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SINOPSE

Nora acaba de sair da prisão e decide ir ao 
encontro da sua fonte de inspiração, Léa, uma 
jovem artista parisiense, para lhe mostrar os seus 
poemas. No dia do primeiro encontro, Léa, de 
natureza fogosa e solitária, repele-a, mas acaba 
por protegê-la, propondo-lhe que se instale 
em sua casa. Léa, “dandy moderna”, começa a 
desenvolver um grande fascínio por Nora, rebelde 
à margem, que encarna, em todos os aspectos, o 
arquétipo do que ela desejaria ser. 

Passo a passo, elas aprendem a conhecer-se e 
a revelar os seus segredos: Nora saiu da prisão, 
cumpriu pena por cumplicidade de furto, ao 
tentar salvar Leonardo, o seu primeiro amor; Léa, 
por seu lado, instalou-se em Portugal para se 
proteger de um vídeo difamatório postado na 
internet pelo seu ex-namorado, o que prejudicou 
a sua carreira. Uma paixão protectora cresce 
entre elas. Nora decide procurar o seu irmão de 
15 anos, Nino. Estando ele também à margem da 
sociedade, Léa decide acolhê-lo para agradar 
à mulher que secretamente ama. Fecham-se 
os três numa bonita casa perto do porto de 
Lisboa e vivem quase em auto-suficiência até 
à repentina chegada de Leonardo, o grande 
amor de Nora. Ele seguira Nino para encontrar 
o rasto dela. Nora esconde a sua emoção e quer 
saber porque a deixou apodrecer na prisão, sem 
notícias, já que ela foi presa por sua causa. Ele 
responde-lhe que andava a monte, mas que agora 
está ali para a recuperar e fugirem juntos. Nora, 

perturbada, acaba por acreditar e passar a noite 
com ele. O seu lado manipulador não escapa a 
Léa, que assistiu ao diálogo deles. Léa e Nora 
aceitam albergar Leonardo por algum tempo. 
Pouco a pouco, Léa vive mal a co-habitação com 
Leonardo. Teme que a presença dele altere a sua 
ligação com Nora. As suas economias estão em 
baixo. As suas crises de ansiedade são cada vez 
mais frequentes, o ciúme não cessa de crescer, 
fecha-se. Decide então colocá-lo à prova: propor-
lhe dinheiro para que ele durma com ela, ele 
aceita. Quando Nora sabe disso, fica devastada. 
Léa não se reconhece mais, como foi capaz de 
sujeitar Nora a uma tal coisa? Perdida, mergulha 
nas ondas, avança para o mar alto, quando é vista 
por Nora, que se deita à água para a socorrer. 
No regresso, Nora exige a Leonardo que parta. 
Não querendo partir sem ela, ele tenta virar Léa 
contra Nora, usando da manipulação. Nora não é 
ingénua. Os gritos são cada vez mais frequentes, 
uma discussão rebenta e Nino é obrigado a 
agredir Leonardo com uma barra de ferro. 
Resignado, Leonardo cede e aceita deixar a casa. 
Nora tinha perdoado o desespero de Léa, que lhe 
havia confessado ter tido prazer em fazer amor 
com Leonardo. Como presente de despedida, 
elas oferecem-lhe uma noite na companhia das 
duas. Na altura da partida, Leonardo tenta uma 
última vez convencer Nora, o que piora tudo. 
Ele agarra-a e aponta-lhe uma faca à garganta. 
Lutando, ela apanha um globo de mármore, com 
o qual atinge a cabeça do seu agressor. Ele jaz no 
chão, inerte. Nino e Léa limpam os vestígios de 
sangue, enrolam-no numa carpete. Nino apodera-
se do seu molho de chaves, no qual uma delas 
abre um dos cacifos do depósito de bagagem da 
gare de Lisboa, onde se encontra uma bela soma 
de dinheiro. Ele recupera esses maços de notas 
e oferece-os às duas amantes. Entretanto, elas 
tinham-se desembaraçado do corpo, atirando-o 

ao Tejo. Entretanto, fogem para o Togo, sob
o olhar de Nino, que as contempla,

afastarem-se a bordo do Éden...
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NOTA DE INTENÇÕES
DO REALIZADOR

Este filme é um huis-clos.  A história de um amor 
louco. Léa é poeta, faz performances artísticas 
em galerias de arte, ligadas ao movimento 
underground parisiense. Em crise, deixa Paris e 
vem refugiar-se em Lisboa. Nora é uma marginal 
que, numa prisão portuguesa, começa a escrever 
poemas. Quando é libertada, procura Léa para 
lhe mostrar esses poemas. A sua história de 
amor é também o conjunto das afinidades de 
duas poetas, à margem e em revolta contra a 
sociedade.

