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Nana tem quatro anos e vive numa casa de pedra perto
da floresta. Um dia, ao regressar da escola, encontra apenas
silêncio em casa. Uma viagem à noite da sua infância.
O mundo à sua altura.

St Jean de la Forêt, Julho 2011
Kelyna,
Ainda não sabes ler, mas estás a aprender. E como tudo aquilo que fazes, faze-lo com raiva.
Já passou um pouco mais de dois anos desde que nos conhecemos.
Daqui a uns dias, vais ver Nana, o filme que fizemos juntas.
Eu sou velha ao teu lado, ainda tão pequena, e nunca esquecerei nada deste momento de vida
misturada de cinema.
Quanto a ti, gostaria que te lembrasses de tudo, mas já sinto que sabes o essencial.
Este filme, existe porque tu vives num sítio onde eu me sinto forte, num pequeno lugar onde
rapidamente temos terra sob as unhas e onde os homens ainda têm tempo para olhar.
Trocámos segredos nossos, lentamente aproximámo-nos, eu aprendia o teu olhar, o teu corpo,
o tempo que se alonga entre os teus gestos, a tua loucura, e tu fazias o mesmo comigo.
Fazer o filme contigo, era como dançar contigo.
Eu tinha confiança, tu também, às vezes tinhas medo, eu também.
Habituaste-te à câmara entre as minhas mãos, passámos dias e dias juntas, a fazer o “flime” como
tu dizes. A falar das pessoas que já cá não estão, a apanhar lenha, passear entre os troncos, sabes,
estas árvores que já não têm idade, com as raízes todas tortas, que estavam aqui antes de nós
e que ainda cá estarão muito depois e que nunca olhávamos de alto.
O teu rosto a primeira vez que subiste a esta árvore em forma de mão e que te segurava no ar…
O meu velho burro de todas as cores, a pequena cadeira cor-de-laranja tornaram-se os teus
brinquedos. Às vezes filmava e mesmo estando tão perto de ti, tu esquecias-me.
Às vezes sabia que fazias de propósito para mim, outras vezes contra mim, para me chatear.
Regressei à casa das fadas, como tu lhe chamas, a tua casa no filme. Sem ti, não é a mesma casa.
Queria fazer um filme com uma criança e quando te encontrei soube que contigo poderia fazê-lo,
porque tu me resistirias, contigo eu não poderia fazer batota.
Não queria que dissesses as minhas palavras, que fizesses os meus gestos, mas esperava que com
o cinema tu te tornasses uma personagem, uma heroína de filme.
Hoje o filme está aqui, mesmo se às vezes ainda me perguntas quando é que o fazemos.

Estávamos muito sossegadas a fazê-lo, sem pressas. Mas era preciso uma câmara maior além
da minha pequena, e além disso era importante não perder nada do teu palavreado, nem
as abelhas que te chateavam, ou os pássaros que não paravam de chilrear.
Por isso chegou o Léo, com a câmara grande, o Olivier com todos os seus microfones e a coisa
que te colava na barriga e de que tu não gostavas. Axelle, Solène, Sophie, as minhas amigas que
estavam a ajudar, e Christiane, a minha mãe que nos fazia de comer.
No início, enfureceste-te, gritaste comigo, querias que eles se fossem embora, para que
pudéssemos fazer o filme como antes, só as duas.
Com o passar do tempo, tiveste menos medo, e por acaso eu também. O filme era o teu território,
um local em que fizemos tudo para te dar a maior liberdade possível. Trabalhar significava
inventar jogos, colocarmo-nos perguntas e tentar responder-lhes. Trabalhar era ver como lutavas
para fazer as coisas como os crescidos, porque és teimosa como uma mula, acariciar o coelho,
achá-lo querido e depois doce e compreender que estava morto.
Sabes, às vezes à noite, não tinha a certeza se tudo isto daria um filme. O que sabia era que
conseguíamos filmar sem forçar nem o tempo, nem as coisas e sobretudo nem a ti. E tudo isso era
muito importante. E quando parávamos de respirar, porque diante de nós aconteciam pequenos
acidentes tocados pela graça, cada vez que isso acontecia eu pensava sim, talvez fosse isso o cinema.
Porque sonhava fazer dessa maneira, em vivendo.
Juntas vivemos e fizemos este filme, procurámo-lo pouco a pouco, contigo, o Alain, que se tornou
teu vovô, e Marie, a tua mamã. Tudo isso embalado pela mais simples das músicas, a que nos
rodeava, da madame natureza.
Com o trabalho, Nana transformou-se em filme, encontrou o seu caminho, a sua história,
ao ritmo de uma menina e de um mundo que esquecemos, o mundo dos nossos 4 anos.
O nosso filme, Kelyna, parece-se com os filmes antigos, os velhos contos para crianças, simples
e um pouco cruéis. Acredito nos filmes como nos gestos de amor, de mim para ti, de ti para mim,
de nós para os outros.
Agora, é preciso oferecê-lo aos outros e ficar de pé.
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TRABALHO PESSOAL
NANA 68’ (35mm - DCP)
Cineasti de Presente Locarno 2011
NINOUCHE

24’ (DCP) 2011

PRECIOUS 4’23 (Digital) 2011
en collaboration avec Mel Chris Massadian
JOURNAL DE BORD 14’ (Digital) 2007
Slide show & film, around The Passenger (F. Rotger)
Tokyo, Festival du Film Français 2007
MARY GO ROUND 3’10 (Slide-show) 2002
Whitchapel, London - Fundação Serralves, Porto
THE LINK 2’30 (Slide-show) 2000
Whitchapel, London - Fundação Serralves, Porto
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LES FUGITIVES - Guillaume Leiter - 2009
KATAI - Claire Doyon - 2010
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DEVIL’S PLAYGROUND - Ed PHAIDON
Editing - with Nan Goldin & John Jenkinson
HEARTBEAT - Nan Goldin
Slide Show
Editing with Nan Goldin & Mark Jans / musique Bjork
CEM MIL CIGARROS - Os filmes de Pedro Costa - Ed Orfeu Negro
Photographic Editing
in collaboration with Ricardo Matos Cabo & Stephanie Loppinot

Uma das mais belas revelações de Locarno. Uma viagem à noite da sua infância. Com
uma atenção particular ao mínimo detalhe e uma inteligência indispensável para
filmar à altura de uma criança, Valérie Massadian realiza um filme frequentemente
perturbador pelos temas que aborda – o perigo, o abandono – mas sempre
magnífico. Olivier Père, director artístico do Festival de Locarno
Um belo e pungente melodrama. Serge Kaganski, Les Inrockuptibles
Um filme singular. Acreditamos no filme como numa promessa, a de ver florescer
e aprofundar um talento raro para captar as sensações ínfimas que são a essência
da vida humana. J.-D.N., Positif
Nana é adorável e compreendemos rapidamente o desejo de Valérie Massadian
de fazer um filme com ela: o seu olhar negro, a sua forma peculiar de contar
histórias, de dizer palavrões, de ficar séria. Noémie Luciani, Le Monde
Um dos mais marcantes títulos que veremos este ano. Vasco Câmara, Público
Tão perturbador quanto poético, puro cinema. Robert Koehler

