
DocLisboa
Deslocações, memórias
e documentos falsos
Dezenas de documentários, recentes e antigos, dos mais variados países, com diferentes propostas
estéticas, ajudam-nos a compreender o mundo em que vivemos. O DocLisboa decorre de 20 a 30
de outubro, na Culturgest, no São Jorge, na Cinemateca Portuguesa, na Fundação Gulbenkian e

em outros espaços de Lisboa. Com a ajuda da sua diretora, Cíntia Gil, o JL percorre a programação
e destaca dez filmes a não perder

Manuel Halpern



Oleg andthe RareArts, de Andrés Duque (em cima). Paris IS/K (à esq.ã) eAma-San, de Cláudia Varejão (à dt.ã)

"Nota-se uma tendência para des-

locações, realizadores que filmam
fora do sítio onde vivem" , diz, ao

JL, Cíntia Gil que, juntamente com
Davide Oberto, dirige o DocLisboa.
Claro que, num panorama tão

vasto como o do Doe é sempre difícil
deslindar apenas uma tendência,
pois são mais as exceções do que as

regras. As largas dezenas de filmes

que o festival apresenta são mostra
de isso mesmo: apesar de haver
um gosto pelo cinema alternativo
e também uma predileção para um
certo cinema de intervenção política
e social há uma grande heterogenia
nas propostas. "Uma das coisas que
nos perguntámos foi se é possível
fazer comédia em documentário .

Chegámos à conclusão que sim "

. E

no festival há vários exemplos de

filmes carregados de humor que
contrastam com a gravidade de
outros que expressam o peso das

tragédias do mundo.
Uma das novidades deste ano é a

ausência de Augusto M. Seabra, que
interrompe a sua tarefa de progra-
mador, mas ainda assim marca pre-
sença no festival com um filme da
sua autoria sobre Manoel de Oliveira.
Outra novidade é a criação da secção
"Da Terra à Lua "

, em homenagem
a Júlio Verne, que concentra filmes
dos nomes mais sonantes e apetecí-
veis para o grande público. Nomes
estes que outrora estavam dispersos

por várias secções.

De resto, como sempre como
dantes, o que realmente conta são

os filmes, sempre diferentes, com
capacidade de surpreender, testando
muitas vezes os limites do género e

de inequívoca qualidade. Olhares que
valem não só pelo objeto olhado, mas
sobretudo pela forma como se olha.

Exemplo de diversidade é a

competição portuguesa, prato forte
do festival, que este ano conta com
várias surpresas. "Novamente há des-

locações e também realizadores que
já não vivem em Portugal, fruto da

crise", afirma Cíntia Gil. E, de facto,
encontramos logo essa tendência

emAma-San, de Cláudia Varejão,
que tem feito um notável percur-
so em festivais no estrangeiro. Um
filme sobre o trabalho das mulheres

mergulhadoras numa vila piscatória
no Japão. O mesmo acontece com
A Cidade Onde Envelheço, de Marília
Rocha, que acompanha a viagem de

Teresa, uma jovem portuguesa, ao

Brasil, país onde pretende passar a

viver.
"Uma das características da

Competição Portuguesa é que, este

ano, há mais mulheres do que ho-
mens", comenta Cíntia, com orgulho
feminista. Sem dúvida que se verifica

essa predominância de um olhar

feminino, com filmes de Cláudia Rita

Oliveira, Ida Gil, Joana Linda, Patrícia
Pinnheiro de Sousa e Luciana Fina.
Entre os homens, o grande destaque
vai para Edgar Pêra, o maior herói

independente do cinema português
está de volta ao documentário com
O Espectador Espantado, filme que
faz parte de uma longa investigação
sobre a reação do público no cinema.
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Em jeito de

homenagem, o
DocLisboa vai passar
o último filme de
Abbas Kiarostami, a
curta metragem Take
Me Home, sobre uma
viagem a Itália

