
 



 

SINOPSE  

 

Babou é exuberante, despreocupada e divertida. Empregos, maridos, 

responsabilidades: quem os quer? Mas quando descobre que a sua filha tem tanta 

vergonha dela que nem a convida para o casamento, Babou desce à terra e decide 

aceitar um emprego. Surpreendendo-se até a si mesma, torna-se uma empregada 

exemplar mas acaba por boicotar o seu próprio sucesso. 
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Como surgiu a ideia para este filme? 

 

Queria fazer um filme sobre uma só personagem. O meu filme anterior, 

“La Vie d’Artiste”, cruzava o destino de três pessoas, o que me forçou 

a concentrar-me nos momentos mais importantes da vida de cada um 

destes protagonistas. Pelo contrário, Babou está em quase todas as 

cenas de Copacabana, o que me dá uma maior sensibilidade na 

representação desta personagem, não só nas suas incríveis desventuras, 

mas também nos momentos em que não nada se passa e que ilustram a 

melancolia em que ocasionalmente ela se deixa cair.  

Também quis explorar temas que explorei em “Bonbon au poivre” – uma 

mulher obrigada a frequentar um curso para se tornar numa profissional 

de vendas e que não suporta as técnicas agressivas que se esperam do 

seu futuro trabalho.  

Ao filmar esta curta fiquei com vontade de levar esta ideia para um 

lado mais cómico sobre as questões sociais através de um retrato de 

uma mulher habituada a viver à margem e que é de repente confrontada 

com um ambiente “normal” que lhe é completamente adverso.  

Em COPACABANA essa personagem é Babou. Uma experiência que deveria 

torná-la numa cidadã regular demonstra, de facto, que ela é uma 

incurável alérgica à rigidez e por isso vive tentada a seguir um 

caminho só seu.  

 

 

 

 



 



Colocou a actriz Isabelle Huppert num papel em que não estamos 

habituados a vê-la. Esta foi uma escolha deliberada? Porque a escolheu 

para este papel? 

 

A convicção de que ela é uma das raras actrizes que pode interpretar 

qualquer papel, não só porque gosta de arriscar mas também porque tem 

o talento para superar qualquer desafio. Para dizer a verdade, embora 

nunca tivesse pensado em mais ninguém para o papel senão Isabelle, 

levei algum tempo a ousar enviar-lhe o argumento. Em comparação com as 

personagens frias e perigosas que ela tem interpretado recentemente, 

tive medo de que ela achasse Babou trivial e excêntrica. 

Por outro lado, Lolita Chammah (filha de Isabelle Huppert na vida 

real) era a escolha óbvia para Esméralda. Trabalhei com ela pela 

primeira vez em La Vie d’Artiste e adorei a forma natural com que 

interpretou a mimada e arrogante estudante de liceu sempre pronta a 

responder ao professor de Francês. Sabia que ela ia trazer a sua 

impulsividade juvenil para o papel de Esméralda, bem como uma 

profundidade dramática que nunca é ostentosa. 

Assim segui o método tradicional, enviando a cada uma o guião e 

fazendo figas. Afinal estavam ambas muito interessadas e ansiosas por 

trabalharem juntas. 

 

Como foi trabalhar com Isabelle Huppert? 

 

Apercebi-me muito cedo de que a Isabelle é uma leitora perspicaz. No 

nosso primeiro encontro, as suas questões eram tão astutas que quase 

me senti numa reunião com um script doctor. Perguntou-me se a Babou 

era vítima do seu próprio desleixo, apontando o perigo de que ela 

fosse vista apenas como uma ex-hippie, com aroma a patchouli e a fumar 

charros todos os dias. Isso era precisamente o que eu queria evitar. 

Fui apanhado de surpresa mas fiquei fascinado com aquilo que a 

Isabelle já tinha conseguido ver no argumento. Ela já tinha começado a 

construir a personagem e quis escapar a todas as potenciais 

armadilhas. 

