
O QUETEM

MESMO DEVER

NO DOCLISBOA



O nosso Doe
Entre quinta-feira e dia 30, a 14 a edição do

Doclisboa vai exibir mais de 250 filmes, entre curtas
e longas-metragens, sendo 46 deles portugueses.
Eurico de Barros embrenhou-se na programação

e seleccionou o nosso filme de cada dia.

Doclisboa

Orealizadordeßcw^eA%/itseMagMoiiafoicomarmase
lagagensparaoßajastão, naíndia, para documentar agravaçao

do álbum do titulo, pelo compositor israelita Shye Ben Tzur,
Jonny Greenwood (dos Radiohead), os Rajastlian Express e o

produtor Nigel Godrich.

Um retrato de Oleg Nikolaevitch Karavaychuk, de 89 anos, o único

pianista que ainda toca no piano do czar Nicolau II e que deu recitais

para Estali ne quando era uma criança-prodígio na desaparecida
União Soviética. Além disso, Karavaychuk compôs as bandas sonoras
de filmes de realizadores como Sergei Parajanov e Kira Muratova. Este

é o filme de aberturado festival.

A vida e os filmes do realizador Sidney Lumet, autor de muitos
títulos marcantes do cinema americano, como Serpico. Um Dia
de Cão, Escândalona TVou O Veredicto, contados pelo próprio
numa longa entrevista filmada por Nancy Buirski poucos anos

antesdasuamorte,em2oll.



Quando um cineasta anda com a sua câmara atrás de outro cineasta, o

resultado pode ser um filme como NightandFog in Zona. O sul-
-coreano Jung-Sung 11 , seguiu, durante um Inverno, o seu ilustre

amigo e colega chinês Wang Bing, desde um hospital psiquiátrico na
China até à selva do Laos, enquanto este rodava dois documentários,

TMMadnessdo Us Parte a continuaçãode Três Irmãs.

O realizadorportuguês Miguel
Gonçalves Mendes assinou, em 2004,

um documentário sobre Mário Cesariny,
intitulado Autografla. Agora, Gonçalves
Mendes é o produtor deste trabalho de
Cláudia Rita Oliveira, que assenta nas

cartas trocadas entre Cruzeiro Seixas e o

mesmo Cesariny, seu parceirosurrealista.

Uma jornada musical através dos pântanos
da Louisiana, pelo delta do rio Mississippi

epelo nortedo Mississippi, ochamado

Deep South, ondevlsitamososlocaise
os estabelecimentos onde os derradeiros

veteranos dos blues, muitos deles Já na casa
dos 80, continuam não só a tocar como

ainda a fazer digressões.

O sírio Orwa Al Mokdad procura
compreender e explicar os acontecimentos

que abalaram o Médio Oriente e que
levaram aque a Síria tenha ficado

dramaticamente divididaentre Norte e
Sul. Assim, desloca-se de Daara, no Sul do

país, até à cidade-mártir de Alepo, situada
no Norte.

José Nascimento faz uma homenagem
póstuma a José Álvaro Morais (1943-

-2004), autor de filmes como Ma Femme
Chamada Bicho, OBoboou Quaresma,

salientando o "rasto luminoso" de

singularidade que deixou no cinema

português e ouvindo testemunhos de

quem o conheceu e trabalhou com ele.



NUNCA SE TINHA VISTO NADA ASSIM.
Em 1964, a BBC transmitiu The Battk
ofCulloden, um filme de um jovem
realizador chamado Peter Watkins sobre

a batalha travada em 1746, na Escócia,

que marcou a derrota definitiva das forças

que queriam restaurar a dinastia Stuart
no trono britânico. Em vez de fazer uma
convencional recriação de época, Watkins
recorreu a pessoas comuns recrutadas nos

países e regiões representados nos dois
lados originalmente em confronto e filmou
a batalha como se estivesse a ser seguida
e registada ao vivo por uma equipa de

reportagem televisiva moderna, ao jeito do

jornalismo de guerra.
Culloden ficou como modelo de

grande parte do cinema que Watkins
faria futuramente: ficcões de recorte
documental e com informação factual sobre

acontecimentos históricos, ou especulações
"realistas" viradas para um futuro próximo,
carregadas de intenção política, analisando o

papel dos meios decomunicação (sobretudo
os audiovisuais) e recorrendo quase sempre a

nào-actores.
Em 1965, o seu filme The WarGame,

também realizado para a BBC e que descrevia

os efeitos de um ataque nuclear soviético à

Grã-Bretanha no desencadear da 111 Guerra
Mundial, acabou por nãoser exibido. ABBC

alegou que o seu realismo era tal que poderia

causar medo e ansiedade entre a população,
e The War Game foi mostrado numa sessão

privada apenas a um grupo de convidados da

estação. Estreado em cinema, o filme ganhou
o Oscar de Melhor Documentário em 1966.

ODoclisboadedicaesteanoumagrande
retrospectiva a Peter Watkins, que passa na
Cinemateca, e onde poderão ser vistos, além
dos já acima referidos, filmes como Privilege,
The Gladiators, PunishmentPark, Edvard
Munch.TheTrap.TheSeventiesPeopleouLa
CommuneMEuricodeßarros

UMA GERAÇÃO INTEIRA DO CINEMA

português, a do chamado Cinema Novo,
fica bastante mal na fotografia em Nos
Interstícios da Realidade ou o Cinema de
António de Macedo, de João Monteiro, um
dos directores do MOTELX, o filme que
encerra o Doclisboa 2016.

Ao contar a história da carreira do único
realizador português de filmes fantásticos
(e o primeiro a ter um filme na Competição
do Festival de Carmes, A Promessa, uma
história neo-realeja transfigurada em western

lusitano, a filmar uma cena de nu no cinema
nacional, e a receber ameaças de pancada e

de bombas por causade um filme, As Horas de

Maria), Monteiro conta também como ele foi

apoucado, ostracizado e finalmente privado
de apoios estatais para filmar, num acto de

censura de gosto.

Porque António Macedo se atreveu aser
diferente e individualista, "místico-
-anarquista" em vez de naturalista ou outro
"ista" qualquer, a fazer cinema de género e

"comercial", e a não pertencer a grupinhos
de qualquer tipo, num meio pequeno,
mesquinho, invejoso, estrangeirado (leia-
-se afrancesado), provincianoarmadoem
cosmopolita e onde há pouco dinheiro para
distribuir por muita gente, como é o do

cinemaportuguês.B£B


