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DocLisboa: Um mundo de cinemas

Duzentos e trinta e seis �lmes, de 40 países, 43 estreias mundiais e 46 �lmes portugueses. O DocLisboa decorre,
de 22 de outubro a 1 de novembro, na Cultugest, São Jorge, Cinemateca Portuguesa, Cinema Ideal, entre outros
espaços da capital. O sérvio Zelimir Zilnik terá uma retrospetiva inédita, a Grécia e o terrorismo estarão em
destaque. O JL percorre o programa e publica um depoimento de Cíntia Gil, uma das diretoras do festival, sobre
a recém falecida Chantal Akerman, a grande cineasta francesa que foi homenageada pelo DocLisboa, em 2012.

ra uma realizadora de afetos, com a capacidade de universalizar o interior, a francesa Chantal Akerman faleceu, aos 65

anos, em Paris. Vai inevitavelmente marcar esta edição do DocLisboa, mais uma vez organizada pela Apordoc. Ela que foi,

em 2012, a realizadora homenageada, e mantinha uma relação de amizade com a direção do festival. Na programação,

ainda antes da sua morte, o Doc incluía a projeção do seu mais recente �lme No Home Movie, e ainda um documentário sobre

a sua obra, I don't Belong Anywhere - The Cinema of Chantal Akerman, de Marianne Lambert.

Além da omnipresente Chantal o festival, na solidez de 13 edições, tem um vasto programa, onde se sente o respirar do

mundo, com uma homenagem ao sérvio ?elimir ?ilnik presente no festival, um foco no cinema grego, outro dedicado ao

terrorismo e muito mais. Vale a pena descortinar o que o Doc 2015 tem para nos oferecer. Secção por secção.
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Competições

As secções competitivas são o prato forte de qualquer festival que se prevê. O Doc, este ano, apresenta uma novidade formal,

não fazendo distinção entre curtas e longas metragens. São apenas �lmes. Na competição internacional estão representados

17 países e uma extraordinária diversidade de propostas. Há seis estreias mundiais e várias primeiras obras. E também um

�lme português.

A Glória de Fazer cinema em Portugal, de Manuel Mozos. Uma curta de metragem de apenas 17 minutos que revela um

pequeno tesouro de um colecionador: o projeto de uma produtora de José Régio e Alberto Serpa idealizada no �nal da década

de 20. O realizador, que recentemente estreou o seu documentário em homenagem a Bénard da Costa, reforça assim o seu

estatuto de cineasta ciné�lo.

Entre as estreias mundiais, destaca-se Alo Cherrie, de Danielle Abid, onde a realizadora libanesa traça o retrato da Líbia

enquanto �lma a sua própria mãe a conduzir e a falar ao telefone. When I Die, I Won't stay dead, de Billy Woodberry, sobre o

poeta Bob Kaufman, terá estreia simultânea em Lisboa e na Vienalle. Igualmente sobre um poeta, Martin Verdet, em I hit the

road, inspira-nos na obra Franck Veneille.

Em Il Solengo, de Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, conta a misteriosa história de um eremita, num �lme só com

personagens masculinas. Little Prince, de Olga Privolnova, é um invulgar retrato de família que parte de um �lme caseiro,

muito mau, que o pai está a fazer a partir de O Principezinho, de Saint-Exupérry. Aragane, a primeira obra de Kaori Oda, é um

claustrofóbico mergulho à exploração mineira no Japão.

Do Bangladeche chega-nos Last Man in Dhaka Central, de Naeem Mohaiemen, a terceira parte da trilogia The Young Man Was,

sendo que as outras vão passar no festival fora de competição. Conta a incrível história de um ativista holandês que

incentivou uma rebelião contra o regime do Bangladeche e acabou preso.

Na sessão inaugural, Bella e perduta, de Pietro Marcelo, uma subtil e bela viagem pela Itália profunda.

A competição nacional conta com oito �lmes em estreia sobre os quais recai grande expectativa. É um dos momentos mais

altos do festival A começar logo porPortugal - Um Dia de Cada vez, assinado por João Canijo em pareceria com a sua atriz de

eleição Anabela Moreira. A primeira parte de um longo projeto que prevê uma viagem de Portugal de Norte a Sul, retratando

um país empobrecido e triste. Para já, �camo-nos pelo norte, entre Trás-os-Montes e Alto Douro.

Encontramos o Portugal profundo em Rio Corgo, de Maya Kosa e Sérgio da Costa, com o selo de garantia da O Som e a Fúria.

Um documentário numa aldeia perdida no norte do país, com uma qualidade estética assinalável. Ainda mais distante �ca o

novo �lme de Paulo Abreu, Raimundo, como um sucessivo jogo de camadas que acaba por retratar o fantástico universo de

Raimundo Bicudo, um realizador açoriano com so�sticadas teorias sobre a visita de extraterrestre ao arquipélago. Miguel

Seabra Lopes e Keren Akerman estão de volta ao Doc, focando-se novamente nos doentes psiquiátricos, desta vez no Hospital

Júlio de Matos. Em Talvez Deserto Talvez Universo, com extrema delicadeza, envolvem-nos um universo sensível. Tiago Siopa

viaja até ao bairro operário de Setil, um antigo entroncamento ferroviário, onde se construiu um bairro para os trabalhadores

da CP. O galego Iván Castiñeiras Gallego viaja até Manaus para descobrir os contrastes entre a selva urbana e selva

amazónica. E Miguel Clara Vasconcelos e Carlos Conceição apresentam novas versões dos seus �lmes já estreados no último

Curtas de Vila do Conde.

