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O terceiro dia do Doclisboa’12 é marcado pela
abertura da secção Heart Beat - um espaço
dedicado a documentários relacionados com a
música, sendo esta a primeira vez que um filme
português abre esta secção.
A obra em questão é Visões de Madredeus, de
Edgar Pêra, um velho conhecido do Doclisboa
que reúne num trabalho documental 20 anos de
acompanhamento à banda Madredeus.
No que toca a outros filmes, destaque para a
sessão dupla (curta + longa) de Emak Bakia Baita
e A Story For The Modlins, filme que conquistou
este ano o Grande Prémio Cidade de Vila do
Conde no Curtas Vila do Conde.
Revision de Philip Scheffner, Bakoroman de
Simplice Ganou e Libya Hurra de Fritz Ofner são
outras obras em destaque, num dia ainda marcado
pela presença de Chantal Akerman no Nimas (para
apresentar La folie Almayer), e a a inauguração
da Secção Passagens, das 16h às 20h, no Carpe
Diem Arte e Pesquisa.
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Nantes, Oeiras, Osaka, Pamplona,
Paris, Queluz, Roma e Tóquio
para executar um cine diário dos
concertos, uma apresentação de
imagens dos bastidores, gravações
resultado de 20 anos de discos e inevitavelmente as
a
acompanhar
os viagens, desde os primeiros
Madredeus, Visões de ensaios, em 1987, até ao último
Madredeus, de Edgar concerto da tournée Amor Infinito,
Pêra, é o filme escolhido para a em Tóquio, no ano de 2006.
abertura da secção Heart Beat do
Doclisboa’12 - um espaço dedicado Neste projeto, frisa o cineasta, tudo
a documentários relacionados com foi sempre executado com o estatuto
a música, sendo esta a primeira vez de amigo do grupo e não de alguém
que um filme nacional abre esta que faz uma reportagem sobre os
secção.
bastidores da banda. Estava lá, era
testemunha. Nunca me preocupei
Em Visões de Madredeus - em fazer um filme. Depois, com o
que resultou de um encontro apoio incondicional dos Madredeus,
entre Edgar Pêra e Pedro Ayres viajei com uma câmara de vídeo e
Magalhães, amigos desde os outra de Super8 durante a tournée
tempos da faculdade, e da vontade Amor Infinito, que culminou em
de fazerem um filme em conjunto Tóquio (…) sempre estabelecendo
- o realizador usa como palco um verdadeiro diálogo entre o ‘meu’
locais como Alcala, Barcelona, cinema e a sua música.
Budapeste, Catania, Edimburgo,
Granada, Lisboa, Londres, Macau, Como conclui, o filme nasce da

O
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observação dos Madredeus inseridos
no seu quotidiano, e do seu imenso
impacto junto dos admiradores de
todos os cantos do planeta.
Visões de Madredeus é um dos
cinco filmes portugueses presentes
nesta secção. Os outros são: O
Fado da Bia (Diogo Varela Silva),
Genesis Encore Cascais 75 (João
Dias), A Minha Banda e Eu (Inês
Gonçalves, Kiluanje Liberdade)
e Não me importava de morrer se
houvesse Guitarras no Céu (Tiago
Pereira). ●
SESSÕES
20/10

22:00

S. JORGE

27/10

16:30

S. JORGE

PASSATEMPO

Temos 3 DVD’s da edição especial + 2 DVD’s da edição simples de É na
Terra não é na Lua para oferecer aos nossos leitores.
Para se habilitarem a estes prémios basta enviarem um email para
passatempo@c7nema.net com os vossos dados (nome, morada) e
escreverem um pequeno texto sobre este filme e porque o gostariam de
ter em DVD.

+ DESTAQUES

Bakoroman

Simplice Ganou | 62’ / França, Burquina Faso / 2011

Depois de trabalhar no centro de apoio a crianças e jovens de Puirketa Gounghin, em Ouagadougou (Burquina
Faso), Simplice Ganou (ajudado por Michele K. Zongo de Espoir Voyage) decide vaguear pelas ruas e falar
com estes rapazes que abandonaram as suas aldeias em busca de uma vida melhor, encontrando contudo um
mundo repleto de miséria, drogas, roubos e fugas…

The Radiant

The Otolith Group | 64’ / Reino Unido / 2012

Libya Hurra

O mais recente trabalho do The Otolith Group, que
junta artistas como Anjalika Sagar e Kodwo Eshun,
documenta o que veio depois do grande terramoto
que atingiu a costa este do Japão às 2h46 do dia 11 de
março de 2011. O terramoto despoletou um tsunami,
matando milhares de pessoas e causando acidentes
nucleares na central de Fukushima.

