libertária que avança de peito
aberto, em referência a Louise Michel (1830-1905), militante anarquista e figura da Comuna de Paris.
As duas personagens conhecem-se de maneira original. Enganadas pela direcção da empresa, que
desmantelou a fábrica durante a noite, Louise e as suas colegas descobrem um belo dia que foram para a
rua. Sentadas à mesa na sala dos fundos de um café, reflectem sobre a melhor maneira de dar a volta por
cima colocando as suas magras indemnizações num bolo comum. Surgem várias propostas, a começar
pela incontornável pizzaria que todo o assalariado realista sonha em abrir nessa altura.
É a solução mais sensata aquela que é finalmente escolhida por unanimidade, por iniciativa de Louise: pôr
um preço pela cabeça do patrão indelicado. Partindo em busca de um tal Luigi, Louise cruza-se por acaso
com Michel, que vem de perder a sua pistola na rua. Uma incongruência leva a outra, os dois malfeitores
apercebem-se que estão feitos para se entender. “Security Manager” de um parque de auto-caravanas,
Michel arrasta Louise para o seu escritório onde acertam logo o negócio. O resultado desse contrato
empurra a dupla para um road-movie absurdo que os leva até ao paraíso fiscal de Jersey, à procura de
um patrão que a nebulosa capitalista da empresa moderna torna hoje mais indefinível.
E aqui está algo bem conseguido. À materialização sempre adiada de um homem que possa assumir
a responsabilidade, responde o filme com a omnipresença das vítimas, o seu físico apropriadamente
imperfeito, a cara inverosímil, a sua irresponsabilidade feroz. Em resumo, a sua monstruosidade cómica.
POELVOORDE COMO GÉNIO LOUCO
Mais que a provocação grotesca do seu argumento, é essa dimensão monstruosa, farsante, carnavalesca,
o mais interessante do filme. É ela que convida o espectador a interessar-se mais pelas digressões
delirantes da intriga que pelo seu objectivo: Louise, que pede “mostarda e um copo de água da torneira”
num café; o anão de colar elisabetiano que acompanha os nossos dois heróis; o génio louco interpretado
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por Benoît Poelvoorde que reconstitui com cordel o atentado suicida do 11 de Setembro… Tantas
distorções da realidade que são reflexo de um certo estado, não menos distorcido, da sociedade.
Não podemos evitar ficar impressionados, nestes tempos de crise, pela maneira como certos filmes,
rodados na sua maioria antes dos acontecimentos bolsistas, se descobrem subitamente como o diapasão
da situação. Essa sensibilidade estava já bem presente em duas comédias: La Raison du plus faible
(2006), de Lucas Belvaux, e La Trés Trés Grande Enterprise (2008), de Pierre Jolivet. Com uma veia
humorística muito mais trash, Louise-Michel fustiga a deliquescência social e a obscenidade capitalista.
E prevemos, se nada mudar, e retomando o título de um ensaio de que se fala, a insurreição que aí vem.

LIBÉRATION

Didier Perón
“Louise-Michel” Tamanho Patrão
Raiva. Deléphine e Kervern filmam furiosos e desorientados no meio da crise.
Mais em sintonia com a actualidade do que provavelmente alguma vez sonharam, Benoît Delépine e
Gustave Kervern entram em cena com Louise Michel, enquanto os altifalantes proclamam a queda da
procura nos mercados mundiais, uma recessão generalizada e vagas de planos sociais como há muito
não se via.
Como ninguém tem realmente a impressão de viver numa sociedade da opulência, a exaltação
revolucionária talvez nunca tenha estado tão próxima e a referência à figura anarquista da Virgem vermelha
Louise Michel (1830-1905), heroína da Comuna de Paris, chega na altura certa. No entanto, não se deixe
enganar, pois não é mais do que um piscar de olho e não um biopic; as duas personagens principais
chamam-se Louise (genial Yolande Moreau); o outro, Michel (perfeito Bouli Lanners).
Ficamos a saber ao longo da história que tudo isto é mais complicado. Louise é operária numa fábrica
têxtil na Picardia. Com as suas colegas, no dia a seguir a uma distribuição de batas que devia garantir
a boa saúde da empresa, entra nas instalações que foram esvaziadas das máquinas. O patrão e toda
a direcção (a famosa Direcção de Recursos Humanos) tinham dado corda aos sapatos. Furiosas, as
operárias decidem juntar as suas lamentáveis indemnizações e contratar um assassino a soldo, para
que encontre e mate o patrão. Louise desencanta um tal de Michel, que se diz perfeitamente habilitado
a cumprir essa tarefa delicada. Percebemos rapidamente que é um tipo chanfrado que divide a sua
caravana com um colega entretido a reconstituir no jardim com as cordas da roupa os atentados do World
Trade Center.
Nessa busca do patrão, os personagens são conduzidos por empregados subalternos até apartados e
acabam por encontrar o mega-proprietário refugiado numa villa no paraíso fiscal de Jersey. A tensão entre
a base, que fica sem nada depois de anos de trabalho, e o topo, que enche os bolsos, é um motivo bem
conhecido nos serviços do Ministério do Interior, com o título provável de ideologia de “extrema-esquerda”.
Deléphine e Kevern não dizem outra coisa, mas o pequeno povo dos sempre explorados surge também
diante das suas câmaras impiedosas como um bando de chatos refinados, incapazes e loucos furiosos.
O humor negro de Louise Michel não poupa nada nem ninguém, é preciso ver o que eles fazem a uma
pobre rapariga que se encontra no último estádio de uma quimioterapia inútil.
O que é que aprendemos com a crise actual? Que ela nos permite mostrar à luz do dia uma verdade muitas
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vezes dissimulada: não há sociedade ou economia que não seja, no seu todo ou em parte, corruptível.
E, seguramente, não somente as óbvias repúblicas das bananas ou o nepotismo mafioso, também as
zonas de actividades oficialmente regulamentadas, transparentes e virtuosas. Tudo está podre, portanto,
e o melhor é rir antes que deixemos de ter meios para chorar.

