
IT
’S

 A
 W

O
N

D
ER

FU
L 

LI
FE

 d
e 

Fr
an

k 
C

ap
ra

, E
U

A
 1

94
6

O  GRACE e  a  C INEMATECA PORTUGUESA-MUSEU DO CINEMA

APRESENTAM O CICLO

TEMPOS DIF ÍCEIS
no âmbi to do Ano Europeu de Combate à  Pobreza e  à  Exc lusão Soc ia l

15 A 26 DE NOVEMBRO15 A 26 DE NOVEMBRO

“Tempos difíceis, estes tempos”, dickensianas palavras que parecem fazer sempre sentido. 
Dificuldades económicas, circunstâncias sociais ou políticas, a guerra – os “cavaleiros do apoca-
lipse” parecem, na verdade, nunca deixar de rondar. Dez filmes que falam de tempos difíceis, 
ou porque nasceram, muito directamente, de tempos desses (como ROMA, CITTÁ APERTA); 
ou porque os comentam de modo mais ou menos oblíquo (no FILME FALADO de Oliveira, é 
o “nosso tempo” que ressalta como época de “dificuldade”); ou ainda pelo que deixam pres-
sentir (a tensão social da França dos anos 30 no BOUDU de Renoir; ou o off de THE SHOP 
AROUND THE CORNER, a Europa Central em breve arrasada pela guerra). Mas depois, 
a irreprimível força dos seres humanos, que resistem e – como o George Bailey de IT’S A 
WONDERFUL LIFE – sempre voltam à vida. Com esse inevitável termo em Frank Capra, um 
pequeno ciclo humanista para nos lembrar das coisas importantes. 

ROMA, CITTÀ APERTA
Roma, Cidade Aberta
de Roberto Rossellini
com Aldo Fabrizi, Anna Magnani, Marcello 
Pagliero
Itália, 1945 - 90 min 

Realizado imediatamente a seguir ao fim da 
Segunda Guerra Mundial, ROMA, CITTÀ 
APERTA, uma das obras-primas absolutas de 
Rossellini, é o filme que lança aquilo a que 
se convencionou chamar o “neo-realismo”. 
História de resistência durante a ocupação nazi, 
com um padre e um comunista aliados na causa 
comum e Anna Magnani num dos seus papéis 
mais emblemáticos - a sequência da sua morte 
é das mais prodigiosas na obra de Rossellini. No 
cinema italiano, recém-saído do “escapismo” 
do cinema do período fascista, ROMA, CITTÀ 
APERTA teve o efeito de uma bomba. O seu 
poder emocional continua intacto.
Seg. [15] 19.00 | Sala Dr. Félix Ribeiro

UM FILME FALADO
de Manoel de Oliveira
com Leonor Silveira, Catherine Deneuve, Irene 
Papas, Stefania Sandrelli, John Malkovich
Portugal/França - 96 min
A actriz fetiche de Oliveira, Leonor Silveira, 
rodeada por outros nomes de eleição da sua 
“família” cinematográfica, John Malkovich, 
Catherine Deneuve, Irene Papas, a que se junta, 
agora, Stefania Sandrelli, juntos numa viagem às 
origens da civilização pelo Mediterrâneo.
Ter. [16] 22.00 | Sala Luis de Pina

BOUDU SAUVÉ DES EAUX
Boudu Querido
de Jean Renoir
com Michel Simon, Charles Granval, Marcelle Hainia
França, 1933 - 83 min

Jean Renoir foi uma das maiores referências 
para a geração dos cineastas da Nouvelle Vague, 
tanto pelo seu génio como pela liberdade que 
soube sempre conquistar. BOUDU SAUVÉ 
DES EAUX, realizado quase trinta anos antes 
da Nouvelle Vague, talvez seja um dos seus 
mais legítimos predecessores: prodigiosamente 
inventivo, deliciosamente “anarca”, olimpica-
mente nas tintas para a “correcção” técnica, 
efusivamente provocador. Ou seja, e decidida-
mente, da mesma cepa.
Qua. [17] 22.00 | Sala Luis de Pina



CINEMATECA PORTUGUESA-MUSEU DO CINEMA | Rua Barata Salgueiro, 39 - Lisboa

UNDERGROUND
Underground – Era uma Vez um País 
de Emir Kusturica
com Miki Manojlovic, Lazar Ristovski, Mirjana 
Jokovic, Slavko Stimac
França, Jugoslávia, Alemanha, Hungria, 1995 - 170 min

UNDERGROUND (Palma de Ouro em 
Cannes em 1995) reflecte a história da 
Jugoslávia desde o princípio da Segunda Guerra 
Mundial aos terríveis acontecimentos vividos 
nos países dos Balcans cinquenta anos mais 
tarde. A manufactura de armas num esconderijo 
subterrâneo de Belgrado e o seu respectivo 
tráfico dão o mote narrativo ao filme, com o 
tom e a música habituais de Emir Kusturica.
Qui. [18] 22.00 | Sala Luis de Pina