Antes das filmagens, fizemos uma leitura conjunta, em primeiro lugar 

apenas com as duas, e depois com os outros actores. A Isabelle quis 

manter a sua espontaneidade portanto a Babou não foi premeditada, mas 

surgiu no momento, em cada take. Ao mesmo tempo – e este é um paradoxo  

 



 



de que gosto – concordámos em fazer vários takes, para que a 

espontaneidade fosse firme e aguçada. 

Julgo que é justo dizer que eu e a Isabelle partilhamos uma obsessão 

com o detalhe que ajuda a construir meticulosamente uma personagem. 

Por exemplo, quis que a Babou estivesse cheia de joalharia para 

parecer provocante de um modo inconvencional. A Isabelle passou essa 

ideia para três anéis coloridos. Um detalhe insignificante, talvez, 

mas crucial para nós. Passámos inclusivamente algum tempo a perceber 

como os devia usar, até decidirmos finalmente que ela era “louca” 

suficiente para os usar todos nos seus dedos mindinhos. 

Em último lugar, trabalhar com a Isabelle é maravilhoso porque é uma 

colaboração no verdadeiro sentido. Forjámos um laço de confiança e 

compreensão que se mostrou muito produtivo. Ao longo da rodagem ela 

respeitou os meus desejos e a minha posição. Ela nunca confiou apenas 

no seu talento. Também pedia constantemente indicações. Ao mesmo tempo 

que proporcionava um leque de possibilidades na sua interpretação. 

 

Ela revelou aspectos sobre Babou sobre os quais não tinha pensado? 

 

A sua interpretação inventiva e virtuosa enriquece constantemente o 

mais minúsculo pormenor da personagem. Podia falar interminavelmente 

sobre isto mas vou mencionar particularmente a eloquência física que 

ela desenvolveu para Babou. O melhor exemplo é a cena de bowling com 

Bart, quando ela refere a sua viagem ao Brasil e faz um gesto de “vai-

te lixar” enquanto grita “Fora daqui!”. A Isabelle improvisou este 

gesto, que não é só muito engraçado como também revela a amargura de 

Babou naquele momento da história em que ela julga ter perdido de vez 

o afecto da filha. Depois existe também a cena da primeira pausa de 

almoço em Ostend quando Amandine a bombardeia com perguntas intrusivas 

sobre o seu passado. No início, Babou simplesmente evita o assunto, 

comendo a sua tangerina. Estava a pensar como poderíamos mostrar que 

essa questão a incomodava. Num take, a Isabelle parte uma semente de 

repente para demonstrar a sua irritação e pôr um fim à conversa. 

Pormenores como esse dão à personagem um ímpeto muito realista e um 

óbvio apelo cómico. 

O que também me fascinou acerca da Isabelle é a fascinação que ela 

exerce, o seu génio infalível no ecrã, mesmo quando ela está apenas a 

ouvir outras personagens. Chegámos ao ponto, eu e Martine Giordano, de 

termos de resistir activamente à tentação de a mantermos no ecrã 

quando a lógica da cena era campo-contracampo. A intensidade da sua 

expressão quando Esméralda lhe diz que não a quer no seu casamento e a  



 



sua devastação quando descobre que foi despedida são maravilhosos 

momentos de cinema que teríamos adorado prolongar. 

 

A Babou encarna uma ideia de resistência face a um certo modelo de 

sociedade? 

 

De alguma forma, sim, mas não a colocaria como um exemplo. Quis 

retratar uma personagem fora de moda, claro, mas que resiste às 

obrigações imperativas da eficiência social. A Babou personifica uma 

atitude descontraída que, por mais irresponsável que pareça, oferece 

um exemplo de liberdade. Ela sofreu alguns reveses mas estes não 

destruíram o seu generoso e altruísta entusiasmo pela vida. Ela acolhe 

cada dia de braços abertos, sempre pronta a dar as boas-vindas a algo 

novo. Foi por isso que eu quis que ela fosse sensual e explosiva – a 

sua crescente capacidade de desejo varre tudo para fora do seu caminho 

e é um indicador intrigante quanto às pessoas que ela encontra. Ela 

atrai magneticamente qualquer pessoa que não tenha enterrado por 

completo o seu instinto de felicidade – Patrice, Suzanne, Lydie, todas 

estas personagens amassadas que preservam ainda uma gota de idealismo. 

