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SOBRE O FILME
Dezembro de 2012. Após quatro meses de cativeiro na Síria, dois repórteres franceses são libertados. Gabriel, o mais novo,
não tem ainda 30 anos.Após um dia de interrogatórios e exames médicos, Gabriel é autorizado a ir ver os seus entes queridos:
o pai, a sua ex-namorada, Naomi… A mãe vive na Índia, onde ele cresceu, e cortou os laços com toda a gente. Umas semanas
depois, Gabriel decide partir para a Índia. Muda-se para a sua casa de infância, em Goa, e conhece Maya, uma jovem indiana.

ENTREVISTA - MIA HANSEN- LØVE
Como se interessou por este personagem do repórter de guerra?
Mais do que uma vez me fascinou a aura que emana dos jornalistas ex-reféns, quando são libertados. Um misto das experiências
incontáveis, do sofrimento suportado, da alegria da libertação. Além do mais, um dos meus avôs (Paul Bonnecarrère, nota do
editor) foi correspondente de guerra, jornalista do Paris Match e autor de livros sobre a guerra. Morreu jovem e nunca o conheci.
Não inspirou directamente o meu personagem, mas a sua figura ajudou-me a descrevê-lo. Como trabalhei duas vezes com Roman
Kolinka, quis vê-lo a representar um papel principal. E achei que, para além das suas qualidades como actor, alguns aspectos da sua
aparência no ecrã – uma certa reserva, carisma e mesmo aspereza – o podiam ajudar a entrar na pele de um repórter de guerra.
Já filmou no estrangeiro, mas aos poucos: Nova Iorque em ÉDEN, Viena em TOUT EST PARDONNÉ.
Porquê hoje a Índia?
A Índia estava na origem deste projecto, tal como a figura do repórter de guerra. Fui a Goa vários anos consecutivos e
finalmente perguntei a mim mesma por que me atraía tanto aquele país. Depois de O QUE ESTÁ POR VIR, eu precisava de
me afastar para longe da França, e de enfrentar outro mundo, com todos os seus riscos. Foi assim que consegui identificar-me
com o Gabriel. Também eu precisava de ir à Índia. Para me aventurar, e dessa forma escapar, mas também, talvez, como forma

de me encontrar a mim mesma. Pensei que a Índia seria o país que me permitiria a distância certa.As minhas anteriores viagens
ajudaram-me a filmar esses locais evitando todo o exotismo. Goa é uma ex-colónia portuguesa, com uma arquitectura e uma
cultura próprias, onde coexistem o catolicismo e o hinduísmo. A região é actualmente considerada poluída pelo turismo: um
paraíso perdido, uma utopia banalizada e gasta. Ouço sempre que Goa não é a Índia verdadeira. Eu queria afastar-me de uma
visão esquemática da Índia, dividida entre o esplendor e a indigência, e tentar filmar uma Índia mais complexa, talvez impura,
mas contemporânea. Sem renunciar à sua cultura, a Índia adoptou a modernidade a uma velocidade vertiginosa. O passado e o
futuro misturam-se por todo o lado. Espero que o filme revele um pouco disso, e especialmente graças a Aarshi (Maya), que na
minha mente personifica maravilhosamente a Índia de hoje. A história de Gabriel é uma história de amor, mas também aponta
para uma frágil aproximação entre duas culturas e dois mundos.
É a terceira vez que você trabalha com Roman Kolinka. Como é que ele a surpreendeu?
Eu já conhecia bem as suas qualidades de actor: a sua autoridade, graça e uma certa seriedade que nunca parece afectada. Mas
fiquei espantada com a sua capacidade de adaptação e a sua resistência. Embora ele não tenha tido grande experiência de
representação, teve de repente que actuar num filme inteiro, num mundo que lhe era estranho. Impressionou-me a facilidade
com que ele entrou em todas as situações, físicas ou mentais.
Como se deu o seu encontro com Aarshi Banerjee?
Foi um encontro milagroso. A Aarshi vive em Mumbai e nunca tinha representado. Quando a conheci ela tinha 16 anos, vivia
sozinha com a mãe e parecia que tinha acabado de sair da infância. Não me parece que pudesse ter feito o filme sem ela. Não vi
mais nenhuma rapariga que pudesse de alguma forma incarnar a Maya. Luminosa, simples e profunda. A beleza de Aarshi seduziume ainda mais. Achei-a intemporal e muito contemporânea, embora muito longe dos cânones de Bollywood. Mesmo antes das
filmagens, passei por outro período de trabalho no guião, durante o qual estive muito mais perto dela, não para usar directamente
elementos da sua vida, mas para me inspirar na sua linguagem, na sua liberdade e no seu modo de estar viva no mundo.

