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Doclisboa 12: Abertura da secção ?
Verdes Anos? marca o terceiro dia do
festival
Ontem, 20 de Outubro e terceiro dia do DoclisboaFestival Internacional de Cinema, que já vai na sua
10ª edição, houve destaque para a inauguração da
secção ?Verdes Anos?, secção dedicada à projecção
de filmes e exercícios realizados por novos
realizadores em contexto escolar, as duas sess ões
ocorreram no Cinema S ão Jorge. Já no Cinema
Londres foram projectadas as obras ?Ghalizter Az
Tiner? e ?Bakoroman?.
Pelas 16:30 deu-se início à projecção dos filmes inseridos na sec ção ?Verdes Anos?. Esta secção presta-se à
exibição de curtas-metragens e exercícios realizados por estudantes no âmbito de disciplinas escolares e
serve também como uma plataforma de diálogo para que estes novos realizadores possam participar. ?
Verdes Anos 1? contemplou os trabalhos ?Meio Caminho Andado?, ?Mareantes?, ?Mamadu & Binta?, ?
Ekaterina? e ?Cantores Do Submundo?. Já pelas 19:00 deu -se início à sess ão ?Verdes Anos 2? que contou
com a exibição dos trabalhos ?Aqui E Agora?, ?Sagittarius?, ?Horizonte?, ?Teles?, ?Alquimia? e ?Deixa Vir O
De Amanhã?. Ambas as sess ões contemplaram projectos de final de curso, exerc ícios práticos e outros
trabalhos livres, que surgiram pela espontaneidade e criatividade dos realizadores. Portanto, as temáticas são
muito diversificadas, muitos falam sobre a precariedade no trabalho, como ?Mareantes?, outros sobre a
questão da emigração, é o caso de ?Mamadu & Binta?, a m úsica tamb ém foi um tema presente,
nomeadamente em ?Cantores Do Submundo? e ainda a nova sociedade cada vez mais aberta às diferenças,
é o caso de ?Ekaterina?.
A última sess ão no Cinema Londres ocorreu pelas 21:45 na Sala 1. Em exibição esteve a curta-metragem ?
Ghaliztar Az Tiner?, de Babak Afrassiabi e a longa documental ?Bakoroman? de Simplice Ganou que esteve
também presente na sess ão. A primeira conta a história de um ex-toxicodependente, Hossein, que num
período em que se torna revolucionário põe fogo a um cinema no Irão meses antes da vitória da revolução de
1979. O seu acto teve gravíssimas consequ ências pois involuntariamente causou a morte a quase 400
pessoas. Hossein, apesar de se entregar e suplicar por castigo, é abandonado pelo governo p ósrevolucionário. Um curto espaço de tempo, 29 minutos de filme, chega para percebermos as contrariedades
que ocorrem no governo e justiça iranianos que por vezes é tão extremista, neste caso optou por pôr de lado
um homem consumido pelos remorsos e que anseia por uma forma de ser castigado pelos seus erros. ?
Bakoroman? é um interessante document ário sobre cinco crianças entre os sete e os dezasseis anos de
idade, naturais do Burquina Faso. Este documentário mostra-nos a realidade destas crian ças com idade para
estarem em casa a serem criadas pelos pais e a frequentarem a escola, por ém, neste país não é o que
acontece, estas crian ças sa íram de casa, deixaram a sua família para se aventurarem em regiões
desconhecidas em busca de liberdade, dinheiro, meios de sobreviv ência e aventura. Aprenderam a drogar-se,
a pedir, a roubar e a fugir, acima de tudo a lutarem pela sobrevivência. Em cerca de uma hora de filme
apercebemo -nos das diferenças que ocorrem de sociedade para sociedade, no caso do Burquina Faso
muitas crian ças crescem r ápido de mais e as suas famílias para isso contribuem n ão lhes dando a atenção e
carinho que supostamente deveriam ter. Uma crian ça com cerca de 12 anos já pensa em formas de ganhar
dinheiro para construir uma casa. Esta realidade que nos é mostrada por Simplice Ganou soa -nos estranha,
como é natural, a nós que vivemos numa sociedade em que se d á crédito à infância, período importante no
desenvolvimento de um ser humano e no qual a presen ça da família e a educação são fulcrais. No final da
sess ão Simplice Ganou falou um pouco sobre a sua obra. O realizador falou sucintamente sobre a experiência
que teve em passar os dias de rodagens com estes jovens e afirmou que a inexist ência de um processo
educativo em África é mais actual, ?antigamente n ão se viam crianças na rua, agora elas saem de casa ainda
muito jovens?os pais n ão querem saber?.
Para amanhã, 21 de Outubro, o programa do Doclisboa conta com as exibições de ?Bela Vista?, ?Sobre
Viver?, ?Duck, Le Maítre Des Forges De L?Enfer?, ?Encontro Com São João Da Cruz? e ?Cativeiro? no Grande
Auditório da Culturgest e ?Le D éménagement?, ?L?Homme À La Valise?, ?One, Two, Many?, ?Cello?, ?Pan,
Trabajo Y Libertad?, ?The Anabasis Of May And Fusako Shigenobu, Masao Adachi And 27 Years Without
Images? no Pequeno Auditório. Na Sala 1 do Cinema Londres estar ão em exibição os filme ?Un Peuple En
Marche?, ?Caminhos Da Liberdade?, ?Sous Le Ciel?, ?People?s Park? e ?74 (Arbaa Wa Saboun)? e na Sala
2 os filmes ?Les Invisibles?, ?O Milagre De Santo António?, ?Um Mito Antropológico Televisivo? e ?Winter
Soldier?. Já no Cinema São Jorge serão projectados os filmes ?Demokratia, O Dromos Tou Stavrou?, ?
Tropicália?, ?A Minha Banda E Eu?, ?Lucky Three? e ?Benjamin Smoke?, na Sala Manoel de Oliveira e mais
uma sess ão de ?Verdes Anos? com os trabalhos ?Paisagens De Papel?, ?Um Passeio No Vazio?, ?Cenas
De Uma Comunidade Política?, ?Canção Do Desterro? e ?Lugar Do Tempo? na Sala 3 que terá também em
exibição os filmes ?Gerhard Richter Painting? e ?Low Definition Control Malfunctions #0?
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Actualidade
Hemeroteca Municipal de
Lisboa cada vez mais uma
fonte de conhecimento
A revista Pela Grei publicada em
Lisboa, entre Março de 1918 e
Maio de 1919, sob a direcção de
António Sérgio, revela ser um
veículo para a regeneração
social.

Morreu o escritor e
jornalista Manuel Ant ónio
Pina
Manuel António Pina, escritor e
Prémio Camões 2011, morreu nesta tarde de 19 de
Outubro no Hospital de Santo António no Porto onde
estava internado.
O corpo estará em câmara ardente a partir das 16:00 de
hoje 20 de Outubro, na Capela Mortuária da Igreja da
Boavista.
O funeral terá lugar amanhã dia 21 de Outubro, para o
Cemitério do Prado do Repouso, depois da missa de
corpo presente, que será celebrada por D. Januário
Torgal Ferreira, pelas 09:30.

Joana Vasconcelos
apresenta novas obras em
Lisboa e no Porto
A artista plástica portuguesa vai colaborar em duas
exposições colectivas, patrocinadas pela Fundação EDP.
Joana Vasconcelos, artista de renome e primeira mulher a
expôr em Versalhes, volta ao panorama artístico com a
participação em duas grandes exposições portuguesas.
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