HOLLYWOOD REPORTER

Deborah Young
Conclusão sobre “Louise-Michel”: Uma comédia imperdível para politicamente incorrectos
radicais.
Sejamos realistas, o politicamente correcto tem os seus limites quando se trata de lidar com a perversa
sociedade de hoje. Tome-se como exemplo “Louise-Michel”, a terceira comédia extremamente original da
dupla de realizadores franceses Benoît Délepine e Gustave Kervern. Os admiradores de “Aaltra” e “Avida”
estarão já preparados para o seu humor negro cruel, que não poupa ninguém, desde os transexuais aos
doentes de cancro. Mais uma vez, este não é um filme para as massas, mas irá alargar ainda mais o clube
de fãs de Delépine-Kervern em qualquer país onde se estreie comercialmente. As radicais intenções do
filme são claras desde uma das primeiras cenas, quando Louise (uma Yolande Moreau maravilhosamente
inexpressiva) estoura os miolos de um banqueiro que tem a intenção de executar a hipoteca da sua quinta.
Quinze anos depois, encontramo-la, taciturna, a trabalhar numa fábrica de província, que é encerrada do
dia para a noite. As trabalhadoras abruptamente desempregadas discutem o que devem fazer com as suas
escassas indemnizações e votam de maneira unânime a favor da sugestão de Louise: juntam o dinheiro
e mandam-na encontrar um assassino para despachar o patrão. A escolha recai em Michel (o actor/
realizador belga Bouli Lanners), um fanfarrão arrogante de coração demasiado mole para matar um cão
mas não para persuadir a prima Jenny, uma doente de cancro, magra e de cabeça rapada (interpretada
pela jovem poetisa Miss Ming), a assassinar o patrão e a suicidar-se de seguida. Não é propriamente o
material habitual da comédia mas, dado o uso rigoroso da câmara fixa de Kervern e Délepine, iluminada
brilhantemente pelo director de fotografia Hugues Poulain, a cena acaba por funcionar. Chegados a esta
altura, a comissão de trabalhadoras desempregadas descobre que a sua vítima não é o verdadeiro
patrão. Aquele que deu a ordem para fechar a fábrica foi o presidente da empresa multinacional Nin Nin.
Na sua pista, Louise e Michel são traficados no porão de carga de um barco, juntamente com dezenas de
imigrantes africanos, para o mítico paraíso fiscal de Jersey. Deve dizer-se que tanto Louise como Michel
são na realidade do sexo oposto. A semi-iletrada Louise (nascida Jean-Pierre) disfarça-se de mulher
para conseguir emprego, enquanto Michel (originalmente Cathy) veste-se como um homem por razões
pessoais. Moreau (Quand La Mer Monte) e Lanners (Eldorado) são realizadores premiados por méritos
próprios que trazem uma nota de anarquia impassível a estes papéis surreais. A juntar à incorrecção
política do filme, há uma cena impressionante de um engenheiro paranóico (Benoit Poelvoorde) a explodir
maquetas do World Trade Center com aviões de brincar e um cameo do produtor do filme, Mathieu
Kassovitz (o actor e realizador), que surge como o proprietário de uma pousada amiga do ambiente. Uma
última chamada de atenção para o parco mas estranho acompanhamento musical de Gaetan Roussel
que acentua ainda mais a originalidade da história.
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The Guardian

Peter Bradshaw
“Não há nada de subtil ou gentil na comédia belga Louise-Michel, de Benoît Delépine e Gustave Kervern,
que nos deram o alegremente incorrecto filme Aaltra. O seu último pesadelo em jeito de comédia negra
é uma descompostura brutal, ao género britânico, a essa gente corajosa que se junta para ultrapassar a
adversidade.”

