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Filme  "Mustang"  vence  prémio  de  cinema
LUX  2015
Sessão plenária [24-11-2015 - 13:54]

 
O presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, anunciou hoje numa cerimónia
realizada no hemiciclo de Estrasburgo que o vencedor do prémio de cinema Lux
2015 é "Mustang" (França, Alemanha, Turquia e Catar), de Deniz Gamze Ergüven.
"Mustang" aborda a questão dos casamentos forçados, contando a história de
cinco irmãs na Turquia que se querem libertar da opressão e viver a sua vida.
 
"Estes três filmes levantam questões fundamentais: Como deve o nosso continente de
emigração  mudar  para  se  tornar  num  continente  de  imigração?  Qual  o  papel  das
mulheres em sociedades às nossas portas? De que modo está a crise económica a afetar
a nossa vida em conjunto? Estes filmes europeus merecem o nosso apoio. Orgulho-me
de que o Parlamento Europeu esteja a ajudar mais uma vez este ano a divulgá-los o mais
amplamente possível", disse Martin Schulz.
 
"Num momento em que os inimigos da cultura estão a tentar atacar-nos, é essencial
destacar o respeito mútuo na nossa diversidade. Neste momento em que precisamos de
luz, o prémio Lux é, sem dúvida, um prémio importante", acrescentou o presidente do
Parlamento Europeu na cerimónia de entrega do prémio, em Estrasburgo.
 
A realizadora turco-francesa de "Mustang", Deniz Gamze Ergüven, disse que o filme
"promove, à sua maneira, os ideais da União Europeia (...) Obrigada pelo impacto que
este filme teve através do prémio Lux".
 
Os realizadores dos três filmes vão dar uma conferência de imprensa às 15h00, a qual
será transmitida em direto no EP Live.
 
Os outros filmes finalistas eram "Mediterranea" (Itália, EUA, Alemanha, França e Catar),
de  Jonas  Carpignano,  e  "Urok"  (A  Lição),  de  Kristina  Grozeva  e  Petar  Valchanov
(Bulgária,  Grécia).
 
 
Sobre o prémio Lux
 
O prémio Lux foi criado em 2007 pelo Parlamento Europeu e é atribuído anualmente. O
objetivo é promover os filmes produzidos na Europa que contribuam para fomentar a
identidade e a diversidade cultural europeias.
 
 
Os filmes finalistas são legendados nas 24 línguas oficiais da UE, com financiamento do
Parlamento Europeu, e são projetados em salas de cinemas em todos os 28 Estados-
Membros durante os "Lux Film Days", de setembro a dezembro.
 
 
O filme vencedor é escolhido pelos eurodeputados que participam na votação realizada
nas semanas que antecedem a entrega do prémio.
 
 
Em 2014, o vencedor do galardão de cinema do Parlamento Europeu foi o filme "Ida", de
Pawel Pawlikowski (Polónia, Dinamarca).
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pt/other-events/video?event=20151124-1500-SPECIAL-UNKN


Portugal já marcou presença na fase final do prémio Lux através de "Tabú", do realizador
português Miguel Gomes, em 2012, e de "Belle Toujours", de Manoel de Oliveira, em
2007.
 

Contacto 
 

Para saber mais
• Website do prémio Lux: http://luxprize.eu/home
• Material audiovisual - encontro de Martin Schulz com os finalistas do prémio Lux :

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2461

Isabel Teixeira NADKARNI
BXL: (+32) 2 28 32198
STR: (+33) 3 881 76758
PORT: (+32) 498 98 33 36
EMAIL: imprensa-PT@europarl.europa.eu

Cornelia GUSA
BXL: (+32) 2 28 32601
STR: (+33) 3 881 73784
PORT: (+32) 473 52 54 62
EMAIL: cult-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EPCulture
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