Da mesma forma, é o suficiente para ela se aventurar num bar e para 

deixar o Bart de coração acelerado. 

 

A Babou tem um grande poder de sedução mas não parece ter muita sorte 

no amor. Porquê? 

 

Diria que a sua visão da vida a torna alérgica à rotina de um 

relacionamento. É exactamente por isso que ela aconselha Esméralda a 

não se casar tão nova. A Babou sempre proclamou a sua independência. 

Não fazemos ideia de quem era o pai de Esméralda, por exemplo. Um caso 

de uma noite? Outro namorado infiel? Algumas pessoas devem ficar 

tristes pela forma como ela sacrifica a sua relação com o Bart. 

Acontece que ela está demasiado presa aos problemas com a filha. De 

qualquer forma, o Bart não é o homem aventureiro que a conseguiria 

conquistar. Em vez de lhe oferecer uma viagem de mota pela Europa, ele 

espera conquistá-la comprando um armazém e continuando a sua vida 

mundana em Ostend. A relação de Babou com os homens demonstra a sua 

recusa em ter pena de si mesma mas, por trás da euforia aparente, ela 

está sozinha. 

 

E o seu confronto com os novos colegas não contribuirá para terminar o 

seu isolamento. Parece particularmente desiludido com o mundo laboral… 



 

Sim, tentei denunciar um certo ambiente de trabalho no qual o lucro é 

baseado numa exploração cínica e desumana das pessoas. Quer estejam a 

vender doces produzidos em massa como sendo produtos de alta qualidade 

em BONBON AU POIVRE, ou apartamentos construídos apressadamente e 

vendidos como condomínios de luxo, em COPACABANA, a estratégia é a 

mesma. Usam as pessoas que estão desesperadas por um trabalho como 

fantoches despejando vocabulário de vendas enganador. O pior é que 

isto acaba por transcender a dialéctica mestre e escravo. Quem puxa os 

cordéis? Ninguém controla nada, aparentemente, e o sistema fica num 

círculo vicioso. As antigas vítimas tornam-se os exploradores – 

quantas Amandines se tornaram Lydies? – e por aí fora. Já para não 

referir Irène, a colega de casa de Babou, que parece aterrorizada. Mas 

como pode ela florescer quando está submetida à humilhante autoridade 

dos patrões que são muito mais jovens do que ela?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca julga as suas personagens. Cabe à audiência construir a sua 

própria interpretação do filme? 

 

Espero que sim. Seria horrível obrigar toda a gente a ter o meu ponto 

de vista. Não sinto necessidade de realizar filmes com uma mensagem. 

Espero apenas reflectir o melhor que consigo a complexidade da vida 

real. E proporcionar uma visão pessoal das coisas. Sinto uma empatia 

genuína com as personagens que foram sugadas por um sistema 

repressivo. Nem toda a gente é como a Babou, capaz de desenvolver uma 

perspectiva crítica da sociedade. Já agora, para mim, a Babou pode ser 

a extensão da personagem que a Isabelle Huppert interpretou em As 

Bailarinas, de Bertrand Blier: uma rapariga de classe média com 18 



anos que manda os pais à fava e foge com um grupo de excêntricos. 

