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“The Broken Circle Breakdown”, “The Selfish Giant” e “Miele” são os 

três filmes finalistas do Prémio LUX 2013 

 

O filme belga “The Broken Circle Breakdown”, o ingl ês “The Selfish 

Giant” e “Miele”, uma co-produção francesa e italia na, são os finalistas do 

Prémio LUX deste ano, atribuído pelo Parlamento Eur opeu. O vencedor será 

anunciado em dezembro  

 

Os finalistas, escolhidos entre os dez candidatos da seleção oficial, foram 

hoje revelados em conferência de imprensa no festival Venice Days - Giornate degli 

Autori pela Vice-Presidente do Parlamento Europeu Gianni Pittellaand (S&D, Itália) e 

pela eurodeputada Silvia Costa (S&D, Itália). 

 

 “The Broken Circle Breakdown ”, de Felix van Groeningen conta a história 

de um amor improvável entre Elise e Didier, que têm de lidar com a doença grave da 

filha; o filme de Clio Barnard, "The Selfish Giant " é uma fábula contemporânea 

sobre dois amigos, um dos quais se torna ganancioso e explorador, levando a um 

acontecimento trágico. Já "Miele (Honey )", de Valeria Golino, fala de uma mulher 

que ajuda doentes terminais a morrer e sobre a sua relação com o seu novo 

"cliente", um homem perfeitamente saudável. 

 

Os três filmes serão exibidos em todos os países europeus em diferentes 

festivais e salas dos 28 Estados-membros, incluindo em Portugal, nos chamados 

LUX Film Days. 

PARLAMENTO EUROPEU 
GABINETE EM PORTUGAL  



 

O filme vencedor da edição de 2013 será conhecido em dezembro em 

Estrasburgo, após votação dos 766 eurodeputados dos 28 Estados-membros. O 

prémio consiste na legendagem do filme vencedor nas 24 línguas oficiais da UE e na 

adaptação para invisuais e surdos-mudos. 

 

O Prémio LUX é, desde 2007, o prémio para o cinema europeu atribuído pelo 

Parlamento Europeu que visa reconhecer os filmes produzidos na Europa que 

melhor contribuem para realçar a identidade e a diversidade cultural europeia.  

 

Em 2012, o filme do realizador português Miguel Gomes foi finalista dos 

prémios Lux e, em 2007, foi a vez de "Belle Toujours", de Manoel de Oliveira. 

No ano passado, o vencedor do galardão de cinema do Parlamento Europeu 

foi o filme italiano "Io Sono Li", de Andrea Segre. 

 

Mais informação em http://www.luxprize.eu/ 

 

Para conhecer os 10 nomeados ao Prémio Lux 2013 

Nomeados 2013 

 


