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SINOPSE / SYNOPSIS

Manuel, Vicente e Esperança chegaram a Genebra 
na década de 60. Quanto a Álvaro, chegou após a 
crise de 2008. Para eles, a única forma de comunicar 
com a família e os amigos que deixaram é através de 
cartas – correspondência. 

CORRESPONDANCES
Elena López Riera, Suíça  ⁄  Switzerland

Produção ⁄ Production:  Garidi Films
Orçamento ⁄ Estimated Budget: entre ⁄ between 130.000,00€ e  ⁄ and 150.000,00€
Financiamento Assegurado ⁄ Acquired Budget: 27.427,42€

Manuel, Vicente and Esperanza arrived in Geneva in 
the 1960s. As for Álvaro, he arrived after the 2008 
crisis. For them, the only way to communicate with 
the family and friends they left behind is through 
letters – correspondence.

It has been 8 years since I came to Geneva to finish 
school, and certainly my vision of immigration and 
of the city is much different from that of the first 
immigrants who came in the 1960s. I believe it is very 
important to listen to their accounts and confront 
those accounts with contemporary images of the city, 
and of the country they left, that we left. From  
a personal point of view, I find it extremely necessary 
to establish this dialogue with the older generation, 
and that is why this film signifies for me a kind of 
intimate correspondence with them. I understood that 
all the communication we have with our families and 

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Passaram 8 anos desde que vim para Genebra 
para acabar a escola, e com certeza a minha ideia 
da imigração e da cidade é muito diferente da dos 
primeiros imigrantes que vieram na década de 
60. Creio que é muito importante ouvir os seus 
relatos e confrontar esses mesmos relatos com 
imagens contemporâneas da cidade e do país que 
eles deixaram, que nós deixámos. De um ponto de 
vista pessoal, considero extremamente necessário 
estabelecer este diálogo com a geração mais velha, 
e é por isso que este filme significa para mim uma 
espécie de correspondência com eles. Apercebi-me 



doclisboa’16 / arché 12

Elena López Riera
Doutorada em estudos fílmicos, ensinou cinema e literatura 
comparada na Universidade de Genebra. Também trabalhou 
como programadora para o Festival Internacional de Valência, 
Belfort e Tabakalera. Fundou o colectivo “lacasinegra”, com 
quem realizou o documentário Pas à Genève. O seu primeiro 
filme, Pueblo, estreou na quinzena dos realizadores em Cannes. 
Las Vísceras esteve em competição no festival de Locarno.

PHD on film studies, taught cinema and comparative literature 
at the University of Geneva. She has also worked as cinema 
programmer for Valencia Int. Fest, Belfort or Tabakalera. She 
founded the collective “lacasinegra”, with whom she directed the 
feature documentary film, Pas à Genève. Her first film, Pueblo, 
premièred at Directors’ Fortnight at the Cannes. Las vísceras has 
compete in Pardi di domani at Locarno Festival.

Filmografia / Filmography
Pas à Genève (2013, co-realizado com / co-directed with 
lacasinegra); Pueblo (2015); Las vísceras (2016,)

Garidi Films
Desde a sua criação em 2012, o objectivo da Garidi Films 
tem sido apoiar o cinema radical. Os filmes que produzimos 
são comprometidos artisticamente, feitos por autores cuja 
intensidade visual nos seduz. Em 2015 apresentámos Pueblo, 
de Elena Lopez Riera, na quinzena  dos realizadores em Cannes 
e La Riviére sous la Langue, de Carmen Jaquier, no Festival 
de Locarno. Também participámos em produções francesas 
como Les Rencontres d’Aprés Minuit, de Yann Gonzalez (Cannes 
2013), Deux Rémi, Deux, de Pierre Léon (Locarno 2015) e mais 
recentemente Diamond Islands, de David Chou (Cannes 2016).

Ever since Garidi Films was created in 2012, its aim has been to 
support radical cinema. The movies we produce are artistically 
engaged, made by authors whose intense visual identity seduces 
us. In 2015, we presented Elena Lopez Riera’s Pueblo at the 
“Quinzaine des réalisateurs” in Cannes and Carmen Jaquier’s 
La rivière sous la Langue at the Locarno Film Festival. We also 
participated in French productions such as Yann Gonzalez’s Les 
rencontres d’après minuit (Cannes 2013), Pierre Léon’s Deux 
Rémi, Deux (Locarno 2015) and more recently David Chou’s 
Diamond Island (Cannes 2016).

Contactos / Contacts:
Consuelo Frauenfelder, Stefan Lauper, Tarik Garidi – Garidi Films
+41 788352488; contact@garidifilms.ch; Suíça / Switzerland

REALIZADORA / DIRECTOR PRODUÇÃO / PRODUCTION

que toda a comunicação que temos com as nossas 
famílias e amigos quando vivemos no exílio é muito 
emocional, e que o país que lhes descrevemos é 
por vezes mais imaginado que real. Considero a 
correspondência privada das pessoas um precioso 
documento histórico, mesmo se a história é feita de 
pontos de vista subjectivos, até mesmo fantásticos. 
É por isso que me parece que o género epistolar se 
adapta melhor a veículo de um filme sobre imigração, 
uma vez que as histórias de exílio são feitas tanto a 
partir de uma experiência real como de uma força 
imaginativa. A nossa intenção não é construir um 
documento científico, mas construir um filme livre 
e poético que fale das relações entre a realidade e 
a forma como a ficcionamos. Um filme que oblitera 
os limites entre o quotidiano e o extraordinário do 
mesmo modo que estes imigrantes o fizeram através 
da sua correspondência, inventando por vezes uma 
vida que não existia, muitas vezes sonhando com um 
país que já não existia.

friends when we live in exile is very emotional, and that 
the country we describe to them is sometimes more 
imagined than real.
I consider people’s private correspondence a precious 
historical document, even if their history is made of 
subjective views, even fantastical ones. This is why the 
epistolary genre seems to me best adapted as  
a vehicle for a film on immigration, since stories of exile 
are made as much from a real experience as from an 
imaginary force. Our intention is not to construct  
a scientific document, but rather to construct a poetic 
and free film that works on the relationships between 
reality and the way we fictionalize this reality. A film 
which effaces the limits between the quotidian and the 
extraordinary in the same way that these immigrants 
have done through their correspondence, sometimes 
inventing a life that did not exist, often dreaming of  
a country that no longer existed.


