
 



 
 
Ao regressar às praias que marcaram a sua vida, Agnès Varda inventa uma forma de auto-documentário. 
Agnès coloca-se em cena entre os excertos dos seus filmes, imagens e reportagens. Faz-nos partilhar 
com humor e emoção o seu percurso, os primeiros passos como fotógrafa de teatro, cineasta nos anos 
cinquenta, a vida com Jacques Demy, a sua militância feminista, as viagens a Cuba, à China e aos EUA, o 
percurso de produtora independente, a sua vida em família e o amor das praias. 
Uma mulher livre e curiosa! 

 

AS PRAIAS DE AGNÈS foi rodado em vários períodos entre Agosto de 2006 e Junho de 2008. Sessões de 10 a 15 
dias em locais diferentes:  
● na Bélgica, Praia de La Panne e Bruxelas 
 ● em Sète, o porto, os canais, o quarteirão de La Pointe Courte, a praia de La Corniche (cantada por Brassens), 
os barcos- 
●  em Los Angeles, as praias de Venice e Santa Monica, as ruas, as pessoas. 
● em Nairmoutier-en-l’Isle, a praia de La Guérinière, as algas 
● e em Paris, para justificar o nome do filme, uma praia na Rua Daguerre, entre a produtora e a sala de 
montagem. Para a casa de Agnès, na Rua Daguerre, local de vida e trabalho, base da sua vida com Jacques 
Demy e as crianças, apenas o pátio – que é o epicentro – foi filmado. E foi construído em cenário para mostrar 
como era em 1951 e depois.  
 

Produção Cine-Tamaris Co-produção Arte France Cinéma Directora de Produção Cecilia Rose Imagem Alain Sakot, 
Hélène Louvart, Julia Fabry, Jean-Baptiste Morin e Baptiste Filloux Montagem Agnès Varda com Jean-Baptiste 
Morin e Baptite Filloux Montagem de som Emmanuel Soland Misturas Olivier Goinard  Música Original Joanna 
Bruzdowicz, Stéphane Vilar, Paule Cornet |   França, 2008, 110’, 1.85, Dolby  

Se abrissem as pessoas, encontrariam paisagens. 
A mim, se me abrissem, encontrariam praias. 
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É uma ideia engraçada colocar-se em campo e filmar um auto-retrato quando temos quase 80 anos. Esta ideia 
ocorreu-me um dia, na praia de Noirmoutier, quando percebi as outras praias que marcaram a minha vida.  
 
AS PRAIAS tornaram-se o pretexto e os capítulos naturais do filme.  
Muitas pessoas idosas desejam contar a sua vida. Eu também. Queria transmitir aos que me estão próximos e 
alguns outros os feitos e os trabalhos do meu percurso de vida.  
 
Algumas palavras do velho Montaigne (no prefácio dos Ensaios, 1595) confortaram-me neste projecto: 
“Consagrei-o [o livro] à comodidade dos meus pais e amigos: para quando me perderem (o que acontecerá em 
breve) possam reencontrar algumas das minhas condições e humores, e que por este meio eles alimentem, de 
forma mais inteira e viva, o conhecimento que tiveram sobre mim”. 
 
Os meus filhos e os meus netos aceitaram entrar neste jogo e compor uma família para mim, cujas imagens me 
parecem sonhadoras. Mas terão eles de mim um conhecimento inteiro e mais vivo? E os meus amigos, e os 
outros? 
 
ALGUNS PEDIDOS foram feitos para que eu me tornasse objecto de um documentário. Mas será que eu ia 
desvendar as minhas memórias, objectos e fotografias a desconhecidos, que fariam a triagem consoante os 
seus interesses? (o que seria aliás normal). 
 



Não! MAIS VALIA ESCOLHER-ME A MIM ou a um amigo. O Didier Rouget incitou-me a começar o projecto e co-
realizou comigo a primeira sequência numa praia belga, relacionada com as minhas memórias de infância. A 
sorte deu-nos vento… e surfistas.  
 
