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Coisas



Como



Quo Vadis

Eu fiz a imagem

1989, noite de 4 de Agosto

era o espaço, e o espaço morre



Europa

trabalhamos à noite

hoje, a escumalha é sincera

tudo é matéria prima



Humanidades

Egipto

Palestina

Odessa



Barcelona

Nápoles

Hell as







Produção (1)



Vega Film
Office Fédéral de la Culture
Télévision Suisse Romande
Ville de Genève
Suissimage
Fonds Regio Films
Fondation Vaudoise
George Foundation



Produção (2)



Wild Bunch
Canal Plus











o tempo certo



a justiça precede a lei.

quando a lei é injusta, 



coisas como

libertar e federar



15 de Abril de 2010



P: Produção, distribuição, exploração?

R: Desde o fim dos grandes estúdios, depois da 
Segunda Guerra Mundial, a ordem inverteu-se, 
desde então a aristocracia aparece em primeiro 
lugar e o povo em último.

P: Cinema e filmes – a diferença?

R: A mesma coisa, os filmes não têm necessaria-
mente de conter em si cinema.

P: 3D?

R: Muito rapidamente, a dimensão do tempo desa-
pareceu e o espaço encolheu, cinemascope, 16:9

P: Que geometria? 

R: Euclides compreendeu a linguagem das Pirâmides, 
Aristóteles não.

P: E a palavra “porquê”?

R: Freud não estudou o aparecimento da palavra 
após o nascimento, quando a criança ainda fala 
sem palavras. Só os animais serão os guardiões.



P: Paz no Médio Oriente – quando?

R: Assim que Israel e a Palestina arranjarem 6 
milhões de cães e passearem com eles como 
vizinhos que não falam, que não falam de outra 
coisa.

P: Tragédia e democracia?

R: Sem Sófocles não haveria Péricles.

P: E direitos de autor?

R: Esquecemo-nos que o verdadeiro problema de 
Beaumarchais não foi possuir os direitos de “As 
Bodas de Fígaro”, mas sim ter a sua parte das 
receitas.

P: Quais são as nossas humanidades?

R: No passado, nos liceus franceses, o Grego e o 
Latim identificavam-nos. Podemos definir a humani-
dade como sendo uma curva infinita, em todos os 
seus pontos à excepção de um onde é nula.
(cf, L.Schwarz)



P: Uma Europa feliz?

R: Em vez de recebermos conhecimentos históricos 
faríamos melhor se compreendêssemos que a nossa 
Europa foi criada pelos príncipes alemães no seu 
processo de unificação. E que, por isso, hoje a França, 
a Polónia, a Hungria mais não são do que “Länder ”. 
E, no seu desejo de “fara da se”, a Itália já antevê 
futuras forças do Eixo.

P: Igualdade rima com merda?

R: O nosso ? é a marca disso. O único comportamento 
em que homens e animais são iguais – tampa de 
sanita, assento, cadeiras, etc

P: Planos fixos apenas?

R: O químico não movimenta o objecto no 
microscópio, nem as empresas petrolíferas o fazem 
quando estão a perfurar o fundo do mar



P: E a cara do Outro?

R: Infelizmente para ele, o filósofo Levinas não 
andou no campo de batalha com uma máquina de 
filmar e o seu espelho reversível.

P: Blogs e sms?

R: De certo modo, para além deste jovem pen-
samento semelhante a uma minhoca, há uma coisa 
que interessa a todos estes Fénixes apaixonados: 
sobreviver e encontrar nas profundezas do caos 
uma oportunidade de renascer (cf. Prigogine)

P: Política outra vez?

R: Sim, como as democracias modernas, ao trans-
formarem a política num domínio de pensamento 
independente, predispõem-se ao totalitarismo. 

P: IXE [Information Exchange for Economics] mais 
três é igual a um?

R: Não é uma fórmula ao estilo Einstein, uma metá-
fora no topo e na base de toda a montagem. Se 
financeira, por exemplo, permite que a actual dívida 
Grega possa ser levada às hordas de turistas 
Alemães. Citando Montesquieu: quando as finanças 
são privilegiadas, o Estado está perdido.



P: e as imagens?

R:  O velho mago Bachelard falou sobre imagens 
implícitas e explícitas. Podemos citar a imagem de 
silêncio de Jules Renard: neve a cair na água.

P: Uma visão do futuro?

R: Mesmo com o Final Cut, tanto o mais humilde 
como o mais arrogante dos montadores está na 
prisão, preso tanto ao passado como ao futuro e 
tem de lidar com isso no presente. Só o cinema 
reproduz este trabalho humano.

P: um último filme?

R:  Nada mais do que um título: “Farewell to 
Language”







Majestoso e labiríntico, encantador e exasperante – é tudo menos 

uma abstracção: viaja pelo Mediterrâneo, «mar fundador», e fala de 

nós, europeus, no ponto da história em que estamos, prevendo o 

momento em que se ia conseguir convencer os gregos de que são 

eles quem está em dívida para com a Europa.

Luis Miguel Oliveira, Público

Como sempre, Godard parece vir de outra galáxia, mas o seu cinema 

cola-se às inquietações do nosso presente: único, inconfundível e 

fulgurante.

João Lopes, Diário de Notícias

FILME SOCIALISMO, mais uma vez, é uma abordagem ao «estado» 

das coisas do mundo, o único filme capaz de questionar o estatuto 

da imagem no século XXI, a sua relação com o poder, com a lingua-

gem, com a história (e o seu esquecimento), com o socialismo do 

título (e a sua esperança). Godard nunca foi tão longe como aqui.

Francisco Ferreira, Expresso

Críticas

, JGrand-père terrible ean-Luc Godard continua a fazer um manguito 

às convenções cinematográficas em FILME SOCIALISMO, um dos 

seus mais desafiantes filmes, e nem as legendas do filme escapam às 

suas habituais experiências. Juntando arquivos com filmagens 

(rodadas maioritariamente num cruzeiro no Mediterrâneo, em HD ou 

com uma câmara de telemóvel de fraca qualidade), o filme mergulha 

nos horrores da II Guerra Mundial, no conflito Israelo-Palestiniano, 

nas origens da geometria e na sustentabilidade da Europa moderna, 

entre outros temas socio-políticos.

Jordan Mintzer, Variety



Uma das suas mais bem conseguidas obras.

Libération

Um gesto cinematográfico brilhante e intenso. 

Les Inrockuptibles

Cada uma das imagens sidera-nos com a sua beleza.

Marianne
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