MIA HANSEN- LØVE

nasceu em Paris em 1981. Estreou-se como actriz com Olivier Assayas. Foi admitida no
Conservatório de Artes Dramáticas de Paris em 2001. Saiu em 2003 para escrever para os Cahiers du Cinéma, onde trabalhou
até 2005, realizando ao mesmo tempo diversas curtas-metragens. As suas longas-metragens foram todas seleccionadas por
festivais de categoria A (Cannes, Locarno, Toronto, Berlim), onde receberam prémios de prestígio – Prémio Louis Delluc para
o Melhor Primeiro Filme para TOUT EST PARDONNÉ, em 2007, o Prémio Especial do Júri na secção Un Certain Regard para
O PAI DAS MINHAS FILHAS, em Cannes em 2010, Menção Especial do júri para UM AMOR DE JUVENTUDE, em Locarno
em 2011, e um Urso de Prata para Melhor Realizador por O QUE ESTÁ POR VIR, em Berlim em 2016.

ROMAN KOLINKA

nasceu em Paris em 1986. Desempenhou diversos pequenos papéis, muito especialmente no
SOMETHING IN THE AIR de Olivier Assayas e em JULIETTE de Pierre Godeau. Mas foi com Mia Hansen-Løve que a sua
carreira de actor descolou com ÉDEN em 2014 e depois com O QUE ESTÁ POR VIR, com Isabelle Huppert em 2016, e
finalmente com MAYA, em que desempenha o papel principal.

AARSHI BANERJEE nasceu em 1999 em Kharagpur, no nordeste da Índia. MAYA foi o seu primeiro filme.

REVISTA DE IMPRENSA
“Mia Hansen-Løve regressa em busca de uma história de amor incerto, que confirma ainda mais a sua reputação como um
dos melhores cineastas vivos (…) A mudança parece ser a única constante na notável e sempre surpreendente série de
trabalhos de Hansen-Løve, que já confirmou a realizadora de 37 anos como uma das mais brilhantes novas vozes do cinema
moderno. Mas a mudança nos seus filmes nunca foi tanto um circuito fechado como em MAYA, outro dos cativantes estudos
da realizadora sobre uma vida em transição sendo, contudo, o primeiro a concentrar-se em alguém que preferia ressuscitar o
seu antigo eu, a renascer como alguém novo.” INDIEWIRE HHHH
“Um filme rodado com ternura e uma intrigante banda sonora.“ ROGEREBERT.COM
“Um assunto muito próprio de Hansen-Løve: desde a sua narrativa suave e sinuosa até ao apurado sentido do pormenor,
passando pelo carinhoso relato de um personagem que ultrapassa um trauma e aprecia de novo a vida.“ THE HOLLYWOOD REPORTER
Mia Hansen-Løve assina um retrato perturbador (…). Podíamos quase falar de cinema comportamental, de tal forma tudo aqui
passa por pequenos nadas, por gestos falsamente anódinos, por palavras que não pretendem dizer o que as imagens mostram.”
LES INROCKUPTIBLES

HHHHH

“Pela força de um picotado, qualquer coisa emerge docemente entre os pequenos traços, um sentimento desperta, enquanto
se define uma emoção.” LES CAHIERS DU CINÉMA HHHH
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