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Retrospectivă

Agnès Varda

Simbol inegalabil al Noului Val al Cinema-ului francez, realizator avangardist de documentare, regizor consacrat, fotograf, artist vizual și
mult mai multe altele… Agnès Varda are talente recunoscute internațional și este o inspirație continuă pentru cei care o urmăresc.

Redescoperă creațiile acestei artiste remarcabile în fiecare duminică, de la ora 22.00,
timp de trei săptămâni, începând din 7 aprilie.

Le bonheur

ST

Duminică, 7 aprilie, 22.00
O căutăm, o găsim, o multiplicăm. Dar fericirea atârnă
de un fir de ață…
Un tâmplar duce o viață fericită alături de soție și copii.
Într-o zi întâlnește o femeie de care se îndrăgostește și
nu îi ascunde acest lucru soției pentru că este convins că
cealaltă femeie aduce ceea ce-i lipsea și adaugă mai multă
bucurie în viața lui. Însă pentru soție acest lucru este greu
de acceptat…

Regia: Agnès Varda (Franța, 1964)
Cu: Jean-Claude Drouot, Claire Drouot
Ursul de Aur la Berlinale - 1965
Premiul David O'Selznick - 1966

Știați că?
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Les glaneurs
et la glaneuse

ST

Jacquot de Nantes

ST

Duminică, 21 apriie, 22.00

Duminică, 14 aprilie, 22.00

Jacques Demy povestit de femeile din viața lui.

Un poem contemporan despre risipă și consum exagerat

Agnès Varda zboară prin amintirile lui Jacques Demy, de
la visele din copilărie până la cântecele care i-au marcat
viața. În 1939, Jacques Demy avea 8 ani. Crescut într-un
garaj unde tuturor le plăcea să cânte, el era interest de
marionete, operetă și cinema…

"Glaner": a colecta resturile rămase în urma strângerii
recoltei. Cam peste tot în Franța, Agnès Varda s-a întâlnit
cu culegătorii și culegătoarele vremurilor noastre. Din
necesitate sau din convingere, aceștia strâng ceea ce
alții nu doresc sau nu mai doresc: legume uriașe, obiecte
care au nevoie de reparații, produsele nevandabile din
supermarket... Universul lor este surprinzător.

Regia: Agnès Varda (Franța, 1990)
Selecție oficială (Cannes, 1991)
→ Descoperă portetul lui Jacques Demy

Regia: Agnès Varda (Franţa, 2000)
Film în afara competiției (Cannes 2000)

• Agnès Varda este singura femeie regizor din Noul Val Francez
• A fost căsătorită timp de 28 de ani cu Jacques Demy. Ea îi dedică trei filme, printre care și Jacquot de Nantes.
• A fost recompensată cu numeroase premii: César d’honneur (1997), Palme d’honneur (Cannes Film Festival, 2015), Berlinale Camera (2019) și a fost prima
femeie regizor care a primit Honorary Academy Award la Premiile Oscar (2017).
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