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Doclisboa 12: Cinema São Jorge
dedica sessão a obra de Fernando
Lopes
Numa sess ão de homenagem dedicada a Fernando
Lopes, cineasta português, o Cinema São Jorge
exibiu três filmes deste autor falecido no ano
corrente. ?As Pessoas e o Tempo- Évora?, ?Cinema?
e ?Olhar/Ver Gérard Fotógrafo? foram as obras
escolhidas para esta sess ão inserida no âmbito do
Doclisboa - Festival Internacional de Cinema, que já
vai no seu nono dia.
A sessão teve início às 16:45. ?As Pessoas e o Tempo - Évora? foi a curta-metragem que abriu a sess ão. Em
16 minutos de filme, Fernando Lopes faz -nos recuar uns anos atr ás para conhecermos a cidade de Évora, as
ruas, casas, monumentos? tudo isto é-nos mostrado em bel íssimos planos a preto e branco. Esta obra ficou
conhecida como um marco no novo cinema portugu ês. Seguiu-se ?Cinema?, tamb ém uma curta-metragem.
Em ?Cinema? faz-se uma vista ao emblemático Sá da Bandeira que exibe filmes pornogr áficos, testemunha
neste filme a mem ória das imagens do cinema tradicional e testemunha ainda a sua decad ência, a
pornografia do cinema enquanto imagin ário. Por último, entrou em cena ?Olhar/Ver Gérard Fotógrafo?, este
filme aborda o trabalho do fotógrafo Gérard Castello Lopes, a sua obra e o que ela representa no contexto da
fotografia contemporânea e principalmente a portuguesa. Al ém de relatos de Gérard, o filme conta ainda com
participações especiais de Maria Jo ão Seixas e Alexandre Pomar. Através deste relatos faz-se uma viagem ao
passado deste fot ógrafo e de como e quando surgiu o interesse por esta arte, do primeiro contacto com a
fotografia a cores, faz-se ainda uma abordagem das suas fotografias mais conhecidas...
Para amanhã, 27 de Outubro e antepenúltimo dia do Doclisboa, o Grande Auditório da Culturgest terá em
sess ão o filme ?De L?Autre Côté? e pela noite irá decorrer a sess ão de encerramento do festival com o filme ?
Cesare Deve Morire?, acompanhada pela entrega de prémios, já no Pequeno Auditório serão exibidos os
filmes ?A Raia?, ?O Sabor do Leite Creme?, ?Meteor?, ?Anders, Molussien? e ?Duch, le Maître des Forges de
L?Enfer?. A Sala 1 do Cinema São Jorge terá em projecção ?San Zimei?, ?Relocation?, Mrtvá Trat? e ?Far
From Afghanistan?, já na Sala 2 decorrerão as sess ões de ?Cuando Despierta el Pueblo?, ?Me Matan Si No
Trabajo Y Si Trabajo Me Matan?, ?O Milagre de Santo António?, ?Um Mito Antropológico Televisivo?, ?Arcana?
e ?A Stravinsky Portrait?. Já o Cinema São Jorge terá em exibição os filmes ? Ó Marquês Anda Cá Baixo Outra
Vez?, ?From a Mess to the Masses?, ?Roman Polanski, A Film Memoir? e ?Tropicália? na Sala Manuel de
Oliveira, e ?Visões de Madredeus?, ?Lastuja- Taiteilijasuvun Vuosisata? e ?5 Broken Cameras? na Sala 3.

Registo
Registe-se no Jornal Hardmusica e receba a
nossa Newsletter

Actualidade
Jorge Barreto Xavier é o
novo Secret ário de Estado da
Cultura
Foi num brevíssima cerimónia que Jorge Barreto Xavier
tomou posse como Secretario de Estado da Cultura,
subtituindo Francisco José Viegas, que abandonou o
cargo por motivos de saúde

?O disco é feito com material
recicl ável, como as pr óprias
m úsicas?.
O Hardmusica esteve à conversa com Filipe Pinto,
vencedor do Ídolos sobre a apresentação do seu novo
álbum, ?Cerne?num espectáculo que terá lugar, na sexta
feira 26 de Outubro, no Tivoli, em Lisboa

29 º ediçã o da Feira da
Castanha na vila medieval
de Marv ão

Melanie Silva

Nos próximos dias 10 e 11 de
Novembro, Marvão recebe mais
uma edição da ?Festa do
Castanheiro / Feira da Castanha?.

< Voltar
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