Página/12

Horacio Bernades
“Com influências ostensíveis de Buñuel e Kaurismaki, não há nenhum filme do Festival de San Sebastián
de 2008 que possa disputar a esta comédia negríssima o recorde de cenas hilariantes.”

Indiewire.com

Laszlo Kriston
“Nesta comédia anarquista, cheia de humor negro, os ingredientes são a estupidez, o comportamento
estranho e o absurdo arreigado na sociedade. As regras essenciais para os gags são: quanto mais
doidos, melhor.”
“É insólito e também refrescante que uma comédia negra com um argumento que parte de uma parvoíce
esteja a concurso na secção oficial de um festival (San Sebastián 2008). A disparatada trama, reforçada
por estimadas personagens, começa com o despedimento de várias trabalhadoras de uma fábrica que
decidem contratar um sicario para que assassine o empresário que as deixou na rua.” El Periódico da
Catalunya (Espanha)

Les Inrockuptibles

Vincent Ostria
“O resultado é globalmente positivo, o tom hilariante e a dupla de protagonistas excelentíssima num
registo poético. Além disso, o assunto está em sintonia com a actualidade. Louise Michel é um Bem-vindo
ao Norte com a faca nos dentes.”
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BENOÎT DELÉPINE &
GUSTAVE KERVERN
BIOGRAFIA

Benoît Delépine e Gustave Kervern aprenderam o ofício (durante 15 anos!) na televisão, escrevendo e
interpretando sketches. Para um foram os Guignols de L’Info e Groland (programas satíricos), para outro
Le plein de Super (programa de rock).
Conheceram-se há nove anos quando trabalharam juntos em Grolandsat, um programa completamente
livre, realizado em vídeo digital, que lhes permitiu testar novas soluções narrativas; escrevendo pequenas
ficções cada vez mais elaboradas.
No seu currículo têm Toc Toc Toc, uma série de humor graças à qual conheceram Maurice Pialat que
os empurrou para o cinema, e Don Quichotte de la Revoluccion, um road-movie protagonizado por um
motard anarquista acompanhado de um entregador de pizzas numa motocicleta.
Para o seu primeiro filme como realizadores, Aaltra, (apresentado em numerosos festivais internacionais),
quiseram encontrar a vida que, por vezes, falta ao cinema actual, misturando actores com não-actores,
câmara visível e invisível, textos escritos ou improvisados, explorando sempre ao máximo os lugares e os
encontros humanos que se vão fazendo durante uma rodagem. Aquele com Aki Kaurismaki permanecerá
para eles como um dos grandes momentos da sua vida.
Essa primeira longa-metragem, bem recebida pela crítica, obteve um sucesso de culto que encorajou os
dois realizadores a prosseguir com a sua colaboração com Avida, uma comédia metafísica, absurda e
surrealista, projectada fora de competição em Cannes, em 2006.
Louise-Michel é a sua terceira longa-metragem enquanto realizadores.
Benoît Delépine nasceu a 30 de Agosto de 1958.
Gustave Kervern nasceu a 27 de Agosto de 1962.

GUSTAVE KERVERN
FILMOGRAFIA
CINEMA:

2008 LOUISE-MICHEL selecção oficial em competição no Festival de Cinema de San Sebastián
Argumentista, realizador, produtor
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2006 AVIDA selecção oficial fora de competição no Festival de Cinema de Cannes
Argumentista, realizador, actor
2006 ENFERMÉS DEHORS, de Albert Dupontel, actor
2004 AALTRA selecção oficial no Festival de Cinema de Roterdão
Argumentista, realizador, actor
1996 DELPHINE: 1. YVAN: 0 de Dominique Farrugia, actor

TELEVISÃO:
2000-2008 GROLAND programa satírico do Canal+ argumentista, actor
2003 CÁMERA CAFÉ M6, actor
1999 «H» série do Canal+, actor
1994-1995 LE PLEIN DE SUPER programa musical do Canal+
Com Yvan Le Bolloch e Bruno Solo, autor, actor
1995 AUDIARD EN TOUTES LETTRES documentário, argumentista