Depois de Beirute, no Líbano, Fritz Ofner efectua uma
road trip pela Líbia durante as derradeiras semanas
antes da queda do regime de Muammar al-Gaddafi.
Na obra acompanhamos o ambiente colectivo que
caracterizava as pessoas num local específico e numa
janela temporal curta. O mundo é o que acontece….
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Fritz Ofner | 70’ / Aústria / 2012

La Folie Almayer

Chantal Akerman | 127’ / Bélgica, França / 2011

A Story for the Modlins

Baseado numa obra homónima de Joseph Conrad, La
folie Almayer – um docudrama - segue a conflituosa
relação entre uma filha e seus pais na selva da Malásia.
Akerman mantém a sua identidade nesta obra,
carregando na ligação das pessoas aos espaços
particulares, aos seus refúgios, à sua intimidade…

A génese de A Story for the Modlins começa numa
lixeira, o local onde Sergio Oksman encontrou um
arquivo de objetos pessoais, na sua maioria fotos, dos
Modlins. Elmer Modlin foi um figurante de A Semente
do Diabo e ambicionava ser famoso. Porém, nunca o
foi em vida, ficando agora eternizado nesta curta que
tem feito furor por onde passa.

The Search for Emak Bakia

Revision

Servindo-se do cinepoema Emak-Bakia (que significa
deixa-me em paz), de Man Ray (1927), Oskar Alegria
viaja pela costa basca numa verdadeira peregrinação à
procura do local das filmagens do filme experimental,
num exercício onde essa busca é claramente mais
importante que o destino.

Philip Scheffner revisita um caso ocorrido em 1992
quando um agricultor descobre dois corpos num
campo de milho no nordeste da Alemanha junto à
fronteira com a Polónia. Os dois homens, emigrantes
ilegais, foram alegadamente confundidos com javalis
e assassinados por caçadores – que mais tarde seriam
ilibados pelo tribunal.

Oskar Alegría | 83’ / Espanha / 2012

Sergio Oksman | 26’ / Espanha / 2012

Philip Scheffner | 106’ / Alemanha / 2012
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Revision
Philip Scheffner

N

uma altura em que as
pessoas são cada vez
mais substituídas por
números, o realizador
Philip Scheffner revisita um caso
ocorrido em 1992 e que também
faz parte das estatísticas. Nesse
ano, um agricultor descobre dois
corpos num campo de milho no
nordeste da Alemanha junto à
fronteira com a Polónia.
Aí, ao tentar atravessar a fronteira
com a UE, Grigore Velcu e Eudache
Calderar, dois cidadãos romenos,
foram alegadamente confundidos
com javalis e assassinados por
caçadores.

meandros do caso.

Com isto, e recorrendo a
depoimentos dos agricultores
que encontraram os corpos,
de advogados, de polícias, do
procurador, de jornalistas, e até
de um astrónomo (que ajuda
anos depois a reconstituir a
visibilidade na madrugada em que
tudo aconteceu), Scheffner cria
um documentário com bastante
Mas o que é curioso nesta obra, que interesse e que se revela até ao
não é de todo uma mera espécie de seu término um puzzle difícil de
reconstituição, nem um trabalho completar. ● Jorge Pereira
que dá uma verdadeira resposta
final, é o engenho de Scheffner em
investigar de forma tão cinemática
CULTURGEST
20/10
21:30
a questão, estruturando toda a sua
narrativa numa espécie de onde é
23/10
LONDRES
16:15
que tudo começou?, e começando
mesmo o seu documentário pelo
fim, ou seja, ouvindo os familiares
25/10
LONDRES
21:45
que nem sequer sabiam os

8 | c7nema.net | Dia 3 - 20/10

SESSÕES

Algum tempo depois, dá-se o
julgamento e o verdito final
aponta para a inocência dos
autores dos disparos. Revision
pega novamente no caso e mostra

diversas perspetivas sobre a mesma
história, aproveitando ao mesmo
tempo para mostrar um período
onde a europa se fechava em si
mesma com políticas xenófobas e
proteccionistas (como o faz agora
em relação ao norte de áfrica), e
dar um rosto a duas das quinze
mil pessoas que entre 1988 e
2009 morreram nestas travessias
fronteiriças.

CRÍTICAS

A Story for
the Modlins
Sergio Oksman

A

única
coisa
que
provavelmente separa A
Story For The Modlins da
competição internacional
das
curtas-metragens
neste
certame é o facto de já ter
estreado e ter sido premiado
com o Grande Prémio Cidade de
Vila do Conde na 20ª edição do
Curtas Vila do Conde. O filme em
questão, que já tinha passado pelo
Documentamadrid com bastante
furor, é uma produção espanhola,
que acompanha a história de uma
família – Elmer, Margaret e Nelson
Modlin – a partir da descoberta de
alguns pertences seus numa lixeira
numa rua de Madrid.