Encontrei aí uma boa razão para continuar o filme, mas sozinha com as minhas imagens, as minhas recordações 
e o meu desejo de misturar o presente com documentos verdadeiros, cenas dos meus filmes, pedaços das 
minhas várias criações. Mostrar também os quadros que amo. Falar dos ausentes como se estivessem lá.  
 
Falar de mim fez sentido quando o meu objectivo ENCONTROU UMA FORMA, uma cinescrita para fazer um filme 
desta embrulhada que emerge esporadicamente da minha memória.  
 
É claramente UMA COLAGEM que se formou lentamente, o tempo de fazer um puzzle, para que no final uma 
figura ou uma paisagem se componha ou se misture em caleidoscópio.  
 
Os EXCERTOS DOS MEUS FILMES foram tratados como se o conjunto dos meus filmes fosse uma base de 
dados e eu pudesse usar uma cena de ficção ou de um documentário fora de contexto. Inclui também as minhas 
fotografias, como as que tirei para Vilar no Festival de Avignon ou as da minha reportagem na China em 1957 e 
na Revolução Cubana em 1962. É o conjunto do meu trabalho que me conta, mais do que as minhas palavras.  
 
E finalmente O MEU ENCONTRO COM JACQUES DEMY, a nossa vida comum com altos e baixos, os nossos 
filhos, o cinema, as nossas viagens e depois a sua doença e a sua morte. Esta bela aventura de amor, uma 
grande parte da minha vida, integrou-se naturalmente na minha vida de cineasta e neste filme.  
 
OS DéCORS (reconstituição do pátio da casa, o carro falso, a baleia, as instalações na praia de Sète, etc) são de 
Franckie Diago (“Vers le Sud” de Laurent Cantet e em 1976, “Uma canta, a outra não”, comigo). 
 
O GUARDA-ROUPA Usei as minhas próprias roupas porque estava a fazer um documentário. Tenho mesmo, no 
meu guarda-fatos, um fato de batata! 
 
OS ESPELHOS utensílios por excelência do auto-retrato, reflectem mais o Mar do Norte, a câmara e outros 
rostos que o meu. Por exemplo, os de uma brigada de jovens da Escola de cinema de Louvain que assegurou o 
seu transporte através da dunas e do vento. 
 
A PRAIA DE SèTE a da minha adolescência e depois, que filmei com prazer. Foi a oportunidade de regressar com 
uma câmara à Pointe Courte, 53 anos depois da minha primeira rodagem. Sonhei, via-me navegar num barco nos 
canais de Sète e depois no Sena em Paris. Um dos objectivos do cinema é fazer existir os sonhos. 
 
Outro sonho: VER OS TRAPEZISTAS COM O MAR EM FUNDO. Fui falar com o Grand Dédé. Encontro na praia de 
Sète. Dédé, Emma, Crevette e Gilles chegaram no seu enorme camião. Dois dias para montagens. Quatro ou 
cinco séries de voos filmados em dois dias a horas diferentes. Um dia inteiro para desmontar. E voltaram a ir-se 
embora, os forasteiros.  
 
LOS ANGELES as praias de Venice e Santa Monica, conheci-as, eu e Jacques, em cada uma das nossas 
estadias. Foram os décors dos meus filmes e da minha vida, e pelo menos para mim de um filme muito triste. Os 
piqueniques na praia, os jovens Harrison Ford e Jim Morrison, os hippies, os panteras negras. As pinturas 
murais.  
 



As praias de NOIRMOUTIER e especialmente a de La Guérinière são vastas e familiares. O tempo de reflectir em 
porque sou cineasta num mundo que vai tão mal. A vida local e as viúvas da ilha mas também os jogos das 
crianças inspiraram-me filmes e instalações, incluindo uma cabana de cinema, feita de película de rolos 
recuperados de um filme, depois do seu falhanço.  
 
O FEMINISMO esta presente no filme mesmo que não seja “tendência”. Não se fala o suficiente deste combate 
que não se deve abandonar.  
 
OS GATOS Vemos alguns no filme, a bela e doce Zgougou para quem fiz um túmulo. E depois o famoso 
Guillaume-en-Egypte, alias Chris Marker.  
 