BENOÎT DELÉPINE
FILMOGRAFIA
CINEMA:

2008 LOUISE-MICHEL selecção oficial em competição no Festival de Cinema de San Sebastián
Argumentista, realizador, produtor
2006 AVIDA selecção oficial fora de competição no Festival de Cinema de Cannes
Argumentista, realizador, actor
2004 AALTRA selecção oficial no Festival de Cinema de Roterdão
Argumentista, realizador, actor
1998 MICHAEL KAEL argumentista, actor
1996 A L’ARRACHÉ curta-metragem premiada em Gérardmer (França)
Argumentista, realizador, actor

TELEVISÃO:
1992-2008 GROLAND programa satírico do Canal+ autor, actor
1990-1996 LES GUIGNOLS DE L’INFO Canal+ autor
1989 DYNAMO programa cultural do canal La Sept, produtor
1988 Canal+ autor de vários programas de pequena dimensão
Benoît Delépine foi chefe de redacção da revista CREATION e escreveu os argumentos para os livros de
banda desenhada L’imposteur, La Bombe e God Killer.
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BENOÎT DELÉPINE &
GUSTAVE KERVERN
ENTREVISTA

Onde é que aprenderam a fazer cinema? Quais são as vossas principais inspirações?
Nunca aprendemos os milhares de efeitos possíveis numa escola de cinema. Em termos cinematográficos,
somos uns vagabundos! A nossa câmara não se mexe, a música é inexistente ou muito rudimentar.
Fazemos as pessoas fazer coisas frente a uma câmara: é uma filosofia. Não é assim tão difícil fazer
movimentos de câmara, efeitos bonitos, aquilo que é difícil é resistir ao facilitismo, à técnica e aos clichés.
Louise-Michel é um filme sobre a anarquia. Não podemos realizar um filme sobre a anarquia com técnicas
publicitárias. Aquilo que interessa no filme é a humanidade. Quando olhamos para o cinema actual, temos
por vezes a impressão de que somos extraterrestres. Um filme anarquista é um filme que respeita a vida.
Não pode ter três mil planos com uma câmara que se mexe para todos os lados…
Portanto, Louise-Michel é, como os nossos filmes anteriores, uma longa-metragem feita com os nossos
amigos, com pessoas que admiramos ou pessoas com que nos cruzamos um pouco por todo o lado em
França, na Bélgica, em Jersey… Yolande Moreau, Bouli, Benoît Poelvoorde, Siné, Albert Dupontel, Philippe
Katerine ou Denis Robert, são, antes de mais, vizinhos de espírito. Nos nossos filmes anteriores, tivemos
Arrabal, Jean-Claude Carrière, Chabrol, Luz, Vuillemin… Porque é que todas essas pessoas talentosas
aceitam espontaneamente trabalhar connosco? Se calhar por causa do Groland, onde libertámos uma
energia importante. Mesmo que toda essa gente não venha para a rodagem apenas para se divertir e
saiba que existe um desafio artístico e político como objectivo.
Nunca ensaiamos antes de filmar com as pessoas que escolhemos. Somos demasiado tímidos para ousar
pedir isso! É uma escolha arbitrária, por vezes aberrante, mas é aquela que fazemos. Com os operários
que rodeiam Louise, que na sua maioria são verdadeiros operários têxteis despedidos, não fazíamos ideia
se sabiam ou não representar. Então, Gustave foi sentar-se discretamente à mesa deles, para ouvir a
conversa, a música das suas vozes. Mas a partir do momento em que se sentou, eles não conseguiram
trocar uma palavra entre si! Por isso, avançamos um pouco ao acaso, de ouvido, por instinto.
Para nós, fazer um filme é, antes de mais, uma aventura humana engraçada, enriquecedora. A seguir,
tentamos transformar essa aventura, esses encontros, para que se torne num filme que toque o público.
Evidentemente, seria fabuloso que o público fosse muito, bem, mas o filme está feito, é o mais importante.
Além disso, um filme que fala de operários, de deslocalizações, de paraísos fiscais, estamos encantados
que surja no contexto político actual, gostaríamos muito que contribuísse para o explodir! Na verdade, é
o primeiro filme sobre esse assunto. É esquisito: milhões de criminosos foram já trucidados na história do
cinema, mas raramente são patrões!
A propósito, para os papéis dos patrões, também recorremos a dois amigos “patrões”: Hervé Desinge
(ex-patrão de L’Écho des Savanes) e Jean-Luc Ormières (o produtor do DVD de Aaltra), dois patrões
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criminosos no bom sentido do termo!
Quando começamos um filme, nunca sabemos o que vai sair dali. É isso que queremos. É como quando
esperamos um filho: fazemo-lo e depois logo se verá. Adoramos os imprevistos, o inesperado. Senão,
aborrecíamo-nos durante a rodagem. E depois, acreditamos numa coisa: no destino. Golpes de sorte
que fazem com que tudo funcione sobre rodas. Mas, na verdade, durante a rodagem estamos muito
concentrados, o que faz com que tenhamos uma acuidade especial: vemos à nossa volta coisas que
de outra maneira não veríamos. Numa das cenas, Michel mata uma vaca com uma pistola. Devemos
ver o alvo descer e, logo atrás, a vaca a sucumbir. Sem efeitos especiais, seria impossível! E, bem,
durante a rodagem, estávamos a dar um passeio e cruzámo-nos com um tipo que tinha vacas de plástico
em tamanho natural expostas. Comprámos uma por 3000 euros, pintámo-la, atámos-lhe um fio e ficou
pronta! O destino!
A ideia era que o nosso filme não se parecesse com nenhum. Não tem mais de 260 planos – recorde
batido, segundo os montadores! – mas em todos eles passa-se alguma coisa. Recusamos a cena de pura
ilustração, é preciso que seja inesperado, surpreendente. Por exemplo, quando Gus faz de marinheiro