YEELEN
A Luz
de Souleymane Cissé
com Issiaka Kane, Aoua Sangare, Niamanto 
Sanogo
Mali/Burkina Faso/França/RFA, 1987 - 105 min

YEELEN foi o filme que revelou Souleymane 
Cissé ao público europeu, tendo inclusivamente 
sido estreado em Portugal. Com um 
argumento baseado em ritos iniciáticos e mitos 
cosmogónicos do povo Bambara, em YEELEN 
seguimos a caminhada de um jovem rumo ao 
conhecimento, cuja aquisição precede a morte. 
Formidável aproveitamento dos décors naturais 
oferecidos pela paisagem subsahariana.
Sex. [19] 22.00 | Sala Luis de Pina

LA VITA È BELLA
A Vida é Bela
de Roberto Benigni
com Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Horst 
Buchholz, Marisa Paredes
Itália, 1997 – 116 min

Um dos mais célebres filmes de Roberto Benigni, 
que com aquele conquistou o oscar de melhor 
filme em língua estrangeira. História de um 
pai e de um filho internados num campo de 
concentração, durante a II Guerra, LA VITA È 
BELLA é um filme que interroga a possibilidade 
de preservação de alguma inocência nas mais 
extremas circunstâncias: para o pai (interpretado 
pelo próprio Benigni) não se trata apenas de salvar 
a vida do filho, trata-se de lhe salvar a infância.
Seg. [22] 22.00 | Sala Luis de Pina

THE SHOP AROUND 
THE CORNER 
A Loja da Esquina 
de Ernst Lubitsch
com Margaret Sullavan, James Stewart, Frank 
Morgan, Joseph Schildkraut, Felix Bressart
Estados Unidos, 1940 - 97 min

Um dos filmes mais amados de Ernst Lubitsch, 
embora bastante diferente das suas obras-

primas dos anos 30, em que a elegância 
igualava o cinismo e que só têm dois temas: 
o sexo e o dinheiro. Por comparação, THE 
SHOP AROUND THE CORNER, adaptado 
de uma peça húngara, é quase sentimental, 
com a história de dois modestos colegas de 
trabalho que se vêem todos os dias na loja, 
sem suspeitar que trocam, um com o outro, 
uma correspondência amorosa. Mas, também 
neste registo, a mise en scène de Lubitsch é um 
prodígio de perfeição.
Ter. [23] 22.00 | Sala Luis de Pina

OSTRE SLEDOVANE VLAKY
Comboios Rigorosamente Vigiados
de Jiri Menzel
com Vaclav Neckar, Jitka Bendova, Vladimir 
Valenta
Checoslováquia, 1966 - 100 min

Um filme que anuncia a Primavera checa, o que 
terá ajudado a atribuição do oscar de melhor 
filme estrangeiro. Uma comédia dramática que 
tem o final da guerra como pano de fundo, onde 
um jovem que se julga impotente, descobre as 
alegrias do sexo e da revolução.
Qua. [24] 22.00 | Sala Luis de Pina

HOPE AND GLORY
Esperança e Glória
de John Boorman
com Sarah Miles, David Hayman, Derrick 
O’Connor, Susan Wooldridge, Sammi Davis, 
Ian Bannen
Grã-Bretanha, 1987- 113 min

Uma belíssima reconstituição de época que 
decorre durante a Segunda Guerra Mundial, 
em Londres durante os bombardeamentos. A 
história de uma família vista pelos olhos de uma 
criança, para quem a guerra aparece como uma 
espécie de “jogo”. Um relato autobiográfico do 
realizador.
Qui. [25] 22.00 | Sala Luis de Pina

IT’S A WONDERFUL LIFE
Do Céu Caiu Uma Estrela
de Frank Capra
com James Stewart, Donna Reed, Lionel Bar-
rymore, Thomas Mitchell, Gloria Grahame, 
Henry Travers, Beulah Bondi
Estados Unidos, 1946 - 129 min

IT’S A WONDERFUL LIFE marcou o regresso 
de Frank Capra após a guerra. Transformou-
se num filme de culto. Pode ser a história de 
um homem que vê o seu mundo desaparecer 
de súbito. Pode ser a história de um anjo que 
busca também, desde há muito, a oportunidade 
de arranjar um par de asas. Pode ser, enfim, a 
história do mundo saído do pesadelo da guerra, 
perdidas as ilusões e também em busca de nova 
oportunidade. Uma obra-prima.
Sex. [26] 22.00 | Sala Luis de Pina