Mesmo estando numa situação financeira complicada, a Babou consegue 

garantir a sua independência, como é visível pela sua casa e inegável 

estilo. Muito provavelmente, isso não aconteceu com Lydie, que talvez 

tenha começado a trabalhar mal teve idade para ter um emprego. E 

obviamente ela construiu o seu percurso desde o fundo. Em sistemas 

piramidais, toda a gente espera atingir o topo, que acaba por motivar 

o pior tipo de espírito competitivo. A Lydie deve ter lutado mas o que 

conseguiu ela como retribuição? É completamente submissa aos seus 

patrões. Não bebe álcool porque quer estar sempre alerta. Mas a sua 

saída nocturna com a Babou quebra essas amarras de uma forma sem 

precedentes. O que não a impede de despedir Babou no dia seguinte. É 

tomada pelo medo, de novo? Ou a Lydie quer dar-lhe a liberdade que ela 

já não consegue dar a si mesma? Da mesma forma, a discussão entre 

Babou e Esméralda sobre Kurt e Sophie, nas galerias de Ostend, levanta 

uma questão à qual não quero dar uma resposta – os dois viajantes 

devem ser vistos como estando escravizados pela sua precária condição 

social ou fortalecidos pela falta de constrangimentos? 

 

O seu filme apresenta uma série de personagens menores que, por vezes, 

parecem tão importantes quanto a Babou. Era esse o seu objectivo? 

 

Sim, o filme é suportado pelas interpretações dos actores, todos os 

actores. COPACABANA centra-se em Babou, mas o seu caminho leva-a a 

encontrar-se com uma multidão de coloridas personagens secundárias. 

Todos eles têm um papel muito preciso a desempenhar, mesmo que estejam 

apenas de passagem. Quis que cada uma delas tivesse um impacto no 

ecrã. Não me passa pela cabeça deixar uma personagem secundária fora 

de plano para que não interfira com a protagonista. 

Eu e a Hélène Louvart, minha directora de fotografia, decidimos que a 

melhor forma de filmar a história era seguir o percurso muito 

contrastante de Babou. COPACABANA começa em Tourcoing, descrevendo a 

instabilidade do seu quotidiano mostrando-a sempre em movimento. Foi 

por isso que filmámos com a câmara à mão e com movimentos irregulares. 

Em Ostend, no entando, quando ela se obriga a seguir uma conduta mais 

rígida, a câmara pára, aprisionando-a no impessoal e árido espaço do 

Ambassador Beach Resort. Só quando ela volta a relaxar voltámos à 

câmara à mão, como na cena em que ela encontra o Bart e os amigos no 

bar, ou quando sai com a Lydie. 

Quisemos que algumas cenas tivessem um ar documental, que se pode 

encontrar em alguns filmes britânicos como It’s a Free World, de Ken  



 



Loach, ou Last Resort e My Summer of Love – Amor de Verão, ambos de 

Pawel Pawlikovski’s. No mesmo sentido, também vimos as primeiras 

comédias checas de Milos Forman, Black Peter e The Fireman’s Ball. Foi 

daí que retirámos a ideia para a câmara ao estilo “Apanhados” nas 

cenas em que a Babou aborda potenciais clientes nas ruas em redor do 

porto. 

 

Porque filmou COPACABANA no Norte, cenário habitual para dramas 

sombrios? 

 

Sim, é uma parte do país que causa mais depressão do que risos, mas 

considero-a muito lírica. Gosto das suas fábricas de tijolo datadas, 

as fileiras de casas decrépitas e as vastas praias cor de cinza. Há 

uma estranheza por lá que considero fotogénica. 

Para além disso, a comédia do filme baseia-se no contraste entre as 

aspirações exóticas de Babou e os cenários deliberadamente 

melancólicos. A Babou transcende esse contraste com a sua constante 

alegria. As cores berrantes que ela usa dissipam a melancolia de 

Tourcoing. Aos seus olhos, as luzes de uma central energética próxima 

de Ostend tornam-se a Baía do Rio de Janeiro. E o seu gosto por música 

brasileira, que partilho, proporciona um alegre contraponto às 

paisagens degradadas. Depois de La Vie d’Artiste, voltei a trabalhar 

com Tim Gane, dos Stereolab, e Sean O’Hagan, dos High Llamas, para 

acrescentar uma banda sonora inspirada no samba e na bossa nova aos 

sucessos brasileiros que se encontram no filme. 