MONTAGEM E COMENTÁRIOS Trabalhei com dois jovens montadores surpreendentes Jean-Baptiste Morin e 
Baptiste Filloux, em duas salas de montagem com discos duros cheios como ovos duros, tantas imagens tinha 
do filme e imagens de arquivo. Bati o meu record de tempo de montagem.  
Alternando rodagem e montagem, desde Março de 2007, escrevia os comentários e depois inventava o filme dia 
a dia. Inseria os excertos dos meus filmes que depois voltavam a desaparecer, pus entrevistas de lado. 
Improvisava pequenas rodagens, escrevia novos comentários, ia filmar quadros, montava…  
 
A sequência do MEU ANIVERSÁRIO – 80 vassouras são para celebrar! – não estava prevista, foi uma surpresa. 
Foi montada com planos roubados aos amigos e com as fotografias deles.  
 
MÚSICAS Alguma música original. Um tema bonito, Sonata para dois corações de Joanna Bruzdowicz e excertos 
de outras músicas de Sem Eira nem Beira e Jacquot de Nantes. Outras criações de Stéphane Vilar e Paule 
Cornet. Também se ouve Georges Delerue, excertos musicais de L’Opera-Mouffe, Du Côté de la cote e de 
Documenteur. 
Em relação a Pierre Baubaud, compôs uma música dodecafónica para o La Pointe Courte em 1955 e outra para 
Les Créatures, em 1967.  
Como nos excertos dos filmes fora do contexto, as músicas dos filmes, recicladas com prazer, isoladas das 
imagens que acompanhavam, ganham outra dimensão. É um dos aspectos do puzzle.  
 
AH, O SOM! A esta mistura de imagens correspondem sons misturados, o som das minhas histórias, gravadas 
em sítios diferentes, com timbres algo diferentes, o som misturados dos meus filmes, entrevistas antigas, 
música. A matéria da pista sonora, feita destas justaposições, motivou o misturador Olivier Goinard. 
 
CINÉ-TAMARIS é uma sociedade que criei em 1954 e que “resiste”. É uma estrutura familiar que produz os meus 
filmes e distribui os meus filmes e os de Demy. E os nossos DVD. A Rosalie e o Mathieu acabaram de co-editar 
com a arte todos os filmes do Demy.  
 
A EQUIPA da Ciné-Tamaris esteve motivada de forma magnífica durante todo o filme. Eles e Elas aceitaram 
interpretar em fato-de-banho a cena do escritório na praia improvisada.  
 
Duas mulheres foram OS MEUS BRAÇOS DIREITOS: Rosalie Varda, a minha filha e Julia Fabry, que do primeiro 
dia da repérage à última noite da montagem acompanhou as aventuras da minha imaginação.  
 
PÔR-SE EM CENA No documentário “Os Respigadores e a Respigadora” tinha feito curtas aparições. Desta vez 
deitei-me à água, interpretando o meu próprio papel. Fazer um bocadinho de palhaço fez-me ganhar distância.   
 
 



 

Roger Ebert - Chicago Sun Times  
Se nunca viu um filme de Agnès Varda, o melhor é começar com AS PRAIAS DE AGNÈS. É extraordinário e 
adorável.   
 

Manohla Dargis – The New York Times 

Glorioso e generoso. As suas piadas e os seus momentos de burlesco visual são surpreendentes.  É uma 
história extraordinária.  
 

Dan Fainaru – Screen International 

Varda olha para a sua vida no seu 80º aniversário num filme encantador e cheio de bom humor.  
 

Betsy Sharkey, Los Angeles Times 

Uma das precursoras da Nouvelle Vague, mergulhou nessas águas experimentais com aqueles a que chama os 
seus irmãos cinematográficos – Jean-Luc Godard, Eric Rohmer e Alan Resnais, entre outros. Era um mundo de 
homens e ela adorava. Há uma imensa liberdade no filme. E muito riso na sua vida.  
 

Les Inrockuptibles 

Um dos mais belos filmes de Varda. 
 
Première 

Varda oferece-nos, de forma lúdica e assombrosa, uma lição de cinema.  
 
Libération 

Varda é única no seu género 