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL
Dezoito filmes de 13 países, incluin-
do seis estreias mundiais e cinco
internacionais. Dentro dos filmes
selecionados para a competição in-
ternacional descobrem-se várias ten-
dências. Uma delas são as histórias
de famílias. É o caso de 96 and 6 to go,
em que o americano de origem ni-
pónica Kimi Tekesue, filma o seu avô,
filho de imigrantes japoneses que se

radicaram no Hawai em 1910; ou Sol

Negro, da colombiana Lavra Hertas

Millán, sobre um dramático reencon-
tro de irmãs. A questão das desloca-

ções ganha novamente espaço, com
filmes como Calábria, de Pierre-

François Sauter, em que um imigran-
te português e um imigrante sérvio

na Suíça, atravessam a Itália com
um cadáver que deve ser enterrado
na Calábria. Ou Vangelo, de Pippo
Delbono, numa leitura dos campos
de refugiados à luz do Evangelho se-
gundo São Mateus. A Itália, de resto,
está em destaque com quatro filmes
inscritos. Correspondências, de Rita
Azevedo Gomes, é o único represen-
tante português, e é feito a partir da

troca de cartas entre Sophia de Mello
Breyner e Jorge de Sena.

WATKINS, CUBA E RISCOS
O grande homenageado do festival
é o britânico Peter Watkins, de 81

anos, que é sem dúvida um dos mais
criativos documentaristas mun-



diais, pioneiro dos chamados falsos

documentários. Chegou a ganhar um
Oscar por The War Game (1965), mas

o seu percurso vale como um todo,

sempre com grande irreverência e
acutilância. Trabalhou para a BBC,

mas acabou por se tornar um dos

mais acérrimos críticos do modelo
televisivo de documentário. Muitos
dos seus filmes revelam um ativismo
fervoroso. Pelo Doe passam obras

como La Commune, uma recria-

ção da Comuna de Paris de 1871;
Edvard Much, sobre o famoso pintor
norueguês; ou Punishment Park, à

volta da Guerra do Vietname. Em
Lisboa vai estar presente o seu filho
Patrick Watkins e Luke Fowler, na

qualidade de programador. Fowler
é de resto um dos realizadores em
destaque, na secção Riscos, onde vão

passar três dos seus filmes. Também
é o responsáel pelo pequenos ciclo
dedicado a Peter Hutton, com cinco

longas metragens.
Outra retrospetiva do Doe 2016

é Documentário e Vanguarda em
Cuba, com o título Por Um Cinema

Impossível, que reúne alguns exem-
plos de filmes do período do início
da revolução, que aceitam o desafio

estético e ético de filmar a vida das

pessoas de um ponto de vista mais

próximo. Dividido em 12 sessões,



tanto se encontram grandes cineasta
de Cuba, como Garcia Espinosa e

Santiago Alvarez, como estrangeiros

que se interessaram pelo país, como
Chris Marker ou Agnès Varda.

A secção Riscos é, como sempre,
onde se encontram algumas das

propostas mais ousadas do festival.
Este ano incorpora a secção "Filmes

de Correspondência", com uma dúzia
de filmes, recentes e antigos, que

refletem sobre a tradição epistolar
aplicada ao cinema, dando sem-

pre predominância ao autor. Fora

deste programa, os Riscos albergam
obras recomendáveis como Funeral

(on the art of dying) , o derradeiro
filme de Boris Lehman; Intident
Reports e We Make Couples, de Mike

Hoolboom; Silêncios do Olhar, de José

Nascimento sobre a vida e obra de
José Álvaro Morais; ou HowlFellin

Lave with Evu Ras, de André Gil Mata.

KIAROSTAMI, HERZOG E C. a

Um dos maiores cineastas dos

últimos anos faleceu este ano e o
Docllsboa não poderia ficar indife-
rente. A ultima da hora, o festival
concertou uma sessão especial, que
inclui a derradeira obra do realizador

No sentido dos ponteiros do relógio Loandbehold, Revertes ofthe Connected Woríd, de Werner Herzog; Austerfifz, de Sergei Loznitsa; Ta'ang, de Wang Bing; Rocco, deThierry Demaizière, Alban Teurlai; fanun, de
PaulThomas Andersen



iraniano, o documentário Takeme

Home, uma curta que regista uma
viagem ao sul de Itália. E, para com-
pletar a sessão, será exibido o filmej 6Minutes eiós seconds with Abbas

Kiarostami, de Seifollah Samadian,
onde conhecemos de forma mais
íntima o realizador, através de uma
conversa com um dos seus amigos
mais chegados.

