
 

A Alliance Française de Luanda apresenta 

4AS DE CINEMA 
Lançamento do  ciclo “Mulheres rebeldes”, Outubro e Novembro de 2014 
 

Foxfire 
Laurent Cantet, 2013, 2h23, comédia dramática – Canadá, França 

 
8 DE OUTUBRO, 18H 
MEDIATECA DE LUANDA 

Foxfire abre o 4º ciclo temático das 4as de Cine “Mulheres rebeldes”, ciclo de 4 filmes a decorrer durante 2 

meses para terminar a programação de cinema deste ano, sempre com o objectivo de exibir gratuitamente o 

melhor dos filmes franceses, francófonos e angolanos numa perspectiva de intercâmbio cultural. 

 

Sinopse do filme:  

Estamos em 1953 num bairro operário nos Estados Unidos. Neste período pós-guerra reina uma cultura 

de violência social gerada pelos homens. Certas adolescentes rebeldes trocam o seu sangue e criam o 

grupo “Foxfire” que significa “moças lindas”, mas também fogo e destruição. Lideradas por Legs, uma 

jovem atrevida que tem a estima do grupo, o gang de moças pretende realizar um sonho impossível, 

viver segundo a sua própria lei. Este plano de vingança haverá consequências pesadas que as 

integrantes do projeto Foxfire terão que assumir… 

O filme Foxfire é uma adaptação do romance da autora norte-americana Joyce Carol Oates Foxfire: Confessions 

of a Girl Gang (1993). Já foi levado ao cinema em 1996 por uma produção norte-americana. Foxfire analisa a 

mitologia dos Estados Unidos durante os anos 50 e destaca as tensões e frustrações desta época que são a base 

da epopeia revolucionária e violenta destas adolescentes. Este assunto sensível é mostrado através de um 

elenco principalmente constituído por jovens actrizes não profissionais. 

Os três filmes a seguir apresentam personagens femininas e exploram as suas histórias e personalidades, os 

seus sonhos e desafios. Estas mulheres de várias idades, nacionalidades e origens sociais são animadas por 

motivações muitas vezes inconformes ao molde social no qual elas vivem. A opressão masculina, o vício do jogo, 

a paixão amorosa e outras razões ainda as levam à adoptar determinadas estratégias, racionais ou irracionais, e 

talvez a ultrapassar alguns limites… 

 
 
 
 
 
 

 
Informações práticas: 

Entrada livre. Quinzenalmente as quartas-feiras - Mediateca de Luanda – Largo das Escolas 
Contacto imprensa:  

Noémie SIDO, Assessora cultural da Alliance Française de Luanda / culture@afluanda.com / 940 47 55 29 
 

                                                            
Parceiros 

Próximos filmes do ciclo “Mulheres rebeldes” 

- 22/10 - A Baía dos Anjos (La Baie des Anges), de Jacques Demy, 1962, 1h30, drama – França 

- 05/11 - Transylvania, de Tony Gatlif, 2006, 1h43, comédia dramática, França, România 

- 19/11 - “Retrato de uma mulher”- Um programa de curtas-metragens europeus da Eurochannel 

 