 

De facto, o filme apresenta um ritmo muito musical. 

 

A minha editora, Martine Giordano, imprimiu ao filme um ritmo 

acelerado e imparável, como se a narrativa do filme fosse guiada pela 

energia inesgotável de Babou. Tal como Babou, que vive a sua vida a 

uma velocidade vertiginosa, também o filme nunca pára para meditar 

sobre as coisas. A Martine conseguiu muito bem que a complexidade de 

COPACABANA, com a sua variedade de histórias e estéticas, se firmasse 

sem perder nenhum do seu sabor. 

 

Uma dessas histórias é a relação entre mãe e filha que poderia acabar 

muito acidamente. Como se inspirou para este tema eminentemente 

feminino? 

 



Não tenho uma resposta para isso. Em teoria, não existe nenhuma razão 

para eu abordar este assunto. Sou o único filho de um casamento feliz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Passei toda a minha infância no mesmo bairro, andei sempre na mesma 

escola – estabilidade completa. Portanto, como é que criei uma 

história como esta? De qualquer forma, estou muito grato à minha 

produtora, Caroline Bonmarchand. As actualizações regulares sobre a 

sua, ocasionalmente, explosiva relação com a mãe foram uma grande 

fonte de inspiração! 

 

Babou e Esméralda parecem determinadas a inverter a equação adulto-

criança. 

 

Comparada com uma eterna adolescente como a Babou, Esméralda, com a 

sua mala , os jantares românticos no Buffalo Grill e o convencional 

desejo de se casar, está condenada a parecer muito insípida, mas não a 

quis transformar numa personagem fria. Não percebemos, desde o início 

do filme, que é ela quem traz o sustento para casa trabalhando como 

empregada num restaurante? Ao mesmo tempo que a mãe passa toda a manhã 

a maquilhar-se gratuitamente num centro comercial ou a destruir um 

expositor de uma loja de doces. Na verdade, é o excessivo e prematuro 

bom senso de Esméralda que desvenda os limites da mãe. A Babou não é 

sempre simpática. Ela consegue ser também absolutamente irritante. 

 

Ainda assim, Esméralda admira algumas características da mãe, como 

quando a olha fascinada enquanto a Babou regressa à cozinha no seu 

sari. 

 

Ainda que tenha escolhido uma vida diferente – provavelmente como 

compensação – Esméralda continua a ser a filha de Babou. O seu 

conflito resolve-se no final do filme. Quando dançam juntas no copo-

de-água do casamento, mostram aos convidados um laço indestrutível, 

cujas consequências assumem. Excêntrica como nunca, a Babou veste uma 

improvável fantasia de carnaval brasileira, enquanto Esméralda enverga 

um vestido de casamento tradicional. A escolha de uma não exclui a da 

outra. 

  

O filme aborda temas muito sérios mas é um feel good movie. Acha que a 

comédia transcende a tragédia? 

 

Qualquer que seja a história que quero contar, não consigo deixar de a 

transformar numa comédia. Gosto de filmes que façam o público vibrar.  



 



Acredito que é preciso alguma coragem para nos mantermos felizes, e 

mais do que qualquer outra coisa eu quero evitar as armadilhas do 

realismo sórdido. Por exemplo, nunca pensei mostrar a Babou no centro 

de emprego ou num banco a negociar o seu saldo negativo. Prefiro 

referir-me indirectamente a essas questões. E tive sempre uma 

inclinação para derrotados, provavelmente porque eles trazem uma 

dimensão de aventura à mais rotineira das vidas. Esse é o melhor teste 

à capacidade de resistência perante as adversidades. Por isso, sim, a 

comédia parece ser definitivamente o género que transcende os temas 

sérios. 

 

No final, como Deus ex machina, a sorte sorri à Babou. Procurou 

transmitir uma moral optimista fazendo-a ganhar no casino? 