Alguns dos mais esperados fil-
mes do DocLisboa, as grandes es-
treias internacionais, estão na nova
secção "Da Terra à Lua" . Inclui, por
exemplo, Taang, do chinês Wang
Bing, sobre a minoria birmanesa

que se encontra entalada' entre
a fronteira com a China e uma
guerra civil. Informe General sobre

unas Questiones de Interés para una
Proyección Pública, partes I e 11, de
Pere Portabela, acompanha a his-
tória democrática de Espanha. O

primeiro filme data de 1976 e abor-
da questões ligadas à transição para
a democracia; o segundo, estreado

agora, fala da atual a crise cultural,
económica e financeira. O Israelita
Avi Mograbi, em Between Fences,

acompanha refugiados africanos

que tentam entrar em Israel e são

enganados e maltratados. Mark
Cousins revisita Hiroshima, com
imagens de arquivo e a música
dos Mogwai. Michael Palm, por
seu lado, faz uma reflexão sobre as

consequências do fim da película
analógica, em Cinema Futures. E

Catarina Alves Costa, em Pedra e

Cal, sobre a arquitetura no Algarve
Uma das secções mais populares

é o Heart Beat, com uma vasta pro-

gramação na fronteira do cinema
e outras artes, ou olhares sobre o

próprio cinema. O grande desta-

que é Bowie, Man wit a Hundred
faces or lhe Phantom ofHérouville,
sobre o desaparecido músico inglês,
um dos maiores ícones artísticos
dos nossos tempos. O alemão lain
Dthley faz um filme com o suges-
tivo título Having a Cigarette with
Álvaro Siza, uma conversa sobre a

obra do grande arquiteto português.
Paul Thomas Anderson estreia em
Portugal Janun, sobre o projeto
musical de Jonny Greenwood (dos

Radiohead), com músicos indianos.
Em The Art ofLife, uma viagem
íntima ao mundo de David Lynch.
Em In lhe Steps of Trisha Brown,
Marie-Hélène Rebois revisita a

grande coreógrafa americana. E o

português Bruno Ferreira, acompa-
nha os Mineiros de Aljustrel, em O

Dia em que a Música morreu.

Repete-se a secção Cinema de

Urgência, dedicada a pequenos
filmes, muitas vezes feitos para a

Internet, que não são selecionados

necessariamente pela sua qualidade
cinematográfica, mas pela perti-
nência dos assuntos tratados. Na

programação do Doe estes filmes são

sobretudo pretexto para debates. O

programa divide -se em três grandes
temas: Falemos de Furos, a pro-
pósito da exploração de petróleo
no Algarve; No Pasarán, sobre os

fluxos migratórios e o crescimen-
to da extrema direita na Europa; e

#Foratemer, sobre o movimento
contra o golpe' no Brasil, com des-

taque para o grupo Mídia Ninja - um
dos seus elementos estará presente
no festival.

Não menos importante é a secção
Verdes Anos, que acaba por ser um
importante mecanismo de revelação
de jovens cineasta portugueses e

estrangeiros. Do DocLisboa também
faz parte um conjunto vasto de incia-
tivas paralelas. A realizador Luciana
Fina apresenta uma instalação que
estará patente na Gulbenkian. Estão

marcadas mastterclasses com Avi
Mograbi e Michael Canan. Mesas

redondas sobre o Documentário de

Vanguarda em Cuba e a retrospetiva
de Peter Watkins. E uma conversa
com Jung Sung-Il a propósito do seu

documentário sobre o trabalho de

Wang Bing, em que nos são revelados

os métodos de trabalho de um dos

mais proeminentes documentaristas
da atualidade.