no barco e diz ao seu companheiro: “Vou procurá-los…”, exclamámos: “Atenção! Série de televisão
francesa!” Puxámos pela cabeça durante alguns minutos, perguntando-nos o que poderíamos inventar
para que derrapasse um bocadinho, e assim foi: Gus diz a frase e beija o seu companheiro antes de
partir. Nunca saberemos a história dos dois marinheiros homossexuais no barco, e até pode ser que nos
assinalem com tristeza o truque, mas o beijo funciona! O mais importante no cinema, não é a realidade,
é o mistério.
Louise-Michel termina com o assassínio de um milionário e da sua família. É um happy end que não se
parece realmente com um happy end, tal como aliás acontece com todos os nossos filmes. Queremos
que depois de verem o nosso filme as pessoas saiam da sala abananados, excitados, prontos para
o confronto. Não temos a certeza se este filme terá sucesso quando for lançado nos cinemas mas o
importante é o longo prazo. Talvez um dia, um puto de 16 anos, perdido no interior, veja este filme no canal
Arte e tenha novas ideias, novos desejos. Isso seria uma vitória para nós. Mesmo se os putos de 16 anos
perdidos no interior não passem verdadeiramente a sua vida a ver o Arte.
O nosso filme anterior, Avida, era um filme mais misterioso. Tão misterioso que não foi entendido em
França. Os críticos não viram que se trata de um filme de ficção científica político e ecológico que mostra
a catástrofe que pende sobre nós. Os pobres têm de se unir e refugiar-se nas montanhas para escapar
à morte programada pelos ricos. E, sim, comer baratas! Estamos convencidos que esse é o futuro do
planeta e limitamo-nos a mostrá-lo…
Louise-Michel confirma a nossa visão da humanidade que é bastante negra, bastante ansiosa. Ao mesmo
tempo, um tipo optimista em 2008 não passa de um cretino, não? É isso que dizemos em Avida,
é também por isso que precisamos criar enclaves onde os artistas autênticos possam refugiar-se e
continuar a criar. Inventámos um enclave desse género na televisão com Groland, mas tentamos fazêlo também na vida. Por exemplo, Benoît e uns amigos criaram um agora em Angoulême, no antigo
matadouro. Vai chamar-se MAKI (Museu de Arte Kontemporânea Improvável) e serão vários milhares de
metros quadrados colocados à disposição dos artistas que aí se refugiarão. É isso a anarquia moderna:
não pôr bombas mas criar alternativas.
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Como é que escolhem as vossas personagens?
O cinema francês interessa-se sobretudo pelo meio burguês, os quadros, os escritores, os actores… E
aqueles que focalizam os trabalhadores são filmes terrivelmente sérios. Nós queríamos fazer uma comédia
integrada na realidade social, um filme meio-Dardenne, meio-Coen!
As nossas personagens são, ao mesmo tempo, estranhas e caricaturais, mas seja como for são pessoas
de hoje. O engenheiro conspirador, interpretado por Benoît Poelvoorde, que recria o 11 de Setembro no
seu jardim, é inspirado em exemplos das nossas famílias. Engenheiros, quadros superiores que tiveram
de se deslocalizar para a Polónia ou, caso contrário, eram despedidos. É um cidadão da nossa época,
paranóico, que não acredita em nada do que lhe dizem. As pessoas já não se deixam enganar por
ninguém, sabem que é preciso desconfiar de quem nos conta. As nossas personagens são sobretudo
gente perdida, fora de lugar. Quando Michel diz: “É importante ser patrão de si mesmo”, está a difundir
uma das parvoíces que as pessoas repetem sem compreender o que significam.
Bouli e Yolande, escrevemos este filme para eles. Se um dos dois nos tivesse dito que não, não tínhamos
outro remédio que deitar tudo fora. E não dizemos isto por dizer. Antes de morrer, Pialat disse-nos que
o pior que pode acontecer a um cineasta é encontrar-se no cenário com um actor que não escolheu
realmente ou que o decepciona desde a primeira toma. Com eles, nunca nos desiludimos. Humana e
artisticamente. A de Yolande é uma presença evidente, não precisa de dizer uma palavra para estar lá, ao
mesmo tempo forte e imprevisível. A de Bouli é uma interpretação extraordinária, sempre em movimento,
frágil, oscilando entre duas dúvidas. Estas são pessoas geniais porque são ainda mais verdadeiros que
os não-actores! Porque os ditos amadores podem ser actores extraordinários.
Por exemplo, a rapariga que interpreta Jennifer, a cancerosa, é uma poeta com quem nos cruzámos na
praia quando estávamos a filmar Avida. Aceitou rapar o cabelo para o filme, insistindo que fosse Gus a
fazê-lo. É bizarro rapar o cabelo de uma mulher… É uma verdadeira presença no filme, um olhar incrível.
Um verdadeiro choque cinematográfico.
As pessoas que encontramos por acaso na vida e que nos fizeram o favor de aparecer neste filme são
numerosas. Sem contar com aqueles que não quiseram! Estamos a lembrar-nos em particular de um certo
Artur durante a nossa repérage em Jersey. Um francês com uns 60 anos que aparecia, completamente
bêbado, por um bar da ilha.
Falava batendo o pé, eructando como um velho pirata. Com a confiança, acabou por soltar: “Tenho todos
os planos do castelo de Bity, onde vive Chirac. Quando deixar de ser presidente vou matá-lo.” Dissemonos que o tínhamos mesmo de incluir no filme e chegámos mesmo a metê-lo no argumento. Mas, no
momento da rodagem, foi impossível encontrar Arthur. Esperemos que nada aconteça a Chirac…
© 2008 DANGER PUBLIC
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YOLANDE MOREAU
BIOGRAFIA