 

Até filmarmos a cena, perguntei-me se a devia fazer perder. Teria sido 

mais realista, mas isso seria sancionar a sua tolice. Em vez disso, 

quis exaltar o seu génio descontraído, a alegria imediata que a leva a 

nunca conseguir acumular. A Babou está sempre a dançar à beira do 

precipício. Até ao último minuto, ela arrisca perder todos os frutos 

do seu esforço para reconquistar a sua filha. Quando ela põe todas as 

fichas no 4, é fácil deduzir que ela vê naquele número um sinal do 

destino, após o que aconteceu na cena anterior. Mas não, ela muda de 

ideias e altera as fichas mesmo no último momento. 

Não julgo que a imprudência da Babou se presta a alguma moral, mas 

fico feliz, através dela, por prestar tributo a todos aqueles adultos 

que transformam a sua vida num parque de diversões onde não há lugar 

para desconfianças e ressentimentos. 

 

Entrevista conduzida por Stéphane Corvisier 



 

 

Filmografia – Marc Fitoussi 

 

COPACABANA - 2010 

Semana da Crítica – Festival de Cannes 

 

DES FIGURANTS (documentário) – 2009 

 

LA VIE D’ARTIST – 2007 

Prémio Michel d’Ornano para Melhor Primeira Obra francesa de Ficção 

 

L’EDUCATION ANGLAISE – 2006 

 

BONBON AU POIVRE (média-metragem) - 2005 

Nomeado ao César de Melhor Curta-metragem  

 

ILLUSTRE INCONUE (curta-metragem) – 2003 

 

SACHEZ CHASSER (média-metragem) 

 

MA VIE ACTIVE (curta-metragem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eu, LOLITA, filha de Isabelle Huppert 



Em Copacabana, Lolita Chammah intepreta uma rapariga em busca de 

normalidade e cuja mãe é um fardo. Mas o que acontece na vida real 

quando se é filha de Isabelle Huppert? 

Não é necessariamente fácil ser filho ou filha de uma estrela. Os 

artistas famosos constituem, aos olhos do grande público, uma classe 

social privilegiada, uma nova aristocracia à qual muitos jovens sonham 

pertencer no futuro. Numa época de crise, são os primeiros que 

encaramos por suspeitarmos que abusam da sua posição. 

 

O pai de Lolita Chammah, Ronald Chammah, é realizador (“Milan Noir”, 

em 1987), distribuidor (filmes italianos ou raridades americanas 

independentes dos anos 50 a 70) e actualmente comissário de exposições 

(Patti Smith na Fundação Cartier). A sua mãe é a actriz Isabelle 

Huppert.  

 

Sentimos bem junto de Lolita, em quem corre seguramente uma 

consciência de esquerda, que é algo não muito fácil de falar: parece-

nos que tem à partida o ar de quem se tem de justificar ou se queixar. 

De seguida, Lolita recorre ao eufemismo, a arte de contar a sua vida 

atenuando a seriedade dos factos, sem tentar embelezá-los ou escurecê-

los.  

 

Lolita é sensível, talvez não muito segura de si mesma, mas tem a 

cabeça no lugar, e sem dúvida, uma boa educação. Não gosta de 

ambiguidades: prefere que lhe repitam a pergunta ou que a tornem mais 

precisa do que perder-se numa contradição.  

 

Em criança, era uma boa aluna. A sua mãe levava-a para as filmagens 

(reparámos nela em “Uma Questão de Mulheres”, de Claude Chabrol, em 

1988, e em “Malina”, de Werner Schroeter, em 1991). Lolita adorava 

disfarçar-se. Começou a frequentar aulas de Teatro no conservatório do 

décimo Bairro. 

 

Depois do liceu, estudou “hypokhâgne” e “khâgne” (as classes de 

preparação para o Ensino Superior que os literários indecisos seguem 

para adiar o momento de decidir a sua vida), enquanto frequentava o 

Conservatório do quinto Bairro. Passou no exame de admissão da Escola 

Superior de Teatro de Estrasburgo, que abandonou muito rapidamente 

porque a profissão já a chamava. 

