
Wang Bing, o realizador que
documenta a realidade da China
Cinema. O DN conversou com o grande documentarista chinês que ganhou o DocLisboa em 2012 e este ano voltou ao
festival para competir com 'Till Madness Do Us Part', rodado num hospital para doentes mentais no interior da China
EURICO DE BARROS

Vencedor do DocLisboa 2012 com
Three Sisters, sobre a dura vida de
três jovens irmãs de uma remota
região montanhosa da China, o
realizador chinês Wang Bing, um
dos maiores documentaristas da
atualidade, que tem registado as

mudanças ocorridas no seu país
nos últimos anos, as suas conse-
quências e o reverso dessas altera-

ções, voltou este ano ao festival, na
Competição Internacional, com
TillMaãnessDo UsPart.

Rodado na ala masculina de um
isolado hospital psiquiátrico no Su-
doeste da China, onde se acumu-
lam doentes mentais graves e ou-
tros menos sérios, em condições se-

miprisionais e precárias, este foi um
dos melhores e mais impressionan-
tes filmes vistos no Doe 2013.

"Originalmente, escrevi o argu-
mento de um filme de ficção, mas
como era muito caro de rodar, mu-
dei de ideia e fiz um documentário",
conta Wang Bing em conversa com
o DN. "A princípio, queria filmar
num hospital de Pequim, onde
moro, mas não consegui porque era
muito difícil obter autorização.
E como conhecia pessoas no hospi-
tal de TillMadnessDo UsPart, por-
que o tinha visitado quando andei
na região a rodar o meu primeiro
documentário, WestoftheTracks,
embora nessa altura não me tives-
sem permitido filmar lá dentro, esa-
bia que elas agora tinham interesse

que eu fosse lá para tentar chamar a

atenção para os problemas deles e

iam apoiar a rodagem. E acabou

por ser este o hospital eleito".

Bing filmou apenas na zona dos

homens, embora o hospital tenha
também um andar com mulheres.
"Não era muito fácil ir lá filmar por-
que a maior parte das pessoas da

minha equipa eram homens. Por
outro lado, houve alguma resistên-
cia por parte dos responsáveis do

hospital. Optei porfilmar apenas os
homens. Conhecia já alguns quan-
do tinha lá estado da primeira vez,
e depois de novo, em 2009, mas en-
tretanto tinham morrido. Assim,
comecei a filmar pacientes que não
conhecia, e fui-me familiarizando
com eles ao longo da rodagem",
conta o realizador. "Ajudou-me bas-
tante eu já conhecer mais ou menos
as condições de vida e de trabalho
neste tipo de hospitais na China,
embora não conhe-
cesse os casos indivi-
duais deste hospital."

Para o realizador, a

rodagem de TillMaã-
ness Do UsPart não
foi fisicamente mais
exigente por ter de-
corrido num espaço
fechado, insalubre e
com características de prisão. "Psi-

cologicamente, isso sim, foi uma
rodagem muito mais dura do que
as anteriores", explica. "E tive de ter
mais cuidado do que o habitual
para não influenciar o comporta-
mento dos pacientes com a nossa

presença. Além disso, era sempre
imprevisível se iríamos ou não con-

seguir filmar no dia seguinte, nun-
ca podíamos ter certeza. Dependia
muito do estado dos doentes."

Para o realizador de TheDitch,
"há cada vez mais competitividade
na China, e muita pressão sobre as

pessoas, devido às circunstâncias
económicas, o que gera muitas his-
tórias que estão a pedir para ser fil-
madas. É uma realida-
de muito variada e a
mudar muito. Além
disso, um filme de

ficção exige muito

tempo para angariar
dinheiro e se fazer
a pré-produção. Um
documentário pode
ser feito em pouco

tempo e sem exigir tanta despesa".
Além disso, frisa, "os realizadores

de filmes de ficção ou que traba-
lham para atelevisão não têm tanta
liberdade para escolher os seus te-
mas. Os documentaristas conse-
guem ter mais liberdade para o fa-
zer, o que é ajudado por uma certa
abertura política recente, que torna
mais fácil tratar esses assuntos liga-
dos ao real. Há ainda uma maior fa-
cilidade de acesso às novas tecnolo-

gias, caso das câmaras digitais. Ro-
dei TillMadnessDo UsPartquase
todo em digital, com uma câmara
Sony. Desde o meu primeiro filme,
Westofthe Tracks, que filmo em di-

gital e fui-me habituando a ele".

Wang Bing gostava de fazer um
filme sobre a sua infância e a sua fa-
mília, mas está de momento adia-
do. "Tenho projetos emXangaie é

difícil dizer quando poderei fazer
esse filme, que será de novo um do -

cumentário. Tenho também um
projeto de ficção, masaindanão co-
mecei a trabalhar nele."

Quanto a rodar fora da China, o
facto de Bing não falar inglês com-
promete essa possibilidade. "E há
muitas histórias para filmar na Chi-
na, lá pensei em ir a África para ver
como vivem os chineses que estão
lá instalados, mas de momento não
tenho disponibilidade."
O DN agradece à intérprete Graciliana
Loureiro
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serem filmadas



"Há cada vez mais competitividade na China, e muita pressão sobre as pessoas", diz o premiado cineasta
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WANG BING
> Nasceu em Shaanxi, em 1967
> Tem uma produtora, a Wang
Bing Studios
> 0 seu primeiro documentário, o

monumental Westof the Tracks

(2003), filmado ao longo de três

anos, regista a decadência da

outrora próspera zona industrial
de Teixi e ganhou o Festival

de Cinema Documental de

Marselha.
> Wang Bing já foi à Mongólia
documentar o quotidiano dos
trabalhadores da indústria pe-
trolífera em Crude O/í, e do car-
vão, em CoalMoney (ambos,
2008), e recordou a repressão
da era maoísta em Fengming, a
Chinese Memoir (2007) e The
Ditch (2010), este sobre um
dos mais terríveis campos de
trabalho dessa época. Em Man
with no Name (2009), filmou
um homem que sobrevive sozi-
nho e cortado da civilização
numa das regiões mais inóspi-
tas da China. Os seus filmes já
ganharam prémios em festi-
vais como Veneza e Roterdão.
Entre os realizadores que
admira, disse ao DN, estão
"Pedro Costa, Antonioni e

Tarkovsky".