Depois da infância passada na Bélgica, onde recebe uma educação católica tradicional e passa uma
adolescência mais liberal, Yolande Moreau foi estudar na Escola LECOQ em Paris. Rapidamente toma
consciência do seu gosto pela representação e pelo teatro. Faz cursos de expressão dramática e, em
1982, começa a escrever Salle affaire, uma sombria história de amor e de morte. Em 1985, a realizadora
Agnès Varda repara nela durante uma representação no Festival de Avinhão e propõe-lhe o seu primeiro
papel no cinema em “Sem Eira Nem Beira”. Quatro anos mais tarde, aceita integrar a equipa de Jérôme
Deschamps com as quais criou personagens de culto da série do Canal+, Les Deschiens. As portas do
cinema abrem-se logo para ela: em 2001, encarna a porteira em O Fabuloso Destino de Amélie Poulain,
o filme de sucesso de Jean-Pierre Jeunet. Em 2003, entra na comédia Ze Film, de Guy Jacques, em
Folle Embellie, de Dominique Cabrera, e em Bienvenue chez les Rozes, de Francis Palluau. Lança-se
na realização em 2004 e assina o seu primeiro filme Quand la mer monte em parceria com o director
de fotografia Gilles Porte. O papel de Irene, uma actriz comovente que percorre o Norte da França para
apresentar o seu espectáculo e que encontra Dries, que transporta um gigante de papel, vale-lhe um
César de Melhor Actriz. A academia dos Césares recompensa o trabalho de Yolande uma segunda vez
ao entregar-lhe o prémio de Melhor Primeira Obra que ela partilha com Gilles Porte.
Yolande Moreau também participou em numerosos telefilmes de prestígio e é uma reputada actriz de
teatro.