 



Os seus pais parecem satisfeitos com a escolha mas mantêm-se 

discretos. Em família, “não damos conselhos, nem os pedimos”, 

gracejava Isabelle Huppert numa entrevista ao Libération, em Maio 

passado. 

 

Durante algum tempo, a paixão de Lolita foi o teatro. Tinha 16 anos 

quando rodou o seu primeiro filme, “A Vida Moderna”, de Laurence 

Ferreira Barbosa, em 2000. Mas era muito nova, diz-nos, e ficou com a 

impressão de que lhe tinham roubado algo. É no teatro, em 2006, que 

ela encontra plenamente a sua felicidade ao intepretar Agnès em 

“L’École des femmes” de Molière, encenada por Coline Serreau no 

Théâtre de la Madeleine. A realizadora que a tinha levado ao ecrã uns 

anos antes no seu filme “18 ans après”, a continuação de “Três homens 

e um berço”. 

 

Lolita trabalhou quase sempre, alternando papéis cada vez mais 

importantes no teatro e alguns pequenos ou curtos no cinema. Acabou de 

integrar o elenco da peça “Les Corbeaux” de Henri Becque no Théâtre du 

Nord de Lille; no fim do ano, em Paris, retomará o papel principal de 

“Salomé”, de Óscar Wilde, que interepretou em Genève em 2008, com 

encenação de Anne Bisang. No cinema vimo-la em “La Vie d’artiste” 

(2007), a primeira longa-metragem de Marc Fitoussi, em “L’intrus” 

(2005) de Claire Denis (2005) como sem-abrigo rebelde; como jovem 

beneficiária do Planeamento Familiar em “Consultórios de Deus (2008), 

de Claire Simon, e nos filmes dos seus amigos, longas-metragens (como 

“La Vie Privée” (2007), de Zina Modiano, ou curtas-metragens: “Après 

mûre refléxion”, de Mia Hansen-Love (cuja mãe foi sua professora de 

filosofia), “Le Feu, le Sang, les Étoiles”, de Caroline Deruas-Garrel 

(esposa de Philippe Garrel), “Mês Copains” e Petit tailleur, de Louis 

Garrel, que ela conhece desde a adolescência. 

 

Dizemos a Lolita que ela parece conhecer toda a gente. Responde que, 

efectivamente, muitos dos seus amigos são actores, e sobretudo 

realizadores. Ela acrescenta mesmo que é isso que também lhe dá prazer 

nesta profissão: ser possível não dissociar vida privada e vida 

profissional. Longe de fugir do mundo que é o dos seus pais, Lolita 

Chammah preferiu juntar-se. 

 

2010 deverá marcar um ponto de viragem na sua carreira 

cinematográfica. Desde logo com o belo Copacabana, de Marc Fitoussi, 

onde interpreta, ao lado da sua própria mãe, o papel da sensata filha 



de uma mulher demasiado extravagante: um papel secundário mais 

importante do que o habitual num filme que encerrou a Semana da 

Crítica, em Cannes. 

 

Em breve, ela começará a rodagem do primeiro filme realizado por 

Marie-Castille Mention-Schaar, a produtora de “La Première Etoile”. 

Seguir-se-á a estreia de “Memory Lane”, o novo filme de Mikhaël Hers 

onde é protagonista. E está muito orgulhosa: “Não só porque me saí bem 

no filme mas porque a rodagem foi um momento de graça, porque tudo 

correu bem e estou em sintonia com o universo que ele descreve”. 

 

Quase a chegar aos 27 anos, a carreira de Lolita Chammah não está 

senão a começar. 

 

J. B. Morain, Les Inrockuptibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

"Copacabana" 

 O regresso de Isabelle Huppert como actriz cómica 

 

Uma comédia social bastante delicada. Muito bem acompanhada, Isabelle 

Huppert como marginal extravagante supera-se na comédia. 

Depois de terem deambulado um pouco por todo o mundo, a amalucada 

Babou (Isabelle Huppert), de cinquenta anos, e a sua filha (Lolita 

Chammah) instalam-se em Tourcoing.  

