
Doclisboa.
Um filme para
cada dia
do festival

Arranca hoje a 1 1 .
a edição do Festival

Internacional de Cinema Doclisboa,
com 244 filmes de 40 países, para ver
em várias salas da cidade até ao
próximo domingo, 3 de Novembro.
Este ano a cadeira do presidente do
júri vai estar vazia, já que o realizador
Mohammad Rasoulof está impedido
pelas autoridades iranianas de sair do

país. Ainda assim, pode prestar-lhe
homenagem na sessão de
encerramento, em que é exibido o seu
filme "Manuscripts Don't Burn". Do
documentário da HBO sobre as Pussy
Riot ao filme sobre o death metal no
Huambo, em Angola, fazemos onze
sugestões para os onze dias de festival

que se avizinham (www.doclisboa.org)
CLARA SILVA clara.silva@ionline.pt

HOJE. PAYS BARBARE

Na competição internacional

de longas-metragens, "Pays
Barbara", dos italianos Yervant

Gianikian e Angela Ricci Luc-

chi, começa com cinco minu-
tos de imagens do funeral de
Mussolini. O documentário que
abre esta edição do Doclisboa
remexe nos arquivos perturba-
dores e violentos do período
do colonialismo italiano na

Etiópia e compõe-nos de uma
forma poética Um filme sobra

o fascismo, segundo os pró-
prios realizadoras, "que e

urgente mostrar". "O nosso
trabalho é contra a violência e
a guerra. Às vezes pergunta-
mo-nos porque continuamos

a lutar, mas a Itália está a pas-
sar por mudanças que nos

perturbam."
Onde: Grande Auditório da

Culturgest
Quando: 21 h3O

DOMINGO. I LOVE KUDURO

"I Love Kuduro" acompanha
os mais idolatrados kuduristas

(a palavra existe mesmo) afri-

canos, como Titica, Nagrelha,
Hochi Fu, Tchobari, Sebem (o
criador do êxito "Felicidade'o,
Francis Boy ou Cabo Snoop.
O documentário vai às origens
do movimento criado nas dis-

cotecas da Baixa de Luanda

com ritmos techno e house

misturados com batidas afri-

canas. Este filme é o segundo
do realizador Mário Patrocí-

nio, que estará presente na
sessão. Antes de "I Love

Kuduro", que estreou no Fes-
tival de Cinema do Rio de
Janeiro, Mário Patrocínio rea-
lizou "Complexo: Universo

Paralelo", um documentário

passado nas favelas do Com-

plexo do Alemão.
Onde: Cinema São Jorge
Quando: 22h00



30/10. 'TIL DEATH DO US
PART

O ano passado o realizador
chinês Wang Bin levou para
casa o Grande Prémio do
Doclisboa com o filme "Three

Sisters", sobre três irmãs que
foram deixadas sozinhas numa
aldeia abandonada. Este ano,
também na competição inter-

nacional, regressa ao festival
com "Til Death Do Us Part",
um dos documentários mais

pertubadores da última edição
do Festival de Veneza. Passa-
do num hospital psiquiátrico
do Sul da China, são quatro
horas do quotidiano dos
doentes. As razões só as
sabemos no genérico final.

"Não me senti diferente deles,
foi como falar com amigos",
diz o realizador que estará

presente.
Onde: Grande Auditório da
Culturgest
Quando: 21 hOO

2/1 1 . MANUSCRIPTS DONT
BURN

Mohammad Rasoulof, realiza-
dor de "Manuscripts Don't
Burn", o filme de encerramen-
to do festival, seria o presiden-
te do júri do Doclisboa deste
ano mas não vai estar presen-
te. O iraniano está impedido
pelas autoridades de deixar o
Irão e, como "um acto de

apoio e solidariedade com o
cineasta iraniano", a organiza-

ção do festival optou por dei-
xar o seu lugar vazio.

"Manuscripts Don't Burn"
conta a história de Kasra, um
autor iraniano que consegue
escrever as suas memórias
em segredo, apesar de estar
sob vigilância apertada dos

serviços de segurança, que
tentam destruir os manuscri-
tos.
Onde: Grande Auditório da

Culturgest
Quando: 21 hOO

SÁBADO. DEATH METAL
ANGOLA

"Death Metal Angola", docu-
mentário do norte-americano

Jeremy Xido, mostra a cena

underground do rock angolano
e o sonho do guitarrista de
death metal Wilker e da sua
namorada Sônia, que trabalha

num orfanato, de organizar o

Huambo Rock Festival, o pri-
meiro festival de rock nacional.
Da montagem dos palcos às

actuações da banda, o filme,
mais do que acompanhar o
metal em Angola, retraía o

quotidiano das crianças órfãs

da guerra. "Death Metal

Angola" foi rodado no Huam-
bo, uma das cidades mais
afectadas pela guerra civil,

com 30 anos de conflitos

para esquecer, ou lembrar.

