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Doclisboa: Discoteca Lux recebe
documentário sobre os LCD
Soundsystem
?Shut Up And Play The Hits: O Fim Dos LCD
Soundsystem? foi o documentário exibido numa
sess ão especial na discoteca Lux ontem, 25 de
Outubro. O filme da autoria de Dylan Southern e Will
Lovelace acompanha o último concerto da banda
electrónica liderada por James Murphy.
A sessão estava marcada para as 23:00 mas s ó
cerca de meia hora mais tarde é que o filme foi
exibido. Vários eram os pain éis espalhados pela
pista de dança da discoteca Lux e muitas eram as
pessoas presentes na sess ão, porém, parte delas
saiu antes do filme acabar pois devido ao atraso o
filme prolongou-se para lá da hora de encerramento
dos transportes p úblicos.
?Shut Up And Play The Hits: O Fim Dos LCD
Soundsystem?, é um interessante document ário
principalmente para quem conhece e gosta desta
banda, ou então para quem simplesmente gosta de
música electrónica. O documentário conta com
relatos do próprio James Murphy, líder da banda que
a 2 de Abril de 2011 resolveu pôr fim ao projecto no
auge da sua popularidade. É também através destes
relatos que viajamos até ao íntimo deste artista, entramos na sua casa, deparamo-nos com cenas do seu
quotidiano e percebemos que por tr ás do sucesso é uma pessoa normal e que ambiciona outras muitas
coisas na sua vida para al ém do sucesso e popularidade. No filme também constam várias imagens do último
concerto dos LCD Soundsystem, em Madison Square Garden, onde a banda se despediu em grande dos
palcos e dos seus milhares de fãs e espectadores que por sua vez se despediram da banda em l ágrimas de
tristeza e alegria.
Ao longo de toda a sessão foi frequente ver espectadores a dan çarem ao ritmo electrizante dos LCD
Soundsystem, já que o filme estava repleto de temas completos acompanhados de imagens do concerto ao
vivo, também electrizantes. Esta sessão especial na discoteca Lux foi sem dúvida uma grande ideia da parte
da produção do Doclisboa.
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Actualidade
29 º ediçã o da Feira da
Castanha na vila medieval
de Marv ão
Nos próximos dias 10 e 11 de
Novembro, Marvão recebe mais
uma edição da ?Festa do
Castanheiro / Feira da Castanha?.

Tomate ingrediente
principal de ?A Gula?
"A Gula", a semana gastronómica
que decorre de 04 a 11 de Novembro em 15 restaurantes
do Concelho de Azambuja, terá como ingrediente
obrigatório o tomate

"Pato Mudo"um painel de
azulejo na Travessa da
Ermida em Bel ém
O Projecto Travessa da Ermida inaugurou a obra pública
"Pato Mudo" que alia a tradição do azulejo ao design
contemporâneo, dia 27 de Outubro na cidade de Lisboa.
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