 

No dia em que a sua filha anuncia que se vai casar, mas que tem tanta 

vergonha da sua mãe que nem sonha convidá-la para a festa, Babou desce 

à terra. Para lhe provar que é capaz de se mostrar responsável, Babou 

aceita tornar-se vendedora de apartamentos em Ostende, na Bélgica, em 

pleno Inverno. 

 

Comédia social e familiar, Copacabana poderia muito bem ter sido 

pretexto para um melodrama. Mas Marc Fitoussi, o autor do alegre La 

Vie d’Artiste, preferiu filmar uma comédia muito comovente. 

 

No entanto, as qualidades do filme não se julgam apenas pelos (bons) 

sentimentos expressos pelas personagens, mas também pela forma como o 

seu autor as acompanha ao longo da sua epopeia, procurando nunca 

simplificá-las nem reduzi-las a caricaturas monolíticas. 

 

A escrita de Fitoussi escapa a todos esses perigos. Sabe conduzir, 

construir e escrever uma história, conhece os limites, os artifícios e 

os falsos amigos. Sabe ainda como destruir as ideias feitas, dar às 

suas personagens a possibilidade de transformar todos os seus defeitos 

em qualidades. Mas sabe, sobretudo, abandoná-las ternamente ao jogo 

dos actores, para que eles as transfigurem, para além das palavras, em 

qualquer coisa de instável, vibrante e autónomo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

É por isso que nunca tínhamos visto, por exemplo, uma actriz como Aure 

Atika, no papel de uma vendedora maliciosa, ser assim tão convincente. 

Lolita Chammah, durante muito tempo condenada a papéis secundários, 

encontra aqui, e pela primeira vez, uma personagem à altura do seu 

talento. 

 

Quanto a Isabelle Huppert, que foi sempre uma grande actriz cómica 

(lembrem-se dos filmes de Josiane Balasko, em “8 Mulheres”, de 

François Ozon, ou em alguns filmes de Claude Chabrol como “A Comédia 

do Poder”), surge maravilhosa, muito divertida e sobretudo inventiva, 

toda ela em nuances, em mudanças de tom, mas também plenamente de 

acordo com uma realidade humana, psicológica e social da actualidade 

(essas mulheres que já mandaram no patrão e que têm dificuldade em 

entender as regras actuais do mundo dos negócios). 

 

Ela constrói a sua personagem como uma grande actriz: ao mesmo tempo 

contemporânea e consciente do repertório do passado, Babou remete para 

a Gelsomina de “A Estrada”, de Fellini. E também para a Wanda, de 

Barbara Loden (personagem que aborrece Isabelle Huppert), mais 

corajosa: marginal por natureza, preferindo o imaginário à realidade 

triste, mas capaz de a qualquer momento descer à terra para agradar 

aqueles que ama. Uma personagem muito bonita, quase tanto como o filme 

que a criou. Devemos considerá-lo como um elogio.  

 

J.B. Morain, Les Inrockuptibles 



Ficha Artística 

 

Isabelle Huppert – Babou 

Aure Atika – Lydie 

Lolita Chammah – Esméralda 

Jurgen Delnaet – Bart 

Chantal Banlier – Irène 

Magali Woch – Sophie 

Nelly Antignac – Amandine 

Guillaume Gouix –Kurt 

Joachim Lombard – Justin 

Noémie Lvovsky – Suzanne 

Luis Rego - Patrice 

 

Ficha Técnica 

 

Realização - Marc Fitoussi 

uma produção - Avenue B 

Produção - Caroline Bonmarchand 

Música - Tim Gane & Sean O’Hagan 

Montagem - Martine Giordano 

Figurinos - Anne Schotte 

Direcção de Arte - Michel Barthélémy 

Som - Olivier Le Vacon 

Direcção de Fotografia - Hélène Louvart 

Argumento - Marc Fitoussi 

Co-produtor - Arte France Cinéma, Mars Films e Caviar Films 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