Chantal, Wiseman e Heartbeat

Como é habitual fora de Competição e de secção estão alguns dos �lmes mais aguardados. As quatro obras são de

realizadores que já foram homenageados no Doc e que o festival pretender continuar a acompanhar. Além do já referida No

Home Movie, de Chantal Akerman, podem encontrar-se grandes obras. Frederick Wiseman prossegue a sua diáspora

americana, debruçando-se desta vez sobre o cosmopolitismo do bairro de Queens, em Nova Iorque, onde convivem 127

nacionalidades, em Jackson Heights. Em trânsito pela América, Albert Maysles, Lynn True, Nelson Walker, Ben Wu, David Usui

viajam no Empire Builder, o mais famoso comboio de longa distância dos Estados Unidos. O bielorrusso Sergei Loznitsa, um

dos mais fascinantes realizadores da atualidade, regressa o documentário, através de uma viagem aos momentos �nais do

regime soviético, em The Eevent. E, na sessão de encerramento, El Butón de Nácar, de Patrício Gauzman, uma viagem ao Chile

contemporâneo.



A sessão de abertura da secção Heartbeat conta com dois �lmes portugueses. A começar logo por Tiago Pereira, incansável

pesquisador, documentador e divulgador da música portuguesa, com largas centenas de vídeos gravados e disponibilizados

gratuitamente no seu portal "A Música Portuguesa a Gostar dela Própria". O realizador faz um �lme autorre�exivo em que se

questiona porque faz o que faz, com o feliz título Porque não sou o Giacometti do séc. XXI. Esta sessão inaugural complementa-

se com Celeste, o �lme em que Diogo Varela Rodrigues traça o per�l da sua avó, a fadista Celeste Rodrigues, irmã de Amália.

Dentro da secção, destaques para todos os gostos. Gonzalo García Pelayo visita a copla espanhola, Frank Sche�er mergulha

de novo no extraordinário mundo musical de Frank Zappa, Phase II The Big Note. Hervé Martin-Delpierre leva-nos até à

eletrónica francesa dos Daft Punk. Paulo Abreu traça um retrato de Phil Mendrix, personagem transversal do rock português,

dos Chinchilas aos Irmãos Catita. Nicholas Klotz, com dois retratos de grandes músicos: Robert Wyatt e Ornette Coleman. E o

encenador Peter Brook apresenta-nos A tragédia de Cármen, e o seu olhar sobre Bizet.

Riscos e coriscos

A secção Riscos inclui �lmes que se situam no território de fronteira, alargando-se mesmo às chamadas �cções do real: �lmes

que embora não sejam formalmente documentários têm um lado documental. mas também outros que se situam em

fronteiras experimentais, questionando por vezes o próprio género. Albano Martins, diretor dos Encontros de Fotogra�a de

Coimbra, constrói, em Life Goes On, um �lme a partir das imagens que recolheu do seu amigo, o grande fotógrafo norte-

americano Robert Frank. Também em destaque a �cção Alias Maria, de José Luis Rugeles, que acaba por ser um retrato

original do con�ito colombiano, através da história de uma guerrilheira com um bebé recém-nascido. E também da

Colômbia,A Terra e a Sombra, de César Acevedo, uma violenta denúncia de caráter ecologista.

O grande homenageado deste ano é o lendário realizador sérvio Zelimir Zilnik. O DocLisboa organizou uma retrospetiva

inédita, muito completa, que envolveu um grande trabalho de pesquisa, pois a obra de ?ilnik é muito fragmentada, em parte

por ter cedido os créditos a entidades coletivas. "Ele foi um dos grandes pioneiros do cinema direto - a�rma Cíntia Gil - E fê-lo,

não por uma questão formalista, mas por ser a melhor forma de alcançar aquilo que queria transmitir". O realizador, sempre

subversivo, também cumpriu a estranha façanha de ser censurado no bloco de leste e no ocidente, servindo-se da sua

formação em Direito, para se defender processualmente contra as acusações aos seus �lmes. Paralelamente é feita uma

retrospetiva da �lmogra�a de Karpo Godina, o seu assistente. Quer ?ilnik quer Godina vão estar em Lisboa para

masterclasses.

Este ano o DocLisboa faz um enfoque na Grécia sem se centrar particularmente na situação atual do país. "Já debatemos a

crise grega noutras edições do festival", explica Cíntia Gil. Desta vez, há uma perspetiva histórica mais alargada, revelando o

que o cinema grego tem oferecido ao mundo, em obras como O Thiasos, de Theo Angelopoulos.

Em paralelo um programa com o sugestivo título "I don't throw bombs, I make �lms" - Terrorismo, Representação, o título é

retirado de A Terceira Geração de Fassbinder. Uma homenagem ao cinema de 'guerrilha', sobretudo de esquerda, com obras

de, entre outros, de Margarethe Von Trotta, Christiane Petzold, Köji Wakamatsu, Bernardo Bertolucci ou Alan Clarke.

Como é habitual, há ainda as secções Verdes Anos, dedicado a �lme-escola, e Cinema de Urgência. Esta última versa sobre

vídeos de momentos, guerras, e temas quentes da atualidade, muitas vezes �lmados por telemóvel. A secção costuma ser de

entrada livre, desta vez a Apordoc pede aos espetadores que tragam mantimentos para doar a uma associação de apoio aos

refugiados.
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