Escrevi este filme expressamente para duas 
actrizes que, acredito, explodem de talento: 
Catarina Wallenstein e Nadia Tereszkiewicz. 
Será um filme de actrizes. Concebi uma trama 
que lhes dá a ocasião de nela descobrirem uma 
animalidade, uma representação muito física, 
com momentos explosivos de emotividade. Em 
paralelo, como pontuação, quero que surjam 
momentos de poesia. Além disso, como uma 
variante, elas irão dirigir-se ao público, encarar 
a câmara, como se quisessem jorrar a sua 
visão do mundo (como acontece nos filmes de 
Glauber Rocha — uma maneira de implicar o 
público e o fazer participar na revolta das nossas 
personagens). É evidente que elas acham que 
a sociedade é uma máquina para nos destruir e 
por isso vivem a violência e crueldade do mundo 
contemporâneo. 

Voluntariamente, fiz questão de não escrever 
cenas dialogadas. Quero seguir, passo a passo, 
o que estas actrizes trouxerem, ficar à escuta da 
minha intuição, para inventar, dia-a-dia, cenas nas 
quais elas possam estar ao mais alto nível da sua 
expressão artística.

Os diálogos serão elaborados. Em caso algum as 
cenas serão improvisadas. Será como estar numa 
corda bamba, em que o risco de ter de escrever 
diálogos para o dia seguinte dará uma urgência e, 
espero, uma inventividade que não encontro neste 
género de filme, quando os diálogos são escritos 
antecipadamente, e há neles o perigo do déjà vu, 
e da falta de surpresa na rodagem. Este filme será 
vivido como uma experiência filmada, e quer-se 
ditado por uma grande tomada de risco. Deve 
respirar perigo.

Este filme quer-se sobretudo «behaviorista», para 
lá de toda a psicologia.

Quero mostrar o fosso que se cavou entre homens 
e mulheres. A libertação da mulher, como se a 
tivesse descolonizado, deu-lhe asas de liberdade 
e uma força nova. Está repleta de arrebatamento, 
criatividade, combatividade, em resumo, 
plenamente do lado da vida.

Este filme quer evitar a armadilha do cliché sobre 
as relações amorosas entre duas mulheres.



FILMOGRAFIA
DENNIS BERRY

Realizador

Cinema
1975 - LE GRAND DELIRE
1986 - DERNIERE CHANSON
2000 - POISON
2001 - LAGUNA HOTEL
1996 - CHLOE
1969 - JOJO NE VEUT PAS MONTRER SES PIEDS 
LA MORT DU CHAT
LE BOXEUR 

Televisão
2016 – MATA HARI
1998 - L’IMMORTELLE
1996 - HORS LIMITES
1993 – 1998 - HIGHLANDER
1992 - SANG ET POUSSIERE
1992 - SABINE J’IMAGINE
1991 - THE EXILE
1988 - LA MORT MYSTERIEUSE DE NINA CHEREAU
1987 - GUILLAUME TELL

Argumentista

HOWL
FIRE
SUN KILL
LILLY LOLA – co-argumentista Anna Karina
FOU DE TOI
THE ORPHAN
PAUL ET MARIE

Actor

1970 - LA PROMESSE DE L’AUBE – Jules Dassin
1970 - BORSALINO – Jacques Deray
1969 - L’AMOUR FOU – Jacques Rivette
1969 - PAULINA S’EN VA – André Téchiné
1968 - LA FILLE D’EN FACE – Jean-Daniel Simon
1967 - LA COLLECTIONNEUSE – Eric Rohmer
1967 - CINQ GARS POUR SINGAPOUR – Bernard 
Toublanc-Michel
1966 - WAKE UP AND DIE – Carlos Lizzani

Ao narrar a aventura amorosa de Léa e Nora, 
não haverá, de um lado, uma que domina, e seria 
mais masculina, e, do outro, uma mais submissa, 
considerada mais feminina. Existem relações de 
força, jogos de poder, inversões de ascendente 
de uma sobre a outra, mas nunca o cliché do 
«género».