Onde: Cinema São Jorge
Quando: às 22h30 - repete
no dia 3 de Novembro, às
21h45



28/10. BERLIN
ALEXANDERPLATZ

"Betiin Alexanderplatz" é uma
minissérie de 14 episódios (de

1983) baseada no romance

com o mesmo título de Alfred

Dõblin. A história é a de Franz

Biberkopf, que sai da prisão

após cumprir quatro anos por
homicídio e que vagueia pela
Berlim do fim dos anos 20 sem

objectivos ou trabalho, até
encontrar o misterioso Rei-

nhold. A minissérie será exibi-

da a partir de dia 28 até ao fim

do festival, a 3 de Novembro,
num conjunto de oito sessões.

Ao todo, são 1 5 horas e meia,
uma verdadeira maratona.
Para poupar tempo, também

pode vê-la como instalação no
Museu da Electricidade.

Onde: City Alvalade
Quando: 1 1 hOO - as outras

partes são exibidas à mesma

hora, excepto a última, às
14h00

29/10. MISTAKEN FOR
STRANGERS

"Mistaken for Strangers" não é

exactamente um filme sobre

os National, embora a digres-
são da banda tenha sido o

pretexto para o fazer. Em

2010, o vocalista Matt Bernin-

ger achou boa ideia levar o

seu irmão mais novo como
roadie na maior digressão da
banda. Tom Beminger, com 30
anos e ainda a viver com os
pais, leva a câmara para docu-
mentar a viagem, mas acaba

por se tornar ele o protagonis-
tas das gravações.
Onde: Cinema São Jorge
Quando: 21 h45, repete dia 2,
àsl9h4s

AMANHÃ. PUSSY RIOT- A
PUNKPRAYER

Depois da performance na
Catedral de Moscovo contra

o governo de Putin, Nadia,
Masha e Katya, três membros

do grupo punk feminista Pussy
Riot, enfrentam uma pena de
dois anos de prisão. "Pussy
Riot - A Punk Prayer", docu-
mentário da HBO, acompanha
o julgamento e os depoimen-
tos das russas, bem como as

suas intervenções anteriores e
entrevistas com familiares. Um

bom retrato da repressão e do
conservadorismo na Rússia.

Onde: Grande Auditório da

Culturgest
Quando: l9h3o

31/10. THE STONE ROSES:
MADEOFSTONE

"The Stone Roses: Made of
Stone" é um registo dos últi-

mos 25 anos da banda de lan

Brown, que se formou em 1985

e esteve o ano passado em

Portugal. O filme de Shane
Meadows ("Dead Man's
Shoes" e "This Is England"),

que estreou em Junho no Rei-

no Unido, acompanha a reu-
nião da banda, depois de 16

anos separados. No filme

podem ver-se dos ensaios para
a digressão europeia aos con-
certos em Manchester, a terra
natal da banda.
Onde: Lux Frágil
Quando: 23h00



1/11. A MÃE E O MAR

Em 201 1 , Gonçalo Tocha
mostrou o quotidiano na ilha

do Corvo, a mais pequena
do arquipélago açoriano, no
documentário "É na Terra não
É na Lua". O filme valeu-lhe
vários prémios em festivais,
entre eles o Grande Prémio
do Doclisboa e o prémio de
Melhor Documentário do Fes-
tival Internacional de Cinema

de São Francisco. Este ano

regressa com "A Mãe E o

Mar", na competição portu-

guesa. Rodado em Vila Chã,
Vila do Conde, o filme procu-
ra as mulheres do mar, as
chamadas "pescadeiras",
num dos poucos lugares do
mundo com mulheres arrais

(chefes de embarcação).
Onde: Cinema São Jorge
Quando: às 18h45, repete dia
2 às 1 6h45 no City Alvalade

3/1 1 . NORTE - THE END OF
STORY

Exibido na secção Un certain

regard do festival de Carmes
deste ano, "Norte - The End of

History", do filipino Lav Diaz,
conta a história de um homem

injustamente preso por um
assassinato, quando o verda-
deiro assassino, um intelectual
frustrado com as intermináveis

traições e a apatia do seu

país, continua à solta.

As personagens são Fabian,
um estudante de Direito, e
Joaquin, desempregado
e pai de dois filhos.

Joaquin, o prisioneiro, come-
ça a suportar a vida na prisão
depois de algo misterioso lhe

acontecer. O filme foi inspira-
do por "Crime e Castigo", de

Dostoievsky.
Onde: 14h00
Quando: City Alvalade, tam-
bém será exibido no dia 30,
àsl4hOO