FILMOGRAFIA SELECCIONADA

COMO ARGUMENTISTA-REALIZADORA:
2003 QUAND LA MER MONTE co-realizada com Gilles Porte
César 2005 para Melhor Actriz
César 2005 para Melhor Primeira Obra
Prémio Louis DELLUC para Melhor Primeira Obra 2004/Ognon Pictures Productions

COMO ACTRIZ:
2008 LOUISE-MICHEL, de Gustave Kervern & Benoît Délépine
2008 SÉRAPHINE, de Martin Provost
2006 LES SAPINS BLEUS, de Romuald Beugnon
2006 VELLINI, de Catherine Breillat
2005 PARIS JE T’AIME, de Sylvain Chomet
2005 ENFERMES DEHORS, de Albert Dupontel
2004 LE COUPERET, de Costa-Gavras
2004 ZE FILM, de Guy Jacques
2003 QUAND LA MER MONTE, de Yolande Moreau & Gilles Porte
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2002 BIENVENUE CHEZ LES ROZES, de Francis Palluau
2000 O FABULOSO DESTINO DE AMELIE POULAIN, de Jean-Pierre Jeunet
1998 LE VOYAGE A PARIS, de Marc-Henri Dufresne
1997 QUE LA LUMIÈRE SOIT, de Arthur Joffé
1996 UN AIR SI PUR, de Yves Angelo
1995 LA BELLE VERTE, de Coline Serreau
1995 LE BONHEUR EST DANS LE PRE, de Etienne Chatillez
1994 O HUSSARDO NO TELHADO, de Jean-Paul Rappeneau
1992 GERMINAL, de Claude Berri
1988 JOUR DE CONGE, de Carole Lagagneres
1985 SEM EIRA NEM BEIRA, Agnès Varda
1984 7 PIECES, S.D.B. CUISINE, de Agnès Varda (curta-metragem)

BOULI LANNERS
BIOGRAFIA

Nascido na Bélgica em 1965 frente a um pomar, Bouli Lanners estuda na Academia Real de Belas Artes
de Liège. Pintor, autodidacta, passa por todos os cargos e todos os ofícios nas rodagens antes de se
tornar popular no Canal+ Bélgica com Les Snuls. Interpreta numerosos papéis em telefilmes.
Em 1999, escreve e realiza Travellinckx, um road movie em Super 8 a preto e branco que deu a volta
ao mundo no circuito dos festivais. Dois anos mais tarde, Muno, confirma a singularidade do realizador
e é seleccionado para a Quinzena dos Realizadores de Cannes. Em 2005, realiza a sua primeira longametragem, Ultranova, que é premiada na Berlinale: retrato terno e irónico de um grupo de marginais e
olhar distanciado sobre a Valónia natal. Eldorado, a sua segunda longa-metragem, é lançada em Junho
de 2008 na França e na Bélgica, seleccionada para a Quinzena de Realizadores no Festival de Cannes
de 2008 onde obtém o prémio “Regards jeunes”, o prémio de melhor filme europeu do Label Europa
Cinémas e o prémio Fipresci, Federação Internacional da Imprensa Cinematográfica.
Paralelamente, Bouli continua a gostar de caminhar pelos bosques, navegar pelos canais e pintar.
As suas duas próximas longas-metragens estão a ser escritas.
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FILMOGRAFIA SELECCIONADA
COMO ARGUMENTISTA-REALIZADOR:

2008 ELDORADO seleccionado para o Festival de Cinema de Cannes (Quinzena dos Realizadores)
Prémio “Regards Jeunes”
Prémio para Melhor Filme Europeu da Label Europa Cinémas/Fipresci
2005 ULTRANOVA seleccionado para o Festival de Cinema de Berlim (Panorama)
Prémio da Confederação Internacional dos Cinemas de Arte e Ensaio (CICAE)
2004 L’HERBE SOUS LE PIED documentário ficcionado/Canal+
co-escrito e co-realizado com Stéfan Liberski
2002 WESTERN videoclip para Zop Hopop
2001 MUNO curta-metragem/ficção
seleccionada para a Quinzena dos Realizadores, Cannes 2002
2000 WELCOME IN NEW BELGIQUE documentário ficcionado/Canal+
co-realizado com Stéfan Liberski
LE FESTIVAL DE KANNE DE BELGIQUE docudrama/Canal+
co-realizado com Stéfan Lieberski
1999 TRAVELLINCKX curta-metragem/ficção
1.º Prémio em Saarbrücken, Menção Especial “Plan Rapproché” em Vendôme
1996 LES SOEURS VAN HOOF curta-metragem/ficção
1995 NON WALLONIE TA CULTURE N’EST PAS MORTE curta-metragem/ficção