por não triunfar. Daí até se refugiar
em Madrid com a família foi um
ápice, e Oksman emprega de forma
magistral uma narrativa de ficção
a um documentário, criando
um objeto tão curioso como
A abrir esta curta, que tem um conseguido, onde a justaposição de
pouco acima dos 20 minutos, fotos e a narração funcionam como
temos o clássico de Roman algo bastante dinâmico e atraente Polanski A Semente do Diabo, e não diminuidor ou minimalista
filme onde Elmer Modlin teve por convenção.
um pequeno papel na cena final,
aquela onde Mia Farrow descobre O resultado final é assim um
que o seu filho recém-nascido está belíssimo trabalho e um dos
vivo, mas que é mais parecido ao projetos mais conseguidos (para já)
pai que à mãe.
deste Doclisboa. ● Jorge Pereira
Essa presença, no meio daquela
multidão tenebrosa, não lhe valeu
sequer uma referência nos créditos
da obra, representando mais um
desapontamento de uma vida em
que o sonho em ser ator acabou

20/10

21:15

CULTURGEST

26/10

21:15

CULTURGEST
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Entre esses pertences estão
inúmeras fotografias e um vídeo
que ajudaram Sergio Oksman a
montar/dar a vida aos Modlins,

um trio que perseguia a fama e que
finalmente a conquistou depois
deste projeto chegar a inúmeros
festivais. (pena é já terem todos
falecido)

Jorge
Pereira

Wang Bing

MÉDIA

Roni
Nunes

Three Sisters

João
Miranda

Filmes - Competição Internacional

João
Miranda

JÚRI C7NEMA

MÉDIA

(França-Hong Kong)

A Última Vez que vi Macau (Portugal-França)
João Pedro Rodrigues, João Rui Guerra da Mata

Babylon (Tunísia)

Youssef Chebbi, Ismaël, Ala Eddine Slim

Sofia’s Last Ambulance (Bulgária-Croácia-Alemanha)
Ilian Metev

Bakoroman (França-Burquina Faso)
Simplice Ganou

Arraianos (Espanha)
Eloy Enciso Cachafeiro

People’s Park (EUA-China)
Libbie D. Cohn, J. P. Sniadecki

Vers Madrid (The Burning Bright)! (França)
Sylvain George

Fogo (México-Canadá)
Yulene Olaizola

The Radiant (Reino Unido)
The Otolith Group

The Anabasis of May and Fusako Shigenobu,
Masao Adachi and 27 Years without Images (França)
Eric Baudelaire

Filmes - Competição Nacional
O Sabor do Leite Creme
Hiroatsu Suzuki, Rossana Torres

Seems So Long Ago, Nancy
Tatiana Macedo

Amanhecer a andar
Sílvia Firmino

Sobre Viver
Cláudia Alves

Cativeiro

André Gil Mata

Deportado (França-Portugal)
Nathalie Mansoux

Le Pain que le Diable a pétri (França-Portugal)
José Vieira

Terra de Ninguém
Salomé Lamas

O Regresso
Júlio Alves

AGENDA
CULTURGEST
GRANDE
AUDITÓRIO

PEQUENO
AUDITÓRIO

16:30

16:15

Amanhecer a
andar, de Sílvia

La Chambre, de

Firmino

Chantal Akerman

News from
Home, de Chantal

19:00
Cinelândia, de

Louidgi Beltrame, Elfi
Turpin

The Radiant, de
The Otolith Group

Revision, de hilip
Scheffner

SALA 1

SALA 2

16:30

16:15

The Law in
These Parts, de

Off the Pig, de San

Ra’anan Alexandrowicz

19:15

Akerman

Hollywood Movie,
de volker Schreiner

Splinters – A
Century of an
Artistic Family, de

Free Radicals:
a History of
Experimental
Film, de Pip

18:45

Peter von Bagh

21:30

LONDRES

21:15
A Story for the
Modlins, de Sergio
Oksman

The Search for
Emak Bakia The
Search for Emak
Bakia de Oskar
Alegría

Chodorov

Inquire Within, de
Jay Rosenblatt

Francisco Newsreel

Finally got the
News, de Stewart

Bird, Rene Lichtman,
Peter Gessner, John
Louis Jr.

18:45
El Pueblo se
levanta - The
Young Lords
Film, de The

Newsreel Collective

Red Squad, de

Moving Stories,
de Nicolas Provost

21:45
Thicker than
Paint Thinner, de

Howard Blatt, Steven
Fischler, Joel Sucher

21:15
Libya Hurra, de
Fritz Ofner

Babak Afrassiabi

Bakoroman, de
Simplice Ganou

SÃO JORGE
SALA MANOEL
DE OLIVEIRA

NIMAS

SALA 3

22:00

16:30

21:30

Visões de
Madredeus, de

Verdes Anos 1

La Folie Almayer, de Chantal Akerman

Edgar Pêra

19:00
Verdes Anos 2

