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Cinema

?A Loucura de Almayer? tem como
cenário a bela selva da Malásia
O Cinema Medeia King apresenta amanh ã, 25 de
Outubro, a estreia exclusiva de ?A Loucura De
Almayer?, uma obra da realizadora belga Chantal
Akerman que tem uma secção do Doclisboa
dedicada à sua obra.
?A Loucura de Almayer? é uma livre adaptação para
cinema do primeiro romance de Joseph Conrad. Nos
anos 50, Almayer é um comerciante holand ês que
vive na Malásia. Anos atrás, casou por interesse com a filha adoptiva do rico Capitão Lingard. Com o passar
dos anos conseguiu gastar toda a fortuna da fam ília em viagens à procura de um tesouro perdido. Resta -lhe
Nina, sua filha, porém, vê-se amea çado quando o seu parceiro de busca do tesouro, Dain, planeia roub á-la.
Chantal Akerman não apresenta apenas um repertório de filmes documentais. Esta realizadora é um exemplo
de independência, estende-se à ficção e ainda passa pela vídeo-instalação. A tudo isto junta-se a sua
criatividade muito peculiar. ?A Loucura de Almayer? é o filme mais recente desta realizadora e baseado no
romance de Joseph Conrad, aborda no geral uma rela ção complexa entre um pai e uma filha no sudoeste
asi ático.
Chantal Akerman contribui com esta obra que claro está, apresenta o seu toque pessoal. Os longos planos
sequ ência, a intuitividade, os longos momentos de quase ausência do som, o carácter contemplativo, são
características comuns na filmografia de Chantal Akerman que assina dessa forma, as suas obras. ?A
Loucura de Almayer? não é excepção e apresenta , além destas características, belíssimos planos de uma
deslumbrante e densa selva, o principal cen ário desta obra.
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Actualidade
Há 865 anos D. Afonso
Henriques conquistou
Lisboa
A 24 de Outubro de 1147 o
primeiro Rei de Portugal entrou triunfantemente em Lisboa.

Melanie Silva

A conquista ficou a dever-se fundamentalmente ao
facto do cavaleiro Martim Moniz ter ficado com o corpo
entalado na porta do castelo de S. Jorge, possibitando a
entrada dos atacantes.

< Voltar

Funda çã o José Saramago
celebra os 90 anos do
escritor
No ano em que José Saramago comemoraria o seu 90º
aniversário, a Fundação com o seu nome anunciou neste
dia 23 de Outubro uma série de iniciativas que irá celebrar
em sua honra e que culminarão no dia 16 de Novembro,
data de nascimento do autor, com o ?Dia do
Desassossego?.

Amor Electro vencem o
European Border Breakers
Award 2013
Os Amor Electro recompensados
pelo seu enorme talento, foram vencedores do European
Border Breakers Award 2013.
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