COMO ACTOR:
2008 LOUISE-MICHEL, de Gustave Kervern & Benoît Délépine
2008 ELDORADO, de Bouli Lanners
2006 ASTÉRIX NOS JOGOS OLÍMPICOS, de Thomas Langmann & Frédéric Forestier
2006 J’AURAIS TOUJOURS VOULU ÊTRE UN GANGSTER, de Samuel Benchétrit
2005 COW BOY, de Benoît Mariage
2005 AVIDA, de Gustave Kervern & Benoît Délépine
2005 ENFERME DEHORS, de Albert Dupontel
2004 UM LONGO DOMINGO DE NOIVADO, de Jean-Pierre Jeunet
2004 QUAND LA MER MONTE, de Yolande Moreau & Gilles Porte
2004 AALTRA, de Gustave Kervern & Benoît Délépine
2000 PAULINE ET PAULETTE, de Lieven Debrauwer
1999 LUMUMBA, de Raoul Peck
LES CONVOYEURS ATTENDENT, de Benoît Mariage
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MNP ENTERPRISE

A MNP é uma empresa de produção com dois objectivos: desenvolve e produz os projectos de Mathieu
Kassovitz e permite-lhe, junto com Benoît Jaubert, produzir igualmente filmes de realizadores de todo o
género, jovens e consagrados.
MNP quer dizer “Terra, Aldeia e Paz” em escrita cirílica. É também o nome da primeira estação espacial
internacional, a MIR, que há muito tempo era o símbolo dos feitos realizados e da inteligência da nossa
espécie.
MNP ENP ENTERPRISE/PRODUTORES MATHIEU KASSOVITZ & BENOÎT JAUBERT
2008 LOUISE-MICHEL, de Benoît Délépine & Gustave Kervern
selecção oficial em competição do Festival de San Sebastián
2008 JOHNNY MAD DOG, de Jean-Stéphane Sauvaire
selecção oficial do Festival de Cinema de Cannes
2005 AVIDA, de Benoît Délépine & Gustave Kervern
selecção oficial fora de competição do Festival de Cinema de Cannes
2004 NEG MARON, de Jean-Claude Flaman Barny
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FICHA ARTÍSTICA
Yolande Moreau Louise
Bouli Lanners Michel
Robert Dehoux o padre
Sylvie Van Hiel Sylvie
Jacqueline Knuysen Jackie
Pierrette Broodthaers Pierrette
Francis Kuntz Flambart
Hervé Desinge Poutrain
Terence Debarle Terence
Yannick Jaulin o banqueiro
Jean-Louis Barcelona o empregado do queijo
Jackye De Nayer a chefe dos empregados do bar (Jacky)
Garance Fiévert a filha da chefe dos empregados de bar
Jawad Enejjaz a empregada de mesa do pub de má pinta
Fabienne Juin a guarda prisional
Lemi Cétol o pequeno belga
Siné o pai de Michel
Catherine Hosmalin a mãe de Michel
Alanis Freitag Catherine (criança)
Pierre Renverseau o professor de ginástica
Duarte Prioste o anão
Aurélia Petit a recepcionista Segway
Mathieu Kassovitz proprietário da quinta
Aurore Lagache mulher do proprietário da quinta
Philippe Katerine Philippe Katerine
Christophe Salengro Christophe Salengro
Dominique Delhotte o empregado de mesa de “chez maman”
Albert Dupontel Miro
Remi Kolpa Kopoul Van Dyck
Gustave Kervern o capitão do barco
Denis Robert o vigilante
Jean-Luc Ormières o milionário
Aliette Langolff a mulher do milionário (Rebecca)
Clotilde Delcommune a recepcionista do edifício de vidro
Isabelle Delépine a parteira
Miss Ming Jennifer
Benoît Delépine o demonstrador
Arthur o pirata
Joseph Dahan o empregado da agência funerária
Eric Martin o homem falanstério
Charles Steve Davey o velho rocker
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FICHA TÉCNICA
Realizadores Benoît Délépine & Gustave Kervern
Argumento e diálogos Benoît Délépine & Gustave Kervern
Produtores Mathieu Kassovitz & Benoît Jaubert
Produtora executiva Elisa Larrière
Fotografia Hugues Poulain
Som Guillaume Le Braz/Les Kouz
Cenografia Paul Chapelle
Montagem Stéphane Elmadjian
Mistura de som Grégoire Kouzinier
Música original Gaëtan Roussel
Em co-produção com No Money Productions
Arte France Cinema
Com a participação de Canal+
Cine Cinema
CNC
Com o apoio de Région Picardie e Departamento de Aisne
Distribuidor em Portugal Alambique
© 2008 – MNP Enterprise – No Money Productions – ARTE France CINEMA
Versão original: francês
Duração: 94 mins
Formato: 35mm/1,66/SRD/Cor
Ano de produção: 2008
Fotos: Synchro X

18