No nosso filme, quanto mais Léa e Nora se amam, 
mais se tornam mulheres em todo o seu esplendor.

Na nova atitude da nossa sociedade 
contemporânea, não se rotula o lado 
«homossexual» das relações amorosas, há uma 
liberdade nascente na qual uma mulher tanto 
pode amar um homem como uma mulher e vice-
versa. O que conta é o que é vivido: neste caso, 
um amor louco.

A paixão está sempre do lado da subversão, assim 
como a poesia. O que quero fazer é o retrato de 
uma nova geração, herdeira da beat generation, 
dos punks, e prestar homenagem ao que resta de 
revolta numa certa juventude.

Dennis Berry
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NOTA DE INTENÇÕES
DO PRODUTOR

Encontrei Dennis Berry no início do ano, em Paris. 
Falámos, naturalmente, de cinema, e Dennis falou-
me das grandes produções televisivas que dirigiu 
nas últimas décadas, no prazer que a dada altura 
lhe deu realizar uma série como «Highlander», 
onde dispunha de todos os meios e tecnologias, 
mas acima de tudo, falou-me da sua enorme 
vontade e dificuldade em regressar ao cinema, 
com um projecto de autor e intimista, em que lhe 
fosse dada liberdade criativa, infelizmente, algo 
cada vez mais difícil de se conseguir nos tempos 
actuais. E evocámos, com alguma nostalgia, o 
tempo em que se juntavam meia dúzia de pessoas 
numa casa, e com poucos meios e total liberdade, 
se criavam obras de arte como «La Maman Et La 
Putain», de Jean Eustache ou «Une Flamme Dans 
Mon Cœur», de Alain Tanner. 

Fiquei com vontade de trabalhar com Dennis e 
de o trazer de novo para o cinema. Alguém que 
descobriu Marion Cotillard, na belíssima longa-
metragem «Chloé», e que realizou tantas e tão 
marcantes grandes produções para televisão, é 
certamente alguém que ainda tem muito para dar 
à sétima arte. Aliás, alguns dos principais filmes 
que produzi, como «The state of things» de Wim 
Wenders ou «Dans la ville blanche», de Alain 
Tanner, foram projectos que surgiram em alturas 
em que os realizadores estavam, por razões 
diversas, bloqueados e eu arrisquei e a partir deles 
como que ganharam uma segunda vida.

Lancei-lhe, então, um desafio: queres vir 
a Portugal fazer um filme? Temos actores 
extraordinários e totalmente bilingues, a cidade 
é fantástica, as equipas são de uma entrega e 
criatividade enormes e ainda se conseguem 
rodar lá filmes com orçamentos mais baixos 
do que em França, o que permite uma grande 
liberdade. Única condição: o filme ser falado 
maioritariamente em francês, para ganhar uma 
verdadeira dimensão internacional, potenciar 
sinergias entre os países e a realização de uma 
co-produção entre a minha produtora em França, 
a Alfama Films, e a produtora portuguesa na qual 
trabalho, a Leopardo Filmes, e deste modo não 
estaremos confinados às fronteiras de um país.

E a partir daí foi tudo muito rápido: Dennis 
encantou-se de imediato com a beleza da zona 
ribeirinha e com o talento de Catarina Wallenstein. 
Surgiu-lhe logo a ideia para o filme. Seleccionou 
o resto do elenco masculino, escolheu o décor 
principal, uma casa junto à Rocha Conde de 
Óbidos. Chegado a Paris, fez casting para a co-
protagonista e descobriu Nadia Tereszkiewicz. E 
num ápice escreveu o argumento – um argumento 
também ele atípico, pois ainda não inclui os 
diálogos que irão ser escritos a partir do trabalho 
com os actores, durante as filmagens.

Paulo Branco
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